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با نفوذ در شبکه های اجتماعی و باز نشر اطالعات طبقه بندی شده صورت گرفت

ثبتنام دستگاههای قاچاق استخراج رمز ارز
از  ۲۵مرداد ماه

میثملطفی
خبرنگار

اکتبر  2017یکی از کاربران ناشناس سایت اینترنتی
 Chan 4کــه احتمــاالً اصلیــت امریکایــی داشــت
مطالبی را با «امضای کیو» ( )Qبه اشتراک گذاشت
که مورد توجه قرار گرفت .او در تمامی نوشــتههای
خــود ادعا میکــرد به اطالعــات طبقهبندی شــده
ســطح باال دسترسی دارد که افراد با داشتن «مجوز
کیــو» میتواننــد آنهــا را در اختیــار بگیرنــد؛ طولــی
نکشــید که ایــن اطالعات توســط کاربــران مختلف
بازنشــر شــد و راه خــود را بــه شــبکههای اجتماعی
باز کــرد و پیامهایی با این محتوا به «محموله کیو»
معروف شد.
«جنبش کیو» هماکنون به یک اتفاق همهگیر در
شبکههای اجتماعی تبدیل شده است و به اختصار
از آن بــا نــام «کیــواِنــان» ( )QAnonیــاد میکنند و
حامیــان این گروه تالش بر برانــدازی دولت امریکا
دارند .بهدنبــال افزایش طرفــداران این جنبش در
دنیــای مجازی ،توئیتر این هفته با انتشــار بیانیهای
اعالم کرد تاکنون هزاران حساب کاربری که مطالب
با محتــوای تئوریهای توطئه «کیو اِنان» را منتشــر
میکننــد مســدود کــرده اســت و در بخــش دیگــر
فیسبــوک و اینســتاگرام هــم در بیانیههــای مجزا
توضیح دادند جلوی انتشــار مطالبــی با این محتوا
را میگیرنــد .همچنین مرکز ملی امنیت ســایبری
و ارتباطات وابســته به ســازمان امنیت ملی امریکا
هم روز گذشته گفت ،هزاران دامنه اینترنتی را که از
سایتهای مختلف برای به اشتراکگذاری و ترویج
ایدئولوژی «کیو اِنان» پشتیبانی میکردند  ،مسدود
کرده است.
ëëاینبراندازهایمجازی
حدود سه سال قبل زمانی که نخستین مطالب
توســط یک کاربر ناشــناس با امضای کیو ،به انتشار
رســید هیچ کس تصــور نمیکرد ایــن اتفاق به یک
جنبش سراسری تبدیل شود.
گروهــی که «جنبش کیــو» را هماکنــون هدایت
میکننــد تمــام سیاســتهای خــود را در دنیــای
مجازی پیش میبرند و ادعا میکنند برنامهای برای
نجات جهان و سرنگونی دیکتاتورهای بزرگی چون
صحنه گردانان امریکا در دســت دارند و از این نظر
موضوع اصلی فعالیتهای خود را گلوبالیســت یا

