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گزارش فنی | نگاهی به تکنیک ماحیگیری در حمالت سایبری

<_ مقدمه
Phishing که در این گزارش از آن با عنوان »ماحیگیری«1 یاد شده روشی است که مهاجم با بکارگیری آن قربانی را وادار به کلیک بر روی 

لینک یا اجرای پیوست پیامی می کند که در ظاهر از سوی منبعی معتبر و قابل اعتماد ارسال شده است. هدف، سرقت داده های حساسی 

همچون گذرواژه، آلوده سازی دستگاه قربانی به بدافزار یا دسترسی یافتن به آن است. شرکت IBM، ماحیگیری را به عنوان پرطرفدارترین 

روش مورد استفاده مهاجمان در سال 2021 برای رخنه اولیه به شبکه سازمان ها گزارش کرده است. ]1[

پیام های ارسالی از سوی مهاجم معموال یک یا هر دو ویژگی زیر را دارا هستند: ]2[

از احساسات و غرایزی همچون ترس، کنجکاوی و اضطرار برای متقاعد کردن کاربر به کلیک بر روی لینک یا اجرای پیوست بهره گرفته 	 

شده است؛

عنوان، محتوا و نام فرستنده پیام به نحوی انتخاب شده که تداعی کننده ارسال آن توسط یک فرد یا نهاد معتبر و بعضا آشنای 	 

قربانی باشد.

تبهکاران سایبری به طور مستمر در حال خلق ایده هایی جدید برای فریب کاربران و پیاده سازی سازوکارهای مختلف به منظور دشوار و 

پیچیده تر ساختن سازوکارهای شناسایی آنها هستند.

تنها، در حوزه بدافزارها، 66 درصد از این تهدیدات مخرب از طریق حمالت ماحیگیری مبتنی بر ایمیل منتشر می شوند. 41 درصد از 

متخصصان حوزه فناوری اطالعات نیز گزارش داده اند که روزانه حداقل یک بار با حمالت ماحیگیری مواجه می شوند. ]3[

بر اساس گزارش شرکت ESET حمالت ماحیگیری مبتنی بر ایمیل در چهارماهه سوم سال 2021، در مقایسه با چهارماهه قبل از آن، 

8.5 درصد افزایش داشته است. همچنین به گفته این شرکت، این حمالت در سال 2021 در مقایسه با سال میالدی پیش از آن نیز، 

افزایشی 145.4 درصدی داشته اند. ]4[ بر طبق گزارشی نیز که شرکت Proofpoint در 3 اسفند 1400 آن را منتشر کرد بیش از 80 درصد 

از سازمان ها، حداقل یک حمله ماحیگیری »موفق« مهاجمان را در سال 2021 تجربه کردند که در مقایسه با سال قبل از آن افزایشی 

حدود 46 درصدی را نشان می دهد. ]5[

به دلیل کارایی و شانس موفقیت باال، ماحیگیری در میان مهاجمان حرفه ای و گردانندگان »تهدیدات پیشرفته و مانا«2 نیز جایگاه ویژه ای 

دارد. شرکت Trellix در گزارشی که در 11 دی 1400 آن را منتشر کرد ایمیل های ماحیگیری با پیوست مخرب را پراستفاده ترین تکنیک 

گردانندگان این تهدیدات طی سه ماهه سوم 2021 اعالم کرد. ]6[

در این گزارش ضمن بررسی انواع روش های ماحیگیری به چند نمونه از شاخص ترین حمالت مبتنی بر این تکنیک پرداخته شده است.

Phishing 1 // استفاده از حرف »ح« بجای »هـ« در کلمه »ماهیگیری« نیز از جایگزینی »f« با »ph« در »fishing« الگوبرداری شده است.

