دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﭘﻞ را ﺑﺮای ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ »۱۲
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻇﺎﻫﺮا در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آﯾﻔﻮن ﯾﮑﯽ از
ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺳﻦ ﺑﺮﻧﺎردﯾﻨﻮ ،ﺑﻪ رﻣﺰ اﻣﻨﯿﺘﯽ »ﺣﺪودا  «12ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه ﺗﺎ اﭘﻞ را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدن
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره در وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﺑﺪا ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ

اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ دادﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن 220
ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم  All Writs Act of 1789ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درون آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
اف ﺑﯽ آی اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ از اﭘﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دﻓﻌﺎت ﻣﺠﺎز وارد ﻧﻤﻮدن ﭘﺴﻮرد ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﺮای
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﺳﻦ ﺑﺮﻧﺎردﯾﻨﻮ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد و در واﻗﻊ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﻮرد را
»ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ« اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻧﺮم اﻓﺰار  iOSﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آن ﻓﺮد را ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ داﯾﺮه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ،ﮐﺪ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﻓﺮد را ﺣﺪی ﺑﺰﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ آن ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎل ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ روی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﯿﺪ ﻓﺎروق ﺑﺮاﯾﺶ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن
اﭘﻞ ،دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوازده ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ
اﻓﺮادی ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دادﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻗﯿﻘﺎ از اﭘﻞ ﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ دارﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ اف ﺑﯽ آی اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد از ﺗﻦ
دادن ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی آن ﺑﺮای ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺳﻮﯾﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﮐﻦ
ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اف ﺑﯽ آی ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺧﺪﺷﻪ دار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﮑﺎپ ﻫﺎی آی ﮐﻼود دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن در آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﺳﻦ ﺑﺮﻧﺎردﯾﻨﻮ ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺼﺪ

ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺑﻪ ﺑﺎورش اف ﺑﯽ آی ﺗﻼش دارد ﻣﺘﺪﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در  iOSرا ﺑﯽ
اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از  iOS 7ﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ،اﭘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺪون
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ آﯾﻔﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دﻫﺪ اﻣﺎ در iOS 8
اﻧﮑﺮﯾﭙﺸﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اﭘﻞ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ده ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮐﺪام ﻧﺴﺨﻪ iOS
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از iOS
 9را دارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

