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افشای اطالعات پایگاه داده 
تروریسم جهانی

بنا بر گزارش هــا اطالعات پایــگاه داده های  �
جهانی تروریســم که به عنوان یک بانک جهانی 
و  اســتفاده  مــورد   World-Check به عنــوان 
صیانت بوده اســت، گویا منتشر شده و اطالعات 
حســاس آن در فضــای آنالین در حال انتشــار 
است. آخرین نســخه این پایگاه داده که مربوط 
به اواسط سال ۲۰۱۴ است، شــامل ۲٫۲  میلیون 
اطالعات حساس بوده است که از سوی ۴۹ بانک 
بزرگ جهانــی و ۳۰۰ نهاد دولتی و اطالعاتی در 
سراسر دنیا مورد اســتفاده قرار می گرفته است. 
به گزارش تابنــاک، «کریس ویکرلی» متخصص 
امنیتــی در همیــن رابطــه گفته اســت که این 
پایــگاه داده را پیدا کــرده و حتی بعد از آنکه به 
مؤسسه Thomson Reuters – مؤسسه مسئول 
ایــن پایــگاه داده- درباره افشــای آن خبر داده 
است، هنوز هم این اطالعات در فضای عمومی 
در اینترنت در حال انتشــار اســت. بــه گفته او 
مؤسسه Thomson Reuters شدیدا در حال کار 
برای بازگرداندن این پایــگاه داده به حالت امن 
اســت. بانک ها به ویژه از این پایــگاه داده برای 
تروریست ها  به  شناســایی حســاب های متصل 
و مســدودکردن آنها اســتفاده می کرده اند. این 
در حالی اســت کــه ایــن پایــگاه داده پیش از 
این، متهم به دراختیارداشــتن اطالعات اشــتباه 
بوده و به عقیده برخی، بســیاری از شــهروندان 
و نهاد هــا را بی دلیــل به عنــوان تروریســت یا 
در همــکاری با تروریســم ثبت کرده بــوده اما 
Thomson Reuters همــواره ایــن اتهامــات را 
 BBC رد کــرده اســت. بــرای اولین بــار رادیوی
موضــوع اطالعات ناصحیح در ایــن پایگاه داده 
را افشــا کرده بود و از تعداد زیادی از شهروندان 
بریتانیایی سخن گفته بود که حساب های بانکی 
آنها بدون دردست بودن شواهد مشخص و تنها 
به این دلیل که نام آنها در این پایگاه داده موجود 

بوده، در بانک HSBC مسدود شده است. 

بازتاب رویداد

آى تى

آزمایش حد تشعشع گوشی های 
موبایل وارداتی

مهر: به گفته مدیرکل ســرویس های رادیویی  �
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات، تمامی 
گوشــی های موبایلی که به صورت قانونی وارد 
کشــور می شــوند، از نظر میزان تشعشع بررسی 
می شــوند و در غیراین صورت اجازه ورود به بازار 
را ندارند. عظیم فرد دراین بــاره بیان کرد: تمامی 
گوشــی هایی که بــه صورت قانونی وارد کشــور 
می شــوند، قبل از ورود به بازار، باید از ســازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گواهی تأیید 
نمونه استاندارد حد تشعشع (SAR) را بگیرند. او 
افزود: براســاس این استانداردها که تحت عنوان 
استاندارد SAR شناخته می شود، سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی به دقت گوشی هایی 
را که رســما وارد کشور می شوند، تست و ارزیابی 
می کنــد. او گفت: هر واردکننده گوشــی موظف 
اســت که با هزینه خود، گوشــی های موبایل را 
بــرای آزمایش، بــه رگوالتوری ارائــه دهد. این 
گوشــی ها طبق پروتکل های استاندارد در دو روز 
در سه آزمایشگاه داخل کشور آزمایش می شوند 
و طبــق ضوابط رگوالتوری، گواهــی تأیید نمونه 

می گیرند. 