APT به اختصار - Advanced Persistent Threat 2
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<_ تکنیکی پرطرفدار در میان مهاجمان

نیروی انسانی، آسیب پذیرترین حلقه در زنجیره دفاعی سازمان ها محسوب می شوند. ]7[]8[]9[]10[

شرکت Verizon Communications در گزارش سال 2021 خود، بروز خطا توسط عامل انسانی را در 85% از حمالت سایبری مؤثر دانسته 

است. ]11[ بر اساس گزارشی نیز که مجمع جهانی اقتصاد1 در زمستان سال 1400 آن را منتشر کرد خطای انسانی در 95% از رخدادهای 

امنیت سایبری نقش داشته است. ]12[

یا در نمونه ای دیگر، بر طبق آمار منتشر شده از سوی شرکت Coveware، در سه ماهه چهارم 2021 ایمیل های با پیوست / لینک مخرب، 

به عنوان یکی از الگوهای ماحیگیری از اصلی ترین درگاه های ورود باج افزارها به سازمان ها بوده است. ]13[

World Economic Forum 1

Ransomware 2

//آسیبپذیریباالینیرویانسانی

شکل 1  اصلی ترین روش های مورد استفاده مهاجمان باج افزار در سه ماهه چهارم 2021 برای رخنه اولیه به سازمان ها ]13[

این میزان بهره گیری مهاجمان از ماحیگیری بیانگر اثربخشی باالی این تکنیک در جریان انواع حمالت سایبری است.

در ادامه این بخش، به مهم ترین دالیل استقبال مهاجمان و تبهکاران سایبری از تکنیک ماحیگیری پرداخته شده است.

ک ایمیل با پیوست یا لین
مخرب

33%

RDPپودمان 
33%

آسیب پذیری 
زارامنیتی نرم اف

20%

سایر
14%
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علیرغم پیشرفت های مستمر محصوالت امنیتی و بهره گیری از فناوری های نوینی همچون هوش مصنوعی و رفتارشناسی کماکان این 

محصوالت در شناسایی کامل این تهدیدات به خصوص در جریان حمالت هدفمند عاجزند. برای مثال، تصویر زیر نمونه ای از یک ایمیل 

را نمایش می دهد که در آن کاربر تشویق به دریافت یک فایل XLS مخرب می شود. بر اساس آمار سایت VirusTotal فایل مذکور تا 

تاریخ 22 مهر 1400 )7 روز پس از ارسال این ایمیل( توسط هیچ یک از محصوالت ضدویروس مطرح قابل شناسایی نبوده است؛ 25 

مهر )حداقل 10 روز پس از انتشار اولین نسخه آن( تعداد محصوالت ضدویروسی که قادر به شناسایی این فایل مخرب هستند به 25 

مورد )از مجموع 60 ضدویروس( رسید.

شکل 2
نمونه ای از یک ایمیل ماحیگیری که در آن 
کاربر تشویق به دریافت یک فایل XLS مخرب 
می شود ]14[

شکل 3
وضعیت شناسایی فایل مذکور 

22 مهر )0 از مجموع 59 ضدویروس( 	
25 مهر )25 از مجموع 60 ضدویروس( 	
24 بهمن )30 از مجموع 60 ضدویروس( 	

//محصوالتامنیتی؛پرچالشدربرابرماحیگیری
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هستند. امنیتی  محصوالت  سد  از  عبور  برای  جدید  روش های  خلق  حال  در  مستمر  طور  به  مهاجمان  دیگر،  سویی   از 

 بر طبق گزارش CrowdStrike بیش از 60 درصد از تهدیدات سایبری شناسایی شده توسط این شرکت در سه ماهه چهارم 2021، فاقد

هر گونه کد بدافزاری بوده و صرفا از ابزارهای معتبر و بعضا پیش فرض سیستم عامل نظیر PowerShell به منظور پیشبرد اهداف مخرب 

خود بهره برده بودند. ]15[ بدیهی است که راهکارهای امنیتی سنتی قادر به شناسایی این نوع تهدیدات نیستند.

