جاسوسان استخبارات پوتین در مداخلۀ انتخابات  ۲۰۱۶امریکا متهم شدند
مترجم :داکتر غالم محمد دستگیر ,برومفیلد ,کولورادو
 ۱۷اسد (مرداد) ۱۳۹۷
تارنمای خراسان زمین
در محکمۀ حوزه ای ( )Districtاضالع متحدۀ امریکا برای حوزۀ کولمبیا
اضالع متحدۀ امریکا درین قضیه مدعی علیه بوده ,و پانزده نفر اعضای استخبارات روسیه مدعیین اند
که در متن انگلیسی بنام مدافعین یا  Defendentsیاد گردیده اسمای شان قرار ذیل معرفی شده است:
 -1اجنسی ریسرچ انترنت  LLCکه بنام های :میدیا سینتیز  ,LLCگالفیست  ,LLCمیکس انفو ,LLCازیموت
 LLCونوف انفو LLCنیز یاد شده است.
 -2منجمنت و مشورتی کانکورد
 -3آشپزی کانکورد
 -4ییفجینیی ویکتورویچ پرایگوژین
 -5میخائیل ایفانوویچ بیستروف
 -6میخائیل لیونیدوفیچ بورچیک که نام دیگر آن میخائیل ابراموف است
 -7الکساندرا یوریفنا کریلوفا
 -8انا ویالدیسالفوفنا بوگاشیفا
 -9سرجی پافلوویچ پولوژوف
-10ماریا اناتولییفنا بوفدا که نام دیگر او ماریا اناتول ییفنا بیلییوا نیز یاد شده است.
-11رابرت سرجییویچ بوفدا
-12ژییخون نسیمی اوگلی اسالنوف که نام های دیگر او :جیحون اسالنوف و جی اسالنوف میباشد.
-13وادیم والدیمیروویچ پودکوپاییف
-14گلیب ایگوریویچ واسیلچینکو
-15آیرینا ویکتوروفنا کورزینا و
-16والدیمیروینکوف