استفاده از LTE در حالت رومینگ 
شرق: اســتفاده از اینترنت پرسرعت در حالت  �

 LTE رومینــگ بین الملل با اســتفاده از فنــاوری
ممکن شــد. رایتل برای اولین بار در کشــور امکان 
اســتفاده از اینترنت پرســرعت با فناوری LTE را 
در حالــت رومینگ بین الملل ممکن کرده اســت. 
بر این اســاس مشــترکان رایتل هنگام ســفرهای 
برون مرزی خود و در مناطقی که تحت پوشــش 
قــرارداد رومینگ LTE رایتل اســت، می توانند از 
نهایت ســرعت اینترنت بهره مند شوند. همچنین 
مشترکان خارجی طرف قرارداد با رایتل می توانند 
در سفر به ایران از همین کیفیت اینترنت برخوردار 
شــوند. هزینه اســتفاده از اینترنت رایتل در ســه 
حالت ۳G ,GPRS و LTE یکســان بوده و تنها در 

سرعت تفاوت وجود دارد. 

بریتانیا دارای سریع ترین سرعت 
اینترنت

مهر: براســاس گزارش های اعالم شــده توسط  �
مؤسسه تحقیقات اینترنتی آکامای که در این حوزه 
به عنوان یک قطب در جهان محســوب می شود، 
بریتانیا ســریع ترین سرعت اینترنت موبایل را دارد. 
در ایــن گزارش آمده که کاربــران اینترنتی موبایل 
بریتانیایی دارای میانگین ســرعت ۲۷٫۹ مگابیت 
بر ثانیه هســتند؛ این در حالی اســت که میانگین 
سرعت اینترنت موبایل در بیشتر کشورهای اروپایی 
۱۰ مگابایت بر ثانیه گزارش شده است. بر پایه این 
گزارش، میانگین سرعت اینترنت موبایل در آمریکا 
بیش از ۲۰ مگابیت بر ثانیه است که با وجود این، 
بریتانیا در جایگاه نخســت جهان و آمریکا در رتبه 
بعدی قــرار می گیرد. همچنین ســرعت اینترنت 
موبایل آمریکا در ســه ماه نخســت ســال جاری 
میــالدی ۵٫۱ مگابیت بر ثانیه اعالم شــد که کمتر 
از ترکیه، کنیا، پاراگوئه و تایلند بوده اســت. این در 
حالی اســت که ســرعت اینترنت موبایل شماری 
از کشــورهای اروپایی از قبیل اســلواکی، فرانسه 
و آلمان هــر کدام به ترتیــب ۱۳٫۳، ۱۱٫۵ و ۱۵٫۷ 
مگابیت برثانیه در مدت زمان مشــابه اعالم شده 
اســت. در پایان این گزارش آمــده که در مجموع 
میانگین سرعت جهانی اینترنت ۱۲ درصد افزایش 
یافته است و کشــورهای کره جنوبی، نروژ و سوئد 
به ترتیب با داشــتن میانگین ســرعت ۲۹، ۲۱٫۳ و 
۲۰٫۶ مگابیت بر ثانیه در جایگاه نخســت تا سوم 

قرار دارند. 