شکل 4  بیش از 60 درصد از تهدیدات سایبری  فاقد هر گونه کد بدافزاری هستند ]15[

38%

62%

تهدیدات مبتنی بر بدافزار

تهدیدات مبتنی بر ابزارهای معتبر

همچنین سازوکارهای حفاظتی همچون اصالت سنجی چندعاملی1 که دسترسی به سامانه را منوط به ورود صحیح چندین عامل - نظیر 

گذرواژه و رمز یک بار مصرف2 پیامک شده - می کنند همچنان نمی توانند کاربران ناآگاه را در برابر برخی روش های حمله حفاظت کنند. ]16[

الزم به ذکر است که علیرغم ایرادات اشاره شده در این بخش، بکارگیری محصوالت امنیتی قدرتمند و به روز و استفاده از سازوکارهای 

حفاظتی به خصوص اصالت سنجی چندعاملی همواره و در همه حال توصیه اکید می شود. اما در عین حال باید توجه داشت ارتقای 

داشت. خواهد  تهدیدات  این  از گزند  سازمان  ماندن  ایمن  در  نقشی کلیدی  ماحیگیری  تکنیک  با  مقابله  در  کاربران  دانش  مستمر 

MFA به اختصار - Multi-factor Authentication 1

One-time Passcode 2
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<_ دسته بندی؛ فله ای و نیزه ای

MITRE ATT&CK 1 برگرفته شده از MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge، چارچوبی برای دسته بندی 

https://attack.mitre.org تاکتیک ها، تکنیک ها و روال های مورد استفاده مهاجمان در تهدیدات سایبری است. اطالعات بیشتر در
https://attack.mitre.org/tactics/TA0001 و:Initial Access 2

Bulk Phishing 3

Spear Phishing 4

در چارچوب MITRE ATT&CKو1، ماحیگیری، با شناسه T1566 به عنوان یکی از تکنیک های تاکتیک »دسترسی اولیه«2 معرفی شده است. 

به عبارت دیگر، MITREو، ب، ماحیگیری را روشی برای دستیابی مهاجم به سامانه های قربانی می داند. تمامی گونه های ماحیگیری به صورت 

الکترونیکی و با بکارگیری ترفندهای مهندسی اجتماعی در معرض دید کاربر قرار می گیرند. ]17[

حمالت ماحیگیری را می توان به دو دسته »فله ای«3 و »نیزه ای«4 تقسیم کرد. در ماحیگیری فله ای، مهاجم پیام فریبنده خود را از طریق 

بسترهایی همچون ایمیل یا رسانه های اجتماعی به طیف وسیعی از کاربران ارسال می کند؛ با این امید که تعدادی از دریافت کنندگان به 

دام او بیفتند. اما در ماحیگیری نیزه ای، مهاجم به صورت هدفمند پیامی را که به طور اختصاصی برای فریب کاربری خاص طراحی شده 

به آن کاربر ارسال می کند.

در ماحیگیری فله ای، تمرکز بر روی 
کمیت است؛ به نحوی که با یک 
پیام و طراحی همه پسند تالش 

می شود تا تعداد هر چه بیشتری از 

کاربران به دام انداخته شوند.

در ماحیگیری نیـزه ای، اما، تمرکز 
بر روی کیفیت است. به طوری 
که با یک پیام و طراحی کامال 

اختصـاصی، کاربری خاص به دام 

انداخته می شـود.

شکل 5  نمایی از  تفاوت ها میان ماحیگیری فله ای و ماحیگیری نیزه ای

https://attack.mitre.org
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Domain 1

Spearphishing Attachment 2

Spearphishing Link 3

Spearphishing via Service 4

معموال  ماحیگیری،  نوع  این  در  است.  داشته  اخیر  سایبری حرفه ای سال های  از حمالت  بسیاری  در  نقشی کلیدی  نیزه ای  ماحیگیری 

اقدامات زیر توسط مهاجم انجام می شود: ]18[

مهاجم فردی را که دارای اطالعات مورد نیاز او برای دسترسی به سامانه هدف است شناسایی می کند.- 1

مهاجم از بسترهای عمومی موجود نظیر رسانه های اجتماعی و وب سایت سازمان به منظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص آن - 2

فرد بهره می گیرد.