حکم قانونی یا INDICMENT
گراند ژوری برای حوزه ای کولمبیا ( )chargesمتهم میسازد:
معرفی :Introduction
 -1اضالع متحده ای امریکا از طریق دیپارتمنت ها و اجنسی های خودفعالیت های افراد خارجی و
دیگر ماهیت های آنها را که اضالع متحده ای امریکا را متضرر میسازند ,زیرنطر دارد و جهت
وقایه ,افشا  ,ومقابله بضد نفوذ نامناسب خارجی ها برانتخابات وسیستم سیاسی امریکا اقدام میکند.
قانون امریکا بعضی مصارف وپخش مالی ملیت های خارجی را برای نفوذ نمودن درانتخابات
فیدرال منع میکند .همچنین ,قانون امریکا اجنت هرنوع ماهیت خارجی را ازحصه گرفتن در
فعالیتهای سیاسی در داخل امریکا بدون اول ثبت نام کردن با اتورنی جنرال منع مینماید .قانون
امریکا الزم میداند تا بعضی ملیت های خارجی که میخواهند به امریکا با گرفتن ویزه داخل شوند
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باید معلومات صحیح وصادقاته به حکومت میسر سازند .اجنسی های مختلف فیدرال بشمول
کمیسیون انتخابات ,دیپارتمنت عدلیه ,و دیپارتمنت امور خارجه همه مسؤولیت تطبیق این قوانین را
بدوش دارند.
 -2مدافع ,اجنسی ریسرچ انترنت "( LLCاورگنایزیشن")؛ یک اورگنایزیشن روسیه است که برای
مداخله درانتخابات و سیستم های سیاسی مشغول فعالیت هستند .مدافعین میخائیل ایفانوویچ بیستروف,
میخائیل لییونیدوویچ بورچیک ,الکساندرا یوریفنا کریلوفا ,انا ویالدیسالفوفنا بوگاشیفا ,سرجی
پافلوویچ پولوژوف ,ماریا انتولییفنا بوفدا ,رابرت سرجییوویچ بوفدا ,ژییخون نسیمی اوگلی اسالنوف,
وادیم والدیمیروویچ پودکوپاییف ,گلیب ایگوریویچ واسیلچینکو ,آیرینا ویکتوروفنا کورزینا ,و
والیمیر وینکوف بظرفیت های مختلف جهت اجرا نمودن عملیات مداخله گری اورگنایزیشن شان
اضالع متحده را مورد هدف قرارداده ,کار نموده اند .از  2014و حوالی آن تا کنون ,مدافعین دانسته
وقصدأ بین خود (اشخاصیکه به گراند ژوری شناسا و یا غیر شناسا اند) توطئه طرح نموده اند تا اضالع
متحده را با خراب کاری ,ایجاد موانع و ضعیف ساختن وظایف قانونی حکومت از طریق خدعه و
گول زنی برای مداخله درعملیه ای سیاسی و انتخابات امریکا بشمول انتخابات  2016ریاست
جمهوری ,فریب دهند.
 -3از اوایل  ,2014اورگنایزیشن مدافع (مدعی) ,عملیات مداخله گری در سیستم سیاسی بشمول انتخابات
ریاست جمهوری سال  2016را شروع نموده اند .اورگنایزیشن مدافع بودجه های خود را برای
عملیاتها از مدافع ییفجینیی ویکتورویچ پرایگوژین وکمپنی های تحت کنترول او بشمول مدافعین؛
منجمنت و مشورتی کانکورد وآشپزی کانکورد (مجموعأ "کانکورد" یاد میشوند) ,بدست میآوردند.
مدافعین کانکورد و پرایگوژین مقدار بسیار زیاد پول را جهت پیشبرد عملیات و مزد دیگر مدافعین
همراه با یکتعداد مستخدمین اورگنایزیشن که پول نگرفته اند ,معاشات و پول اضافی برای کارشان
درخود اورگنایزیشن بمصرف رسانیده اند.
 -4مدافعین ,بحیث شخصت امریکائی ,خود را شخصیت های مجهول الهویت امریکا تراشیده صفحات
رسانه های اجتماعی و گروپها دیزاین نموده اند تا حاضرین اضالع متحده را ازآنطریق جلب نمایند.
این صفحات و گروپ ها که موضوعات تفرقه اندازی سیاسی و اجتماعی را در میان میگذاشتند
بصورت جعلی ادعا داشتند که توسط فعالین امریکائی فعال گردیده اند درحالیکه آنها توسط مدافعین
کنترول میشدند .مدافعین همچنین مشخصات اشخاص حقیقی امریکا را دزدیده در حسابات رسانه
های اجتماعی که توسط اورگنایزیشن کنترول میشد ,پُست مینمودند .بمرور زمان این حسابات رسانه
های اجتماعی به مقصد مداخله درسیستم سیاسی بشمول انتخابات ریاست جمهوری  2016امریکا
وسیله ای مدافعین بود برای رسیدن به تعداد زیاد اعضای امریکائی این حسابات.
 -5بعضی مدافعین به بهانه های دروغین و بهدف جمع آوری استخبارات به امریکا سفر نموده اند تا
برای عملیات مدافعین معلومات جمع آوری نمایند .مدافعین همچنین زیربنای کمپوتر را بدست آورده
از آن طوری استفاده نموده اند که گویا قسمأ در امریکا توضع داشته تا منشاء روسی آنرا پنهان
ساخته ازشناخت توسط متصدیان تطبیق امور قانون امریکا جلوگیری نمایند.
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 -6اورگنایزیشن مدافع ,یک هدف ستراتیزیک داشت که در سیستم سیاسی بشمول انتخابات ریاست
جمهوری  2016امریکا تخم نفاق و نزاع بذرکند .مدافعین ,معلومات زیان آور و مایه ای رسوائی
درباره ای یک تعداد کاندید ها پخش میکردند .و از اوایل تا میانه ای سال  2016عملیات مدافعین
برای حمایت کامپاین کاندید وقت دونالد جی ترمپ ("کامپاین ترمپ") و بی اعتماد و بیقدر ساختن
هیلری کلنتن دوام داشت .مدافعین مصارف متعدد را برای این فعالیت ها بشمول خرید اعالنات
سیاسی در رسانه های اجتماعی بنام ماهیت ها و شخصیت های امریکائی بخرچ رسانیده اند.
مدافعین ,همچنین تظاهرات سیاسی را در داخل اضالع متحده ترتیب دادند ,درحالیکه بحیث یک
ماهیت  grassrootsامریکا و شخصیت امریکائی خود را وانمود میساختند ,و بدون اینکه شناخت
روسی و رابطه ای خود را با اورگنایزیش افشا سازند ,شخصیت های امریکائی راستین را پاداش
میدادند تا کاندیدها را یا بی اعتبار و بیقدر سازند و یا اینکه به جلو برانند .بعضی از مدافعین خود
را بدون اینکه رابطه ای روسی خود را آشکار سازند منحیث شخصیت امریکائی خود را تظاهر
داده با افراد ناشناس که مربوط "کمپاین ترمپ" بودند و با دیگر فعالین سیاسی به تماس میآمدند تا
یکجا فعالیت های سیاسی را همآهنگ سازند.
 -7برای اینکه فعالیت های خود را جهت مداخله درعملیه ای انتخاباتی وسیاسی امریکا بدون دریافت
رابطه ای روسی شان براه اندازند؛ مدافعین توطئه طرح نمودند :تا موانعی ,دروظایف قانونی
حکومت اضالع متحده از طریق خدعه و فریب بشمول مصارف زیاد به ارتباط انتخابات ریاست
جمهوری  2016ایجاد و بدون افشا نمودن امورتنظیمی خاص خود :یعنی عدم راجستر نمودن بحیث
یک اجنت خارجی که درداخل امریکا فعالیت بتواند وهم مساعی که ویزه را از طریق اظهارات
دروغ و فریبکارانه ,بدست بیاورند به عملیات دوام دادند.
محاسبه ای اول (جزئیات جرم)
(توطئه ای که اضالع متحده را فریب دهند):
 -8پراگراف  1تا  7این اعالم جزئیات بی ثبوت معلوم میشود ولی با تبصره و یا اظهارات مکمل
درجائی دیگرمعلومات بیشتر تقدیم میگردد.
 -9از و یا حوالی سال  2014تا حال در دیستریکت (حوزه ای) کولمبیا و دیگر جاها مدافعین با دیگر
کسانیکه به گراند ژوری شناخت شده ویا شناخته نشده بود؛ دانسته و قصدأ به توطئه ای دست زده
اند؛ تا اضالع متحده را با خراب کاری ,ایجاد موانع و ضعیف ساختن وظایف قانونی کمیسیون
انتخابات فیدرال ,دیپارتمنت امورعدلیه ای امریکا ,دیپارتمنت امورخارجه ای امریکا در تطبیق
قواعد فیدرال جهت بر مال ساختن دخالت خارجی در بعضی فعالیت های وطن ,فریب دهند.
مدافعین:
-10مدافع اجنسی ریسرچ انترنت ( LLCنام بروسی نوشته شده) یک اورگنایزیشن روسی است که عملیات
مداخله گری در انتخابات و سیاسیت دارد .در و یا حوالی سال  2013اورگنایزیشن با حکومت روسیه
بحیث ماهیت شرکت روسی ثبت نام نمود .در و یا حوالی جون  ,2014اورگنایزیشن آغاز رهبری خود
را با عملیات از طریق ماهیت های روسی چون ریسرچ انترنت  ,LLCمیدیا سنتیز ,LLCگالفیست ,LLC
میکس انفو ,LLCازیموت  LLCونوف انفو LLCمستورساخت .درشروع ویا حوالی سال  2014اورگنایزیشن
یک دفتر در سرک  55 Savushkinaواقع سنت پیطرزبرگ روسیه باز نمود .این محل یکی از مراکز
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عملیاتی اورگنایزیشن بود جاهیکه مدافعین و دیگر توطئه گران آنها فعالیت های خودرا جهت مداخله در
سیستم سیاسی امریکا بشمول انتخابات ریاست جمهوری  2016به انجام میرسانیدند:
الف -اورگنایزیشن صدها نفر را جهت عملیات آنالین استخدام نمود که ازخلقت شخصیت های
دروغین تا حمایت اداره ای تخنیکی را تنظیم میکردند .بودجه ای ساالنه ای اورگنایزیشن
معادل ملیونها دالر امریکائی بود.
ب -اورگنایزیشن از طرف یک گروپ آمریت میشد و به دیپارتمنت های مختلف چون :دیپارتمنت
گرافیک ,یک دیپارتمنت ) ,Search-Engine Optimization (SEOدیپارتمنت تحلیل ارقام,
دیپارتمنت تکنالوجی معلوماتی (" ,)"ITدیپارتمنت دوام زیربنای دیجیتال که برای عملیات
های اورگنایزیشن استعمال میشد و یک دیپارتمنت بودجه ای مالی که مصارف را
تخصیص میداد ,تشکیالت داشت.
ج -اورگنایزیشن ,قسمأ میخواست زیرنام " جنگ معلوماتی به ضد امریکا" ازطریق شخصیت
های ساختگی درامریکا و استفاده از پلتفورم رسانه های اجتماعی و دیگر رسانه های
انترنیتی اجراآت بعمل بیآورد.
د -از یا درحوالی اپریل سال  ,2014دیپارتمنتی را بمیان آورد که نام های مختلف داشت و زمانی
هم بنام "پروژه ای ترجمانی" از آن نام برده شده است .تمرکز این پروژه بر مردم امریکا
بود و عملیات های خود را ازطریق پلتفورم های یوتیوب ,فیسبوک ,انستاگرام و تویتر
اجرا میکردند .تقریبأ درحوالی جوالی  2016درحدود هشتاد کارگران اورگنایزیشن وظیفه
ای ترجمانی داشتند.
ﮪ -از یا درحوالی ماه می  ,2014ستراتیژی اورگنایزیشن شامل مداخله درانتخابات ریاست
جمهوری سال  2016بوده هدف شان " بصورت عموم پخش بی اعتماد ساختن کاندیدها و
سیستم سیاسی " بود.
-11مدافعین ,منجمنت و مشوره ای کانکورد ( LLCبه نام به روسی یاد شده) و آشپزی کانکورد همه ماهیت
روسی هستند که با مقامات مختلف روسی به تماس بوده اند .کانکورد منبع بودجوی اصلی اورگنایزیشن
برای عملیات های مداخلوی بود .کانکورد بودجه را کنترول میکرد ,استخدام پرسونل را هدایت میداد و
فعالیت های اورگنایزیشن را ازطریق گرفتن راپور و مراوده با منجمنت اورگنایزیشن نظارت مینمود:
الف -کانکورد اورگنایزیشن را چون جزء عملیات مداخلوی بزرگیکه توسط بودجه ای کانکورد
بنام "پروژه ای الختا" نام داشت ,پول میداد .پروژه ای الختا ,اجزای متعدد داشت بعضی
آن شامل حضار وطنی شان درداخل فیدیریشن روسیه بود و دیگران آنها ,که کسان
خارجی را در ممالک مختلف بشمول امریکا هدف قرار میدادند ,شمولیت داشتند.
ب -از یا درحوالی سپتامبر  ,2016بودجه ای ماهانه ای اورگنایزیشن را که برای پروژه ای
الختا به کانکورد پیشنهاد شده بود هفتادو سه ملیون روبل روسی (معادل اضافه از یک
ملیون ودوصد و پنجا هزاردالرامریکائی) بشمول تقریبأ یک ملیون روبل برای تادیه ای
ای جوایز و (اضافه کاری) بود.
ج -برای اینکه دردام افتادن خود را کنترول نموده باشند ,کانکورد پول را که برای اورگنایزیشن
تادیه مینمود آنرا برای حمایت و انکشاف سافتوییر (نرم افزار) عنوان داده بود .برای اینکه
منبع پولی را بیشتر مستورسازد کانکورد پول را به اورگنایزیشن از طریق چهارده
حسابات بانکی بنامهای وابستگان کانکورد بشمول :گالفنایا لینییا  ,LLCمیرکیوریی
 ,LLCاوبشخیپیت  ,LLCپوتینسیال  ,MTTs LLC ,ASP LLC ,RSP LLC ,LLCکامپلکس
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سرویس  SPb ,LLCکولیناریا  ,LLCآلمیرا  ,LLCپیشخیویک  ,LLCگالنت ,LLC
ریتیکس  ,LLCو ستاندرت  ,LLCارسال مینمودند.
 -12مدافع ییفجینیی ویکتورویچ پرایگوژین (نام به روسی نوشته شده) که ملیت روسی دارد کانکورد را
کنترول مینماید:
الف -پرایگوژین عملیاتهای اورگنایزیشن را تائید و حمایت مینمود و مدافعین و همکاران توطئه
گر آنها ,از رول پرایگوژین باخبر بودند.
ب -مثأل ,ازیا حوالی بیست ونهم ماه می  2016مدافعین و همکاران توطئه گر شان از طریق
حساب رسانه ای اجتماعی که توسط اورگنایزیشن کنترول میشد ,یک شخصیت راستین
امریکائی را تهیه نمودند تا بیک بهانه ای دروغ در مقابل قصرسفید درحوزه ای کولمبیا
بایستد وعالمت ( )Signرا که خوانده میشد " :آمرعزیز پنجاه و پنجمین سالگرد تولدیت
مبارک" بشانه بگیرد .مدافعین و همکاران توطئه گرآنها شخصیت امریکائی را معلومات
داده بودند که عالمت یا  signبرای کسی است که " :او درینجا یک لیدراست وآمرما....
و پول دهنده ای ماست" .پاسپورت روسی پرایگوژین تاریخ تولد اورا اول جون سال
 1961ثبت کرده است (که اورا  55ساله میسازد  -دستگیر).
 -13مدافع میخائیل ایونوویچ بیستروف (نام به روسی نوشته شده) اقأل در یا حوالی ماه فروری سال  2014با
اورگنایزیشن پیوست.
الف -تقریبأ درحوالی  2014بیستروف بحیث جنرال دایرکترکه بلند ترین مقام دراورگانیزیشن بود
وظیفه داشت .بیستروف پسانها بحیث آمرماهیت های مختلف اجرای وظیفه نموده
اورگنایزیشن را جهت پوشش فعالیت هایش بشمول ,مانند ,گالفسیت  LLCجاهیکه وی
بحیث جنرال دایرکتر لست شده است ,استعمال میکرد.
ب -در یا حوالی  2015و  ,2016بیستروف اکثرأ درباره ای همه عملیات های پروژه ای لختا
با پرایگوژین بشمول شرکت درجلسات تعین شده رو برو ,تماس ها داشت.
 -14مدافع ,میخائیل لیونیدوویچ بورچیک (نام بروسی نوشته شده) که بنام میخائیل ابراموف نیز شناخته شده
است با اورگنایزیشن در یا حوالی ماه اکتوبر  2011پیوست .تقریبأ در حوالی مارچ  2014بورچیک بحیث
 executive directorکه بلندرین مقام دوم در اورگنایزیشن بود مصروف وظیفه بود .در تمام عملیات های
اورگنایزیشن که در سیستم سیاسی بشمول انتخاب رئیس جمهور در سال  2016مداخله صورت گرفت,
بورچیک منیجر بود که در پالنگذاری عملیاتی ,زیربنا و پرسونل رول داشت .در یا حوالی  2016همچنین
با پراگوژن جلسات روبرو داشت.
 -15مدافع ,الکساندرا یوریفنا کریلوفا (نام بروسی نوشته شده) برای اورگنایزیشن اقأل از یا حوالی سپتمبر
 2013تا اقأل در یا حوالی نوامبر  2014کار کرده است .تقریبأ در اپریل  2014کریلوفا بحیث دایرکتر و
سومین مقام عالی در اورگنایزیشن وظیفه داشت .در سال  2014کریلوفا با فریبکاری جهت جمع آوری
استخبارات برای عملیات اورگنایزیشن ,به اضالع متحده سفر نمود.
 -16مدافع ,سرجی پافلوویچ پولوژوف ( نام بروسی نوشته شده) اقأل از در یا حوالی اپریل  2014تا اقأل در
یا حوالی اکتوبر  2016برای اورگنایزیشن کار کرده است .پولوژوف که بحیث منیجر دیپارتمنت  ITوظیفه
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داشت جهت بدست آوردن  serverهای امریکا و دیگر زیربنای های کمپیوتر را نظارت میکرد تا
موقعیت روسی اورگنایزیشن وقتیکه عملیات از اضالع متحده اجرامیشد ,پنهان نگه دارد.
 -17مدافع ,انا والدی سالفوفا بوگاشیفا (نام بروسی نوشته شده) برای اورگنایزیشن اقأل در و یا حوالی
اپریل  2014تا اقأل در ویا حوالی جوالی  2014کار کرده است .بوگاشیفا در پروژه ای ترجمانها خدمت
نموده و پروژه ای تحلیل ارقام گروپ را نظارت کرده است .بوگاشیفا هم با فریبکاری جهت جمع آوری
استخبارات برای عملیات اورگنایزیشن ,یه اضالع متحده سفر کرده است.
 -18مدافع ,ماریا اناتول ییفنا بوفدا (نام بروسی نوشته شده) که نام دیگر او ماریا اناتول ییفنا بیلییوا ("م.
بوفدا") میباشد برای اورگنایزیشن اقأل از در و یا حوال ینوامبر  2013تا اقأل در و یا حوالی اکتوبر 2014

