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روز شــنبه وزارت کشــور ترکیــه خــر داد کــه در حــال بازجویــی از 10 هــزار 

نفــر مظنــون اســت. ایــن افــراد مرتبــط بــا فعالیت هــای تروریســی در 

ــوای  ــا محت ــی ب ــی نظرات ــبکه های اجتامع ــتند و در ش ــت هس ــطح اینرتن س

توهین آمیــز بــه مقامــات ارســال می کننــد.

ایــن وزارت خانــه در بیانیــه ای گفــت: »ایــن فعالیت هــا بخشــی از برنامــه ی 

مبــارزه بــا تروریســم اســت کــه بــا عــزم و اراده در همه جــا دنبــال می شــود 

از جملــه در شــبکه های اجتامعــی«

ــت در  ــن دول ــد، ای ــام ش ــه انج ــاه در ترکی ــرداد م ــه م ــی ک ــس از کودتای پ

ــاز  ــان را آغ ــرار گرفــت و پاک ســازی کشــور از مخالف ــت اضطــراری ق وضعی

ــا  ــن رسکوب ه ــر از ای ــوق ب ــای حق ــات، گروه ه ــن عملی ــی ای ــرد. در پ ک

ــد. ــی کردن ــار نگران ــه اظه ــت ترکی توســط دول

ــه، در شــش مــاه گذشــته  ــه گزارش هــای وزارت دادگســرتی ترکی ــا توجــه ب ب

ــه  ــن ب ــا توهی ــتی ی ــای تروریس ــت در فعالیت ه ــام رشک ــه اته ــر ب 1600 نف

ــده اند. ــتگیر ش ــی دس ــات دولت مقام

مقامــات ترکیــه در پــی حــوادث جــدی کــه در ایــن کشــور رخ داد، دسرتســی 

بــه شــبکه های اجتامعــی را محــدود کردنــد تــا از گــردش اطالعــات جلوگیــری 

ــی  ــت مل ــد امنی ــی می توان ــبکه های اجتامع ــات در ش ــردش اطالع ــد. گ کنن

ترکیــه را تضعیــف کنــد. دسرتســی بــه شــبکه های اجتامعــی از روز دوشــنبه 

هفتــه قبــل، پــس از تــرور ســفیر روســیه در ترکیــه، بــه شــدت مختــل شــده 

اســت.

ــیار  ــنبه بس ــز از روز پنج ش ــوب نی ــرت و یوتی ــبکه های تویی ــه ش ــی ب دسرتس

ــه  ــر شــده ک ــی منت ــن شــبکه ها ویدئوی ــه در ای ــد شــده اســت چــرا ک کُن

گروه هــای داعشــی دو رسبــاز تُــرک را زنده زنــده می ســوزانند.

نهــاد نظــارت بــر اینرتنــت ترکیــه گــزارش داده محدودیت هایــی در دسرتســی 

بــه شــبکه های خصوصــی مجــازی )VPN( نیــز ایجــاد شــده اســت. از ایــن 

شــبکه ها معمــوالً بــرای دور زدن محدودیــِت دسرتســی بــه شــبکه های 

ــود. ــتفاده می ش ــا اس ــی و وب گاه ه اجتامع

 

ــه را  ــیه در ترکی ــفیر روس ــرور س ــه ت ــوط ب ــوی مرب ــز ویدئ ــام نی ــامالً ش احت

ــه رسعــت در اینرتنــت منتــر شــده اســت. ســفیر روســیه،  ــد کــه ب دیده ای

آنــدری کارلــو توســط یــک افــر پلیــس خــارج از وظیفــه ی آنــکارا در 29 آذر 

مــاه مــورد شــلیک قــرار گرفــت و کشــته شــد. ســفیر روســیه در حالــی مــورد 

اصابــت قــرار گرفــت کــه در یــک منایشــگاه هــرنی مشــغول ســخرنانی بــود. 

ایــن فــرد موفــق شــد خــود را به عنــوان محافــظ رســمی ســفیر جــا بزنــد و 

در ادامــه بــه رضب گلولــه، ســفیر روســیه را بکشــد.

