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آجیلی عینک می زند .به نظر می رسد که در ایران زندگی می کند.

مالحظات
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محمد سعید آجیلی و محمدرضا رضاخواه به اتهام توطئه با اشخاص دیگر برای رخنه در شبکه و رایانه های یک شرکت پیمانکار مورد تائید وزارت دفاع ایاالت متحده در
ایالت ورمانت برای دزدیدن نرم افزار و اطالعات تجاری ارزشمند تحت تعقیب هستند .آجیلی و رضاخواه متهم هستند که با استفاده از سرورهای به مخاطره افتاده که یک
توطئه گر دیگر به آنها ارائه داده ،مکان و هویت حقیقی خود را پنهان کرده و به حمله های نفوذی به رایانه های شرکتهای مورد هدف از جمله شرکت پیمانکار مورد تائید
وزارت دفاع ایاالت متحده دست زده اند .در بخشی از این نفوذ که حدوداً بین سالهای  ۱۳۸۵و  ۱۳۹۲انجام شده ،آجیلی و رضاخواه متهم به دزدیدن نرم افزار پیشرفته و
اطالعات انحصاری آن شرکت هستند.
در تاریخ  ۲اردیبهشت  ۱۳۹۵یک هیئت منصفه عالی فدرال در دادگاه حوزه ای ایاالت متحده در حوزه ورمانت ،در شهر برلینگتون ایالت ورمانت ،کیفرخواستی بر علیه
رضاخواه و آجیلی به اتهام دست داشتن در توطئه صادر کرد و حکم فدرال بازداشت آنها پس از اتهام به توطئه برای کالهبرداری رایانه ای ،کالهبرداری رایانه ای،
کالهبرداری الکترونیکی ،تخلف درقانون اختیارات اقتص ادی اضطراری بین المللی ،و تخلف در مقررات تجارت بین المللی اسلحه صادر شد.

این شخص یک فراری بین المللی محسوب می شود
اگر اطالعاتی در باره این شخص دارید لطفا با دفتر محلی اف بی آی یا نزدیکترین سفارت یا کنسولگری آمریکا تماس بگیرید.
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