ﻫﮏ آﻳﻔﻮن دهﻫﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ اﻟﺠﺰﯾﺮه از
ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی روز ﺻﻔﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،دی ۱۳۹۹
ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﻫﮏ آﯾﻔﻮن ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۶ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ،ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺠﺮی و ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری
»اﻟﺠﺰﯾﺮه« ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷﺒﮑﻪ »اﻟﻌﺮﺑﯽ« ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی روز ﺻﻔﺮ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮ در اپ  iMessagesﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی » «Citizen Labدر داﻧﺸﮕﺎه »ﺗﻮرﻧﺘﻮ« ،اﯾﻦ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی روز ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ » «Kismetﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ

» «NSO Groupﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎﺳﻮس اﻓﺰار و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  NSOاﯾﻦ اﺑﺰار ﻫﮏ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺮد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﺷﺨﺼﯽ  ۳۶ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﻟﺠﺰﯾﺮه در ﻣﺎهﻫﺎی ژوﺋﯿﻪ و آﮔﻮﺳﺖ  ۲۰۲۰اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه.
 Citizen Labﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ دو ﺧﺮﯾﺪار را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ
ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی » «Monarchyو » «Sneaky Kestrelﻣﯽﺷﻮد.
 Citizen Labﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺣﺪاﻗﻞ از اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۱۹در
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .اﺑﺰار اﮐﺴﭙﻠﻮﯾﺖ  Kismetروی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ ﻫﻢ ﮐﺎراﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  ۱۱ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOS 13.5.1اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﯾﻦ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOS 14دﯾﮕﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارد.

ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ اﭘﻞ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره اﯾﻦ
ﮔﺰارش اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی  NSOﮔﺰارش اﺧﯿﺮ را ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده و آن را ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار  NSOداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪ آژاﻧﺲﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
 Citizen Labﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮔﺰارشﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ و در آنﻫﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﮏ NSO
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ رﻗﺒﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و ﻓﻌﺎﻻن در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺮاﮐﺶ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