پــس از ایــن حادثــه ی تکان هنــده مقامــات روســیه از اپــل می خواهنــد 

قفــل آیفــون 4S ایــن تیرانــداز را بــاز کنــد و بــه احتــامل زیــاد بحثــی شــبیه 

بــه بحــث اپــل و FBI کــه اوایــل امســال وجــود داشــت، مجــدداً پیــش بیایــد.

مقامــات ترکیــه و روســیه از اپــل می خواهنــد در دور زدن پیــن کــد آیفــون 

4S بــه آن هــا کمــک کنــد و معتقدنــد بــا ایــن کار اپــل می توانــد بــه بررســی 

ــار  ــد. انتظ ــک کن ــر کم ــتی دیگ ــای تروریس ــا گروه ه ــل ب ــن قات ــط ای رواب

 MacReports ــزارش ــه گ ــی ب ــد ول ــت را رد کن ــن درخواس ــل ای ــی رود اپ م

ــه  ــه ترکی و رســانه های محلــی، مقامــات روســی گروهــی از کارشناســان را ب

ــد. ــه مقامــات کمــک کنن ــاز کــردن قفــِل آیفــون ب ــا در ب ــد ت اعــزام کرده ان

در بحــث بیــن اپــل و FBI، اپــل از کمــک بــه بــاز کــردن قفــل آیفــون تیرانداز 

ســان برنادیو رس بــاز زد و گفــت کــه هــر درِب پشــتی کــه در داخــل دســتگاه 

وجــود داشــته باشــد، روزی ممکــن اســت بــه دســت افــزار نابــکار بیفتــد و 

از آن سوءاســتفاده شــود.

زمانی کــه FBI از کمــک اپــل ناامیــد شــد، بــا پرداخــت 1.3 میلیــون دالر بــه 

یــک گــروه نفــوذ توانســت قفــِل آیفــون را بــاز کنــد امــا اطالعاتــی در ایــن 

تلفــن همــراه پیــدا نکــرد کــه در بررســی ها بتوانــد کمکــی بکنــد.

ــه  ــاله ب ــوان 22 س ــک ج ــانده ی ــل رس ــه قت ــیه را ب ــفیر روس ــه س ــردی ک م

نــام مولــوت مــرت آلتینتــاس، یــک افــر پلیــس خــارج از وظیفــه ی آنــکارا 

اســت کــه بــا اســتفاده از شناســه ی پلیــس خــود، زمانــی کــه ســفیر در حــال 

ــه منایشــگاه هــرنی وارد شــود. ــوده، توانســته ب ســخرنانی ب

در طــول تــرور، تیرانــداز فریــاد مــی زد: »حلــب را فرامــوش نکنیــد!« مقامــات 

روســیه و ترکیــه معتقدنــد ایــن تــرور بــرای بی ثبــات کــردن روابــط بیــن دو 

کشــور طراحــی شــده اســت.
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کارگــروه رمزنــگاری در آمریــکا، در جلســه ی پایــان ســال خــود گزارشــی را 

ارائــه کــرد کــه یــک پیــروزی بــرای فنــاوری و حریــم خصوصــی بــه حســاب 

ــی اشــاره شــده کــه در ادامــه  ــه ی اصل ــه 4 نکت ــن گــزارش ب ــد. در ای می آی

ــا  ــزارش را از اینج ــل گ ــن کام ــد م ــن می توانی ــد. در ضم ــاهده می کنی مش

مطالعــه کنیــد.

ــا منافــع ملــی  • هــر اقدامــی کــه رمزنــگاری را تضعیــف کنــد، در تضــاد ب

اســت.

• فنــاوری رمزنــگاری یــک فنــاوری جهانــی اســت کــه به طــور گســرتده در 

رسارس دنیــا در دســرتس همــگان قــرار گرفتــه اســت.

رمزنــگاری،  حــوزه ی  در  مختلــف  عوامــل  و  فناوری هــا  ذی نفعــان،   •

ــکل و  ــک ش ــل ی ــن راه ح ــد؛ بنابرای ــاد می کنن ــی را ایج ــای مختلف چالش ه

یکســانی بــرای متامــی ایــن چالش هــا وجــود نــدارد.

• کنگــره آمریــکا بایــد همــکاری بیــن رشکت هــای فنــاوری و مراجــع اجــرای 

قانــون را تقویــت کنــد.

