
هفته نامه | سال دوم | شماره نود و چهـارم | ۳۰ بهــمن  ۱۳۹۵ ۹۴

چندیــن تــن از ســناتورهای آمریکایــی یاهــو را بــه عــدم هــم کاری در فرآینــد 

بررســی بزرگ تریــن نقض هــای داده ی تاریــخ متهــم کرده انــد. بــا توجــه بــه 

ــی  ــای جنوب ــت داکوت ــناتور ایال ــون،  س ــان ت ــط ج ــده توس ــه ی امضاءش نام

در ســنای ایــاالت متحــده ی آمریــکا در تجــارت و علــوم و حمــل و نقــل، و 

ــی  ــدگان، ایمن ــت از مرصف کنن ــی حامی ــه ی فرع ــس کمیت ــوران، رئی جــری م

ــو  ــه از یاه ــؤاالتی ک ــیاری از س ــا، بس ــت داده ه ــه و امنی ــوالت، بیم محص

ــول  ــو ق ــه یاه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، ای ــخ مانده ان ــده  بی پاس ــیده ش پرس

ــد. ــان کن ــل بی ــه تفصی ــود توضیحــات الزم را ب داده ب

عــاوه بــر ایــن، یاهــو در آخریــن لحظــات یکــی از جلســات برنامه ریزی شــده  

کنگــره بــرای کارکنــان خــود را کــه در اصــل بــرای ۳۱ ژانویــه ی ۲۰۱۷ تــدارک 

ــل  ــدم متای ــان دهنده ی ع ــوع نش ــن موض ــرد، ای ــو ک ــود لغ ــده ب ــده ش دی

ــش  ــوده و موجــب افزای ــره ب ــن کنگ ــا ای ــاط ب ــه ارتب ــت مطــرح ب ــن رشک ای

ــت. ــده اس ــا ش نگرانی ه

ــرده و قصــد  ــرار ک ــاس برق ــه مت ــن کمیت ــا ای ــه یاهــو ب ــه نظــر می رســد ک ب

بیــان نقــش خــود را در رابطــه بــا کشــف نقض هــای داده ی ۲۰۱۳ در تاریــخ 

۱۴ دســامرب داشــته اســت. امــا ایــن دیــدار چنــد روز قبــل از برگــزاری لغــو 

شــده اســت و ایــن موضــوع باعــث ناراحــت شــدن ســناتورهای آمریکایــی 

شــده اســت.

ــری را در  ــات بیش ــا اطاع ــم ت ــاش  کردی ــا ت ــا مدت ه ــد: »م ــا گفته ان آن ه

ــه متوجــه  ــود ک ــن ب ــا ای ــم. هــدف م ــن رخدادهــا کســب کنی ــا ای رابطــه ب

شــویم یاهــو قصــد دارد چــه گام هایــی را در راســتای بررســی ایــن رخــداد 

ــامانه های  ــی س ــظ یکپارچگ ــی و حف ــرای بازیاب ــو ب ــه یاه ــردارد، و این ک ب

ــی چــه فکــری در رس  ــز شناســایی و کاهــش آســیب های احتامل خــود، و نی

دارد.

پرسشی که همه ی ما به دنبال جواب آن هستیم

ــا در  ــه ی م ــامالً هم ــه احت ــد ک ــرح کردن ــؤال را مط ــناتور دو س ــن دو س ای

ــد  ــد دارن ــا قص ــال آن ه ــرای مث ــم. ب ــر کرده ای ــه آن فک ــته ب ــای گذش ماه ه

ــد، و  ــیب دیده ان ــرا آس ــن ماج ــر از ای ــداد کارب ــه تع ــاً چ ــه دقیق ــد ک بدانن

ــه کاری  ــران چ ــن کارب ــه ای ــانی ب ــایی و اطاع رس ــرای شناس ــو ب ــه یاه این ک

انجــام داده اســت، همچنیــن چــه داده هایــی بــه عقیــده ی یاهــو مــورد نفــوذ 

قــرار گرفته انــد.

یــک شــهروند ترکیــه ای بــا نــام ارکان فیندیک اوغلــو، 35 ســاله توســط 

دادگاهــی در نیویــورک دســتگیر و بــه 8 ســال زنــدان محکــوم شــد. او 

بــه رهــربی یــک پویــِش ســایربی در حملــه بــه بانک هایــی در ســطح 

ــه  ــوذ ب ــون نف ــی همچ ــه جرم های ــرد ب ــن ف ــت. ای ــده اس ــوم ش ــا محک دنی

ســامانه های بانک هــا، تقلــب، کاه بــرداری و دسرســی و دســت کاری 

غیرمجــاز تراکنش هــای بانکــی اعــراف کــرده اســت.