کار کرده است" .م .بوفدا" در زمره ای دیگر مسؤولیت هایش بحیث آمر پروژه ای ترجمانها نیز خدمت
کرده است.
 -19مدافع رابرت سرجیویچ بوفدا (اسم بروسی نوشته شده) برای اورگنایزیشن اقأل در ویا حوالی نوامبر
 2013تا اقأل در و یا حوالی اکتوبر  2014کار کرده است .رابرت بوفدا ,در زمره ای موقعیت های
دیگرش بحیث معاون آمر پروژه ای ترجمانها نیز خدمت کرده است .رابرت بوفدا ,سعی ورزید تا با
دغلکاری به اضالع متحده سفر کند اما ویزه گرفته نتوانست.
 -20مدافع ,ژییخون نسیمی اوگلی اسالنوف (نام بروسی نوشته شده) که نامهای جیحون اسالنوف و جی
اسالنوف نیز داشته است با اورگنایزیشن اقأل در و یا حوالی سپتامبر  2014یکجا شده است .اسالنوف
بحیث آمر پروژه ای ترجمانها خدمت نموده وازاکثرعملیاتهائیکه انتخاب ریاست جمهوری  2016را مورد
هدف قرار داده بودند نظارت کرده است .همچنین اسالنوف بحیث دایرکترجنرال ازیموت  ,LLCماهیتی که
پول را از کانکورد به اورگنایزیشن انتقال میداد ,لست شده است.
 -21مدافع ,وادیم والدیمیروویچ پودکوپاییف (نام به روسی نوشته شده) با اورگنایزیشن اقأل در ویا حوالی ماه
جون سال  2014پیوسته است .پودکوپاییف بحیث انالیست در پروژه ای ترجمانها خدمت نموده و مسؤول
تحقیقات و درافت متن ,برای رسانه ای اجتماعی که تمرکز آن متوجه امریکا بود برای اورگنایزیشن
خدمت کرده است.
 -22مدافع ,گلیب ایگوروویچ واسیلچینکو (نام به روسی نوشته شده) برای اورگنایزیشن از اقأل در و یا
حوالی ماه اگست  2014تا اقأل در و یا حوالی ماه سپتامبر سال  2016کار کرده است .واسیلچینکو
مسؤولیت پخش نمودن ,تفتیش نمودن و مطابق وقت ساختن متن اکثر حسابات رسانه ای اجتماعی که
توسط اورگنایزیشن کنترول میشد و خود را مانند یک شخصیت امریکا یا اعضای اصلی یک
( )grassrootsاورگنایزیشن وانمود میساخت ,بدوش داشت .واسیلچینکو بعدأ بحیث آمر دو گروپهای فرعی
که درعملیات مداخله در سیستم سیاسی بشمول انتخاب رئیس جمهور امریکا تمرکز داشتند خدمت کرده
است.
 -23مدافع ,آیرینا ویکتوروفنا کورزینا (نام بروسی نوشته شده) با اورگنایزیشن اقأل در و یا حوالی اکتوبر
سال  2014یکجا شده است .کورزینا در پروژه ای ترجمانها خدمت نموده این خانم چندین شخصیت
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امریکائی را بفعالیت وا داشت تا پُست کنند ,تفتیش کنند ,و متن رسانه ای اجتماعی را مطابق زمان برای
اورگنایزیشن بسازند.
 -24مدافع ,والدیمیروینکوف (نام به روسی نوشته شده) با اورگنایزیشن اقأل ازدر و یا حوالی  2015یکجا
شده است .وینکوف در پروژه ای ترجمانها خدمت نموده وچندین شخصیت امریکائی را بفعالیت وا
داشت تا پُست کنند ,تفتیش کنند ,و متن رسانه ای اجتماعی را مطابق زمان برای اورگنایزیشن بسازند.
اجنسی های تنظیمی فیدرال :Federal Regulatory Agencies
 -25کمیسیون انتخابات یک اجنسی فیدرال است که قانون کمپاین انتخابات فیدرال ( )FECAرا تطبیق
میکند .از زمره چیز های دیگر  FECAملیت های خارجی را از هرنوع حصه گرفتن ها ,مصارف,
مصارف مستقالنه ,ویا پرداخت برای وسایل ارتباطاتی انتخابات منع میکند FECA .همچنین ازافراد و یا
ماهیت های خارجی که میخواهند یک اندازه مصارف مستقالنه درانتخابات فیدرال بخرچ برسانند باید آن
مصارف را به کمیسیون انتخابات راپور دهند .ضرورت راپوردادن ,به کمیسیون انتخابات اجازه میدهد تا
وظایف قانونی خود را با میسر ساختن ارقام صحیح فعالیت های پولی افراد ویا ماهیت هائی که کاندید
های فیدرال را حمایت مینمایند انجام داده موانع و محدودیت های  FECAرا بشمول توقف مصارف
خارجی را تطبیق نموده ,به اذهان مردم برسانند.
 -26دیپارتمنت امورعدلی امریکا قانون رجستریشن خارجی ( )FARAرا تطبیق میکند,FARA .
رجستریشن ,راپوردادن و یک رژیم افشاگری برای اجنت های پرنسیپ خارجی (که شمامل افراد و ماهیت
غیر حکومتی خارجی میباشد) را ایجاد نموده تا حکومت امریکا و مردم اضالع متحده از منبع معلومات و
شناخت اشخاصیکه سعی میورزند برنظریات مردم ,پالیسی و قانون امریکا نفوذ کنند ,معلومات داشته
باشند ,FARA .در زمره ای دیگر امورات ,تقاضا دارند تا اشخاصیکه به این الزامات منسوب اند بصورت
دوره ای یا پریودیک باید ضروریات رجستریشن را که حاوی معلومات صادقانه درباره ای فعالیت ها
وعائیداتی که ازین راه بدست میآورند ,راپوردهند .افشای معلومات الزمه به حکومت فیدرال و مردم
امریکا اجازه میدهد تا اظهارات و فعالیت های چنین اشخاص را در روشنائی وظیفه ای شان بحیث اجنت
خارجی ,ارزیابی نمایند.
 -27دیپارتمنت امور خارجی امریکا یک اجنسی فیدرال است که برای دادن ویزه ای غیرمهاجرتی به
افراد خارجی که میخواهند به اضالع متحده داخل شوند و به ویزه ضرورت دارند ,مسؤولیت دارد .افراد
خارجی که ضرورت به اخذ ویزه دارند از زمره ای دیگرچیزها باید حتمأ معلومات صادقانه را در ورق
سواالت عریضه ای ویزه بشمول معلومات درباره استخدام و مقصد ویزیت شان دراضالع متحده درج
نمایند.
هدف توطئه Object of Conspiracy
 -28هدف توطئه؛ خراب کاری ,ایجاد موانع و ضعیف ساختن وظایف قانونی حکومت اضالع متحده از
طریق وسایل غیر صادقانه جهت قابلیت مداخله ای مدافعین برای عملیه های سیاسی و انتخاباتی بشمول
انتخاب رئیس جمهور در سال  ,2016بوده است.
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طرز و وسایل توطئه Manner and Means of the Conspiracy
جمع آوری استخبارات تا عملیاتهای امریکا راپورداده شود.
 -29اقأل درشروع و یا حوالی سال  2014مدافعین و همکاران توطئه گرآنها برای تعقیب کردن ومطالعات
گروپ ها برمواضع رسانه ای اجتماعی که به موضوعات اجتماعی و سیاسی امریکا اختصاص داده اند,
شروع نمودند .برای اینکه اجرای فعالیت گروپهای مختلف را در مواضع رسانهای اجتماعی درجه دهند,
اورگنایزیشن بعضی معیارات را مانند :کالنی گروپ ,کثرت محتویاتیکه توسط گروپ جابجا میشود ,و
حدیکه چقدر مردم با محتویات بتماس میآیند و اوسط تبصره ها وعکس العمل ها دریک پست به چه
اندازه است ,تعقیب مینمود.
 -30مدافعین و همکاران توطئه گرآنها ,با حیله و دروغگوئی سعی ورزیدند و هم توانستند به اضالع
متحده سفر کنند تا معلومات استخباراتی را برای عملیات مداخلوی خود جمع آوری نمایند:
الف :کریلوفا و بوگاشیفا یکجا با دیگرمدافعین و توطئه گرها ,خط سیر سفر ,خرید سامان (مثل
کامره SIM ,کارت ,تیلفون های خورد) را پالنگذاری نموده و معیارات امنیتی را برای
مدافعینی که به امریکا سفر کرده بودند بحث کردند (بشمول سناریوی تخلیوی).
ب -برای دخول به اضالع متحده کریلوفا ,بوگاشیفا و رابرت بوفدا ویک توطئه چین دیگر به
دیپارتمنت امورخارجه درخواست ویزه برای سفردادند .در وقت عملیه ای درخواست
کریلوفا ,بوگاشیفا ,رابرت بوفدا و توطئه گران همکارآنها ادعا کردند که برای دلیل
شخصی سفرنموده کامأل محل استخدام خود را که با اورگنایزیشن کارمیکردند پنهان
نگاه داشتند.
ج -تنها کریلوف وبوگاشیفا ویزه گرفتند .واز 4جون  2014تا  26جون  2014کریلوفا و بوگاشیفا
در اضالع متحده و اکناف آن بشمول توقف در نوادا ,کالیفورنیا ,نیومکسیکو ,کولورادو,
الیونای ,میشیگن ,لویزایانا ,تکساس ونیویارک سفر نمودند تا استخبارات جمع آوری
نمایند .بعد ازسفر کریلوفا و بورچیک راپوراستخباراتی را بین یکدیگر درباره ای سفر
مبادله کردند.
د -یک همکار توطئه چین که برای اورگنایزیشن کار میکرد به شهر اتالنتا در ایالت جورجیا از
تقریبأ  26نوامبر  2014تا  30نوامبر  2014سفر نمود و به تعقیب سفراین توطئه چین به
پولوژوف خط سیرسفر و مصارف خود را تقدیم نمود.
 -31برای اینکه معلومات بیشتراستخباراتی بدست بیاید ,مدافعین و همکاران توطئه گرآنها منحیث یک
شخصیت امریکائی با فعالین سیاسی و اجتماعی امریکا بتماس آمدند .مثأل ,درشروع ویا حوالی
جون  2016مدافعین و همکاران توطئه گرآنها ازطریق آنالین  ,مانند یک شخصیت امریکا با
یک شخصیت راستین امریکائی که با اعضای اصلی اورگنایزیشنی که در تکساس توضع داشت
تماس حاصل کردند .در وقت رد و بدل معلومات ,مدافعین و همکاران توطئه گرآنهااز شخص
راستین امریکائی دریافت نمودند که آنها باید فعالیت های خود را بصوب فعالین ایاالت "بنفش
چون کولورادو ,ویرجینیا و فلوریدا" تمرکز دهند .بعد ازین رد و بدل ,مدافعین و همکاران توطئه
گرآنها هدف را " ایاالت بنفش" قرار داده مساعی خود را متوجه آنها ساختند.
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استفاده از پلتفورم رسانه ای اجتماعی امریکا:
 -32مدافعین وهمکاران توطئه گرآنها از طریق خدعه و فریب صدها حساب رسانه ای اجتماعی
خلق نموده برای ایجاد بعضی شخصیت های مجهول الهویت امریکائی بحیث لیدران دیدگاه عامه
استفاده نمودند.
 -33کارگران اورگنایزیشن که به انها " متخصص" اطالق میشد موظف گردیدند تا حسابات
رسانه ای اجتماعی را طوری ترتیب دهند که گویا از طرف شخصیت های امریکائی بوجود آمده
است .متخصصین بوظایف روزانه و شبانه تقسیم شده بودند و برای آنها هدایت داده شده بود که
پخش معلومات به اساس "تایم زون" امریکا عیار گردد .اورگنایزیشن همچنین لست روزهای
رخصتی را برای متخصصین آماده کرده بود تا برای حساب فعالیت مناسب تهیه دارند.
متخصصین هدایت داده شده بود تا در باره عناوین منسوب به اضالع متحده ای امریکا چون
موضوعات پالیسی خارجی و اقتصاد امریکا بنویسند .به متخصصین هدایت داده شده بود تا
" حالت تشدد سیاسی از طریق حمایت گروپهای رادیکال ,استفاده کنندگانیکه با حالت اقتصادی و
اجتماعی قناعت نداشته و به حرکت های اجتماعی ضدیت نشان دهند" ایجاد نمایند.
 -34مدافعین وهمکاران توطئه گرآنها صفحات مطالب برای گروپ ها به رسانه ای اجتماعی
مخصوصأ در پلتفورم رسانه ای اجتماعی فیسبوک و انستاگرام خلق نمودند .صفحاتی که
اورگنایزیشن تحت کنترول داشت یکتعداد موضوعات مختلف بشمول :مهاجرت (نامهای گروپ
بشمول " سرحدات محفوظ")؛ حرکت حیات سیاه واجد اهمیت است (با نام های گروپ بشمول
”)"Blacktivist؛ مذهب (با نام های گروپ بشمول " مسلمانان متحد امریکا" و "لشکرعیسی") وبعضی
مناطق جغرافیائی در داخل اضالع متحده (با نامهای گروپ بشمول "متحدین جنوب" و "قلب تکساس") را
مورد بحث قرار دادند .تا سال  2016حجم اکثر گروپ هائیکه اورگنابزیشن تحت کنترول داشت
نمو نموده به صد ها هزار پیروان آنالین پیدا نمود.
 -35اقأل در شروع و یا حوالی  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گرآنها بخرید اعالنات در سایت
های رسانه ای اجتماعی جهت تقویت گروپهای رسانه ای اجتماعی که تحت کنترول اورگنایزیشن
بود شروع نموده و ماهانه هزارها دالر امریکائی بمصرف میرسانیدند .این مصارف شامل بودجه
ای بود که اورگنایزیشن به کانکورد تخصیص داده یود.
 -36مدافعین و همکاران توطئه گر آنها همچنین یکتعداد حسابات تویتر را خلق و طوری دیزاین
نموده بودند که گویا ازطرف اشخاص و یا گروپها درامریکا کنترول میشوند .مثأل اورگنایزیشن
یک حساب تویتر بنام "جمهوریخواهان تینیسی" خلق و تحت کنرول داشتند که دستآویز
 @TEN_GOPرا استعمال میکردند .حساب  @TEN_GOPبغلط ادعا داشت که از طرف حزب
سیاسی ایالت امریکا کنترول میشد .با گذشت زمان حساب  @TEN_GOPپیروان اضافه از صد
هزار نفر را در آنالین جلب نمود.
 -37برای اینکه تاثیر عملیات رسانه ای آنالین اجتماعی را انذازه نمایند ,مدافعین و همکاران
توطئه گر آنها اجراآت محتوای که در رسانه ای اجتماعی پست کرده بودند تعقیب میکردند .آنها
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حجم حاضرینی را که از طریق پست ها رسیده بودند ,انواع مختلف عکس العمل (چون تبصره,
پخش دوباره و  likeنمودن) ,تغییر در کثرت حاضرشوندگان ,و دیگرمعیارات را هم تعقیب میکردند.

