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 شدند تهمامریکا م ۲۰۱۶انتخابات  ۀدر مداخلاستخبارات پوتین جاسوسان 
 

 مترجم: داکتر غالم محمد دستگیر, برومفیلد, کولورادو
 ۱۳۹۷( مرداد) اسد ۱۷

 خراسان زمینتارنمای 
 

  اکولمبی ۀبرای حوز امریکا ۀاضالع متحد  (District)حوزه ای  ۀمحکمدر 
مدعیین اند استخبارات روسیه اعضای زده نفر پان و ,بوده یهعل عیمدقضیه  ندریامریکا  ۀاضالع متحد

 :شده استاسمای شان قرار ذیل معرفی یاد گردیده  Defendentsکه در متن انگلیسی بنام مدافعین یا 
, ازیموت LLC, میکس انفوLLC, گالفیست LLCمیدیا سینتیز  ام های:بن که LLCاجنسی ریسرچ انترنت  -1
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 یالدیسالفوفنا بوگاشیفاوانا  -8
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 واسیلچینکو گلیب ایگوریویچ-14
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 INDICMENTیا حکم قانونی 
 متهم میسازد:  (charges) برای حوزه ای کولمبیاژوری گراند 

 

 :Introduction معرفی

اضالع متحده ای امریکا از طریق دیپارتمنت ها و اجنسی های خودفعالیت های افراد خارجی و  -1
د, زیرنطر دارد و جهت نمیساز ضرررا متمتحده ای امریکا اضالع که  ی آنها رادیگر ماهیت ها

,  ومقابله بضد نفوذ نامناسب خارجی ها برانتخابات وسیستم سیاسی امریکا اقدام میکند. وقایه, افشا
قانون امریکا بعضی مصارف وپخش مالی ملیت های خارجی را برای نفوذ نمودن درانتخابات 

 اجنت هرنوع ماهیت خارجی را ازحصه گرفتن در مریکاهمچنین, قانون ا منع میکند.فیدرال 
قانون  فعالیتهای سیاسی در داخل امریکا بدون اول ثبت نام کردن با اتورنی جنرال منع مینماید.

امریکا الزم میداند تا بعضی ملیت های خارجی که میخواهند به امریکا با گرفتن ویزه داخل شوند 
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 نسی های مختلف فیدرال بشمولجا میسر سازند.مت باید معلومات صحیح وصادقاته به حکو
وانین را تطبیق این ق مسؤولیتارجه همه خ, دیپارتمنت عدلیه, و دیپارتمنت امور تخاباتنا کمیسیون

 بدوش دارند.
 

یک اورگنایزیشن روسیه است که برای  ؛)"اورگنایزیشن"( LLC اجنسی ریسرچ انترنت ,مدافع -2
ایفانوویچ بیستروف, میخائیل  . مدافعینسیاسی مشغول فعالیت هستند درانتخابات و سیستم های مداخله

میخائیل لییونیدوویچ بورچیک, الکساندرا یوریفنا کریلوفا, انا ویالدیسالفوفنا بوگاشیفا, سرجی 
ژییخون نسیمی اوگلی اسالنوف,  , رابرت سرجییوویچ بوفدا,پافلوویچ پولوژوف, ماریا انتولییفنا بوفدا

, گلیب ایگوریویچ واسیلچینکو, آیرینا  ویکتوروفنا کورزینا, و پودکوپاییفیروویچ وادیم والدیم
 شان اورگنایزیشن  گریمداخله اجرا نمودن عملیات بظرفیت های مختلف جهت  والیمیر وینکوف
و حوالی آن تا کنون, مدافعین دانسته  2014از  نموده اند. داده, کارهدف قرار را مورداضالع متحده 

تا اضالع اند طرح نموده توطئه  ژوری شناسا و یا غیر شناسا اند(گراند )اشخاصیکه به  بین خوددأ وقص
خدعه و وظایف قانونی حکومت از طریق ساختن ضعیف موانع و ایجاد با خراب کاری,  متحده را

ریاست  2016خابات نتبرای مداخله درعملیه ای سیاسی و انتخابات امریکا بشمول اگول زنی 
 .فریب دهند ,جمهوری

 
در سیستم سیاسی بشمول انتخابات گری , عملیات مداخله )مدعی( مدافعاورگنایزیشن  ,2014از اوایل  -3

مدافع بودجه های خود را برای اورگنایزیشن را شروع نموده اند.  2016ریاست جمهوری سال 
بشمول مدافعین؛  وکمپنی های تحت کنترول او پرایگوژین ییفجینیی ویکتورویچ  عملیاتها از مدافع

 .بدست میآوردند ,)مجموعأ "کانکورد" یاد میشوند( منجمنت و مشورتی کانکورد وآشپزی کانکورد
پول را جهت پیشبرد عملیات و مزد دیگر مدافعین بسیار زیاد ژین مقدار پرایگومدافعین کانکورد و 