مقامــات قضایــی می گوینــد در بــازه ی ســال های 2011 تــا 2013 ســه 

پویــش بــه رهــربی ایــن فــرد راه انــدازی و زیانــی بالــغ بــر 55 میلیــون دالر 

بــه بانک هــا وارد شــده اســت. ایــن گروه هــای نفــوذ بــه ســامانه های 

پــردازش کارت هــای بانکــی نفــوذ کــرده و اطاعــات کارت هــا را بــه رسقــت 

ــا  ــد و آن ه ــال می ش ــر ارس ــای دیگ ــه اعض ــی ب ــای رسقت ــد. داده ه می بردن

نیــز ایــن اطاعــات را بــر روی کارت هــای خالــی چــاپ و جعــل می کردنــد. 

ــتگاه های  ــان، در دس ــا در رسارس جه ــا و پین ه ــن کارت ه ــتفاده از ای ــا اس ب

خودپــرداز می تــوان برداشــت های جعلــی انجــام داد.

در اولیــن عملیــات کــه در ســال 2011 انجــام شــد، 15 هــزار برداشــت از 180 

کشــور انجــام شــده و 10 میلیــون دالر بــه رسقــت رفتــه بــود. در عملیــات 

بعــدی، در ســال 2012، تقریبــاً 5 میلیــون دالر از 5 هــزار دســتگاه خودپــرداز 

ــه در ســال  ــات ک ــن عملی ــه رسقــت رفــت. ســومین و آخری در 20 کشــور ب

2013 انجــام شــد، کاه بــرداران توانســتند در 24 کشــور نزدیــک بــه 40 

میلیــون دالر را از 36 هــزار دســتگاه خودپــرداز بدزدنــد. تنهــا در نیویــورک 

بــا 3 هــزار برداشــت، 2.4 میلیــون دالر بــه رسقــت رفتــه بــود.

فیندیک اوغلــو در ســال 2103 در آملــان دســتگیر و در ســال 2015 بــه آمریــکا 

ــکا  ــود در آمری ــت خ ــردن محکومی ــپری ک ــس از س ــد. او پ ــل داده ش تحوی

بــه ترکیــه فرســتاده خواهــد شــد. محکومیــت او بــرای جعــل و کاه بــرداری 

کارت هــای اعتبــاری 20 ســال اســت.

دادگاه آمریــکا کــه روز جمعــه فیندیک اوغلــو را محاکمــه کــرد، دســتور داد 

ــد  ــت کن ــارت پرداخ ــوان خس ــون دالر را به عن ــر 55 میلی ــغ ب ــی بال ــا مبلغ ت

ولــی خربگزاری هــا اعــام کردنــد دولــت ترکیــه متامــی دارایی هــای او را 

تــرصف کــرده و دارایــی فعلــی او برابــر بــا 150 هــزار دالر اســت. هنگامــی 

ــت  ــکا گف ــت آمری ــرد، دول ــراف ک ــود اع ــم خ ــه جرائ ــو ب ــه فیندیک اوغل ک

چندیــن نفــر از اعضــای ایــن گــروه نفــوذ را نیــز دســتگیر کــرده اســت. 

آمریکا یک نفوذگر ترکیه ای را به جرم نفوذ به 
بانک ها زندانی کرد

سناتورهای آمریکایی یاهو را برای ارائه ی 
اطالعات بیشتر در مورد نقض های اطالعاتی 

تحت فشار قرار دادند



یــک منبــع دیپلامتیــک روز جمعــه بــه خربگزاری هــا اعــام کــرد ســال 

گذشــته بــه ســامانه های وزارت امــور خارجــه ی ایتالیــا حملــه شــده و ایــن 

کشــور نفوذگــران روســِی را متهــم اصلــی ایــن ماجــرا می دانــد. وزارت امــور 

خارجــه ی روســیه نیــز بیــان کــرد هیــچ مدرکــی مبنــی بــر انجــام ایــن حملــه 

توســط نفوذگــران روســی وجــود نــدارد.

ایــن منبــع دیپلامتیــک کــه روابــط نزدیکــی بــا وزارت امــور خارجــه ی ایتالیــا 

دارد اعــام کــرد ایــن حملــه، ســامانه های رمزنگاری شــده ی ایتالیــا را تحــت 

تأثیــر قــرار نــداده اســت. از ایــن ســامانه های رمزنگاری شــده بــرای تبــادل 

و نگهــداری اطاعــات حســاس در ایــن وزارت خانــه اســتفاده می شــود. 

امــا ایــن نفــوذ حســاب های رایانامــه ی کارکنــان وزارت خانــه را در معــرض 

خطــر قــرار داده اســت.

