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هشدار
سعید پورکریم عربی ،محمد رضا اسپرغم ،و محمد بیاتی به اتهام دست داشتن در عملیات جنایی از جمله ارتکاب نفوذ کامپیوتری ،سرقت هویت ،و کالهبرداری در حواله پول تحت
تعقیب هستند .گفته میشود این هکرهای ایرانی برای ارتکاب نفوذ کامپیوتری به شرکتهای آمریکایی در صنایع هوافضا و ماهواره توطئه کردند .آنها ظاهرا َ در یک کمپین هماهنگ
شده مهندسی اجتماعی شرکت داشتند که منجر به سرقت هویت شهروندان آمریکایی شد که سپس از آن برای سرقت اطالعات مهم مربوط به فناوری هوافضا و ماهواره ای و منابع
آمریکا منجمله اطالعات حساس تجاری ،مالکیت معنوی ،و داده های شخصی استفاده کردند .گفته میشود این افراد این فعالیت را به دستور سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران انجام
دادند .در  25شهریور  ،۱۳99یک هیئت منصفه عالی فدرال در دادگاه منطقه ای ایاالت متحده برای ناحیه شرقی ویرجینیا ،الکسندریا ،ویرجینیا ،عربی را به اتهام توطئه برای
ارتکاب نفوذ کامپیوتری ،کسب اطالعات از طریق دسترسی غیرمجاز به کامپیوترهای حفاظت شده ،آسیب رسانی عمدی به کامپیوترهای حفاظت شده ،سرقت هویت مشدد ،و توطئه
برای کالهبرداری در حواله پول متهم کرد و یک حکم بازداشت فدرال صادر شد.
در صورت داشتن هر گونه اطالعاتی در مورد این شخص ،لطفا ً با دفتر محلی اف بی آی خود یا نزدیکترین سفارت یا کنسولگری آمریکا تماس حاصل فرمایید.
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