هک ۱۵۰۰  اکانت دانشگاه کمبریج
رایورز: به تازگی نشــانی ایمیــل و کلمه عبور  �

حدود  هــزارو ۵۰۰ نفر در دانشــگاه کمبریج هک 
شــده و به صورت آنالیــن در فضای وب منتشــر 
شده اســت. این اتفاق به عنوان یک خبر جدی در 
حوزه امنیتی تلقی شده اســت. براساس گزارش 
اینکوایرر، انتشار این خبر نشان از گسترش حمالت 
سایبری به مراکز آموزش دارد و به همین دلیل، بر 
ضرورت آماده سازی مراکز دانشگاهی و پیشگیری 
در این مــوارد تأکید می کند. مطابــق این گزارش، 
حمله هکری مزبور، کاربــران مدارس کمبریج را 
تحت تأثیــر قرار داده و در روند فعالیت دانشــگاه 
اختالل ایجاد کرده اســت. ویــل گریفیتس، مدیر 
پروژه کالسیک مدارس کمبریج با تأیید هک و درز 
اطالعات گفت: «درحال حاضر مجموعه   در دست 
ارتقا اســت و هرچند مورد حمله قرار گرفته،  اما 
تمهیداتــی برای جلوگیری از تکرار آن اندیشــیده 
شــده اســت». او ادامــه داد: «این یک سیســتم 
بســیار قدیمی است که از ســال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ در 
حال اجراســت. ما به وضوح نیــاز داریم که آن را 
به روزرســانی کنیم و حاال نیز در حال انجام همین 
کار هســتیم. ما تا زمانی که بتوانیــم آن را بهبود 
ببخشــیم و امن کنیم، فقط به صورت آفالین از آن 
استفاده می کنیم». البته وی به مشکالتی از جمله 
زبان قدیمی مسلط بر این سیستم یاد کرده که کار 
ارتقا، امن سازی و راه اندازی دوباره آن را به مراتب 

دشوارتر می کند. 
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پایگاه های  از بزرگ ترین  برخی  ترجمه: فرنگیس رحیق: 
اینترنتی مختص پخش فیلم، بی سروصدا حذف خودکار 
فیلم هایی با مضامین افراطی را از سایت هایشــان آغاز 
کرده انــد. ایــن حرکت بــرای شــرکت های اینترنتی ای 
که مشــتاق ریشــه کن کردن تبلیغات خشــونت آمیز از 
سایت هایشان هســتند و به دلیل زیادشدن حمله های 
افراطی از ســوریه تا بلژیک و ایاالت متحده، از ســمت 
دولت های سراسر دنیا تحت فشــار هستند، گام بزرگی 
است. رویترز در گزارشــی می نویسد: منابعی دراین باره 
می گوینــد یوتیــوب و فیس بوک، ازجمله ســایت هایی 
هســتند که برای مســدود یــا خراب کــردن فیلم های 
دولت های افراطي و دیگر موارد مشابه از این روش در 
سایت هایشان استفاده می کنند. این فناوری در اصل در 
سایت های پخش فیلم برای شناسایی و حذف مواردی 
که دارای حق کپی رایت هســتند، ایجاد شــده است که 
بــه دنبال «هشــتک ها» می گــردد؛ نوعی اثر انگشــت 
دیجیتالی که شرکت های اینترنتی به طور خودکار روی 
فیلم هــای خاص می گذارند و همه محتویاتی که با این 
اثر انگشــت ها مطابقت داشته باشــند، به سرعت پاک 
می شوند. این روش تالش برای پست مجدد آن محتوا 
را موردی غیرقابل قبول شناسایی می کند، اما نمی تواند 
به طور خودکار جلوي پست فیلم هایی را که قبال دیده 

نشده اند، بگیرد. 
این شــرکت ها به کارگیری این روش را تأیید نکردند 
یا درباره اینکه چطــور چنین کاری خواهند کرد، حرفی 
نزدند؛ اما افراد زیادی که با این فناوری آشــنایی دارند، 
می گوینــد می توان پایــگاه داده های محتــوای ممنوع 
فیلم های پست شــده، مثال محتواهایی مانند گردن زدن 
یا ســخنرانی هایی برای تحریک به خشــونت را بررسی 
و پســت های جدید در آن مورد را شناسایی کرد. این دو 
شرکت درباره اینکه در بازبینی فیلم هایی که توسط این 
فناوری با مــوارد ممنوع مطابقت دارند یا به این موارد 
نزدیک هستند تا چه اندازه انسان نقش خواهد داشت، 
صحبتی نکردند. همچنیــن نگفتند این فیلم ها چگونه 
در پایــگاه داده ها از اول به عنــوان فیلم های افراط گرا 
شناســایی می شــوند. البته از آنجایی که شــرکت های 
اینترنتی درباره این مســئله، خودشــان و با رقیبانشــان 
و دیگــر افــراد عالقه مند به بحث ادامــه خواهند داد، 
احتماال روند استفاده از این فناوری جدید در طول زمان 