جهانیسازیمیدانند.
فعالیت مجازی آنها که این روزها نمود واقعی
هــم بــه خود گرفته اســت بــر مبنای مقابلــه با یک
تئوری راست تندرو است و آنها خود را دولت پنهان
ایاالت متحــده در دنیای مجــازی میدانند تا علیه
«دونالــد ترامپ» رئیس جمهــوری کنونی امریکا و
دیگر سیاستمداران بزرگ این کشور اقدام کند.
مطالبــی کــه ایــن روزها توســط ایــن جنبش در
شــبکههای اجتماعــی و ســایتهای اینترنتــی بــه
اشــتراک گذاشــته میشــود به جز رئیس جمهوری
امریــکا و سیاســتمداران بــزرگ ایــن کشــور ،افــراد
سرشناس دیگری از جمله بازیگران لیبرال هالیوود،
مدیران عالی رتبه و افراد بانفوذ در ایاالت متحده را
نیز هدف قرار داده است« .جنبش کیو» هدف اولیه
خــود را بیداری مردم دنیــا میداند تا جنایتهایی
را که توســط گروه حاکــم بر جهان انجام میشــود،
افشــا کند .در اخباری که مدتی قبل به انتشــار رسید
مشــخص شــد «جان اف.کنِدی» رئیس جمهوری
اسبق امریکا بهدلیل اینکه درباره وجود انجمنهای
مخفــی به مــردم امریــکا خبــر داده بود ،ترور شــد.
جنبــش کیو هماکنــون میخواهد اســناد مربوط به
ترور کنِدی که به مدت  57ســال از دسترس عموم
پنهان بوده اســت را فاش کند .یکی دیگر از اهداف
اصلــی ایــن جنبش انتشــار اطالعات در مــورد یک
حلقــه قاچاق بینالمللی کودکان اســت کــه در آن
«دونالد ترامپ» سعی میکند «رابرت مولر» مدیر
اســبق پلیس فدرال امریــکا ( )FBIرا با خود همراه
کنــد تا این حلقه برمال شــود و در بخــش دیگر ،این
جنبش میکوشد کودتایی که توسط «باراک اوباما»،
«هیــاری کلینتــون» و «جــورج ســوروس» دنبــال
میشود را سرکوب سازد.
از آنجایی که جنبش کیو بهصورت آنالین دنبال
میشــود ،دولــت امریــکا بارهــا تــاش کرده اســت
بــا حمــات ســایبری مختلــف آن را ســرکوب کند.
اقدامات این گروه نخستین بار در سایت اجتماعی
 Chan 4آغاز شــد و به همیــن خاطر پلتفرم مذکور
در چنــد ســال اخیــر بارها مــورد حمــات اینترنتی
قــرار گرفــت .این پلتفرم بــه گونهای طراحی شــده
اســت که امکان به اشــتراکگذاری نظرات کاربران
بدون افشــای نــام و هویت آنهــا را فراهم میکند و
همین مسأله بستر الزم برای فعالیتهای جنبش

کیــو را به وجــود میآورد .پس از حمــات فراوان به
این ســایت اینترنتی ،پلتفرم مشــابه دیگــری با نام
 Chan 8پذیــرای اعضــای جنبــش کیو بــود که این
سایت اینترنتی هم حمالت هکری فراوانی را پیش
روی خود دید.
ëëمقابلههایتوئیتری
بعــد از انتشــار ویــروس عالمگیــر کرونــا و
خانه نشینی اجباری مردم ،جنش کیو تقویت شد و
طی ماههای اخیر شبکههای اجتماعی بزرگ نظیر
توئیتــر ،فیس بــوک ،اینســتاگرامِ ،ردیــت و یوتیوب
بارها اعالم کردند ترافیک اطالعات با این محتوا در
پلتفرم آنها بیشتر شده است .با وجود اینکه بسیاری
از تئوریهــای مطــرح شــده توســط هــواداران کیــو
عجیب و دور از ذهن به نظر میرسد ،ولی این افراد
توانســتند در شــبکههای اجتماعی هزاران طرفدار
را جــذب کنند .ایــن گروه برای جذب هرچه بیشــتر
هواداران در ایاالت متحده و دیگر کشورهای جهان،
بر هشــتگها تمرکــز ویــژه دارد تا مطالــب آنها در
شــبکههای اجتماعی دیده شود و در این هشتگها
سیاستمداران بزرگ امریکایی و دیگر افراد شناخته
شده مورد هدف قرار میگیرند.
بررسیهای شبکه اجتماعی توئیتر روی مطالبی
که این افراد به اشــتراک میگذارند نشــان میدهد
کــه طرفــداران جنبش کیو ،تمایــل فــراوان دارند با
پیامهای هدفمند خود فعالیتهایشان را از دنیای
مجازی خــارج کنند و در دنیای واقعــی هم اثرگذار
باشند .در این راستا پلیس فدرال امریکا ماه گذشته

