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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١٣ دسمبر ٠٨
 
 

 ھای ھمراه  تيلفون از امريکا جاسوسی ۀنحو

  

 .دارند  پرده برمیامريکانی آژانس امنيت ملی ولفيھای ت  جاسوسیۀ کرده از نحوءاسنادی که ادواردسنودن افشا

ھای جاسوسی  گر برنامهءپست از ادوارد سنودن، تحليلگر سابق سيا و افشا   واشنگتنامريکائی ۀاسنادی که روزنام

کند تا  ی را گردآوری میتيلفون ۀ مکالمۀ آژانس امنيت ملی روزانه ميلياردھا سابق،دھند آورده نشان می به دست امريکا

  .ھای ھمراه را در سرتاسر جھان رديابی کند مکان کاربران گوشی

 به آژانس امنيت ملی اين کشور تفويض امريکاکه مشخص شده است به موجب اختياراتی که دولت  اين فرايند چنان

 ۀھای آنھا از يک نقطه به نقط ھای ھمراه و حرکت ھای کاربران گوشی  مکانامريکائیاين سازمان . شود  انجام میکرده

  .آوری کند  جمع، ھدفگذاری شدهۀکند تا اطالعات بيشتری از سوژ ديگر را رديابی می

ھای گوشی ھمراه و  ز دستگاهای متشکل ا  گستردهۀآژانس امنيت ملی برای انجام اين کار اطالعات را در پايگاه داد

شود مظنون به انجام ھيچ کار اشتباھی  اکثر افرادی که اطالعات آنھا گردآوری می. کند ھای آنھا گردآوری می مکان

  .نيستند

 ھدفگذاری ۀسوژ» ھمسفران«دھد تا  ای انجام می ھای پيشرفته  گسترده تحليلۀآژانس امنيت ملی سپس روی اين پايگاه داد

  .کنند  به جای ديگر سفر يا با وی مالقات میئی از جا،ابی کند ـ يعنی افرادی که ھمراه با سوژهشده را ردي

   

   برای پنھان شدن باقی نمی گذارندئیھای مخابرات جا دکل •
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مسيرھای متعدد به مسيرھای يک دستگاه موبايل فقط با روشن شدن، مکانی که در آن قرار دارد را از طريق 

 که در ئیھا بيشتر اين اطالعات، حتی اطالعات مربوط به گوشی. فرستد  میتيلفون جھانی ۀدھی اصلی شبک سيگنال

 توسط آژانس امنيت ملی از اين مسيرھا به ،آوری داده فرايند جمع. شود اند از اين کشور رد می  ثبت شدهامريکاخارج از 

  .شود ته میشناخ» UPSTREAM«عنوان 

  کند؟ ھای آنھا رديابی می ھا را برای پيدا کردن ھمدست آژانس امنيت ملی چگونه سوژه• 

يکی از روشھای فعال آژانس امنيت ملی برای گردآوری اطالعات بيشتر » تجزيه و تحليل ھمسفران«روشی موسوم به 

آيد تاريخ، زمان و مکان ھر  به دست میمخابراتی  ھای در اين روش، بر اساس اطالعاتی که از دکل. از سوژه است

اين سامانه بر . شود  مشخص می،اند  که ظرف مدت يک ساعت در مجاورت سوژه قرار گرفته،دستگاه گوشی ھمراه

  .کند  يا خير نظارت می،که قبالً به عنوان سوژه ھدفگذاری شده باشند حرکات افراد فارغ از اين

  کند؟  میئی از روی گوشی ھمراه آنھا شناساآژانس امنيت ملی چگونه مکان افراد را•

که ارائه » مرکز ثبت«شوند حضور خود را روی يک يا چند   موبايل وصل میۀھای موبايل به يک شبک وقتی که دستگاه

. کنند کنند اعالم می ی استفاده میتيلفون مکالمات ۀ ھزينۀدھندگان خدمات مخابرات از آنھا برای وصل شدن و محاسب

يعنی اطالعاتی در (شود   مکان کلی افراد میۀربوط به ورود افراد به شبکه معموالً ھم شامل اطالعاتی دربارپيامھای م

تر که مکان آنھا را بر اساس  و ھم شامل اطالعات مکانی جزئی) اند سطح شھر و کشوری که آنھا از آن وصل شده

  .دھد شان از يک دکل مخابراتی نشان می ۀفاصل

 نيز برای مشخص کردن مکان کاربران WiFiھای  ھای ھوشمند از سيگنال ای ھمراه و گوشیھ بسياری از گوشی

  .توانند مکان دقيق گوشی ھمراه را مشخص کنند ھا می اين سيگنال. کنند استفاده می

   

 