آن سازمان - 3 سازوکارهای حفاظتی  در خصوص  استخدام سازمان  آگهی های  مواردی همچون  و  ابزارها  برخی  بکارگیری  با  مهاجم 

همچون محصوالت ضدویروس و دیواره آتش آن تحقیق می کند.

مهاجم با ایجاد و ارسال یک ایمیل قابل باور به کاربر تالش می کند تا او را متقاعد به کلیک بر روی لینک جاسازی شده در متن ایمیل - 4

یا اجرای پیوست آن کند. در مواردی حتی مهاجم اقدام ثبت دامنه ای1 مشابه با یک دامنه مورد اعتماد کاربر برای معتبرتر جلوه 

دادن ایمیل یا لینک درج شده در آن می کند.

MITRE ماحیگیری نیزه ای را در سه زیرتکنیک به شرح ذیل دسته بندی می کند:

ماحیگیری نیزه ای از طریق پیوست2 	 

ماحیگیری نیزه ای از طریق لینک3	 

ماحیگیری نیزه ای از طریق سرویس4	 

در ادامه این بخش به بررسی این سه زیرتکنیک پرداخته شده است.

MITRE شکل 6  زیرتکنیک های ماحیگیری نیزه ای از نگاه
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64%

24%

5%
4%

1%
1%

1%
0.3%

Windows Executables

Script Files

Office Documents

PDF Documents

Compressed Archives

Batch Files

Shortcuts

Java Files

فایل پیوست شده می تواند یکی از عملکردهای زیر را داشته باشد:

اجرا کننده کد مخرب اصلی باشد؛ 	

در نقش یک دریافت کننده1، کد مخرب اصلی را از اینترنت دریافت و سپس اجرا کند؛ 	

حاوی بهره جویی2 باشد که وظیفه آن سوءاستفاده از یک آسیب پذیری3 موجود در نرم افزارها و یا سیستم عامل نصب شده بر روی  	

دستگاه به منظور اجرای کد مخرب اصلی باشد.

شکل 6  سهم انواع فایل های پیوست شده به ایمیل های مخرب در چهار ماهه سوم 2021 ]4[

Downloader 1

Exploit 2

Vulnerability 3

در این روش مهاجم، فایلی مخرب را از طریق پیوست ایمیل به کاربر مورد نظر ارسال می کند. فایل پیوست می تواند در قالب های مختلفی 

باشد. بر اساس گزارش شرکت ESET، در چهار ماهه سوم سال 2021، فایل های اجرایی، اسکریپت ها و و فایل های مجموعه نرم افزاری 

Office بیشترین سهم از فایل های مخرب پیوست شده به ایمیل ها را تشکیل داده بودند. ]4[

//ماحیگیرینیزهایازطریقپیوست
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در اکثر مواقع، موضوع و متن ایمیل این طور القا می کنند که کاربر می بایست فورا فایل پیوست را باز کند. در مواردی حتی در فایل 

پیوست از قربانی خواسته می شود تا برخی سازوکارهای حفاظتی را برای مشاهده کامل آن غیرفعال کند. شلک 7، پیوست ایمیلی است 

که در صورت اجرای آن و بی اثر شدن قابلیت های امنیتی پیش فرض مجموعه نرم افزاری Office توسط کاربر، بدافزار Qbot بر روی دستگاه 

دریافت شده و در ادامه اجرا می شود. محتوای فایل به طور فریبنده ای کاربر ناآگاه را متقاعد به غیرفعالسازی قابلیت های امنیتی مذکور 

می کند.

