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26 نوامبر 2011 - 05 آذر 1390

پلیس ایران هکرها را به خدمت می گیرد

تورج کاظمی، معاون نیروی پلیس ایران در حوزه مبارزه با جرائم سا�بری اعالم کرده است که پلیس می تواند از تخصص و

توانمندی های برخی از هکرها استفاده کند.

آقای کاظمی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو�ان ایران (ا�سنا)، ضمن اشاره به تقسیم بندی هکرهای کامپیوتری به سه گروه عمده

هکرهای کاله سفید، کاله صورتی و کاله سیاه، اعالم کرد که پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات نیروی انتظامی (فتا) قصد برخورد

با هکرهای دو گروه اول را ندارد، اما با هکرهای کاله سیاه "برخورد قهری" خواهد کرد.

او در این تقسیم بندی، هکرهای کاله سفید و صورتی را کسانی معرفی کرده است که صرفا قصد کمک دارند و "خواستار به نما�ش

گذاشتن توانایی خود هستند و قصدی برای تخر�ب، اخاذی، سرقت و ... ندارند".

این مقام پلیس در ادامه افزود: "پلیس قصد برخورد با این افراد هوشمند را ندارد و آنان را مجرم هم نمی دانیم، بلکه این هکرهای

توانمند به عنوان متخصصان �ا قشر با سواد در زمینه را�انه و امنیت شبکه شناخته می شوند".

پلیس سا�بری ایران از سوم بهمن ۱۳۸۹ با هدف "مقابله با جرا�م ا�نترنتی" و "حفاظت از اموال، منافع و اسرار ملی" در مقابل

تهد�دها و خطراتی ا�جاد شد که در شبکه ا�نترنت بروز می کند.

معاون مبارزه با جرا�م پلیس فتا می گو�د ۵۰ درصد از هکرهای ایرانی را افراد زیر ۲۵ سال تشکیل می دهند.

REUTERS
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استفاده از هکرهای حرفه ای توسط سازمان ها و شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی برای پی بردن به نقاط ضعف در شبکه های

کامپیوتری در بسیاری از کشورهای جهان سابقه داشته است.

پیش از این گروهی تحت عنوان "ارتش سا�بری ایران" که گفته می شود به حکومت ایران نزد�ک است، در چندین مورد به هک کردن

و ا�جاد اختالل در سا�ت ها و وبالگ های گروهها و نهادهایی در خارج از ایران اقدام کرده است.

�کی از این سا�ت ها، سا�ت ا�نترنتی رادیو زمانه مستقر در هلند بود که روز شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ با حمله این گروه از کار افتاد و

دسترسی کاربران به آن مختل شد.

مجتبی ذوالنور، جانشین سابق نما�نده رهبر ایران در سپاه �اسداران، تلو�حا وابستگی "ارتش سا�بری ایران" به حکومت جمهوری

اسالمی را تأیید کرده بود.

او در گفت و گو با هفته نامه "۹ دی" چاپ قم گفته بود که ایران در" نبرد سا�بری" نو�است، اما با استفاده از "ارتش سا�بری"

توانسته است که در "هک کردن، ناکارآمد کردن و فیلتر�نگ سا�ت های دشمن" موفقیت هایی به دست آورد. طبق قوانین جمهوری

اسالمی ایران، هک کردن سا�ت ها و ا�میل ها جرم محسوب می شود و برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته شده  است.

هم رسانی چگونه می توانید این مطلب را به د�گران برسانید

باال

مطالب مرتبط

سپاه: ارتش سا�بری ما سا�ت  های دشمن را هک

کرد

ابراز ترد�د �ک مقام دولتی ایران در باره وجود 'ارتش سا�بری سپاه'

سا�ت رادیو زمانه هک شد

حمله "ارتش سا�بر ایرانی" به توییتر

مطالب بیشتر از ايران
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رهبر ایران تایید کرد که مخالف نامزدی احمدی نژاد در انتخابات است

26 سپتامبر 2016 - 05 مهر 1395

وزیر دفاع ایران بر توسعه توان موشکی تاکید کرد

25 سپتامبر 2016 - 04 مهر 1395
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روزنامه های تهران، ایران در وسط دعوای ترامپ و کلینتون

28 سپتامبر 2016 - 07 مهر 1395

مهمترین خبرها

عربستان از شورای امنیت خواست ایران را در حمالت موشکی حوثی ها مسئول بداند

عربستان سعودی در نامه ای از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که به مسئولیتش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی

عمل و حمالت موشکی حوثی ها به شهرهای این کشور را محکوم کند. عربستان همچنین در این نامه از شورای امنیت

همچنین خواسته که "حامی حوثی ها �عنی ایران را در تامین موشک بالستیک برای این گروه ترور�ستی غیر دولتی" مسئول

بداند.
27 مارس 2018 - 07 فروردین 1397

معاون سیاسی سپاه: راه های ارسال سالح به �من مسدود است

27 مارس 2018 - 07 فروردین 1397

افزودن سوال درباره وضعیت شهروندی به سرشماری آمر�کا بحث برانگیز شد

27 مارس 2018 - 07 فروردین 1397

گزارش و تحلیل
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آخرین مصاحبه استیون هاوکینگ: �ک جهان ز�با

باورهای غلط درباره زبان آموزی کدامند؟
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اسلحه در آمر�کا؛ مالکان سالح چه می گو�ند؟

سال ۱۳۹۶؛ کسی به داد '�ار مهربان' نرسید
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هد�ه عروسی به زوج هندی بمب از آب درآمد

جهان خودرو؛ رونمایی 'پیشرفته ترین' سواری فولکس واگن در چین

http://www.bbc.com/persian/world-43532637
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آ�ا خون سرباز بر�تانیایی از همتای افغانش 'رنگین تر' است؟

سقوط فیسبوک؛ بازی قدرت در سا�ه  داده ها

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-43531584
http://www.bbc.com/persian/world-features-43504065
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۹۶ سال خشم؛ از دراو�ش تا زنان و کارگران

پربیننده ترین ها

صفحات سايت بی بی سی

1عربستان از شورای امنیت خواست ایران را در حمالت موشکی حوثی ها مسئول بداند

2ا�ستگاه خبر؛ سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷

3معاون سیاسی سپاه: راه های ارسال سالح به �من مسدود است

4زاکربرگ برای ادای توضیح در �ارلمان بر�تانیا حضور نخواهد �افت

5نما�نده مجلس ایران: واقعیت تلخ است ولی مردم به پیام رسان های داخلی اعتماد ندارند

6باورهای غلط درباره زبان آموزی کدامند؟

7اهالی شهر کمرو-وو خواستار کناره گیری پوتین شدند

8آخرین مصاحبه استیون هاوکینگ: �ک جهان ز�با

9هشدار عربستان به ایران در پی حمالت موشکی حوثی ها

10غنی به کشورهای آسیای میانه: با اقتصاد منسجم به قطب اقتصادی مبدل شو�م
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