
جنگ نرم قابل انکار نیست
رهبر معظم انقالب در یادداشتی خطاب به سینماگران عنوان کردند: »جنگ نرم همه جانبه دشمن، امروز قابل انکار نیست. با این حال برخی آن را انکار می کنند و این خود 

نیز بخشی از جنگ نرم است.«

فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال،                             
قانونی می شود

مرکز  با همکاری  دولت  که  مصوبه ای  با  به زودی 
ملی فضای مجازی در دست تنظیم دارد، فعالیت 
صرافی های  و  دیجیتال  پول  استخراج کنندگان 

الکترونیکی ارز رمزها قانونی می شود.

اینستاگرام باید نماینده پاسخگو در کشور
داشته باشد

دبیر شورای عالی فضای مجازی: »سیاست ما این 
است که اینستاگرام باید در کشور نماینده داشته 
اما  نکند،  را خارج  ما  اطالعات شهروندان  و  باشد 
باشد  این سیاست در چه مرحله ای  اجرای  اینکه 

بحث دیگری است.« 

جدیدترین اتهام شرکت های امنیتی غربی به جمهوری اسالمی ایران
شرکت امنیت سایبری کلیراسکای در جدیدترین گزارش خود، به بیان 
اتهامات تازه ای علیه فعالیت های سایبری ایران پرداخته و مدعی است  
این کشور با بهره گیری از وب سایت ها و شبکه های اجتماعی متعدد و 
و  اخبار جعلی  انتشار  به  نام رسانه های مشهور جهان،  از  سوءاستفاده 

گمراه کردن اذهان عمومی پرداخته است.
در این گزارش ادعا شده است که گروه های مختلف ایرانی، با راه اندازی 
حداقل 98 وب سایت مختلف در 28 کشور جهان، اخبار را از مراجع 

رسمی کپی کرده و با تحریف و تغییر آن ها، اقدام به انتشار اخبار 
مذکور در رسانه های موردنظر خود می کردند. رایج ترین 

زبان در میان رسانه هایی که کلیراسکای در گزارش 
که  بوده  عربی  است،  آورده  را  آن ها  نام  خود 

حدود 40 وبگاه از کل وب سایت های خبری 
انگلیسی،  زبان های  می شود.  شامل  را 

فارسی، اردو و پشتو نیز، پس از عربی، 
به ترتیب با 22، 19 و 6 پایگاه نشر 

اطالعات غلط، در جایگاه های بعدی قرار دارند.
ایران با هدف افزایش نفوذ در  در بخشی از این گزارش آمده است:» 
از عناصر  با استفاده  آفریقا و آسیا، تالش می کند  کشورهای مسلمان 
محتوایی و بصری مناسب، خود را یک قدرت سیاسی، فرهنگی و شاخص 
مثبت در جهان اسالم، معرفی کند. این تالش را می توان در وب سایت 
فعال در حوزه نشر داده های جعلی فعال در نیجریه، مشاهده کرد. هر 
اجتماعی شاخصی چون  یادشده، در شبکه های  از وب سایت های  یک 
توییتر، فیس بوک، اینستاگرام و تلگرام نیز حساب های کاربری فعالی 
برنامه های  یادشده،  جعلی  رسانه های  از  برخی  دارند. 
ساخته  را  خود  به  مختص  اندرویدی  خبرخوان 
حاوی  برنامه  این  گرچه  داده اند.  توسعه  و 
به عنوان  اما  نیستند،  مخرب  کدهای 
و  غلط  داده های  انتشار  برای  کانالی 
جعلی مورداستفاده قرار می گیرند. «

به وزارت سایبری نیاز داریم
       

»در  غیرعامل:  پدافند  سازمان  رئیس 
یک  وجود  به  نیاز  سایبری  صنعت 
وزارتخانه است که بتوان روی آن نظارت جامع داشت، 
چرا که نظارت بخشی و پراکنده فعلی، قدرت دفاع کشور 
در برابر تهدیدات سایبری را کاهش می دهد. استفاده از 
محصوالت تولید داخل که امنیت آنها احراز شده است، در 
دستگاه های زیرمجموعه سازمان پدافند اعمال می شود و 
براساس قوانین موجود اگر محصول داخلی وجود داشته 
باشد افراد مجاز به استفاده از محصول خارجی نیستند.«

اضافه شدن نام دو ایرانی دیگر به لیست 
تحریمی های آمریکا

وزارت خزانه داری آمریکا، از چند روز پیش 
اقدام به انتشار و تکمیل فهرستی از مجرمان سایبری کرده 
باج  از  بهره گیری  با  آمریکایی،  مقامات  ادعای  به  که  است 
افزار سم سم، به خروج میلیون ها دالر پول از آمریکا مبادرت 
پلیس  سوی  از  اعالمی  لیست  جدیدترین  در  ورزیده اند. 
و  ساله   34 سوندی  شاهی  فرامرز  نام  ایاالت متحده،  فدرال 

محمدمهدی شاه منصوری 27 ساله به چشم می خورد.

