ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺨﺼﯽ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رأی دﻫﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻟﻮ
داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻃﻼﻋﺎت  198ﻣﯿﻠﯿﻮن رأی دﻫﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2016ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ) (GOPﺑﻮده ،ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻓﺮدی رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،آدرس ﻣﻨﺰل ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻧﮋاد و
دﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺸﺎ ﺷﺪه از رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎدل  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻦ اﺳﺖ
ﻣﺜﻼ دﯾﺪﮔﺎه رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎش ﺷﺪه ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ،
ً
ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﻠﺤﻪ ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روی ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و ﻏﯿﺮه .در
اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ژاﻧﻮﯾﻪ  2017ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه ،ﭘﺎﺳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ  46ﺳﺆال در
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﻣﺆﺳﺴﻪ »دﯾﭗ روت آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ« ) (Deep Root Analyticsﮐﻪ اﯾﻦ داده ﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای رﺳﻤﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻦ اﺳﺖ ،روی ﺳﺮورﻫﺎی اﺑﺮی آﻣﺎزون
ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد.

اﻓﺸﺎی اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ »آﭘﮕﺎرد« ) (UpGuardﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺑﺰرﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﯿﻮه ﻣﺪﻟﺴﺎزی داده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی داده ﻫﺎی رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﭘﮕﺎرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺑﺮای ﻫﺪف ﻗﺮار دادن
رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﻬﺎ ﻓﺎش ﻣﯽ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺆاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎدی را
در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﭗ روت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎش ﺷﺪه ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺒﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻓﺎﺗﺮ
دوﻟﺘﯽ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺧﯿﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری و اﻓﺸﺎی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺪی را ﺑﺮای دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