اصالح خواهد شد. 
در اواخر ماه آوریل، در بحبوحه فشار رئیس جمهور 
آمریــکا، بــاراک اوابامــا و نگرانی های دیگــر رهبران 

ایاالت متحده و کشــورهای اروپایی درباره افراط گرایی، 
شــرکت های اینترنتی، ازجمله یوتیوب، شرکت آلفابت، 
شــرکت توییتر، فیس بوک و کالدفیر برای بحث درباره 
گزینه هایی، ازجمله سیســتم مســدودکردن محتوا که 
توســط طرح مبارزه بــا افراط گرایی مطرح شــده بود، 

فراخوانده شدند.  
بسیاری از این شرکت ها تاکنون درباره محتواهایی که 
شرایط خدمات ســایت را نقض می کنند، به  پیام رسانی 
کاربران اتکا کرده اند و هنوز هم خیلی از این شرکت ها به 
همین امر متکی هستند. در این حالت ویراستارها هر یک 
از موارد مخابره شده را بازبینی و پست های مشکل دار را 
حذف می کنند. گوگل و فیس  بوك می گویند درحال حاضر 
شرکت ها درباره به کارگیری خدمات خودکار به طور  علنی 
صحبت نمی کنند، بخشی از نگرانی آنها به این دلیل است 
که شاید تروریســت ها نحوه دست کاری در سیستم آنها 
را یاد بگیرند یا اینکه رژیم های ســرکوبگر برای سانسور 
مطالب مخالفانشان خواســتار این فناوری شوند. ماتئو 
پرینس، مدیر اجرائی شــرکت توزیــع محتوای کالد فیر، 
می گویــد: «صحبت دراین بــاره در این شــرکت ها هیچ 
حرکت صعودی ندارد. چرا آنها درباره مســئله سانسور 

الف می زنند؟».
پــس از اینکه طــرح مبارزه بــا افراط گرایــی برای 
نخستین بار در هفته گذشته سیستم مسدودکردن محتوا 
را توصیــف و شــرکت های اینترنتــی بــزرگ را ملزم به 
پذیرش آن کرد، دو نفر از افراد آشــنا با روند این فناوری 

در حال تکامل، تأیید انجام این کار را به خبرگزاری رویترز 
اعالم کردنــد. منابع مطلع از فرخوان ماه آوریل گفته اند 
ایــن فراخوان از ســوی رئیس مدیریت سیاســت گذاری 
فیس بوک، مونیکا بیکرت، رهبری شده است. طبق گفته 
شــرکت کنندگان در این فراخوان، فیس بوک گزینه هایی 
برای بحث ارائــه کرده و طرح مبارزه بــا افراط گرایی را 
که طرحی بدون کســب سود مالی اســت مطرح کرده 
است. گروه ضدافراط گرایی از سوی یکی از افراد این گروه 
فرانسیس تاونسند، که مشــاور اسبق جورج دبلیوبوش 
در امنیت داخلی، بوده و مارک واالیس، که معاون مدیر 
مبارزات انتخاباتی در برپایی مجدد انتخابات سال ۲۰۰۴ 

بوش، بوده تأسیس شده است. 
منابــع مطلــع از فراخــوان مــاه آوریــل می گویند 
شــرکت ها از اینکه به یک گــروه خارجی اجازه دهند تا 
دربــاره توصیف محتوای غیرقابل قبــول تصمیم گیری 
کند، ابــراز نگرانی کرده اند. در این فراخوان راهکارهای 
دیگری، ازجمله تأسیس یک مؤسسه جدید غیرانتفاعی 
یا توسعه یک مؤسسه موجود برای کنترل این صنعت، 
پیش کشــیده شده اســت. همه گزینه های مورد بحث 
از فنــاوری هشــتک بهــره می گیرند. البتــه مرکز ملی 
غیرانتفاعــی کــودکان گمشــده و مورد سوءاســتفاده 
قرارگرفته می تواند الگویی برای یک سازمان تأمین کننده 
بودجه در این صنعت باشد که با استفاده از یک سیستم 
شناســایی به نام فوتو دی ان ای (PhotoDNA) تصاویر 
تحریک آمیز کودکان شناخته شــده را شناسایی می کند. 