ــگاری و  ــه آن اشــاره شــده، اســاس رمزن ــزارش ب ــن گ ــه در ای ــه ی اول ک نکت

حریــم خصوصــی را مطــرح می کنــد کــه بــرای مدت هــای طوالنــی موضــوع 

ــوده اســت. ــی ب ــاوری و دولت هــا و نهادهــای قانون بحــِث رشکت هــای فن

ایــن کمیتــه در بررســی های خــود شــاهد بــوده بســیاری از نهادهــای 

دولتــی، رشکت هــای فنــاوری بخــش خصــوص را مجبــور می کننــد در 

رمزنگاری هــای خــود از درِب پشــتی اســتفاده کننــد. در گــزارش ایــن 

کارگــروه آمــده اســت: »کنگــره نبایــد ایــن فنــاوری حیاتــی را تضعیــف کنــد 

ــد  ــد نبای ــد. هرچن ــل می کن ــی عم ــع مل ــه مناف ــن کار علی ــا ای ــه ب ــرا ک چ

نگرانی هــای نهادهــای دولتــی و اجرایــی را نیــز کــه گاهــاً بجــا نیــز هســت، 

ــم.« ــده بگیری نادی

ــرار دادن درِب  ــت ق ــا گف ــه ی اروپ ــایری اتحادی ــت س ــت امنی ــروه سیاس گ

ــاز  ــد، خطرس ــته باش ــت داش ــه مزی ــش از اینک ــا بی ــتی در رمزنگاری ه پس

بــرای حفــظ  انجام شــده  باعــث می شــود تالش هــای  کار  ایــن  اســت. 

محرمانگــی و حریــم خصوصــی کاربــران بــه هــدر رفتــه و درِب پشــتی بــه 

ســالحی بــرای مهاجــامن تبدیــل شــود تــا بتواننــد عملیــات مخــرب خــود را 

ــد. ــی کنن اجرای

ــه  ــکا ب ــس آمری ــه ای در مجل ــال الیح ــل امس ــزارش، اوای ــن گ ــابه همی مش

ــرار دادن  ــت ق ــد درخواس ــا بای ــه دولت ه ــر اینک ــی ب ــید مبن ــب رس توصی

ــد. ــف کنن ــگاری را متوق درِب پشــتی در رمزن

یــک مقــام ارشــد نظامــی روز دوشــنبه اعــالم کــرد مقامــات تایلنــدی دســت کم 

9 نفــر مظنــون بــه نفــوذ ســایری را دســتگیر کردنــد. ایــن دســتگیری ها پــس 

ــن  ــی ای ــای دولت ــه وب گاه  نهاده ــران ب ــدادی از نفوذگ ــه تع از آن رخ داد ک

کشــور در اعــرتاض بــه قانــون بحث برانگیــز سانســور، نفــوذ کردنــد.

در اوایــل مــاه جــاری مجلــس تایلنــد بــه اتفــاق آرا قانونــی را تصویــب کــرد. 

براســاس ایــن قانــون متامــی مقامــات ارشــد نظامــی می تواننــد وب گاه هایــی 

ــرده و از کار  ــت کاری ک ــرده را دس ــر ک ــا منت ــد آن ه ــر ض ــی ب ــه محتوای ک

بیندازنــد.

در ایــن الیحــه کــه به طــور گســرتده عملیاتــی شــده اســت، کاربــران از 

بارگــذاری هرگونــه محتــوا کــه اخــالق خــوب را نقــض می کنــد، منــع شــده اند 

و کمیتــه ای نیــز تشــکیل شــده تــا وب گاه هــای دارای چنیــن محتواهایــی را از 

ــن الیحــه، نفوذگــران وب گاه هــای دولتــی  ــال تصویــب ای ــدازد. به دنب کار بین

تایلنــد را هــدف قــرار دادنــد.

در حمــالت علیــه وب گاه هــای دولتــی تایلنــد، برخــی از آن هــا در اثــر منــع 

رسویــس به طــور موقــت غیرفعــال شــده اند. در برخــی مــوارد نیــز نفوذگــران 

ــه و  ــگاه داده ی وب گاه هــا دســت یافت ــه پای ــه توانســتند ب ــد ک ــوان کردن عن

اطالعــات مهــم کاربــران آن را بدســت آوردنــد.