مدافعین و همکاران توطئه گر آنها راپورهای معیاراتی پست های بعضی گروپ ها و افراد را که
بدست میآوردند ,دوام میدادند.
-38مدافعین و همکاران توطئه گر آنها بصورت منظم محتوی که پخش میشد ارزیابی مینمودند
(بعضی وقت بنام " تحلیل محتوا" یاد میشد) تا مطمئن گردند که محتوا اصلی معلوم شود -یعنی مثل
اینکه ازطرف شخصیت امریکائی اجرا میگردد .متخصصین جواب و هدایات را برای بهبود
کوالیتی پست های شان میگرفتند .مدافعین وهمکاران توطئه گرآنها یا اعالم میکردند و یا اینکه
رهنمائی درباره ای :تناسب تکست ,گرافیک ,و ویدیوئی که در پست استفاده میشد؛ تعداد
حساباتیکه اجرا نمایند و رول هرحساب (مثأل تفاوت بین حساب اساسی که معلومات باید پست شود و
حسابات فرعی که برای رونق دادن بیشتر حساب اساسی ازطریق  linkها و پخش های دوباره) برایشان
میرسید.
استفاده از زیر بنای کمپیوتر امریکا:
 -39برای پنهان نمودن شناخت روسیه ای خود و رابطه با اورگنایزیشن و دیگر توطئه گران
مخصوصأ پولوژوف و دیپارتمنت  ITاورگنایزیشن دریک  serverکمپیوتر که در داخل امریکا
توضع داشت یک شبکه ای شخصی واقعی (" )"VPNsرا ایجاد کردند .مدافعین و همکاران توطئه
گر آنها از روسیه به زیر بنای امریکا از طریق این  VPNها پیوند میشدند و فعالیت خود را در
داخل امریکا  -بشمول دسترسی به حسابات آنالین رسانه ای اجتماعی ,بازکردن حساب جدید ,و
تماس با شخصیت راستین امریکائی ادامه میدادند -درحالیکه منشاء روسیه ای و کنترول فعالیت
های خودرا مستورنگه میداشتند.
 -40مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها همچنین در صد ها حسابات ایمیل های شبکه ای که
میزبان آن فراهم کنندگان ایمیل امریکا بود با نام های جعلی مانند اشخاص و گروپ های
امریکائی نمایان شده ثبت نام نموده کنترول میکردند .ازین حسابات ,مدافعین و همکاران توطئه
گر آنها به حسابات آنالین رسانه ای اجتماعی یا ثبت نام کرده اند و یا پیوست شده اند تا آنها را
مراقبت نمایند :وقتیکه ازیک شخصیت راستین امریکائی طلب کمک میکردند مانند یک
شخصیت امریکائی خود را وانمود میساختند( outlet :روزنه) های رسانه ای را جهت رونق دادن
فعالیت های خود در داخل امریکا بتماس میآمدند؛ و دیگرعملیاتها را مانند آنچه ذیأل تقدیم میگردد
براه میانداختند:
استفاده از هویت های دزدیده شده:
 -41همچنین در و یا حوالی  2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها بدون صالحیت قانونی و
بدون دانستن و اجازه اشخاص؛ نمبرهای سوشل سیکوریتی و تاریخ تولد شخصیت های راستین
امریکائی را استعمال کردند ,داشتند وانتقال دادند .استفاده ازین وسایل هویت ,مدافعین وهمکاران
توطئه گر آنها حسابات را در ( PayPalپیپل) که یک تهیه کننده سرویس تادیه ای پول از طریق
دیجیتال است باز نمودند ,وسایل هویت غلط بشمول الیسنس دریوری خلق کردند و درحسابات
رسانه ای اجتماعی که اورگنیزیشن کنترول آنرا داشت پست نموده هویت های این  victimsیا
آسیب رسیدگان امریکائی را استعمال میکردند .همچنین مدافعین و همکاران توطئه گر آنها برای
بدست آوردن اسناد هویت جعلی یا سعی کردند تا بدست بیاورند ویا بدست آوردند تا آنرا بحیث
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ثیوت هویت خود و برای دوام حسابات و خرید اعالنات در سایت رسانه ای اجتماعی استعمال
نمایند.
اعمالیکه انتخاب رئیس جمهورامریکا را درسال  2016هدف قرار دادند:
 -42تقریبأ درماه می  ,2014مدافعین و همکاران توطئه گر آنها در باره ای مداخله در انتخابات
رئیس جمهور امریکا در سال  2016بحث میکردند .در نزدیکی انتخاب رئیس جمهور امریکا در
سال  2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها به دسترسی حسابات رسانه ای اجتماعی و دیگر
منابع معلوماتی شروع نمودند.
 -43در سال  2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها اشخاص ناشناس آنالین خود را استعمال
کردند تا در انتخاب رئیس جمهور  2016امریکا مداخله نمایند .عملیاتی که بکار انداخته بودند
هدف شان تماسها با معلومات زیان آور درباره ای هیلری کلینتن و بی اعتبار ساختن دیگر کاندید
ها چون تید کروز و مارکو روبیو بود ,ولی از برنی ساندر و دونالد ترمپ که کاندید ریاست
جمهوری بودند  ,حمایت میکرد.
الف :در ویا حوالی دهم فروری سال  2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها قصدأ
محتوای مطالبی را که باید درآینده در زمره ای حسابات رسانه ای اجتماعی که
اروگنایزیشن کنترول مینمود پخش شود ,به دوران انداختند .به متخصصین
هدایت داده شده بود؛ محتویاتی را پست نمایند که به "سیاست در اضالع متحده
ای امریکا تمرکز داشته بضد هیلری کلنتن و دیگران ازهرفرصتی که بدست
آورده میتوانند (به استثنای ساندرز و ترمپ – ما آنها را حمایت میکنیم)" کار گیرند.
ب -درو یا درحوالی چهاردهم ماه سپتمبرسال  ,2016درمالحظات داخلی اورگنایزیشن
که گروپ بنام " سرحدات با امن" یاد میشدند و در فیسبوک آنرا ایجاد نموده تحت
کنترول داشتند ,متخصص این حساب را انتقاد نمودند که " :پست های کم برای
انتقاد برهیلری کلنتن" موجود است و برایش گفته شد ,تا درپست های آینده :
" حتمی است که انتقادات برهیلری کلنتن تشدید یابد".
 -44بعضی موادیکه توسط اورگنایزیشن درباره ای انتخاب رئیس جمهور درسال  2016تولید
شده بود  hashtagهارا با ارتباط انتخابات استعمال کرده بودند مانند,“#Thrump2016” :
” “#IWontProtectHillary” ,“#MAGA” ,“#TrumpTrainو ”.“#Hillary4Prison
همچمنین مدافعین و همکاران توطئه گر آنها حسابات عالوه گی را در رسانه ای اجتماعی
مختص به انتخاب  2016رئیس جمهور بود بشمول حساب تویتر " مارش برای ترمپ" و حسابات
فیسبوک " کلنتن  "FRAUDationو "  "Trumpesters Unitedرا ایجاد نمودند.
 -45مدافعین و همکاران توطئه گر آنها اشخاص دروغین امریکا را جهت تماس با اعضای
ناشناس ,رضاکاران ,و حامیان کمپاین ترمپ فراترازجامعه ای محلی وهم گروپ های
 grassrootsترمپ را که درآنوقت کاندید بود ,استعمال میکردند .این افراد و ماهیت ها بعضی
اوقات مواد اورگنایزیشن را از طریق حسابات خود دوباره ت ُویت میکردند ,دوباره پخش میکردند
و یا از وسایل مشابه استفاده میکردند .بعد مدافعین و همکاران توطئه گر آنها پخش محتویات را
از طریق چنین حصه گیرندگان نظارت میکردند.
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 -46در و یا حوالی نصف آخرسال  ,2016مدافعین وهمکاران توطئه گرآنها از طریق شخصیت
های که اورگنایزیشن تحت کنترول داشت ,به تشویق گروپ های اقلیت شروع نمودند تا در
انتخاب رئیس جمهور  2016رای ندهند و اگر میخواهند رای دهند به کاندید پارتی سوم باشد.
الف -در و یا حوالی شانزدهم اکتوبر  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها حساب
انستاگرام " "Woke Blacksخود را که توسط اورگنایزیشن کنترول میشد استعمال
نمودند تا پیام ذیل را پست کنند " :نشریات افراطی و نفرت برای ترمپ ,مردم
را مشتبه ساخته  Blackها را مجبور میسازد که به  Killaryرای دهند .ما به کمتر
دوشیطان جایداده نمی توانیم .پس یقینأ ما بهترخواهیم بود اگرکامأل رای ندهند".
ب -در و یا حوالی سوم نوامبز  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها اعالن را جهت
تقویت نمودن حساب انستاگرام " "Blactivistدر پُستی که اورگنایزیشن کنترول
میکرد خریداری نمودند ,که قسمأ چنین خوانده میشد " :صلح را انتخاب کنید وبه
جیل ستاین ( )Jill Steinرای دهید .بمن اعتماد کنید ,رای تان ضایع نمیشود".
ج -از در و یا اوایل نوامبرسال  2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها حساب رسانه
ای اجتماعی " مسلمانهای متحد امریکا" را که توسط اورگنایزیشن کنرول میشد
استعمال نمودند تا پیام ضد رای دادن مانند " مسلمانهای امریکا انتخابات را
امروز تحریم مینمایند ,اکثر رای دهندگان مسلمان نمیخواهند به هیلری کلنتن رای
دهند زیرا اوجنگ مسلمان ها را در شرق میانه دوام میدهد و برای حمله به
عراق رای داده بود" را تعمیم بخشند.
 -47همچنین درشروع و یا حوالی تابستان  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها به تعمیم
اتهام فریبکاری رای دهندگان توسط حزب دیموکرات ها ازطریق شخصیت های جعلی امریکائی
و گروپ ها در رسانه ای اجتماعی شروع نمودند .مدافعین و همکاران توطئه گر آنها اعالنات را
در فیسبوک خریداری نمودند تا این اتهامات را بیشتر تعمیم بخشند:
الف -در و یا حوالی چهارم اگست ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر ,اعالنی را در
فیسبوک ,حساب  “ Stop A.I.”,که توسط اورگنایزیشن کنترول میشد خریداری
کردند؛ پست تهمت کرد که " :هیلری کلنتن هم اکنون فریب رای دهندگان را
هنگام مجمعه ای حزبی ( )caucusدیموکراتها درآیووا انجام داده است".
ب -در و یا حوالی یازدهم اگست  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,اتهامی را
که فریب رای دهندگان در کاروالینای شمالی تحقیق میشود در حساب تویتری
که توسط اورگنایزیشن کنترول میشد و  @TEN_GOPبود پخش کردند.
ج -در و یا حوالی دوهم نوامبر  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها عین حساب
را استعمال نمودند و تهمت را با معلومات غلط "  #VoterFraudبا شمار ده ها
هزار رای های فاقد شرایط  mail inبرای هیلری کلنتن در Broward County
ایالت فلوریدا راپور داده شده است" پخش نمودند.
اعالنات سیاسی:
 -48اقأل از اوایل اپریل  2016تا نوامبر ,2016مدافعین و همکاران توطئه گرآنها درحالیکه هویت
روسی و رابطه ای خود را با اورگنایزیشن از طریق شخصت مجهول الهویه پنهان میکردند
شروع به تولید و خریداری اعالنات در رسانه ای اجتماعی امریکائی و دیگر سایت های آنالین
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نمودند و فقط توجه به انتخاب شدن ترمپ که درآنوقت یک کاندید بود و واضحأ بضد کلینتن پخش
کردند .مدافعین و همکاران توطئه گرآنها مصرف خود را به کمیسیون انتخابات فیدرال راپور
ندادند ونه به دیپارتمنت امورعدلی امریکا بحیث اجنت خارجی راجستر شده بودند.
 -49برای تادیه ای پول اعالنات ,مدافعین وهمکاران توطئه گرآنها حسابات مختلف بانکی روسی
وکریدت کارت ها تاسیس نمودند که اکثرأ بنام شخصیتهای مجهول الهویه ای امریکائی ایجاد شده
بود و توسط اورگنایزیشن در رسانه ای اجتماعی ,استفاده میشد .مدافعین و همکاران توطئه گر
آنها هم برای دیگراعالنات سیاسی از طریق حسابات  PayPalپول تادیه میکردند.
 -50اعالنات سیاسی قرار ذیل بودند:
تاریخ تخمینی
 6اپریل 2016
 7اپریل 2016