شــرکت ماکروسافت جواز این سیســتم را رایگان کرده 
اســت. در ماه می  ماکروسافت اعالم کرد از هانی فرید، 
دانشــمند علم کامپیوتر کالج دارتموت، که برای طرح 
مبارزه با افراط گرایی کار می کند و به توســعه سیســتم 
«فوتــو  دی ان ای» و درنتیجه ایجاد یک تکنولوژی برای 
شناســایی نسخه های آشــکار محتواهای تروریستی به 
ذی نفع ها کمک می کند، از نظر فنی و مالی پشــتیبانی 

می کند. 
طبق گفتــه دو نفر از افــراد مطلع از ایــن رویداد، 
بیکــرت از شــرکت فیس بوک با برخــی از نگرانی های 
ابرازشــده در این فراخوان درباره پیشنهاد طرح مبارزه 
با افــراط  گرایی موافق اســت. او از اظهارنظر عمومی 
درباره فراخــوان یا تالش هــای فیس بــوک دراین باره 
خودداری و فقط در بیانیه ای خاطرنشان کرد فیس بوک 
همــراه دیگران در حال یافتن راه هایی اســت تا بتوانند 
در حذف محتواهایی که با سیاســت های ضدتروریسم 
متناقض هســتند، به طور مشــترک همکاری کند. یک 
منبع مطلع بیان کرده اســت فیس بــوک در هفته های 
اخیر برای شرکت های دیگر یک نظرسنجی ارسال کرده 
اســت تا نظریه های خود را دربــاره گزینه های مختلف 
برای همــکاری در این صنعت اعــالم کنند. همچنین 
ویلیــام فیتزگرالــد، ســخنگوی بخش گوگل شــرکت 
آلفابت، که مالــک یوتیوب اســت، از اظهارنظر درباره 
ایــن فراخوان یا درباره تالش هایــی که برای به صورت 
خودکاردرآوردن مهار محتوا انجام می گیرد، خودداری 
کرد. ســخنگوی توییتر گفت این شــرکت هنوز در حال 
ارزیابی پیشــنهاد طــرح مبارزه با افراط گرایی اســت و 
«هنوز موضع مشخصی ندارد». یکی از کارمندان اسبق 
گوگل می گوید افرادی که در این فراخوان بودند درباره 
اینکه عــالوه بر ایجاد مانع بــرای نقض حق کپی رایت 
یا به اشــتراک گذاری سود سهام با سازندگان، شرکت ها 
چه کار دیگری باید برای سیســتم شناسایی محتوایشان 
انجــام دهند، طوالنی مدت بحــث کرده اند. طبق گفته 
افرادی که با سیســتم هر دو شرکت گوگل و فیس بوک 
آشنایی دارند، سیســتم مطابقت یابی محتوای گوگل از 

سیستم فیس بوک قدیمی تر و بسیار پیچیده تر است. 
لیزا مواکو، مشاور ارشد رئیس جمهور ایاالت متحده 
در مبــارزه با تروریســم، در بیانیه ای بیان کرده اســت 
کاخ ســفید از ابتکارهایی که به شــرکت ها کمک کند 
در برابــر تهدیدهای پیش آمــده از جانب فعالیت های 
آنالین تروریست ها واکنش بهتری نشان دهند، استقبال 

می کند. 