شکل 7  یک فایل Excel حاوی ماکروی مخرب که محتوای آن برای فریب کاربر جهت غیرفعال کردن قابلیت های 
امنیتی نرم افزار طراحی شده ]19[]20[
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بسیاری از گردانندگان APT، بکارگیری زیرتکنیک ماحیگیری نیزه ای از طریق پیوست را در کارنامه دارند. از جمله آنها می توان به گروه 

به مهاجمان  نیز شناخته می شود گروهی منتسب   Dukes و   APT29 Cozy Bear،و  نام های  با  Nobelium که  اشاره کرد.   Nobelium

روسی است که طی یک دهه اخیر در اجرای حمالت سایبری فوق پیچیده نقش داشته است. هک کمیته ملی دموکرات1، جاسوسی از 

دیپلمات های اروپایی و حمله »زنجیره تأمین«SolarWinds 2 - که منجر به هک تعداد زیادی از سازمان های بزرگ در کشورهای مختلف 

به خصوص ایاالت متحده شد - از شاخص ترین حمالت سایبری Nobelium است.

شلک 8 نمونه ای از ایمیل های ماحیگیری نیزه ای این گروه را نشان می دهد که در پاییز 1400 به یکی از اهداف Nobelium ارسال شده 

بود. در آن این طور القا می شود که ایمیل از سوی وزارت خارجه ایران به منظور اطالع رسانی در خصوص تعطیلی سفارتخانه کشور در نتیجه 

ابتالی برخی کارکنان به کووید-19 که اسامی آنها نیز در ظاهر به ایمیل پیوست شده ارسال گردیده است.

بر اساس گزارش شرکت ESET فایل پیوست حاوی مجموعه اسکریپت هایی است که در نهایت با کمک قربانی دستگاه به نحوی به تسخیر 

مهاجمان Nobelium در خواهد آمد. ]4[]21[

Nobelium شکل 8  بکارگیری زیرتکنیک ماحیگیری نیزه ای از طریق پیوست توسط گروه

شکل 9  نمایی از فایل پیوست شده به ایمیل شکل 7

US Democratic National Committee 1

Supply Chain Attack 2
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در این زیرتکنیک، مهاجم، لینک مخربی را از طریق ایمیل به کاربر مورد نظر ارسال می کند.

استفاده  با دامنه های معتبر  با عنوانی مشابه  از دامنه هایی  لینک، تالش می شود که  بر روی  به کلیک  قربانی  جهت متقاعد ساختن 

 شود. استفاده از 0 )عدد صفر( بجای o در g00gle.com،و I )حرف i بزرگ( در paypaI.com و rn )ترکیب حروف r و n( بجای m در

و  paypal.com google.comو،  همچون  معروفی  دامنه های  جعل  هدف  با  روش  این  بکارگیری  از  نمونه هایی   rnicrosoft.com 

microsoft.com هستند. هر چند در نگاه اول، این تکنیک ساده به نظر می رسد اما یکی از شگردهای موفق مهاجمان و گردانندگان 

حمالت ماحیگیری است که همچنان بسیاری از کاربران به دام آن می افتند. اما ماحیگیری »هم نگاره« یا Homograph Phishing، همیشه 

این قدر ابتدایی نیست. در نمونه های پیچیده تر مهاجم از ثبت دامنه اینترنتی بین المللی بهره می گیرد. از بیش از یک دهه قبل امکان 

ثبت دامنه های اینترنتی به زبان های غیرالتین از طریق کدگذاری یونی کد3 فراهم شده است. یک دامنه ثبت شده به زبانی غیرالتین، به 

عنوان یک »نام دامنه بین المللی« یا Internationalized Domain Name - به اختصار IDN - شناخته می شود.