 19اپریل 2016
 10می 2016
 19می 2016
 24می 2016
 7جون 2016
 30جون 2016

 20جوالی 2016
 4اگست 2016
 10اگست 2016
 13اکتوبر2016
19اکتوبر2016

اقتباس اعالنات

"شما میدانید که تعداد زیاد سیاه پوستان مارا حمایت نمود
میگویند#HillaryClintonisNotMyPresident :
" من به کلینتن نه میگویم  /من به دستبازی نه میگویم"
"در  #HillaryClintonForPrisonبا ما یکجا شوید"
" دونالد میخواهد تروریزم را شکست دهد...هیلری میخواهد
کمک کند".
" به جمهوریخواهان رای دهید ,به ترمپ رای دهید ,و ضمیمه
دوم قانون اساسی را حمایت کنید".
" هیلری کلنتن شایسته ای رای سیاهان نیست".
" ترمپ یگانه امید ما برای آینده ای بهتر است".
#NeverHillary, #HillaryForPrison,#Hillary4Prison,
#Trump2016, #Trump ,#HillaryForPrison2016,
#Trump4President
"اوهایو هیلری را برای محبس میخواهد".
" هیلری کلینتن اکنون فریبکاری رای دهندگان را در کاکس
دیموکرات های آیووا مرتکب شده است".
" ما به هیلری اعتماد نداریم که مواظب ویتیران های ماباشد".
"در زمره ای کاندید ها دونالد ترمپ تنها و یگانه کسی است
که پولیس را ازشر تروریزم محفوظ نگاه میدارد".
" هیلری شیطان است ,جنایات و دروغگوئی های وی فقط ثابت
ساخت که چقدر یک زن شریر است".