گوگل و فیس بوک به دنبال راهی برای مسدودکردن خودکار فیلم های افراط گرا  هستند

حذف داعش با چراغ خاموش

برگزاری همه پرســی هفته گذشــته انگلیس نشان 
داد مردم این کشــور با اکثریت ۵۲ درصد آرا، به خروج 
از اتحادیه اروپــا رأی دادند ولی جای این ســؤال باقی 
می ماند که چگونه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا روی 
صنایع امنیت سایبری در اروپا و انگلیس تأثیر می گذارد؟ 
چه بر ســر امنیت اطالعات و ضمانــت مبارزه با جرائم 
ســایبری خواهد آمد؟ شــرکت اروپایی تریپ وایر که در 
زمینــه امنیت فنــاوری اطالعات فعال اســت، با انجام 
یک نظرسنجی ادعا کرده که پاسخ این سؤاالت را یافته 
اســت. در این نظرسنجی که از ۲۷۸ نفر انجام شده، ۶۴ 
درصد گفته اند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون 
تغییر بر مسائل امنیت سایبری خواهد بود. نیل هاروی، 
معاون شرکت تریپ وایر درباره این نظرسنجی بیان کرد: 
«این به آن معنی اســت که رویکــرد بریتانیا به امنیت 
ســایبری تغییر نخواهد کرد، اما ممکن اســت اتحادیه 

شفافیت کافی برای قوانین آینده انگلیس قائل نباشد».
مایــک هک، معاون اول رئیس شــرکت تریپ وایر با 
مطرح کردن تأثیــر خروج انگلیس بــر موضوع قوانین 
عمومی حفاظــت از اطالعــات (GDPR)، عنوان کرد: 
«حاال انگلستان از نظام متفاوتی برای حفاظت از داده ها 
اســتفاده خواهد کرد، اما هنوز هم نیــاز به پایبندی به 
GDPR برای انتقــال اطالعات به اتحادیــه اروپا دارد؛ 
 GDPR بنابراین در بســیاری از مناســبات، الزام رعایت
اعمال خواهد شــد و این موضوع تا حــدی به آمادگی 
انگلیس در تجارت برمی گردد». گفتنی است که قانون 
GDPR در جهان به عنوان باالترین استانداردهای حریم 
خصوصی و حفاظت امنیت سایبری به رسمیت شناخته 
می شود. بسیاری از کشــورها در سراسر جهان به دنبال 
مطابقــت با اســتانداردهای اتحادیه هســتند تا بتوانند 
تجــارت جهانی خــود را تحت یک ســاختار نظام مند 
انجام دهند. به گزارش ســایبربان، این خروج به معنای 
درست کردن رقیب جدید اطالعاتی در منطقه اروپا برای 
انگلیس خواهد بود چراکــه برای تبادل اطالعات میان 
انگلیس و اتحادیه اروپا، نیاز به راستی آزمایی اطالعاتی 
خواهــد بود و این یعنــی اتحادیه اروپا ســرمایه گذاری 
اطالعاتی بیشــتری برای دریافت اطالعــات صحیح از 
انگلیس خواهد داشــت و متقابال انگلیس نیز ســعی 
خواهد کرد با افزایش سرمایه گذاری به مقابله اطالعاتی 
با رقبای قدرتمند خود در اتحادیه مانند آلمان و فرانسه 
بپردازد. ایــن جدایی اکثر مجــاری اطالعاتی را که قبال 
انتقال اطالعــات به راحتی در آن انجام می شــد، تغییر 
می دهــد یا از بیــن می برد و به وجودآمــدن متغیرهای 
اطالعاتــی جدیــد کار پیگیــری اطالعاتی مشــترک در 
کشــورهای دیگر را سخت تر می کند. این تغییرات باعث 
می شود سیســتم یکپارچه اطالعاتی در اتحادیه از میان 
رفته و مبارزه با جرائم اینترنتی مشــکل تر شــود. شاید 
مســائل مرتبط با رعایت حریم خصوصی قبل و بعد از 
خروج تغییری نداشته باشــد ولی قطعا اشتراک گذاری 
اطالعــات جرائــم اینترنتی، پلیــس و تعقیب مجرمان 