گروهی از هواداران جنبش کیو که پس از تعیین یک
قرار اینترنتی در ایالــت فلوریدا تجمع کرده بودند،
دســتگیر کــرد .نکته مهمــی که در مــورد ایــن افراد
وجود دارد دسترســی به اطالعاتی است که تنها در
صــورت نزدیــک بودن بــه کاخ ســفید و اعضای آن
میتوان این اطالعات را در اختیار داشت .اطالعات
طبقهبندی شده در ایاالت متحده درجه بندیهای
مختلف دارند و یکی از حساسترین آنها در سطح
کیو ( )Qقرار میگیرد که فقط افراد رده باالی امریکا
با مجوز رئیس جمهوری امکان دسترســی به آن را
خواهند داشــت .اینکــه اطالعات مذکــور هماکنون
توســط گــروه «کیــواِنــان» در شــبکههای اجتماعی
دست به دست میشود نشان میدهد که این افراد
توانســتهاند در سیســتم داخلی دولت امریکا نفوذ
داشــته باشــند و از ایــن طریــق اقدامــات الزم برای
اثرگذاری روی انتخابات  2020انجام دهند.
بــه هر حال ،شــبکه اجتماعــی توئیتــر در بیانیه
ایــن هفته خــود تأیید کرد؛ حســاب کاربــری  7هزار
امریکایــی را کــه به نوعی با انتشــار مطالــب حاوی
محتــوای کیــو فعالیــت میکردنــد بــرای همیشــه
مســدود کرده است و در مجموع فعالیت  150هزار
کاربری که در سراســر جهان مطالبی را با این محتوا
بازنشــر میکردند ،متوقف شــده است .این پلتفرم
اجتماعی همچنیــن تأکید کرده اســت هر مطلبی
کــه محتــوای آن بــه نوعــی با ایــن موضــوع مرتبط
باشد امکان انتشــار ندارد و پیوندهای مرتبط با این
محتوا نیز از روی توئیتر حذف خواهند شد .در بیانیه

این شــبکه اجتماعــی گفته شــد« :ما به طــور دائم
حســابهای کاربــری و توئیتها در مــورد این گونه
مضامین را که خط مشی ما را نقض میکنند حذف
خواهیم کرد .مضامینی که برخالف سیاســتهای
توئیتر باشد ،به گونهای برای سوءاستفاده از قربانیان
فــردی نوشــته شــده باشــد ،یــا تالش بــرای فــرار از
مسدودســازیهای قبلــی در آن صــورت بگیــرد از
ســوی ما حذف میشــود .طی هفتههــای اخیر این
قبیل پیامها را بسیار رویت کردیم».
جســتوجو در بخش  Trendsگوگل هم نشــان
میدهــد کــه مطالب مرتبــط با محتــوای «کیو» که
نخستین بار سال 2017مورد توجه قرار گرفته بودند،
از فوریه 2020به بعد همزمان با انتشار ویروس کرونا
بار دیگر گســترش یافته اســت و بهصورت گسترده
بازنشــر میشــوند .شــبکه اجتماعی تیکتــاک نیز
توضیح داد دو هشتگ معروف وابسته به این گروه
با نام  #QAnonو  #WWG1WGAرا مسدود کرده
است و روزنامه نیویورک تایمز هم این هفته گزارش
داد که فیسبوک اقدامات مشابهی به اجرا رسانده
اســت .گفتنی اســت در یوتیوب نیز هــزاران تصویر
ویدئویــی مرتبط بــا محتوای کیو حذف شــدهاند .با
وجود این همان طور که «ابی آلهیســر» از دانشــگاه
فناوری  MITمیگوید ،متوقف کردن فعالیتهای
مجازی «کیواِنان» در این مرحله تقریباً غیرممکن
است .این مسأله بخصوص در زمان شیوع ویروس
کرونــا دشــوارتر شــده اســت و ایــن بــای عالمگیــر
نظریههای توطئه کیو برای گلوبالیســت و اتفاقاتی
در ســطح جهــان را تقویت میکند و بر این اســاس
بسیاری از ســایتهای بزرگ فعال در حوزه نظریه
توطئه چنین نظریههایی را تقویت کردهاند.
«مارک-آنــدره آرجنتینو» از محققان دانشــگاه
«کنکوردیا» براســاس مطالعات ســه ســاله خود به
این نتیجه رســیده اســت که بخــش اعظم مطالب
منتشــر شــده در فیسبــوک مرتبط بــا نظریههای
کیــو از زمان انتشــار ویروس کرونا بازنشــر شــدهاند.
در گروههــای فیسبــوک  74.2میلیــون تعامــل با
موضــوع کیو شناســایی شــده اســت که بیــش از 49
میلیــون مــورد از آنهــا مربوط بــه مــارس تاجوالی
(اواســط اســفند تا اوایل مرداد) امســال میشــود و
کارشناسان هنوز راهی را برای مقابله با فعالیت این
گروه مجازی شناسایی نکردهاند.