نمایش تظاهرات سیاسی در امریکا:
 -51تقریبأ در شروع جون ,2016مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها تظاهرات سیاسی را در
امریکا تنظیم و همآهنگ ساختند .برای پنهان ساختن حقیقت که تظاهرات در روسیه بود
مدافعین و همکاران توطئه گر آنها این تظاهرات را طوری وانمود ساختند که گوئی فعالین
اعضای اساسی یا  grassrootsیک حزب سیاسی که درخود امریکا هستند آنرا براه اندخته اند
ولی مردم با این تظاهرات نه حصه گرفته میتوانستند و نه به آنها از نزدیک دیده میتوانستند.
مدافعین وهمکاران توطئه گرآنها با دیپارتمنت امورعدلی امریکا بحیث اجنت حارجی راجستر
نشده بودند.
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 -52برای اینکه برای تظاهرات خود شرکت کننده بتراشند ,مدافعین و همکاران توطئه گر آنها
رویداد را ازطریق حسابات جعلی رسانه ای اجتماعی خو د برای عام پست نموده تعمیم بخشیدند.
عالوتأ ,مدافعین و همکاران توطئه گر آنها مدیران گروپهای رسانه های اجتماعی کالن را که به
سیاست امریکا تمرکر داشتند به تماس آمده تقاضا کردند تا تظاهرات شانرا پخش نمایند.
 -53در و یا حوالی جون  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گرآنها ,گروپ " مسلمانان متحد
امریکا" را که در فیسبوک بود جهت تعمیم مظاهره ای که " از هیلری حمایت میکنیم .مسلمانان
امریکا را نجات ده" نام داده بودند و بتاریخ نهم جوالی  ,2016در دیستریکت کولمبیا برگذار
نموده بودند ,استعمال کردند .مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,یکفرد که راستی امریکائی بود
استخدام کردند تا یک ( )signکه کلینتن را مجسم سازد و یک مقوله ای را که به او ارتباط داده
بودند و میگفت " :من فکر میکنم قانون شریعت یک دستور جدید قوی بصوب آزادی خواهد بود"
بر دوش گیرد .در ظرف سه هفته ,در و یا حوالی جوالی  26سال  2016مدافعین و همکاران
توطئه گر آنها درعین صفحه ای فیسبوک جمله ای ذیل را که مسلمانان رای دهنده " بین هیلری
کلنتن و سنگ سخت" هستند ,پخش نمودند.
 -54در و یا حوالی جون و جوالی سال  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,در فیسبوک
گروپ " "Being Patrioticو در حساب تویتر  @March_for_Trumpو دیگر حساب های
اورگنایزیشن را استعمال نمودند تا دو تظاهرات را در نیویارک تنظیم بخشند .تظاهرات اول بنام
" مارچ برای ترمپ" که بتاریخ  25جون  2016براه افتاد و تظاهرات دوم زیرعنوان "مرگ بر
هیلری" یا " "Down with Hillaryکه بتاریخ  23جوالی  2016یاد میشد ,براه افتاد.
الف -در و یا حوالی جون تا جوالی ,2016مدافعین وهمکاران توطئه گرآنها ,درفیسبوک
اعالنات را خریداری نمودند تا تظاهرات "مارش با ترمپ" و "مرگ بر هیلری"
را تقویت بخشند.
ب -مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,یک شخصیت جعلی امریکائی را استعمال نمودند
تا پیام های منفرد به شخصیت های راستین امریکائی روان نموده خواهش نمایند
که در انسجام تظاهرات با آنها کمک کنند .برای معاونت به مساعی شان,مدافعین
و همکاران توطئه گر آنها از طریق شخصیت های جعلی امریکائی برای بعضی
امریکائی های راستین؛ پول برای مصارف تظاهرات ,داده اند.
ج -در و یا حوالی پنجم جون ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,درحالیکه خود
را بحیث فعال  grassrootsوانمود میساختند از حساب مارش برای ترمپ یا
 @March_for_Trumpبرای تماس با رضاکاران کمپاین ترمپ در نیویارک
استفاده نمودند .رضا کاران پذیرفتند که  signها برای مارش تهیه نمایند.
 -55در و یا حوالی جوالی  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گرآنها با استفاده از گروپ
فیسبوک " "Being Patriotو حساب تویتر  @March-for_Trumpودیگر شخصیت
های مجهول الهویه یک ساسله تظاهرات را انسجام داده درفلوریدا براه انداختند .این
تظاهرات مشترکأ به " فلوریدا برای ترمپ" که در 26اگست  2016برگذارگردید ,تمرکز
داشتند.
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الف -در و یا حوالی اگست  ,2016مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها ,یک شخصیت
محهول الهویت امریکائی را استعمال نمودند تا در باره ای تظاهرات فلوریدا به
ستاف کمپاین ترمپ که درامورجامعه ای فلوریدا دخیل بود ,ارتباط قایم نمآید.
ب -مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,در فیسبوک و انستاگرام اعالنات را جهت
تقویت تظاهرات " فلوریدا به ترمپ میرود" خریداری نمودند.
ج -مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,شخصیت های مجهول الهویت امریکائی را
استعمال نمودند تا با چندین گروپ های گراسروتی که درآنوقت کاندید ترمپ
راحمایت میکردند به ظرفیت غیر رسمی به تماس بیایند .اکثر این گروپها
پذیرفتند که در تظاهرات "فلوریدا به ترمپ میرود" حصه بگیرند و بحیث هم
آهنگ گران محلی خدمت نمایند.
د -مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,شخصیت های مجهول الهویت امریکائی را
استعمال کردند تا از شخصیت های راستین امریکائی خواهش نمایند که در
تظاهرات " فلوریدا به ترمپ میرود" حصه بگیرند .مدافعین و همکاران توطئه
گر آنها ,از بعضی ازاین افراد تقاضا نمودند تا کارهائی را در تظاهرات اجرا
نمایند .مثأل ,مدافعین و همکاران توطئه گر آنها از یک شخصیت امریکائی جویا
شد تا باالی یک الری که پهلو و سقف ندارد ( )flatbed trackیک قفس بسازد و
از دیگر که خود را مثل کلنتین ساخته یونیفورم محبس یپوشد.
 -56بعد از تظاهرات فلوریدا ,مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها شخصیت مجهول الهویت
امریکائی را استعمال نمودند تا تظاهرات سیاسی را برای حمایت کاندید ترمپ در نیویارک و
پنسلوانیا تنظیم و انسجام بخشند .مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها ,عین تکنیک فلوریدا را جهت
تقویت تظاهرات بشمول خرید اعالنات در فیسبوک و دادن پول به شخصیت های امریکائی که
در مظاهرات حصه گرفته یا بعضی کارهارا در تظاهرات انجام دهند و با بعضی شخصیت های
راستین امریکائی و اورگنایزیشن های گراسروت که کاندید ترمپ را حمایت میکردند ,ارتباط
قایم نمایند.
 -57بعد از انتخاب دونالدترمپ در یا حوالی نوامبر  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها
شخصیت های مجهول الهویت امریکائی را استعمال نمودند تا تظاهرات سیاسی را برای حمایت
ترمپ پریزیدنت انتخاب شده تنظیم و انسجام دهند ,درعین حال دیگر اشخاص مجهول الهویت
امریکائی را نیز استعمال نمودند تا مظاهرات سیاسی را جهت پروتست نتایج انتخابات ریاست
جمهوری تنظم و انسجام بخشند .مثأل ,در و یا حوالی نوامبر  ,2016مدافعین و همکاران توطئه
گر آنها ,مظاهره ای را در نیویارک از طریق یک گروپ تحت کنترول اورگنایزیشن تنظیم یافته
دیزایبن شده بود ,در یا حوالی دوازدهم نوامبر با شعار" حمایت تانرا برای پریزیدنت انتخاب شده
ترمپ نشان دهید" براه انداختند .درعین زمان ,در یا حوالی دوازدهم نوامبر  ,2016مدافعین و
همکاران توطئه گر آنها ,از طریق گروپ تحت کنترول اورگنایزیشن ,مظاهره ای را در
نیویارک تنظیم دادند که صدا میزدند " :ترمپ رئیس جمهور من نیست" .مدافعین و همکاران
توطئه گر آنها مظاهره ای را در و یا حوالی نوزدهم نوامبر در شارلوت کارولینای شمالی تنظیم
نمودند که عنوان داشت " :شارلوت بضد ترامپ".
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تخریب ثبوت یا :Destruction of Evidence
 -58برای اینکه از پیدا شدن شان جلوگیری شود و سدی در مقابل متصدیان امریکا در تحقیق
عملیات های مدافعین ایجاد گردد ,مدافعین و همکاران توطئه گرآنها ,ارقام؛ بشمول ایمیل ها,
حسابات رسانه ای اجتماعی ودیگر ثبوت فعالیت های شان را ازبین بردند و تخریب نمودند.
الف -در شروع و یا حوالی جون  2014تا جون  ,2015راپورهای مردم ,به شناخت
عملیات هائیکه از طرف اورگنایزیشن در داخل اضالع متحده امریکا اجرا
میشد ,منتج گردید .در مقابل مدافعین و همکاران توطئه گرآنها حسابات ایمیل
خود را که جهت اجرای فعالیت های خود از آن کار میگرفتند ,پاک نمودند.
ب -درشروع یا حوالی سپتمبر  ,2017کمپنی های رسانه ای اجتماعی با فیسبوک یکجا
برای عام راپوردادند که مصارف روسها را در پلتفورم شان برای تادیه ای
اعالنات سیاسی و اجتماعی متوجه شده اند .اولین افشای خرید روسها در و یا
حوالی ششم سپتمبر  2017بعمل آمد که شامل یک نگارش از طرف فیسبوک بود
که نگاشته است " :آنچه پیدا کرده اند آنرا با متصدیان تحفقیق این موضوعات
شریک ساخته است".
ج -رسانه ها در و یا حوالی عین روز از افشای موضوع وهمکاری فیسبوک با تحقیق
دفترمخصوص درامریکا ,دیپارتمنت جستس ,که مامور تحقیقات مساعی مداخله
ای حکومت روسیه در انتخابات  2016ریاست جمهور می باشد ,راپور دادند.
د -مدافعین و همکاران توطئه گر آنها بعد ازآن به مقصد ایجاد موانع در تحقیفات ,ثبوت
ها راتخریب نمودند.در و یا حوالی سیزدهم سپتمبر  ,2017کورزینا به یکی از
اعضای فامیل خود از طریق ایمیل نوشت " :درینجا ما در کارخود یک بحران
خفیف داریم FBI ,فعالیت های مارا درهم کوبید .ازینرو با همکاران برای پوشش
پل پای خود مشغول بودیم".کورزینا دوام داده مینویسد " :من تمام این فوتوها
و پست ها را خلق نمودم و امریکائی ها باورکردند که توسط مردم خود شان تهیه
شده است".
در ایفای نقش افراط نمودن :Over Acts
 -59برای پیشرفت توطئه و برای اینکه هدف غیرقانونی موثر بیفتد ,مدافعین وهمکاران توطئه
گر آنها ,نقشه های افراطی ذیل را به ارتباط برگذاری مظاهرات سیاسی اجرا نموده وهم آنچه
در پراگراف های  1الی  7,9تا  27و  29تا  58تقدیم گردیده است ,قسمیکه درین سند توضیح مکمل
داده شده است بهم اورده میشود و دوباره اقامه میگردد.
 -60در و یا حوالی اول جون  ,2016مدافعین و توطئه گران آنها اعالنات را در فیسبوک برای
مظاهرات "مارش برای ترمپ" خلق نمودند و خریداری کردند.
 -61در و یا حوالی چهارم جون  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,آدرس ایمیل یک
شخصیت جعلی امریکا  allforusa@yahoo.comرا ستعمال نمودند تا اعالمیه ای مطبوعاتی
درباره ای مظاهره ای "مارش برای ترمپ" را برای روزنه های رسانوی نیویارک بفرستند.
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 -62در یا حوالی  23جون  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,ازحساب فیسبوک یک
شخصیت جعلی ,که بنام " "Matt Skiberراجستر شده بود استفاده نمودند تا این شخص با یک
شخصیت راستین امریکائی بتماس آمده اوارا برای خدمت جهت پیدا کردن نیروی تازه برای
مظاهره ای " مارش برای ترمپ" استدخدام نماید و برایش پیشنهاد کند که " :برایت پول میدهم
تا پوسترهارا چاپ کنی و یک میگافون آماده سازی".
 -63در یا حوالی  24جون  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,از فیسبوک اعالنات را
جهت تقویت مظاهره ای " هیلری را حمایت کنید .مسلمانان امریکا را نجات دهید" خریداری
نمودند.
 -64در و یا حوالی پنجم جوالی  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گرآنها ,پوسترها را برای
تظاهرات " هیلری را حمایت کنید .مسلمانان امریکا را نجات دهید" بشمول مقوله ای که به
کلینتن ربط داده بودند و خوانده میشد " :من فکر میکنم قانون شریعت یک رهنمای جدید برای
آزادی خواهد بود" ,به چاپ رسانیدند.
 -65در و یا حوالی هشتم جوالی  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,با یک شخصیت
راستین امریکائی در باره ای پوسترهائی که برای تظاهرات " هیلری را حمایت کنید .مسلمانهای
امریکا را نجات دهید" طبع نموده بود ,باوی ارتباط قایم نمودند.
 -66در و یا حوالی دوازدهم جوالی  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,اعالناتی در
فیسبوک برای تظاهرات " مرگ برهیلری" در نیویارک خلق نموده خریداری کردند.
 -67در و یا حوالی  23جوالی  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,آدرس ایمیل یک
شخصیت مجهول الهویت امریکائی  joshmilton024@gmail.comرا استعمال کردند واعالمیه ای
مطبوعاتی خود را جهت تعمیم بخشیدن تظاهرات " مرگ برهیلری" درمقابل ترمپ تاور در
نیویارک برای اضافه از سی روزنه ای رسانه ها فرستادند.
 -68در ویا حوالی  28جوالی  ,2016مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها یک سلسله تویت ها را از
طریق حساب یک شخصیت مجهول الهویت  @March_for_Trumpاظهار میداشت " :ما اکنون
یک سلسله تظاهرات را در سرتاسر فلوریدا پالن گذاری میکنیم" و به یک تعداد رضاکاران
ضرورت داریم که کمک نمایند.
 -69در ویا حوالی دوهم اگست  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,حساب فیسبوک
شخصیت مجهول الهویه "  "Matt Skiberرا جهت فرستادن پیامهای شخصی" فلوریدا برای
ترمپ" ازیک حساب حقیقی فیسبوک استفاده نمودند تا کاندید ترمپ را درایالت فلوریدا کمک
نمایند .در پیام اول خود مدافعین و همکاران توطئه گر آنها نوشت:
های در آنجا ,من عضو جامعه ای آنالین  Being Patrioticهستم.
گوش کن ,ما یک نظریه داریم .فلوریدا تا هنوز هم یک ایالت بنفش
است ما میخواهیم انرا سرخ رنگ کنیم .اگرما فلوریدا را ببازیم ما
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امریکا را میبازیم .ما نمیگذاریم این عملی شود .بلی؟ چه فکرمیکنید
از تنظیم دادن بزرگ  flash mobطرفداران ترمپ در هر شهر
فلوریدا؟ اکنون ما به فعالین محلی درتماس هستیم و ما کسانی را که
میخواهند مسؤول تنظیم محافل شان تقریبأ در هر شهر فلوریدا باشند,
داریم .بآنهم ما بحمایت شما ضرورت حس میکنیم .در باره اش چه
فکر میکنید؟ آیا شما شامل استید؟
(نوت flash mob :اقآل یک گروپ ده نفر است که در محل ظاهر
شده و بعداز گفتار مختصر مفقود میگردند که بیشتر از طریق ایمیل
های وافر ,رسانه ای اجتماعی و تیلیکمیونیکیشن تنظیم میگردد :از
انترنت – دستگیر)