ــور در  ــن کش ــش ای ــط ارت ــر توس ــن نف ــت چندی ــر بازداش ــی ب ــایعاتی مبن ش

چنــد روز گذشــته وجــود داشــت. امــا مقامــات ایــن موضــوع را روز دوشــنبه 

به طــور رســمی تأییــد کردنــد. معــاون نخســت وزیــر ایــن کشــور بــه 

خرنــگاران گفــت: »مــا تعــدادی از نفوذگــران را دســتگیر کردیــم. تعــداد آن ها 

ــت  ــا را بازداش ــرتی از آن ه ــداد بیش ــده تع ــد روز آین ــت و در چن ــر اس 9 نف

ــم کــرد.« خواهی

ــام  ــه اته ــس بانکــوک اعــالم کــرد یــک جــوان 19 ســاله را ب روز دوشــنبه پلی

نفــوذ ســایری دســتگیر کــرده و چنــد روز مــورد بازجویــی قــرار داده اســت. 

ــت  ــا جعــل هوی ــرده ب ــن جــوان اعــرتاف ک ــد ای ــس اعــالم کردن ــات پلی مقام

توانســته اســت بــه ســامانه های پلیــس دسرتســی پیــدا کنــد. گروه هــای 

ــون را در  ــن قان ــالش هســتند ای ــایری در ت ــوزه ی س ــاالن ح ــی و فع حقوق

ــانند. ــش بکش ــه چال دادگاه ب

در حــال حــارض در کشــور تایلنــد مجموعــه ای از قوانیــن بــه تصویــب رســیده 

کــه مخالفــان می گوینــد مناظــرات را محــدود می کنــد. در یکــی از ایــن 

ــی یــک جــرم  ــاد از ســلطنت و نظــام حاکمیت ــه انتق ــوان شــده ک ــن عن قوانی

محســوب می شــود.

مقامات تایلند منتقدان دولت در فضای مجازی 
را دستگیر می کنند

قرار دادن درِب پشتی در رمزنگاری ها در تضاد 
با منافع ملی است
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وب گاه اتــاق صنعــت و بازرگانــی ترکیــه واقــع در انگلســتان در چنــد روز 

گذشــته توســط دو گــروه نفــوذ جداگانــه مــورد حملــه قــرار گرفتــه اســت.

اولیــن و مهم تریــن ایــن نفوذهــا توســط یــک گــروه کــردی بــا نــام مزوپتامیــا 

ــش گذاشــته  ــه منای ــوذ پیامــی در وب گاه ب ــن نف انجــام شــده اســت. در ای

شــده کــه نشــان می دهــد نفوذگــران در اعــرتاض بــه حملــه ی هوایــی ترکیــه 

کــه منجــر بــه کشــته شــدن 34 کــرد روستانشــین شــد، ایــن وب گاه را هــدف 

قــرار داده انــد.

ــوز  ــن گــروه کامــالً روشــن اســت، هن ــه ی ای ــزه ی حمل باوجــود اینکــه انگی

ــت  ــه رسق ــی را ب ــران توانســته اند اطالعات ــن نفوذگ ــا ای مشــخص نشــده آی

ــا خیــر. ــد ی ــوده کنن ــز آل ــا ســایر صفحــات وب گاه را نی ــد و ی برن

در یــک نفــوذ جداگانــه، کاپوســت کی کــه روش نفــوذ بــه وب گاه هــای اتــاق 

صنعــت و بازرگانــی را یــاد گرفتــه، تــالش کــرد تــا بــه ایــن وب گاه نیــز نفــوذ 

کنــد. در ایــن حملــه کاپوســت کی توانســته بــه اطالعــات کاربــران از جملــه 

نــام، آدرس رایانامــه، شــامره تلفــن و آدرس هــای تعــدادی از اعضــای وب گاه 

ــت یابد. دس

ــن  ــوم شــده ای ــه بدســت ســافت پدیا رســیده، معل ــی ک ــه داده های در منون

پایــگاه داده حــاوی اطالعــات شــخصی افــراد از جملــه نــام، شــامره تلفــن 

ــز  ــی نی ــری مدیریت ــگاه داده یــک حســاب کارب ــن پای و آدرس اســت. در ای

ــازی  ــذرواژه ی آن درهم س ــد گ ــر منی رس ــه نظ ــه ب ــورد ک ــم می خ ــه چش ب

شــده باشــد.