به طور بالقوه با چالش روبه رو خواهد شــد. این جدایی 
اما بــرای انگلیس هزینــه اطالعاتی بیشــتری خواهد 
داشــت. انگلیس که تا چند روز پیــش در اتحادیه اروپا 
می توانســت با کرســی های اطالعاتی حساســی مانند
 Eurojust، Europol بــا مدیریت یک انگلیســی به نام 
راب وین رایــت و مرکز جرائم اینترنتی اروپــا (EC3)، با 
مدیریت یک اســکاتلندی تبار به نام اســتیون ویلسون، 
ارتباط مســتقیم داشــته باشــد، حاال تنهــا می تواند از 
طریق مجاری قانونی اتحادیه اروپا از آنها استفاده کند. 
اتحادیه اروپا با تدوین قوانین یکپارچه دفاع از اطالعات 
و حریم خصوصی، توانسته بود این عرصه را به صورت 
اقتصــاد اطالعاتی به بهــره وری برســاند و این زنجیره 
تأمین اطالعات توانســته بود بــازار اقتصادی خاصی را 
حول محور امنیت ســایبری به وجــود آورد که حاال با 
خروج یکــی از مهره های اصلی اطالعاتــی در زنجیره 
تأمیــن، این تجارت تا حدی دچار شــوک خواهد شــد. 
شــرکت های ســایبری زیادی در حوزه فناوری اطالعات 
و امنیت سایبری مشــغول فعالیت هستند که دیگر به 
انگلیس به عنــوان یک عضو نــگاه نخواهند کرد بلکه 
حداکثر یک همسایه به حساب خواهد آمد که می تواند 
با پرداخت هزینه از امکانات این اتحادیه اســتفاده کند. 
در این میان بازار ارز اینترنتی بیت کوین نیز با نشــان دادن 
تغییرات اندکی نشــان از بی ثباتی بازار امنیتی و افزایش 
تمایل به تعامالت بانکی اینترنتی داشــت. رشــد خرید 
بیت کوین توانســت تنها چند ساعت بعد از شمارش آرا 
و اعالم نتایج همه پرسی، شوک امنیتی محسوسی را به 
بازار ارز اینترنتی وارد کند. این افزایش نشان از احساس 
ناامنی بیشــتر و تمایل افراد بــرای انجام عملیات مالی 
بر پایه سیســتم مالی ناشــناس دارد و ازاین پس تعداد 
عملیات مالی اینترنتی نیز بیشتر خواهد شد و به معنی 
افزایش تقاضا خواهد بود؛ امــا چرا قیمت ارز اینترنتی 
باید افزایش یابد؟ پاسخ این سؤال در ویژگی خاص واحد 
پولی بیت کوین نهفته اســت؛ «ناشــناس بودن». خروج 
انگلیس از اتحادیه باعث بروز رفتارهایی می شود که در 
آن نیاز به خرید و فــروش ارز اینترنتی افزایش می یابد. 
رفتارهایی مانند عملیــات اطالعاتی دو طرف، حمالت 
سایبری با اهداف خاص سیاسی و تجاری، افزایش حس 
ناامنی در کشور انگلیس به دلیل ازدست دادن حمایت 
امنیتــی و اطالعاتــی اتحادیه اروپا و مــوارد دیگری که 

به زودی بروز خواهند کرد. 
آنچه بیان شــد همگی به رفتار سیاســی دو طرف 
در آینده نیز وابسته اســت و خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا به تنهایی سند قطعی برای ثبات رفتارهای چند روز 
اخیر نیست؛ اما ازآنجایی که فلسفه وجود اتحادیه اروپا 
با واحد مالی مشخص، سیستم های اطالعاتی یکپارچه 
و بازار مشــترک تجاری، این بود که ارتباطات سیاســی، 
اقتصادی و فرهنگی کشــورهای عضو را تســهیل کند، 
با این خروج می تواند متحمل تکانه ای شــدید شود که 

برخی ابعاد آن تا مدتی آشکار نخواهد شد. 

امنیت سایبرى در گرداب برگزیت