از  آن مهاجم  در جریان  تکنیکی است که   IDN Homograph Attack یا بین المللی  اینترنتی  دامنه  ثبت یک  از طریق  حمله هم نگاره 

استفاده  با  مهاجم  دیگر،  عبارت  به  می کند.  سوءاستفاده  کاربر  فریب  برای  مختلف  زبان های  در  حروف  همسانی  و  ظاهری  شباهت 

الفبای  در  آن که  به خصوص  می کند.  معروف  دامنه  یک  با  مشابه  دامنه ای  ثبت  به  اقدام  متفاوت  زبانی  با  اما  هم شلک  حروفی  از 

یونانی،  الفبای  حرف  پانزدهمین   ،Ο نویسه  مثال،  برای  می خورد.  چشم  به  متعددی  هم نگاره  حروف  سیریلیک  و  یونانی  التین، 

ظاهر  هم نگاره  نحوی  به  یونی کد  قالب  در  همگی  است که  سیریلیک  الفبای  حروف  از  یکی   О و  التین  الفبای  حرف  پانزدهمین   ،O

بر حمالت ماحیگیری هم نگاره« که در وب سایت ترفند مطالعه گزارش »مروری  این  برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص   می شوند. 

رامونا پردازش نگار به نشانی www.rpnegar.com در دسترس است توصیه می شود.

//ماحیگیرینیزهایازطریقلینک

https://www.rpnegar.com
https://www.rpnegar.com/reports/idn-homograph-phishing/
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From: Alex Collins [spoofed external email address]

To: [targeted individual]

Subject: Re: [target surname] about debit

Please call me back till 2 PM, i will be in [company name] office till 2 PM.

[Target surname], because of [company name]head office request #96-9/23 [linked to remote file], i will process 
additional 3,582 from your payroll account.

[Target first name], call me back when you will be available to confirm that all is correct.

Here is a copy of your statement in PDF[linked to remote file].

 

Alex Collins

[Company name] outsource specialist

باج افزار Ryuk، از جمله تهدیداتی است که یکی از اصلی ترین روش های مهاجمان آن در رخنه به شبکه قربانی، ارسال هدفمند ایمیل های 

ماحیگیری حاوی لینک مخرب است. ]22[]23[]24[]25[

این باج افزار که نخستین بار در تابستان 1397 ظهور کرد با هدف قرار دادن سازمان های دولتی و خصوصی موفق به اخاذی صدها میلیون 

دالر از قربانیان خود شده است.

شلک زیر، ایمیلی را نشان می دهد که به گفته شرکت Sophos در 1 مهر 1399، به طور همزمان به چندین کارمند یکی از شرکت های مورد 

نظر مهاجمان Ryuk ارسال شده بود. ایمیل مذکور حاوی لینکی است که در صورت کلیک بر روی آن، کاربر به فایلی هدایت می شود که بر 

روی docs.google.com میزبانی می شده بود. دریافت و اجرای آن فایل نیز در نهایت موجب فراهم شدن امکان اتصال مهاجمان به 

دستگاه قربانی و در ادامه گسترش دامنه نفوذ بر روی سایر دستگاه های شبکه می شده است.

شکل 10  نمونه ای از بکارگیری زیرتکنیک ماحیگیری نیزه ای از طریق لینک ]22[
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به  ثالث  سرویس های  طریق  از  کاربر،  سازمانی  ایمیل  به  مستقیم  ارسال  بجای  را  خود  ماحیگیری  پیام های  است  ممکن  مهاجمان 

ایمیل عمومی  سرویس دهندگان   ،)... و   Facebook )LinkedIn،و  اجتماعی  رسانه های  بستر  در  پیام  زیرتکنیک،  این  در  بفرستند.   او 

)Gmail،و  Hotmail و ...( یا هر پیام رسان الکترونیکی که تحت کنترل سازمان کاربر نیست به او ارسال می شود. به خصوص آن که شانس 

اعمال سیاست های امنیتی سخت گیرانه در این سرویس ها به مراتب کمتر از سرویس های تجاری ایمیل مورد استفاده سازمان قربانی 

است.