کاپوســت کی اعــالم کــرد بــا مدیــران ایــن وب گاه متــاس گرفتــه و ایــن مســئله 

را اطــالع داده ولــی هنــوز پاســخی از طــرف آن هــا دریافــت نکــرده اســت. 

بــه همیــن  منظــور بخشــی از اطالعــات را افشــاء کــرده تــا نشــان دهــد کــه 

واقعــاً بــه پایــگاه داده ی ایــن وب گاه دســت یافتــه اســت.

در زمــان نــگارش ایــن خــر ایــن وب گاه در حالــت نفوذشــده قــرار دارد و 

پیغــام گــروه مزوپتامیــا در آن در حــال منایــش اســت. همچیــن ایــن احتــامل 

نیــز وجــود دارد کــه آســیب پذیری کشف شــده توســط کاپوســت کی هنــوز 

ــارت دیگــر اطالعــات صدهــا نفــر در معــرض  ــه عب ــه نشــده باشــد. ب وصل

خطــر قــرار دارد.

 

برنامــه ی پیام رســان تلگــرام بــه اولیــن انتخــاب اعضــای داعــش تبدیــل شــده 

ــون  ــی همچ ــانه های اجتامع ــایر رس ــی از س ــور عجیب ــتفاده از آن به ط و اس

توییــرت پیشــی گرفتــه اســت.

ــه  ــد ک ــد بدانی ــید، بای ــر باش ــش باخ ــای داع ــد از فعالیت ه ــر می خواهی اگ

ــت. در  ــات اس ــرای تبلیغ ــش ب ــی داع ــی اصل ــال ارتباط ــرام کان ــروزه تلگ ام

چنــد وقــت اخیــر اســتفاده از پیام رســان های مبتنــی بــر رمزنــگاری در بیــن 

ــش  ــش از پی ــز بی ــش نی ــک داع ــه و این ــش یافت ــتی افزای ــای تروریس گروه ه

ــبکه های  ــایر ش ــتفاده از س ــوع اس ــن موض ــد. ای ــتفاده می کن ــرام اس از تلگ

ــت. ــرار داده اس ــعاع ق ــرت را تحت الش ــد تویی ــی مانن اجتامع

شــبکه های اجتامعــی تــالش می کننــد تــا محتــوای ارســال شــده توســط 

ــن  ــط ای ــات برخ ــد تبلیغ ــد و می خواهن ــدود کنن ــی را مس ــای داعش گروه ه

ــد. ــف مناین ــروه را متوق گ

ــل نقــض سیاســت های  ــه دلی ــری ب ــرت بســن صدهــا هــزار حســاب کارب تویی

ــک پســت  ــرت ی ــاه تویی ــه می دهــد. در شــهریور م خشــونت افراطــی را ادام

ــت  ــن رشک ــته ای ــال گذش ــی داد از س ــان م ــه نش ــرد ک ــر ک ــی را منت وبالگ

ــا محتــوای تروریســتی را مســدود  نزدیــک بــه 360 هــزار حســاب کاربــری ب

کــرده اســت.

در هفته هــای قبــل از حادثــه ی برلیــن، تحلیلگــران اطالعاتــی مشــاهده 

ــی  ــی، پیام های ــای داعش ــه گروه ه ــب ب ــرام منتس ــای تلگ ــد در کانال ه کردن

ــرتاک  ــه اش ــتار ب ــکنی و کش ــه قانون ش ــوت ب ــان و دع ــذب داوطلب ــرای ج ب

گذاشــته شــده اســت.