اخـــــــــبار

تالش حامیان «کیو» برای مقابله با ترامپ

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :براســاس مصوبه
هیأت دولت برای رفع مشــکالت فعاالن رمــز ارز ،بهمدت یکماه فرصت داده
میشــود که دستگاههای ماینر که از مبادی رسمی وارد نشده و قاچاق محسوب
میشوند را بهصورت خوداظهاری اعالم نمایند.
به گزارش ایسنا به نقل از شاتا ،سعید زرندی در سومین جلسه کمیته نظارت
بــر فعالیت اســتخراج رمزارز گفــت :بهدلیل اینکه درگذشــته فرآیند اســتخراج
رمزارزهــا قانونی نبــود تعدادی دســتگاه بهصورت قاچــاق وارد شــده و درحال
حاضر مشــکالتی بــرای فعاالن ایــن صنعت بهوجــود آورده اســت .بنابراین با
مســاعدت هیأت محترم وزیران ،این مشــکل مرتفع میشــود .وی افزود :از ۲۵
مرداد در سامانه بهینیاب امکان ثبت دستگاهها بهمدت یکماه فراهم میشود
و این امکان وجودخواهد داشت که با پرداخت حقوق و عوارض دولتی ،فعالیت
آنها قانونی شود و از آن پس دستگاههایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده
و در این سامانه ثبت نشده باشد ،قاچاق محسوب میشود.

ایجاد کسب و کار نوین با نسل پنجم تلفن همراه

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه نســل جدید  5Gیک
بستر ارتباطی نیست و بهعنوان یک کسب و کار نوین محسوب میشود ،گفت:
پیشبینــی کردیــم  30درصد شــغلهای ســنتی تا ســال  2025توســط هوش
مصنوعیجایگزینمیشوند.
به گزارش فارس ،ســتار هاشــمی گفت :در حال حاضر کشور ایران به لحاظ
علمی و نیروی انسانی و همچنین حوزه دانش هوش مصنوعی وضعیت خوب
و مناسبی در دنیا دارد به طوری که طبق گزارش منابع موثق ،ایران در تولید علم
در هــوش مصنوعی دارای رتبه قابل قبولی اســت .وی افــزود :ما باید به هوش
مصنوعــی از نگاه توســعه ردههای دانشــی در مباحث نظری توجــه کنیم ،زیرا
اگر کاربردی به آن نگاه کنیم باعث میشود رنکینگ ما جابهجا شود البته باید
بگویم برای استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در صنایعمان رتبه  ۲را داریم.

3نوجوان عامل هک افراد مشهور در توئیتر بودند

3نوجوان در ارتباط با هک حســابهای کاربری توئیتر دســتگیر شدهاند .یکی از
آنها نوجوانی  ۱۷ساله است که در دادگاه به  ۳۰جرم متهم شده است.
بهگزارش مهر ،طبق گزارشــی جدید یک نوجــوان اهل ایالت فلوریدا امریکا
عملیات هک  ۱۳۰حساب کاربری توئیتر را رهبری کرده است .در این عملیات،
هکرها بیش از  ۱۰۰هزار دالر بیتکوین از افراد سرقت کردند.
گراهام ایوان کالرک نوجوان  ۱۷ســالهای اســت که همراه دو نفر دیگر در این
خصوص دستگیر شده است .طبق بیانیه دادستان ایالتی این نوجوان بهعنوان
یک بزرگسال محاکمه میشود و با  ۳۰اتهام روبهرو است.
همراه او ،میســون شــپارد  ۱۹ســاله انگلیسی و یک جوان  ۲۲ســاله از اورالندو
امریکا نیز دســتگیر شــدهاند و در دادگاه ایالت کالیفرنیا بــا اتهامات جداگانهای
روبهرو هســتند .طبق اســناد دادگاه کالیفرنیا شــپارد و جوان  ۲۲ســاله به فروش
حســابهای کاربــری ســرقت شــده از توئیتر به یــک هکر بهنام «کــرک» کمک
کردهاند .هرچند در اســناد هویت کرک مشــخص نیســت و فقط اشــاره شــده او
نوجوانیاستکههماکنوندرمنطقهتمپادستگیرشدهاست.طیاینعملیات،
هکرها با نفوذ به حساب کاربری افراد مشهور مانند باراک اوباما ،جوبایدن ،ایالن
ماســک و بیل گیتس توئیتهای جعلی منتشــر کردند .این توئیتها از کاربران
میخواست برای خرید بیتکوین مبالغی را به یک حساب واریز کنند.

