ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ اف ﺑﯽ ای
دﺧﺎﻟﺖ اﯾﺮان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2020آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺗﻮطﺌﮫ؛ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ؛ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه؛ اﯾﺠﺎد واھﻤﮫ در رأی
دھﻨﺪه ﮔﺎن؛ ﺗﮭﺪﯾﺪات ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ

ﺳﺠﺎد ﮐﺎﺷﯿﺎن

ﭘﺎداش

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎظﻤﯽ

ﭘﺎداش ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ،وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎظﻤﯽ و ﺳﺠﺎد ﮐﺎﺷﯿﺎن ﺗﺎ 10
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺟﺎﯾﺰه ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺟﺰﺋﯿﺎت

در روز 20اﮐﺘﺒﺮ  28) 2021ﻣﮭﺮ  (1400ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻨﺼﻔﮫ در دادﮔﺎه ﻣﻨﻄﻘﮫ ای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ
ﮐﺎظﻤﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ "ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎظﻢ و ﺣﺴﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ" ،و ﺳﺠﺎد ﮐﺎﺷﯿﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ "ﮐﯿﺎرش ﻧﺒﻮی" را ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،اﯾﺠﺎد واھﻤﮫ در
رأی دھﻨﺪه ﮔﺎن و ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ،ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﮫ ای ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری و ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮐﺮدن در اﻧﺘﺠﺎﺑﺎت 2020
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﻣﻨﺠﻤﻠﮫ اﺗﮭﺎﻣﺎت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮد .در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ظﺎھﺮا ً اﯾﻦ ﻣﺘﮭﻤﺎن ،اطﻼﻋﺎت رأی دھﻨﺪه ﮔﺎن
ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺎﻟﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﮭﺎی اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد واھﻤﮫ در رأی دھﻨﺪه ﮔﺎن ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ،
اطﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت راﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ
در ﭼﻨﺪ اﯾﺎﻟﺖ ازاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه؛ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اوت ﺳﺎل  2020ﺗﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2020رخ داده اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺼﺎ ت ﮐﺎظﻤﯽ :ﯾﮏ ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  18ﺟﻮن  ۲۸ ) ۱۹۹۷ﺧﺮداد  , ( ۱۳۷٦ﻗﺪ ﺑﯿﻦ  ۵/۵اﻟﯽ  ٦ﭘﺎ ) ۱/۷۰اﻟﯽ  ۱/۸۰ﻣﺘﺮ( و وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ َ  180اﻟﯽ
 185ﭘﻮﻧﺪ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ َ  ۸۲اﻟﯽ  84ﮐﯿﻠﻮ( ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﻗﮭﻮه ای ﭘﺮ رﻧﮓ و ﭼﺸﻤﺎن ﻗﮭﻮه ای.
ﻣﺸﺨﺼﺎ ت ﮐﺎﺷﯿﺎن :ﯾﮏ ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  17ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲٦) ۱۹۹۴ﺷﮭﺮﯾﻮر  , (۱۳۷۳ﻗﺪ ﺑﯿﻦ  ۵/۵اﻟﯽ  ٦ﭘﺎ )  ۱ /۷۰اﻟﯽ  ۱/۸۰ﻣﺘﺮ( و وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ َ 130
اﻟﯽ  140ﭘﻮﻧﺪ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ َ  ۵۹اﻟﯽ  63.5ﮐﯿﻠﻮ( ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﻗﮭﻮه ای ﭘﺮ رﻧﮓ و ﭼﺸﻤﺎن ﻗﮭﻮه ای.

اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺤﺴﻮب ﺑﺸﻮﻧﺪ
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺎ اداره اف ﺑﯽ آی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎرت ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
دﻓﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای :ﮐﻠﯿﻮﻟﻨﺪ