گاردیــن اعــام کــرد ایــن حمــات به مــدت چهــار مــاه ادامــه داشــته ولــی 

حســاب های وزیــر امــور خارجــه ی ایتالیــا تحــت تأثیــر قــرار نگرفتــه اســت 

چــرا کــه او در دوران خدمــت خــود از ایــن رسویس هــای رایانامــه ای 

ــق رایانامه هــای وزارت  ــه از طری اســتفاده ای نکــرده اســت. هــر داده ای ک

امــور خارجــه ارســال شــده در امنیــت کامــل بــوده اســت چــرا کــه داده  هــا 

ــوند. ــگاری می ش رمزن

کشــورهای اروپایــی از جملــه آملــان، فرانســه، نــروژ و هلنــد از اینکــه هــدف 

حمــات ســایربِی روســیه قــرار بگیرنــد بســیار نگــران هســتند. ایــن کشــورها 

ــن  ــه ای ــه ب ــرای حمل ــادی را ب ــایربی زی ــای س ــیه پویش ه ــد روس معتقدن

کشــورهای اروپایــی راه انــدازی کــرده اســت.

ــود روســیه در  ــکا مدعــی شــده ب ــم کــه آمری ــل شــاهد بودی ــاه قب ــد م چن

انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن کشــور دخالــت کــرده و نفوذگــران روســی 

ــه  ــی را راجع ب ــرده و اطاعات ــه ک ــرات حمل ــزب دموک ــای ح ــه کارگزاره ب

ارتباطــات رشم آوِر کاندیــدای ایــن حــزب منتــر کرده انــد. ایــن ادعــا باعــث 

شــده کشــورهای اروپایــی نیــز بــرای انتخابــات آتــی خــود، نگــراِن حمــات 

ســایربِی روســیه باشــند.

 

ــراه  ــن هم ــت تلف ــی امنی ــتار بررس ــی خواس ــناتورهای آمریکای ــن از س دو ت

ــن  ــر ترامــپ از تلف ــد اگ ــن ســناتورها اعــام کردن ــد ترامــپ شــدند. ای دونال

ــکا در  ــی آمری ــن اســت ارسار مل ــد، ممک ــراه قدیمــی خــود اســتفاده کن هم

ــرد. ــرار بگی معــرض خطــر ق

یکــی از ایــن ســناتورها روز سه شــنبه در توییتــی گفــت: »آیــا دونالــد ترامــپ 

ــرای اســتفاده های شــخصی خــود از یــک دســتگاه ایمــن و رمزنگاری شــده  ب

ــبی  ــن و مناس ــای ام ــا پروتکل ه ــد ب ــک بای ــپ این ــد؟ ترام ــتفاده می کن اس

در راســتای امــن نگــه داشــن ارسار ملــی آمریــکا آشــنا شــود.« او در ادامــه 

ــپ  ــراه ترام ــن هم ــتگاه تلف ــوص دس ــی در خص ــت جزئیات ــن از دول همچنی

درخواســت کــرد.

ایــن درخواســت از طــرف ایــن دو ســناتور در تاریــخ 21 بهمــن بــرای رئیــس 

امنیــت داخلــی آمریــکا، مدیــر آژانــس ملــی آمریــکا و همچنیــن وزارت 

دفــاع ارســال شــده اســت. ایــن درخواســت دوشــنبه ی گذشــته توســط ایــن 

ســناتورها منتــر شــده اســت. آن هــا اعــام کردنــد در خصــوص اســتفاده ی 

ــدی قدیمــی بســیار نگــران هســتند.  ــک دســتگاه اندروی ترامــپ از ی

ــس  ــه رئی ــت ک ــم اس ــیار مه ــه بس ــت: »در حالی ک ــده اس ــه آم ــن نام در ای

جمهــور توانایــی اســتفاده از ارتباطــات الکرونیکــی را داشــته باشــد، 

هامن قــدر هــم مهــم اســت کــه بــه امنیــت آن توجــه کــرده و ســوابق ریاســت 

جمهــوری خــود را حفــظ کنــد. خطراتــی کــه اســتفاده از دســتگاه اندرویــدی 

ــل  ــیار قاب ــور دارد بس ــن کش ــی ای ــت مل ــرای امنی ــور ب ــس جمه ــط رئی توس

توجــه اســت.«

ــس از  ــه ترامــپ پ ــه اینک ــرد باتوجــه ب ــاه گذشــته اعــام ک ــز م نیویورک تایم

ــی  ــت ول ــرده اس ــت ک ــده دریاف ــن و رمزنگاری ش ــتگاه ام ــک دس ــف، ی تحلی

همچنــان از دســتگاه اندرویــدی خــود اســتفاده می کنــد. ایــن گــزارش باعــث 

نگرانــی تعــداد زیــادی از کارشناســان امنیتــی در ایــن کشــور شــده اســت.

ــراه  ــن هم ــه تلف ــرد ک ــام ک ــتقل اع ــِی مس ــق امنیت ــک محق ــنبه ی روز سه ش

دونالــد ترامــپ یــک منبــع بــاارزش بــرای نفوذگــران در ســطح اینرنــت اســت 

ــد. ــوذ کنن ــه آن نف ــد ب ــا می توانن ــی در رسارس دنی ــای اطاعات و آژانس ه

 

درخواست دو سناتور آمریکایی برای بررسِی 
تلفن همراه دونالد ترامپ

حمله ی نفوذگران روسی به سامانه های وزارت 
امور خارجه ی ایتالیا
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