 -70در یا حوالی دوم اگست  2016و سوم اگست  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها,
از طریق دزدی هویت یک شخصیت امریکائی ,T.W ,ایمیل ها را به بعضی گروپهای گراسروت
در فلوریدا فرستادند که ذیأل قسمأ نگاشته میشود:
نام من { }T.W.است و من از یک جامعه ای وطندوست محافظه کار
نمایندگی میکنم که اسم آن " "Being Patrioticاست.....همچنان ما
میخواهیم یک  flash mobرا درسرتاسرفلوریدا برای حمایت مستر
ترمپ تنظیم دهیم .ما واضحأ میدانیم که عاقبت برنده ای انتخابات
توسط ایاالت بنفش رقم زده میشود .وما باید فلوریدا را ببیریم.....ما
تقریبأ در  25محل تعداد زیاد رضاکاران حاصل کرده ایم و این فقط
شروع کاراست .ما اکنون حمله برهرمحل را انتخاب میکنیم و فعالین
زیاد استخدام مینمائیم .ازین خاطر است که از شما خواهش میکنیم تا
این موضع را پخش نموده در "فلش ماب" حصه بگیرید.
 -71در ویا حوالی  4اگست  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,برای مظاهره ای "فلوریدا
به ترمپ میرود" در فیسبوک اعالنات طرح و خریداری نمودند .اعالنات به اضافه ازپنجاه ونه
هزاراستعمال کنندگان فیسبوک در فلوریدا رسید .واضافه از  8,300استعمال کنندگان با کلیک در
اعالنات عکس العمل نشان دادند که استعمال کنند گان را بالدرنگ به جانب صفحه ای "وطن
دوست بودن" یا  Being Patrioticاورگنایزیشن ,روان میکرد.
 -72در شروع یا حوالی  5اگست  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,حساب تویتر یک
شخص ناشناس امریکائی را که  @March_for_Trumpبود استفاده نمودند و یک شخصیت
راستین امریکائی را استخدام کردند و بعدا به او پول دادند تا خود را مثل کلنتن وانمود ساخته با
یونیفورم محبس آراسته در مظاهره ای  West palm Beachنمایان شود.
 -73در شروع و یا حوالی  11اگست  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها حساب فیسبوک
شخص مجهول الهویه ای  Matt Skiberرا جهت استخدام شخصیت راستین امریکائی استفاده
نمودند تا یک  signوجامه که مثل کلنتن در یونیفورم محبس باشد ,بدست بیاورد.
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 -74در و یا حوالی  15اگست  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,از یک شخصیت
راستین امریکائی در حسابات جعلی فیسبوک شان درامریکا ,ایمیل گرفتند که خود را بحیث " آمر
کمپاین ترمپ" در یک کونتی مخصوص فلوریدا معرفی میکرد .این  activistدو جای دیگر را
در فلوریدا برای مظاهرات ممکنه معرفی نمود .مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,بآلخره با
استفاده از حسابات جعلی خود با اکتیفیست درباره ای لوژستیک و مظاهرات بیشتر در فلوریدا
ارتباط قایم نمودند.
 -75در و یا حوالی  16اگست  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,حساب انستاگرام
شخصیت مجهول الهویت امریکائی را جهت ارتباط با گروپ هائیکه توسط اورگنایزیشن کنترول
میشدند و " "Tea Party Newsنام داشت استعمال کردند تا برای مظاهره ای "فلوریدا به ترمپ
میرود" اعالنات خریداری نمایند.
 -76در و یا حوالی  18اگست  ,2016حساب راستین "فلوریدا به ترمپ میرود" به شخصیت
مجهول الهویت امریکا " مت سکایبر" ,با هدایت که گرفته بود جواب داد ,تا به عضو کمپاین
ترمپ ,مامور رسمی کمپاین یک یا " "Campaign Official 1که درعملیات کمپاین فلوریدا رول
مهم دارد به تماس آمده آدرس ایمیل "مامور رسمی کمپاین یک" که ملکیت donaldtrump.com
داشت بدسترس او قرار دهد .تخمینأ در عین روز ,مدافعین و همکاران توطئه گر انها ,آدرس
ایمیل یک شخصیت مجهول الهویت امریکائی  joshmilton024@gmail.comرا استعمال نمودند تا
به حساب "مامور رسمی کمپاین یک" به  donaldtrump.comیک ایمیل بفرستد :که قسمأ چنین
خوانده میشود:
هلو{مامور رسمی کمپاین یک} ( ,ما) در تمام ایالت فلوریدا رویدادی را بروز
بیستم اگست که مستر ترمپ را حمایت کند تنظیم میبخشیم .بیائید که اول خود
را معرفی کنیم "Being Patriotic" .یک حرکت آنالین گراسروت محافظه
کاران است که سعی میورزند تا مردم را آنالین متحد سازند(.....ما) یکتعداد
پیروان نهایت زیاد نصیب شده ایم تا بیک نوعی مستر ترمپ را کومک کنیم تا
پریزیدنت شود .شما میدانید که تنها چیغ زدن ساده در انترنت کافی نیست .باید
با فعالیت حقیقی همراه باشد .ما قبأل در نیویارک مظاهرات را تنظیم داده ایم.
اکنون ما به ایاالت بنفش چون فلوریدا تمرکز داریم.
ایمیل سیزده " محالت تائید" شده را برای تظاهرات در فلوریدا تشخیص نموده درخواست نمودند
تا کمپاین " درهرمحل کمک" میسر سازد.
 -77در یا حوالی  18اگست  ,2016مدافعین وهمکاران توطئه گرآنها ,به دیگرامریکائی راستین
که توسط اورگنایزیشن استخدام شده بود با استفاده از یکی از شخصیت های جعلی شان از طریق
 interstate wireیا مخابره ای سیمی پول فرستادند تا یک قفس کالن که بتواند یک اکتریسی را
که چون کلنتن در یونیفورم محبس میباشد جاه داد بتواند ,بسازد.
 -78در ویا حوالی  19اگست  ,2016یک طرفدار کمپاین ترمپ به حساب تویتر " مارش برای
ترمپ" که تحت کنترول اورگنایزیشن بود در باره ای کمپاین ترمپ (" مامور رسمی کمپاین  )"2آن
که درعملیات کمپاین فلوریدا شمولیت داشت پیام فرستاد و آدرس ایمیل مامور رسمی کامپاین 2
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در ایمیل ملکیت  donaldtrump.comرا بدسترس او قرار داد .در ویا حوالی همان روز مدافعین
و همکاران توطئه گر آنها ,حساب شخصیت جعلی امریکا  joshmilton024@gmail.comرا
استفاده نمودند تا به مامور رسمی کمپاین  2بحساب ایمیل  donaldtrump.comایمیل بفرستند.
 -79در و یا حوالی  19اگست  ,2016حساب فیسبوک حقیقی "فلوریدا برای ترمپ" ,یک پیام دیگر
به حساب شخصیت مجهول الهویت امریکائی " مت سکایبر" فرستاد تا با عضو کمپاین ترمپ
("مامور رسمی کامپاین  )"3که درعملیات های فلوریدا شمولیت دارد ,تماس گیرد .در و یا حوالی 20
اگست  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها حساب فیسبوک " مت سکایبر" را برای تماس با
مامور رسمی کامپاین  ,,3استعمال نمودند.
 -80در و یا حوالی  19اگست  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,با استفاده از حساب
شخصیت مجهول الهویت " مت سکایبر" برای امریکائی راستین که با اورگنایزیشن گراسروت
تکساس شمولیت داشت وقبأل شخصیت مجهول الهویت را مشوره داده بود که "ایاالت کولورادو,
ورجینیا و فلوریدا بنفش اند" ,بنویسند .مدافعین و همکاران توطئه گرآنها ,آن شخص امریکائی
راگفتند " :ما درباره توصیه ای شما فکرکرده بودیم که درایاالت بنفش تمرکز داشته باشیم
وازهمین خاطراست که ما درفلوریدا این کار را تنظیم میدهیم" .بعد مدافعین و همکاران توطئه
گر آنها ,یک  linkدر صفحه ای فیسبوک رویداد برای تظاهرات فلوریدا فرستادند و به آن شخص
خاطر نشان ساختند تا معلومات را به ده نفر اعضای  Tea Partyدر فلوریدا روان کند .امریکائی
راستین اظها رداشت که آو ,مرد یا زن ,معلومات را بین تماسهای رسانه ای اجتماعی مرد /زن
خودش شریک خواهد ساخت تا آنها معلومات را پخش نمایند.
 -81در و یا حوالی  24اگست  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گرآنها ,لست داخلی اورگنایزیشن
را که اضافه از صد نفر امریکائی های حقیقی از طریق حسابات شخصیت های مجهول الهویت
امریکائی که تحت کنترول اورگنایزیشن بود تماس برقرارگردیده بود بوقت برابر()update
ساختند و تعقیب کردند تا مساعی استخدام و تقاضا ها را نظارت نمایند .در لست؛ معلومات تماس
ب ا شخص امریکائی ,خالصه ای از دیدگاه سیاسی اش ,و فعالیت های که از مدافعین و همکاران
توطئه گرآنها تقاضا کرده بودند که اجرا کنند ,شامل بود.
 -82در و یا حوالی  31اگست  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,یک شخصیت امریکائی
را استعمال کردند که با تیلفون با یک شخص امریکائی که با گراسروت فلوریدا سرو کار داشت
مکالمه نماید .آن فرد برای تنظیم نمودن یک مظاهره در شهر میامی فلوریدا کمک تقاضا کرد.
در و یا حوالی  9سپتمبر 2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها به گروپ interstate wire
فرستادند تا برای موادیکه درمظاهره ای فلوریدا در و یا حوالی  11سپتمبر  2016ضرورت است,
پول تادیه کنند.
 -83در ویا حوال  31اگست ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,اعالناتی را در فیسبوک
برای تظاهراتی که برای  11سپنمبر 2016درنیویارک ترتیب داده بودند ایجاد وخریداری کردند.
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 -84در و یا حوالی  9سپتمبر  ,2016مدافعین و همکاران توطئه گر آنها از طریق شخصیت
مجهول الهویت امریکائی با شخصیت حقیقی امریکا که کلنتن را در  West Palm Beachمحبوس
نشان داده بود تماس گرفت .مدافعین و همکاران توطئه گر آنها به شخص امریکائی از طریق
"سیم بین االیالتی" یا  interstate wireمنحیث انگیزه برای سفر از فلوریدا به نیویارک و پوشیدن
جامه یا  costumeدر تظاهرات دیگر که ترتیب داده بودند ,پول فرستادند.
 -85در یا حوالی 22سپتمبر  ,2016مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها ,اعالنات فیسبوک را برای
یک سلسله تظاهراتی که در پنسلوانیا زیر شعار " معدنچی ها برای ترمپ " بروز  2اکتوبر
برنامه گرفته بودند ,طرح و خریداری کردند.

محاسبه ای (جرئیات جرم) دوم
(توطئه ای مرتکب شدن فریب بانک و فریبکاری مخابره)
 -86آنچه در پراگراف های  1تا  7,9تا  27و از  29تا  85درین ( indictmentحکم قانونی) تقدیم
گردیده است ,قسمیکه درین سند توضیح مکمل داده شده است بهم اورده شده دوباره اقامه میگردد.
 -87از در و یا حوالی  2016تا امروز ,در دیستریکت کولمبیا و دیگر جاها ,مدافعین اجنسی
ریسرچ انترنت  ,LLCژییخون نسیمی اوگلی انسالنوف  ,LLCو گلیب ایگوریوچ واسیلچینکوLLC
همه یکجا با دیگراشخاص آشنا و نا آشنا به گراند ژوری ,دانسته و قصدی بعضی اعمال غیر
قانونی وضرر رسان را بضد اضالع متحده انجام داده اند ,تا اطالع بدست بیاورند:
الف -قصدأ ,طرح کردند و میل هم داشتند که توطئه و تزویز برای فریب طرح نمایند و
از طریق وسایل جعلی و بهانه های فریبکارانه ,وکالت و وعده ها ,پول بدست
بیاورند و آنرا توسط مخابره ای سیمی دربین ایاالت و تجارت خارجی ,نوشته
ها sign ,ها ,عالمات ,فوتوها و آوازها جهت انجام دادن چنین تزویز و توطئه
هتک حرمت به عنوان ُ ,18کد اصالع متحده قسمت :1343انتقال دهند وعامل
انتقال باشند و
ب -قصدأ ,انجام دادند و سعی ورزیدند تا تزویر و توطئه را جهت فریب یک کمپنی
سرمایه گذاری که توسط فیدرال بیمه شده بود انجام داده و پول ها ,وجه,
کریدیت ,دارائی ,ضمانت ودیگر انواع ملکیت را از کمپنی بیمه ای مذکور با
وسایل جعلی وبهانه های فریبکارانه ,وکالت و وعده ها پول بدست بیاورند که
هتک حرمت به عنوان  ,18کد اضالع متحده قسمت  1344میباشد.
هدف توطئه :Object of Conspiravy
 -88هدف توطئه ,بازکردن حسابات زیر نام های مجهول الهویت درمؤسسات سرمایه گذاری
اضالع متحده وبا یک کمپنی تادیه ای پول از طریق دیجیتال بود تا پول بدست بیاورند و پول را
در داخل و خارج اضالع متحده بگیرند و بفرستند تا عملیاتهای اورگنایزیشن را در اضالع متحده
ای امریکا حمایت نمایند و خود را غنی بسازند.
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طرز العمل ووسایل توطئه Manner and Means of the Conspiracy
 -89اقأل درشروع سال  ,2016مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها ,بدون صالحیت قانونی نمبر
های سوشل سیکوریتی ,آدرس های مساکن ,تاریخ تولد شخصیت های حقیقی امریکائی را بدون
فهم و اجازه ای شان استفاده کرده اند .با استفاده ازین وسایل هویت دزدیده شده مدافعین و
همکاران توطئه گر آنها حسابات متعدد را در موسسات سرمایه گذاری امریکا ("بانک  )"1که
توسط فیدرال بیمه شده اند بشمول حسابات ذیل باز نموده اند:
تاریخ تخمینی
 16جون 2016
 21جون 2016
 27جون 2016
 2اگست 2016

دارنده ای حساب
T.B.
A.R.
T.C.
T.W.

