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مریکاآ  2020 دخالت ایران در انتخابات  
 

 یرأر د ایجاد واھمھ  ؛ ت شدهظآسیب رساندن آگاھانھ بھ کامپیوتر محاف ؛دسترسی غیر مجاز بھ کامپیوتر ؛ توطئھ
 ی لتایاتھدیدات بین   ؛گان ھندهد

 

 

   

  سید محمد حسین موسی کاظمی                            
 

انسجاد کاشی                   

 

 پاداش
  10سید محمد حسین موسی کاظمی و سجاد کاشیان تا یت ھای از فعال  اتاطالع برایایاالت متحده وزارت امور خارجھ  ،عدالتبرنامھ پاداش برای 
  . جایزه تعین می کندمیلیون دالر 

 جزئیات  
جنوبی نیویورک، سید محمد حسین موسی   ناحیھ دادگاه منطقھ ای ایاالت متحده منصفھ درعالی ) یک ھیئت 1400ر مھ  28( 2021اکتبر  20در روز

ایجاد واھمھ در کامپیوتری، نفوذ " را برای کیارش نبویمعروف بھ  " ، و سجاد کاشیان"کاظمی معروف بھ  "محمد حسین موسی کاظم و حسین زمانی
  2020در انتجابات کردن و مداخلھ  گذاریثیرتأھدف جانبھ ای با در یک کمپین چند  مشارکتمنسوب بھ ، یایالتن بی و جرایم تھدید  رأی دھنده گان

رأی دھنده گان  اطالعات  ،متھماناین  ھراً اظمیشود کھ گفتھ در رابطھ با این کمپین  رد.ک تھمم ، دیگراتھامات ، منجملھ ایاالت متحده ریاست جمھوری
ارسال کردند،   رأی دھنده گانایجاد واھمھ در  برای  ار آمیز ایمیلی تھدیدپیامھای کسب کردند و انتخابات ایالتی  سایت ایاالت متحده را حداقل از یک مقیم 

چندین رسانھ و فضای مجازی بھ سیستمھای کامپیوتری  اجازه، و بدون کردندپخش  ساختند ورا انتخابات نادرست مربوط بھ انتخابات و امنیت اطالعات
 .ه استرخ داد 2020 سال نوامبر تقریبا تا  2020 اوت سال بین تاریخاین اتفاق  کردند.پیدا دسترسی  ؛ایاالت متحدهازچند ایالت  در

الی  180متر) و وزن تقریباَ  ۸۰/۱ الی ۷۰/۱پا ( ٦الی  ۵/ ۵قد بین  , )  ۱۳۷٦خرداد   ۲۸(   ۱۹۹۷ جون 18 یک مرد ایرانی متولد :میکاظمشخصا ت 
َ  دنوپ 185  موھای قھوه ای پر رنگ و چشمان قھوه ای.با یلو)  ک  84 الی ۸۲  (تقریبا

  130متر) و وزن تقریباَ  ۱/ ۸۰  الی ۱  /۷۰پا (  ٦الی   ۵/۵قد بین , ) ۱۳۷۳ یورشھر ۲٦( ۱۹۹۴ سپتامبر 17مرد ایرانی متولد : یک  کاشیان مشخصا ت
َ  ندوپ 140 الی  .موھای قھوه ای پر رنگ و چشمان قھوه ایبا  کیلو)  63.5الی  ۵۹  (تقریبا

 

 شوند بمحسوب   ناکخطر باید بین المللی برای پرواز این افراد 
 

 مریکا تماس بگیرید. آاف بی آی محلی خود یا نزدیکترین سفارت یا کنسولگری اداره در صورت داشتن ھر گونھ اطالعاتی در این مورد، لطفاً با 
 

  کلیولنددفتر منطقھ ای: 
 