یکــی از دالیــل اســتفاده ی گســرتده ی داعــش از تلگــرام ایــن اســت کــه ایــن 

رشکــت اقدامــات رسکوب گرانــه ی جــدی را علیــه فعالیت هــای داعــش انجــام 

القاعــده در شــبه جزیــره ی عربســتان  منی دهــد. گروه هــای داعشــی و 

چندیــن کانــال تلگرامــی را راه انــدازی کردنــد و اعضــای ایــن گروه هــای 

ــند. ــاط باش ــم در ارتب ــا ه ــن ب ــور ام ــد به ط ــتی می توانن تروریس

ــه داعــش اســت کــه بــه چنــد  ــال »نــارش« یکــی از کانال هــای مربــوط ب کان

زبــان خرهایــی را در تلگــرام منتــر می کنــد. بــه گــزارش محققــان برنامــه ی 

ــوی  ــای تروریســتی گ ــرای گروه ه ــک بســرت ارتباطــی ب ــوان ی ــه عن ــرام ب تلگ

ســبقت را از توییــرت ربــوده اســت. اســتفاده از تلگــرام بــرای تروریســت های 

ــات  ــرای ارتباط ــی ب ــای مختلف ــه گزینه ه ــن برنام ــوده و ای ــان ب ــی آس داعش

ــد. ــه می ده ــده را ارائ ــادی و رمزنگاری ش ع

تلگرام، اولین انتخاب داعش  به عنوان بستر 
ارتباطی

دو نفوذ جداگانه به وب گاه اتاق صنعت و 
بازرگانی ترکیه
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ــر  ــی رشکــت CrowdStrike منت ــان امنیت ــه توســط محقق ــی ک در تحقیق

شــد، نشــان داده شــده اســت کــه نفوذگــران گــروه Fancy Bear با اســتفاده 

از برنامه هــای اندرویــدی مخــرب، بــه ســامانه های توپخانــه ی اوکرایــن 

ــد. ــوذ کرده ان نف

ــای  ــی واحده ــرای ردیاب ــزار ب ــن بداف ــت از ای ــده اس ــزارش آم ــن گ در ای

مختلــف توپخانــه از جملــه بخــش خمپاره انــداز D-30 ساخته شــده توســط 

ــا 2016 اســتفاده شــده  ــر شــوروی در ســال های 2014 ت ــه ی جامهی اتحادی

اســت. ایــن نفوذگــران کــه بــا دولــت روســیه مرتبــط هســتند، حــدس زده 

ــرای ارتــش نظامــی روســیه ارســال  می شــود اطالعــات جمع آوری شــده را ب

کرده انــد.

محققــان امنیتــی ایــن رشکــت کشــف کردنــد کــه نفوذگــران از یــک 

ــه  ــن ب ــت یاف ــرای دس ــزار X-Agent ب ــه اب ــوده ب ــدی آل ــه ی اندروی برنام

ــدی  ــن دســتگاه های اندروی ــد. ای ــدی اســتفاده کرده ان دســتگاه های اندروی

در توپخانه هــای اوکرایــن بــرای عملیــات خاصــی مــورد اســتفاده قــرار 

ــده  ــع ش ــن توزی ــی اوکرای ــای نظام ــزار در انجمن ه ــن بداف ــت. ای می گرف

اســت و تقریبــاً 9 هــزار نفــر از افــراد توپخانــه، بــا اســتفاده از برنامه هــای 

ــته اند. ــی داش ــن دسرتس ــن انجم ــه ای ــی ب قانون

بدافزار 9 هزار دستگاه را هدف قرار داده است

نفوذگــران گــروه Fancy Bear ایــن برنامــه را بــا یــک بســته ی آلــوده بــه نام 

ــات  ــن بســته ی مخــرب اطالع ــد. ای ــرار داده ان Monp-M30.apk هــدف ق

مکانــی و ارتباطــی را از دســتگاه آلــوده بازیابــی خواهــد کــرد.

ــی  ــکان جغرافیای ــا م ــد ت ــک می کن ــیه کم ــش روس ــه ارت ــات ب ــن اطالع ای

دقیــق توپخانه هــای اوکرایــن را پیــدا کــرده و آن را نشــانه بــرود. در 

گزارش هــا آمــده اســت کــه ارتــش اوکرایــن در طــول 2 ســال درگیــری، 50 

ــای D-30 را  ــد از خمپاره اندازه ــه 80 درص ــک ب ــالح ها و نزدی ــد از س درص

ــت. ــت داده اس از دس

ایــن برنامــه ی اندرویــدی مخــرب در بســیاری از انجمن هــای نظامــی 

ــه در  ــدارد ک ــن وجــود ن ــر ای ــی ب ــوز شــواهدی مبن ــی هن ــع شــده ول توزی

ــده ی  ــن پرون ــد ای ــران بای ــز منتــر شــده باشــد. کارب ــی نی ــازار گــوگل پل ب

APK را به طــور دســتی نصــب کننــد.

