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  ھاى ھوشمندتيلفونجاسوسى از طريق 

 »انگری بردز« و بريتانيا با استفاده از امريکاجاسوسی 

با بھره ) GCHQ( اين سازمان، يعنی مرکز ارتباطات دولتی ئیو شريک بريتانيا) ای اس ان (امريکاسازمان امنيت ملی 

انگری «ھوشمند، از جمله بازی پرطرفدار ھای  تيلفون) اَپ(ھای امنيتی موجود در برنامه ھای کاربردی  گيری از رخنه

  .کنند آوری می ھا را جمع ، اطالعات مربوط به کاربران اين برنامه»بردز

ھای اندرويدی، اطالعاتی از قبيل مدل  تيلفونھای ھوشمند جديد، از قبيل آيفون اپل و  تيلفون گاردين، ۀ روزنامۀبه نوشت 

در مورد برخی از . کنند ھای ارتباطی ارسال می بر را به شبکه، ابعاد صفحه، سن، جنسيت و مکان کارتيلفون

. شود ھای خاص، اين اطالعات گرايش جنسی، تعلق سياسی و حتی تعدد شرکای جنسی شخص را نيز شامل می برنامه

 بسياری از. لو رفته توسط ادارد سنودن معرفی کرده است» اسناد فوق سری« گاردين منابع اطالعات خود را ۀروزنام

 در دنيای سايبر ئی ھمراه آنھا به چه جاھاتيلفوندانند که اطالعات درز يافته توسط   ھای ھوشمند نمیتيلفونکاربران 

ھای جاسوسی  ی ھم از در دسترس بودن اين اطالعات توسط سازمانئ شوند و حتی بيشتر کاربران حرفه ارسال می

  .خبر ھستند بی

که توسط ادوارد سنودن به طور مشترک در اختيار اين روزنامه و » شده بندی قهده ھا سند طب«نويسد که در   گاردين می

ھای سازمان امنيت ملی و مرکز  ھای نيويورک تايمز و پروپابليکا قرار گرفته، به جزئيات تالش ھمچنين روزنامه

 ظاھر استفاده از  به  .ھای ھوشمند اشاره شده است تيلفونارتباطات دولتی برای گردآوری اطالعات از کاربران 

ھای اطالعاتی اين امکان را می دھد که  ھای ھوشمند به سازمان تيلفونھای کاربردی  ھای گردآوری شده از برنامه داده

ھای اطالعاتی را از   ھای ھمراه، مقادير عظيمی دادهتيلفونھای  گوشی» ھک کردن«ھای قديمی   به روشءبه جای اکتفا

ھای ھمراه و  تيلفونھای اطالعاتی  استفاده از داده. آوری کنند المللی جمع  ھمراه بينتيلفونھای  منابع وسيعی مانند شبکه

ھا و پيکارجويان بسياری برای  ھای اطالعاتی است، چرا که تروريست ھای سازمان يابی گوشی از جمله اولويت مکان

 ھمراه تيلفوناستفاده می کنند، مثالً استفاده از ھای ھمراه  تيلفونھای خود به طور عمده از  ريزی و اجرای فعاليت برنامه

  .يکی از اين کاربردھا است» کليد انفجاری«به عنوان 

ھای  تيلفونھای تخليه اطالعات از   شيوهۀ تا کنون در مجموع حدود يک ميليارد دالر در زمينامريکا سازمان امنيت ملی 

دھد که حرکت به  نويسد، اطالعات فاش شده نشان می  گاردين در ادامه میۀروزنام. گذاری کرده است ھمراه سرمايه

در . ھای جاسوسی بوده است آوری اطالعات سازمان ھای جمع ھای ھوشمند به چه ميزان به سود فعاليت تيلفونسوی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ت پنھان در ھای کاربران، اطالعا بوک و توئيتر پيش از انتشار عکس ھای اجتماعی، از قبيل فيس عمل بيشتر شبکه

ر عکس در طول ييکنند، با اين وجود، بسته به روند تغ را حذف می) EXIFموسوم به داده ھای (عکس ھای ديجيتال 

ھای اطالعاتی ھمچنان روی عکس وجود داشته باشند  انتشار بر روی سايت، اين امکان وجود دارد که بخشی از اين داده

 بر - گاردين قرار گرفته نشان می دھد که ۀ اسنادی که در اختيار روزنام.ھای امنيتی قرار گيرند و در دسترس سازمان

ھای  توانند جزئياِت کليدِی ذيل را از فعاليت ھای اطالعاتی می  سازمان-مبنای ميزان اطالعات ارائه شده توسط کاربر

نسيت، کدپستی، ، سن، ج)از طريق برچسب مکانی( کنونی ئیمليت، موقعيت جغرافيا: سايبری او استخراج کنند

ميزان درآمد، قوميت، گرايش ) از قبيل مجرد، متأھل، طالق گرفته، دارای چند شريک جنسی و غيره(وضعيت تأھل 

  .جنسی، ميزان تحصيالت و تعداد فرزندان

توان از   از اطالعاتی اشاره شده که میئیھا  مرکز ارتباطات دولتی به نمونهۀ در بخش ديگری از اسناد محرمان

اين بازی پرطرفدار که . افزارھا است يکی از اين نرم» انگری بردز«: ھای مختلف نرم افزاری استخراج کرد محيط

 نھادھای امنيتی در گردآوری ۀشده يکی از منابع مورد استفاد) دانلود( ميليارد بار بارگيری ١.٧تاکنون بيش از 

انگری « بازی ۀ، سازند»روويو«بازاريابی شرکت معاون . ھای ھوشمند بوده است تيلفون کاربران ۀاطالعات دربار

ھای سازمان امنيت ملی يا   فعاليتۀ، در پاسخ به پرسش گاردين تأکيد کرد که اين شرکت ھيچ اطالعی دربار»بردز

  .مرکز ارتباطات دولتی ندارد

وری شده توسط دو آ ، ذکر يک مثال برای درک حجم اطالعات جمع»نيويورک تايمز «ۀ روزنامۀ در ھمين حال به نوشت

 و بريتانيا ھر کدام به صورت امريکاھای جاسوسی  ، سازمان٢٠٠٩در سال :  کمک می کندهدستگاه اطالعاتی ياد شد

.  ھای ھمراه خود را کليد زدندتيلفونھای مربوط به کاربران  جداگانه طرح ضربتی تحليل بخش کوچکی از بانک داده

 نياز بود که کمپيوتر دستگاه ١٢٠ در طول يک ماه، به امريکازمان امنيت ملِی  ساۀھای جمع شد تنھا برای پردازش داده

 سوژه يعنی آن دسته از کاربران که به داليلی برای - عددی به دست داد، ٨۶١۵۶۵٠در نھايت يک فھرسِت سوژه 

جام شد که در آنجا بررسی  ھمين تحليل در مرکز ارتباطات دولتی بريتانيا نيز انۀقرين. دستگاه امنيتی جالب توجه ھستند

  . برای بررسی اطالعاتی بيشتر پيشنھاد کردئی نفر را در غربال نھا٢۴٧۶٠٢٨٩داده ھا در نھايت 

 