برای مثال، مهاجم اقدام به ساخت حساب کاربری جعلی در یک رسانه اجتماعی کرده و از طریق آن برای برقراری ارتباط با کارکنان سازمان 

مورد هدف خود در آن رسانه اجتماعی اقدام می کند. در این صورت مهاجم می تواند ایمیل حاوی لینک یا پیوست مخرب را بدون آن که 

توسط ابزارهای امنیت ایمیل سازمان مورد پاالیش و احیانا مسدودسازی قرار بگیرد مستقیما به ایمیل شخصی کارکنان که احتماال در 

شبکه سازمان نیز آن را باز می کنند ارسال کند.

در اواخر اردیبهشت 1400، شرکت Microsoft گزارش داد که در جریان یکی از حمالت Nobelium، پیام های ماحیگیری حاوی لینک 

مخرب در بستر Constant Contact )یک سرویس معتبر بازاریابی برخط( به قربانیان این گروه ارسال شده بوده است. ]26[

همچنین باید توجه داشت که رسانه های اجتماعی یکی از بهترین منابع برای استخراج اطالعات شخصی و شغلی کارکنان سازمان ها 

محسوب می شوند و مهاجمان می توانند از آنها در جریان ماحیگیری نیزه ای خود بهره بگیرند. در این خصوص مطالعه گزارش »رسانه های 

اجتماعی در حمالت سایبری« که در وب سایت رامونا پردازش نگار به نشانی www.rpnegar.com قابل دسترس است توصیه می شود.

//ماحیگیرینیزهایازطریقسرویس

https://www.rpnegar.com
https://www.rpnegar.com/reports/social-media-in-cyberattacks/
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<_ کاربران و سازمان های ایرانی؛ در فهرست اهداف

همزمان با گسترش و فراگیری بانکداری الکترونیکی و خریدهای اینترنتی در کشور، ماحیگیری فله ای نیز مورد توجه مهاجمان قرار گرفت. 

با پیاده سازی »رمز دوم پویا« در شبکه بانکی کشور اگر چه میزان این تهدیدات تا حد قابل توجهی کاهش یافته است ]27[ اما ماحیگیری 

فله ای همچنان یکی از اصلی ترین تهدیدات سایبری برای کاربران ایرانی تلقی می شود.

از حمالت ماحیگیری فله ای که توسط مهاجمان  نیز مانند کاربران دیگر کشورها همواره در معرض آن دسته  ایرانی  همچنین کاربران 

غیرفارسی زبان اجرا می شوند قرار داشته اند. بر اساس گزارش شرکت Kaspersky، حدود %5 از کاربران ایرانی حداقل یک بار طی سال 

2021 در معرض تهدیدات ماحیگیری قرار گرفته بودند. ]28[

در دو سال اخیر کاربران سازمان های ایرانی، گسترده تر از قبل در معرض حمالت پیچیده و پیشرفته APT و سارقان اطالعات قرار گرفته اند. 

برای مثال، در تیر 1400، شرکت Microsoft ]29[ و موسسه Citizen Lab ]30[ در دو گزارش اختصاصی به بررسی یک بدافزار جاسوسی 

 DevilsTongue سازنده ،Citizen Lab .پرداختند که برخی شهروندان ایرانی نیز در فهرست اهداف آن قرار داشتند DevilsTongue با نام

در  آنها  به  وابسته  نهادهای  و  به دولت ها  را منحصرا  ابزارهای جاسوسی سایبری ساخت خود  Candiru می داند که  نام  با  را شرکتی 

کشورهای مختلف می فروشد. نکته قابل توجه این که در اکثر مواقع در انتشار تهدیدات Candiru از تکنیک های مهندسی اجتماعی بهره 

گرفته می شود. در یکی از موارد مهاجمان از دامنه جعلی tehrantimes].[org برای به دام انداختن قربانیان استفاده کرده بودند. این 

در حالی است که نشانی صحیح و واقعی روزنامه تهران تایمز، tehrantimes.com است. یا در نمونه ای دیگر، مهاجمان فایلی آلوده به 

ماکروهای مخرب2 که تنها حاوی تصویر زیر بوده است را به هدف خود ارسال کرده بودند تا با فریب قربانی و فعال شدن ماکرو موجب 

دریافت بدافزار ساخت Candiru بر دستگاه او شوند.

