آژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎت دﻓﺎﻋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
دادهﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ آژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺄﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ »آژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎت دﻓﺎﻋﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه« ) (DIAدر
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮر »رون وﯾﺪن« ارﺳﺎل ﺷﺪ ،آژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎت دﻓﺎﻋﯽ ) (DIAاﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ
دادهﻫﺎی ﻣﮑﺎن را ﺑﺪون اﻃﻼع از ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ آنﻫﺎ از ﮐﺎرﮔﺰارن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺰاران دادهﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری و ﻓﺮوش اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه( ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ آژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎت دﻓﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت

ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﮑﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﺄﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ،دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت و اﻧﻄﺒﺎق و دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎوران ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎز دارد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺑﻪ آژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎت
دﻓﺎﻋﯽ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺘﻤﻢ ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﭘﯿﺶ از ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل آژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎت دﻓﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
ﺷﺎﻣﻞ دادهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا آژاﻧﺲ از ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ» .اﺷﻠﯽ ﮔﻮرﺳﮑﯽ« وﮐﯿﻞ ارﺷﺪ اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ دور زدن اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ درج ﺷﺪه
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و از ﮐﻨﮕﺮه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن
دﻫﺪ و از دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺣﮑﻢ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻨﺎﺗﻮر وﯾﺪن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺷﺪ ،ﻻﯾﺤﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺘﻤﻢ ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﯿﺴﺖ« دارد ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ﺑﺪون وﺟﻮد ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

