ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎرﻣﻨﺪان  AT&Tو ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای آﻧﻼک
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
ﻫﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮔﻮﺷﯽ اﭘﺮاﺗﻮر  AT&Tرا آﻧﻼک ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺑﺎزداﺷﺖ
در ﻫﻨﮏ ﮐﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻫﮑﺮ  ۳۴ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ »ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻬﺪ« ﻧﺎم دارد ،ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ دوره ای ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار دﻻر
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻼک ﮐﻨﻨﺪ .وی
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ۴۲۰ﻫﺰار دﻻر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻬﺪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل از ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﺑﺨﺸﯽ از آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﻮری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
اﯾﻦ اﻓﺮاد وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻏﻼم ﺟﯿﻮاﻧﯽ« ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  IMEIو ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ،
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﻬﺪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل »ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« ﯾﺎ

ﻫﻤﺎن  IMEIرا ﺑﺮای ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺧﻠﯽ  AT&Tدﺳﺘﮕﺎه را آﻧﻼک
ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﺷﺎن اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻓﻬﺪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﺑﺪاﻓﺰار روی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﮑﺎن آﻧﻼک ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﺎی  AT&Tاز راه دور را ﺑﻪ وی ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻬﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را اﻏﻮا
ﮐﺮده ﮐﻪ روﺗﺮﻫﺎ و اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻫﺎی آﻟﻮده را در ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ او ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی  AT&Tﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از
ﺷﺒﮑﻪ  AT&Tﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺿﺮر زده اﻧﺪ.
در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻬﺪ در دادﮔﺎه ،وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮای زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ »ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﻼﻫﺒﺮداری و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی« و ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ) (wire fraudاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ۲۰
ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