شکل 11  نمونه ای از فایل حاوی ماکروی مخرب ارسالی به یک کاربر فارسی زبان

در سال 1399، اطالعات میلیون ها شهروند ایرانی در نتیجه موفقیت مهاجمان در نفوذ به برخی سازمان ها و سامانه های ایرانی افشا و 

در مواردی به فروش گذاشته شد. ]31[ در سال 1400 نیز سازمان های ایرانی از گزند تهدیدات و حمالت مخرب سایبری در امان نبودند. 

حمالتی که به دلیل هدفمند بودن، شناسایی آنها معموال زمان بر است. به عنوان نمونه، تنها در یکی از حمالت سایبری سال 1400، 

نفوذ به سامانه های سازمان، حداقل یک ماه قبل از تشخیص حمله توسط مسئوالن آن سازمان، رخ داده بود. ]32[ با این توضیح که 

یکی از اصلی ترین ترفندهای مورد استفاده بسیاری از گردانندگان APT در دسترسی یافتن به سامانه های یک سازمان، ارسال ایمیل های 

ماحیگیری به کارکنان است. ]17[
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سایبری  مهاجمان  توسط  آن  بکارگیری  تداوم  عامل  همچنان  ماحیگیری،  حمالت  باالی  اثربخشی  و  سهولت 

استفاده  ایمیل،  پیوست های  پاالیش  آنها،  بودن  به روز  از  اطمینان  و  ضدهرزنامه  و  ضدبدافزار  نصب  بود.  خواهد 

در  سخت گیرانه  امکان  حد  تا  و  جامع  سیاست های  اعمال  و  امنیتی  اصالحیه های  به موقع  نصب  آتش،  دیواره  از 

در  اساسی  اقدامات  جمله  از  کاربران،  آموزش  کنار  در  اینترنتی  ارتباطات  برقراری  و  سایت ها  به  کاربران  دسترسی 

استفاده  هستید،  سازمانتان  امنیت  مسئوالن  و  راهبران  از  اگر  همچنین  است.  ماحیگیری  تهدیدات  با  مقابله 

شما   به  اجتماعی  مهندسی  بر  مبتنی  تهدیدات  گزند  از  کاربرانتان  مؤثر  ماندن  ایمن  برای  را  آرویـد  محصول  از 

کنید. دریافت   www.rpnegar.com نشانی  در  را  محصول  این  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  می کنیم.  توصیه 

https://www.rpnegar.com/reports/social-media-in-cyberattacks/
https://www.rpnegar.com/arvid-product/
https://www.rpnegar.com
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دربـاره مـا

شرکت رامونا پردازش نگار، اولین و تنها ارائه دهنده محصوالت شبیه ساز تهدیدات مبتنی بر مهندسی اجتماعی در ایران است. متخصصان 
رخنه  و  کاربران  انداختن  دام  به  برای  اجتماعی  مهندسی  تکنیک های  از  که  سایبری  حمالت  و  بدافزارها  جدیدترین  تحلیل  و  رصد  ما ضمن 
نگار هستند  پردازش  رامونا  تکامل محصوالت  و  بهبود  در حال  به طور مستمر  تولید  با بخش  با همکاری  بهره می گیرند  به شبکه سازمان ها 
برای  باافتخار  و  داریم  ایمان  می کنیم  آنچه  به  ما  باشند.  امان  در  روزافزون  تهدیدات  این  گزند  از  ایرانی  کسب وکارهای  و  سازمان ها  تا 
می کنیم. تالش  همواره  ارزشمندمان  مشتریان  شایسته  خدماتی  ارائه  کنار  در  اطالعات  فناوری  امنیت  حوزه  در  پیشرو  محصوالتی  ساخت 
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