 ۲۵ﺳﺎل زﻧﺪان؛ ﺣﮑﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﮑﺮ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو -
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ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﻫﮑﺮی ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻨﺴﻮل ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو ﺳﻮﭻ را ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﻤﯽ اﻓﺸﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﯾﮏ
رﺷﺘﻪ ﺟﺮم اﻗﺮار ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮای وی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
»راﯾﺎن ﻫﺮﻧﺎﻧﺪز« ،از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو،
ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی در ﺳﺎل  ۲۰۱۶و زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ  ۱۷ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای روش ﻫﺎی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو را ﺑﻪ

ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮده و ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺸﺎی آﻧﻬﺎ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻫﺮﻧﺎﻧﺪز ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو
ﺳﻮﭻ در ﻣﺎرس  ۲۰۱۷ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﺮا ﻟﻮ داده ﺑﻮد .وی ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران FBI
و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺣﻤﻼت دوﺑﺎره در  ۲۰۱۸ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد.

راﯾﺎن ﻫﺮﻧﺎﻧﺪز ﻃﯽ ﺣﻤﻼت داﻣﻨﻪ دار ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮور ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻫﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮد .وی ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮدن اﯾﻦ داده ﻫﺎ در دﯾﺴﮑﻮرد و
ﺗﻮﺘﺮ اﻓﺸﺎ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ  FBIدر ﺳﺎل  ۲۰۱۹دوﺑﺎره وی را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﺶ را ﺿﺒﻂ
ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دادﺳﺘﺎن ﻫﺎ و وﮐﻼی ﻫﺮﻧﺎﻧﺪز ﺑﺮ ﺳﺮ  ۳ﺳﺎل زﻧﺪان ،ﭘﺮداﺧﺖ  ۲۵۹ﻫﺰار دﻻر ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ
ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وی ﺑﻪ  ۵ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﺮای ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﺗﺎ  ۲۰ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد .ﺣﮑﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ دادﮔﺎه دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