 X-Agent ــزار ــتفاده از اب ــت: »اس ــرده اس ــاره ک ــی اش ــت امنیت ــن رشک ای

نشــان می دهــد گــروه Fancy Bear عــالوه بــر بســرت iOS بدافزارهایــی را 

در حــوزه ی اندرویــد نیــز توســعه داده و بــه یــک مولفــه ی جدیــد در جنــگ 

روســیه علیــه اوکرایــن تبدیــل شــده اســت.

ــم  ــی مته ــای خارج ــای دولت ه ــه رایانه ه ــوذ ب ــر نف ــدداً بخاط ــیه مج روس

شــده اســت. ایــن بــار نیــز لیتوانــی جاســوس افزاری را کشــف کــرده و ادعــا 

می کنــد ایــن بدافــزار توســط کرملیــن بــر روی رایانه هــای دولتــی ایــن 

کشــور نصــب شــده اســت.

در بیانیــه ی رویــرتز، رئیــس مرکــز امنیــت ســایری لیتوانــی اعــالم کــرده 

نفوذگــران روســی اولیــن بــار در ســال 2015 تــالش کردنــد تــا رایانه هــای ایــن 

کشــور را بــا جاســوس افزار آلــوده کننــد ولــی فقــط همیــن امســال 20 تــالش 

مجــدد دیگــر توســط ایــن نفوذگــران بــه ثبــت رســیده اســت.

ــس از نصــب  ــاه پ ــن جاســوس افزار 6 م ــه ای ــر می شــود ک ــی بدت ــه زمان قضی

ــت  ــی اس ــز مدع ــن مرک ــس ای ــت و رئی ــده اس ــف ش ــا کش ــر روی رایانه ه ب

کــه بدافــزار اســناد و گذرواژه هــای دولــت لیتوانــی را بــرای آژانس هــای 

ــت. ــرده اس ــال ک ــیه ارس ــی روس جاسوس

هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا اســناد محرمانــه یــا دولتــی بــه رسقــت رفتــه 

ــا خیــر ولــی مقامــات لیتوانــی می گوینــد برخــی از ایــن رایانه هــای  اســت ی

ــورد اســتفاده  ــن م ــا رده  پایی ــی رده متوســط ت ــات دولت ــوده توســط مقام آل

ــت کار  ــامت دول ــس تصمی ــر روی پیش نوی ــراد ب ــن اف ــت و ای ــرار می گرف ق

می کردنــد.

ــن مســئله  ــن اتهامــات را رد کــرده و ای ســخنگوی رئیــس جمهــور روســیه ای

را خنــده دار توصیــف کــرده اســت. او در ادامــه گفــت: »آیــا درون ایــن 

بدافزارهــا نوشــته کــه توســط روســیه نوشــته شــده اســت؟ مــا ایــن اتهامــات 

بی پایــه و اســاس را رد می کنیــم.« او عنــوان کــرد کــه کشــور روســیه هــدف 

حمــالت و جاسوســی های ســایری قــرار گرفتــه ولــی دولــت ایــن کشــور هیــچ 

دولــت خارجــی را متهــم نکــرده اســت.

ــه روســیه در حــوزه ی  ــرد ک ــی اشــاره ک ــت ســایری لیتوان ــز امنی ــس مرک رئی

امنیــت ســایری بــه تهدیــدی بــزرگ تبدیــل شــده و همــه ی دولت هــا بــرای 

ــاده شــوند. ــد آم ــن بای ــه کرملی ــا نفوذهــای نفوذگــران وابســته ب ــه ب مقابل

 

 

لیتوانی دولت روسیه را به جاسوسی سایبری 
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نفوذ به توپخانه های اوکراین با استفاده از 
بدافزار اندرویدی

شـــماره ۸۷ | ۱۱ دی ۱۳۹۵