وسیله ای هویت

نمبرسوشل سیکوریتی ,تاریخ تولد
نمبرسوشل سیکوریتی ,تاریخ تولد
نمبرسوشل سیکوریتی ,تاریخ تولد
نمبرسوشل سیکوریتی ,تاریخ تولد

 -90همچنین مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,بدون صالحیت قانونی ,نمبرسوشل سیکوریتی,
آدرس مساکن و تاریخ تولد شخصیتهای حقیقی امریکائی را استفاده نمودند تا حسابات در PayPal
یک کمپنی دیجیتال بشمول حسابات ذیل باز نمایند:
تاریخ تخمینی
 16جون 2016
 21جون 2016
 2اگست 2016
 11نوامبر 2016
 18جنوری 2017

مخفف نام شکار شده
T.B.
A.R.
T.W.
J.W.
V.S.

وسیله ای هویت

نمبر سوشل سیکوریتی ,تاریخ تولد
نمبر سوشل سیکوریتی ,تاریخ تولد
نمبر سوشل سیکوریتی ,تاریخ تولد
آدرس مسکن

نمبر سوشل سیکوریتی

مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,حسابات دیگر را هم به نام شخصیت های مجهول الهویت و
فریبکارامریکائی ایجاد کرده بودند .بعضی اشخاصیکه به پیپل رجستر شده بودند عین حساب
مانند اشخاص مجهول الهویت امریکا استعمال شده بود که با حسابات رسانه ای اجتماعی
اورگنایزیشن ارتباط داشته اند.
 -91مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,نمبرحساب بانکی و کریدیت کارد را از فروشندگان
آنالین بهدف تهاجم غیرقانونی معیارات امنیتی پیپل با استفاده از حساب اعضای آن ,جهت به
اثبات رساندن هویت استعمال کنندگان ,خریداری نموده بودند .اکثر حسابات بانکی که توسط
مدافعین و همکاران توطئه گر آنها خریداری شده است برای دزدی هویت شخصیت های راستی
امریکائی طرح شده بود .بعد از خرید حسابات مدافعین و همکاران توطئه گر آنها این حسابات
بانکی اعضا را به پیپل تحویل دادند.
 -92دریا حوالی مدت هائیکه ذیأل تذکرمیآبد ,مدافعین و همکاران توطئه گرآنها نمبرهای حسابات
بانکی فریبکارانه ای ذیل را به مقصد مداخله در معیارات امنیتی پیپل استفاده کرده اند:
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تاریخ تخمیی
 13جون 2016
 16جون 2016
 21جوالی 2016
 2اگست 2016
18اکتوبر 2016
 18اکتوبر 2016
 11نوامبر 2016
 11نوامبر 2016
 11نوامبر 2016
 11نوامبر 2016
 11نوامبر 2016
 13دسمبر 2016
 30مارچ 2016
 30مارچ 2016

موسسه ای مالی
Bank 2
Bank 1
Bank 3
Bank 1
Bank 4
Bank 4
Bank 4
Bank 5
Bank 5
Bank 6
Bank 6
Bank 6
Bank 3
Bank 3

نمبر کارت/حساب بانکی
xxxxxxxxx8902
xxxxxx8731
xxxxxx2215
xxxxxx5707
xxxxxxxxx5792
xxxxxxxxx4743
xxxxxxxxx2427
xxxxxxxxx7587
xxxxxxxx7590
xxxxxxxx1780
xxxxxxxx1762
xxxxxxxx6168
xxxxxxxxx6316
XXXXXX9512

ایمیلیکه نمبرحساب استفاده شده
wemakeweather@gmail.com
allforusa@yahoo.com
antwan_8@yahoo.com
xtimwaltersx@gmail.com
unitedvetsofamerica@gmail.com
patriototus@gmail.com
beautifullelly@gmail.com
staceyredneck@gmail.com
ihatecrime1@gmail.com
staceyredneck@gmail.com
ihatecrime1@gmail.com
thetaylorbrooks@aol.com
wokeaztec@outlook.com
wokeaztec@outlook.com

 -93عالوتأ برای تداوم حسابات شان در پیپل و دگر جاها بشمول تبادله ای کریپتوکرنسی آنالین ,مدافعین
وهمکاران توطئه گر آنها ,اسناد هویت های جعلی را بشمول الیسنس جعلی درایوری امریکا را خریدند و
بدست آوردند .بعضی از هویت های جعلی را که توسط مدافعین و همکاران توطئه گر آنها حاصل شده
بود از هویت های دزدیده شده ای شخصیت های راستین امریکائی بشمول اشخاص  J.w.و  T.W.استفاده
نموده بودند.
 -94بعد ازینکه حسابات را در بانک یک و پیپل بازنمودند ,مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,برای
مقاصد مختلف بشمول بعضی از مصارف اورگنایزیشن پول میفرستادند و هم میگرفتند .بعضی حسابات
پیپل برای خرید اعالنات در فیسبوک جهت تقویت حسابات رسانه ای اجتماعی که تحت کنترول
اورگنایزیشن بود ,استعمال میشد .حسابات همچنین برای دیگر مصارف که اورگنایزیشن برای دکمه ها,
بیرق ,و پرچم برای تظاهرات خرچ میکرد ,پول میداد.
 -95مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,همچنین از حسابات استفاده میکردند تا از شخصیت های راستین
امریکائی پول بدست آرند و درعوض اعالنات شان را در صفحات رسانه ای اجتماعی تحت کنترول
اورگنایزیشن نشر کنند و تعمیم بخشند .مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,بصورت وصفی بعضی تجار
و سایت های اجتماعی امریکا را بین  25تا  50دالرامریکائی هر باریکه محتویات تعمیم بخش آنها را در
حسابات محبوب شخصیت های جعلی بشمول  defend the 2nd ,Being Patrioticو Blactivistپُست
میکردند ,پول میگرفتند.
همه تخلف از  Title 18,United States Code,Section 1349بود.
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محاسبه ای (جزئیات جرایم) سه تا هشت :Counts Three to Eight
(دزدی هویت خشم آور)
 - -96آنچه در پراگراف های  1تا  7,9تا  27و از  29تا  85و  89تا  95درین  indictmentتقدیم گردیده
است ,قسمیکه درین سند توضیح مکمل داده شده است بهم اورده شده دوباره اقامه میگردد.
 -97در و یا حوالی مدت هائیکه ذیأل ارائه میگردد در دیسترکت کولمبیا و دیگرجاها ,مدافعین اجنسی
ریسرچ انترنت  ,LLCژییخون نسیمی اوگلی اسالنوف ,گلیب ایگوریویچواسیلچینکو ,آیریناویکتوروفنا
کورزینا و والدیمیر وینکوف ,قصدأ بدون صالحیت قانونی ,یک وسیله ای هویت شخص دیگر را برای
بدست آوردن اطالعات ,فریبکاری مخابره ای و فریب بانکی ,درحالیکه میدانستند که وسیله ای هویت به
شخص دیگر تعلق دارد؛ گرفتند ,انتقال دادند و استعمال نمودند .به این ارتباط به جرم ( felonyجنایت)
که در ) ,18 USA § 1028 A(cدرج شده است مرتکب شده اند.
محاسبات

تاریخ تخمینی

مخفف هویت
شکار شده

وسایل هویت

نمبر سوشل سیکوریتی ,تاریخ تولد
T.B.
 16جون 2016
3
نمبر سوشل سیکوریتی ,تاریخ تولد
A.R.
 21جون 2016
4
نمبر سوشل سیکوریتی ,تاریخ تولد
T.C.
 27جون 2016
5
نمبر سوشل سیکوریتی ,تاریخ تولد
T.W.
 2اگست 2016
6
نمبر سوشل سیکوریتی
V.S.
 18جنوری 2017
7
آدرس مسکن ,تاریخ تولد
J.W.
 19می 2016
8
همه تخلف از قانون  Title 18, United States Code, Section, 1028A(a) (1) & 2امریکا میباشد.

ادعای استرداد حقوق Forfeiture Allegation
به تأسی از اجراآت  32.2قانون جزائی فیدرال به مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها اطالع داده میشود که
اضالع متحده ای امریکا منحیث جزء هر حکمی که مطابق عنوان ُ 18کد اضالع متحده ,قسمت
) 981(a)(1)(cو ) 982(a)(2و  Title 28,United States Code, Section,2461(c)fvhdبرای مدافعین با دو
محاسبات جزئیات جرایم این احکام قانونی محکوم میشوند ,مجازات طلب میکند .در صورت محکوم
شدن جرمیکه در محاسبه ای دوم (جزئیات جرم) متهم اند؛ مدافعین اجنسی ریسرچ انترنت ,ژییخون
نسیمی اوگلی اسالنوف ,و گلیب ایگورویچ واسیلچینکو باید هرملکیت ,شخصی یا غیرمنقول که منسوب
به آنهاست یا از طرزالعملی که به محکوم شدن اتهام نسبت داده میشوند ,به اضالع متحده مسترد گردد.
در صورت محکوم شدن به مجازاتیکه در محاسبه ای سوم تا هشتم متهم اند ,مدافعین اجنسی ریسرچ
انترنت ,ژییخون نسیمی اوگلی اسالنوف و گلیب اگورویچ واسیلچینکو,آیرینا ویکتوروفنا کورزینا و
والیدیمیر وینکوف باید هرملکیت ,شخصی یا غیرمنقول که منسوب به آنهاست یا از طرزالعملی که به
محکوم شدن اتهام یا اتهمات نسبت داده میشود ,به اضالع متحده مسترد گردد .همچنین اطالع داده میشود
که در صورت محکوم شدن شان اضالع متحده جویای داوری علیه هر مدافع با مقدار پولیکه معادل
ملکیت متذکره درین پراگراف باشد  ,قسمیکه بهر مدافع قابل تطبیق فکرشود اجراآت صورت گیرد( .تا
هرملکیت مخصوص توسط  forfeitureیا استرداد حقوق جبران گردد).
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تعویض دارائی Substitute Assets
 -99اگرهر یک ملکیتی که در باال تذکر یافته معروض به استرداد ملکیت از نتیجه ای عمل یا حذف
هریک از مدافعین -
 -1با طی مراحل قانونی پیداشده نتوانند
 -2به پارتی سوم انتقال داده شده و یا فروخته شده ویا امانت داده شده
 -3ماورای ساحه ای قضاوت محکمه بوده
 -4ارزش خود را فوق العاده از دست داده ویا
 -5با ملکیت های دیگر ترکیب یافته که بدون مشکالت بیحد به اجزای فرعی تقسیم بندی آن تقسیم
شده نمیتواند؛
اضالع متحده به تاسی از ) Title 18,United State code, Section, 982 (bو
)Title 29, United Staes Code, Section, 2461 (c؛ عنوان ُ ,21کد اضالع متحده قسمت  853نیز استرداد
هر ملکیت مدافعین مذکور را تقاضا میدارد.
)(18U.S.C. §§ 981 (a)(1)(c) and 982,28 U.S.C. § 2461 (c

امضا از
رابرت اس مولرIII
قونسل مخصوص
دیپارتمنت امور عدلی امریکا
یک سند راستین
سیاه شده نوشته پنهان شده
Foreperson
Date: February 16, 2018
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