سایبری  تهدیدات  از  سیمنتک  پیش بینی 
2019

سیمنتک، طی گزارشی به بررسی تهدیدات 
شاخص سال 2019 در بستر فضای مجازی 
به  تأمین  زنجیره  حمالت  اشیا،  اینترنت  است.  پرداخته 
اینترنت  آسیب پذیری های هوش مصنوعی و استقرار شبکه 

5G، مهم ترین تهدیدات سال آینده هستند.

قوانین  تدوین  برای  ملل  سازمان  تالش 
سایبری

بر سر  که  آمریکا، سال ها است  و  روسیه 
به  خود  مدنظر  سایبری  قوانین  تحمیل 
قطعنامه  دو  آن ها  هستند.  رقابت  حال  در  ملل،  سازمان 
دو  هر  ملل،  و سازمان  داده  ارائه  نهاد  این  به  را  جداگانه 
افزایش  به  توجه  با  است. حال  کرده  تصویب  را  قطعنامه 
روزافزون اهمیت فضای سایبری، سازمان ملل، قصد دارد 
حجم کار خود را در راستای قانونمندسازی فضای مجازی 

تا 2 برابر، افزایش دهد.

ردپای ترامپ بر دخالت در انتخابات امریکا
غلط  اطالعات  کمپین  زیان آورترین  که  معتقدند  کارشناسان 
انتخاباتی از طرف دونالد ترامپ بوده است. به گفته کارشناسان، 
کرملین روی کاهش اعتماد نسبت به دموکراسی تمرکز کرده، 

درحالی که ترامپ این کار را بهتر از روسیه انجام می دهد.
یک کارشناس آمریکایی معتقد است: »تحقیقات حاکی از آن 
می تواند  آمریکایی  سیاستمداران  سوی  از  حمالت  که  است 
ابزار  برابر  در  دفاع  باشد.  سایرین  از حمالت  پیچیده تر  بسیار 
شدید  مصالحه  به  منجر  و  است  دشوار  بسیار  شده  استفاده 
را  روسی  سازمان های  می تواند  ایاالت متحده  سیاسی می شود. 
با تحریم ها تهدید کند؛ اما اگر حمالت از سوی رئیس جمهور 

آمریکا باشد، چه مجازاتی خواهد داشت؟«

  چین رقیب GPS آمریکا را می سازد
جی پی اس  برای  جایگزینی  توسعه  و  ساخت  حال  در  چین 
آمریکاست که یکی از بزرگ ترین برنامه های فضایی این کشور 
است. این کشور حداقل 9 میلیارد دالر برای ساخت یک سیستم 
ناوبری فضایی هزینه کرده و در بحبوحه افزایش درگیری های 

بین دو کشور، دیگر وابسته به GPS آمریکا نیست .
می شود،  فرستاده  ماهواره ها  از  که  مکان یابی  اطالعات 
داخل  ریزتراشه  ماشین ها،  هوشمند،  گوشی های  مورداستفاده 
نیروی  توسط  ماهواره ها  این  است.  موشک ها  و  سگ ها  قالده 

هوایی آمریکا کنترل می شوند که باعث نارضایتی چین است.
از  خواهند  نمی  است:»آنها  معتقد  آمریکایی  کارشناس  یک 

چیزی استفاده کنند که ما می توانیم خاموشش کنیم« .

ایران، چهارمین قدرت سایبری جهان
مقامات آمریکایی مدعی شدند که ایران باید پاسخگوی حمالت 
سایبری خودش باشد. مجید رفیع زاده، رئیس شورای بین المللی 
در  ایران  نظامی  »ماجراجویی  نوشت:  این خصوص  در  آمریکا 
شبه نظامی  گروه های  برخی  و  سپاه  به وسیله  عمدتاً  منطقه، 
برنامه  بااین حال،  می شود.  انجام  خاورمیانه  در  تروریستی  و 
آن  غیرمستقیم  و  مستقیم  پیامدهای  و  ایران  سایبری  جنگ 
بر امنیت جهانی و دیگر منافع ملی، توجه رسانه ای کمتری را 
به خود جلب کرده است. آخرین تحوالت نشان دهنده پیشرفت 
گفته  به  است.  اسالمی  جمهوری  سایبری  ظرفیت  قابل توجه 
ایران  درواقع  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  مقامات  از  یکی 

چهارمین قدرت سایبری در جهان محسوب می شود.«

سایرببان
در رسانه های 
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