پول اضافی برای کارشان که پول نگرفته اند, معاشات و  اورگنایزیشنهمراه با یکتعداد مستخدمین 
 بمصرف رسانیده اند.رگنایزیشن وا خوددر
 

امریکا تراشیده صفحات  مجهول الهویت, خود را شخصیت های ئیمدافعین, بحیث شخصت امریکا -4
 جلب نمایند.ازآنطریق رسانه های اجتماعی و گروپها دیزاین نموده اند تا حاضرین اضالع متحده را 

وعات تفرقه اندازی سیاسی و اجتماعی را در میان میگذاشتند این صفحات و گروپ ها که موض
درحالیکه آنها توسط مدافعین  اندفعال گردیده  ئیبصورت جعلی ادعا داشتند که توسط فعالین امریکا

اص حقیقی امریکا را دزدیده در حسابات رسانه خمدافعین همچنین مشخصات اش کنترول میشدند.
زمان این حسابات رسانه  بمرور مینمودند.پُست , کنترول میشدشن اورگنایزیهای اجتماعی که توسط 

امریکا  2016های اجتماعی به مقصد مداخله درسیستم سیاسی بشمول انتخابات ریاست جمهوری 
 .برای رسیدن به تعداد زیاد اعضای امریکائی این حساباتبود وسیله ای مدافعین 

 
ه اند تا امریکا سفر نمودع آوری استخبارات به بهانه های دروغین و بهدف جمبعضی مدافعین به  -5

عملیات مدافعین معلومات جمع آوری نمایند. مدافعین همچنین زیربنای کمپوتر را بدست آورده رای ب
داشته تا منشاء روسی آنرا پنهان  توضعامریکا گویا قسمأ در طوری استفاده نموده اند که  ناز آ

 ور قانون امریکا جلوگیری نمایند.متصدیان تطبیق امشناخت توسط ساخته از
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در سیستم سیاسی بشمول انتخابات ریاست  یک هدف ستراتیزیک داشت که, اورگنایزیشن مدافع -6
معلومات زیان آور و مایه ای رسوائی  ,امریکا تخم نفاق و نزاع بذرکند. مدافعین 2016جمهوری 

عملیات مدافعین  2016یانه ای سال و از اوایل تا م .کردندمی خشدرباره ای یک تعداد کاندید ها پ
یقدر ساختن بو بی اعتماد و  )"کامپاین ترمپ"(حمایت کامپاین کاندید وقت دونالد جی ترمپ برای 

دوام داشت. مدافعین مصارف متعدد را برای این فعالیت ها بشمول خرید اعالنات  هیلری کلنتن
 ند.ه ابخرچ رسانید ئیامریکا نام ماهیت ها و شخصیت هایبسیاسی در رسانه های اجتماعی 

 داخل اضالع متحده ترتیب دادند, درحالیکه بحیث یک سیاسی را درتظاهرات همچنین  ,مدافعین
شناخت  خود را وانمود میساختند, و بدون اینکه ئیامریکاامریکا و شخصیت  grassroots ماهیت

ریکائی راستین را پاداش شخصیت های ام ,روسی و رابطه ای خود را با اورگنایزیش افشا سازند
بعضی از مدافعین خود  به جلو برانند.اینکه  یا بیقدر سازند وو میدادند تا کاندیدها را یا بی اعتبار 

تظاهر خود را  ئیرا بدون اینکه رابطه ای روسی خود را آشکار سازند منحیث شخصیت امریکا
تا  ندآمدمیبه تماس یگر فعالین سیاسی د باو بودند  "کمپاین ترمپمربوط "داده با افراد ناشناس که 

 فعالیت های سیاسی را همآهنگ سازند.یکجا 
 

دریافت بدون  یاسی امریکاوسانتخاباتی ای برای اینکه فعالیت های خود را جهت مداخله درعملیه  -7
دروظایف قانونی  ,موانعیتا  :طرح نمودندمدافعین توطئه  ؛براه اندازند شان یرابطه ای روس
تخابات ریاست نبه ارتباط ا ع متحده از طریق خدعه و فریب بشمول مصارف زیادحکومت اضال

راجستر نمودن بحیث  عدم یعنی :خود خاصافشا نمودن امورتنظیمی بدون و ایجاد  2016جمهوری 
ز طریق اظهارات را اویزه  بتواند وهم مساعی کهیک اجنت خارجی که درداخل امریکا فعالیت 

 به عملیات دوام دادند. بدست بیاورند , دروغ و فریبکارانه
 

 )جزئیات جرم(اول محاسبه ای 
 )توطئه ای که اضالع متحده را فریب دهند(:

با تبصره و یا اظهارات مکمل معلوم میشود ولی بی ثبوت زئیات این اعالم ج 7تا  1پراگراف  -8
 تقدیم میگردد.بیشتر معلومات درجائی دیگر

 
کولمبیا و دیگر جاها مدافعین با دیگر  )حوزه ای(در دیستریکت تا حال  2014از و یا حوالی سال  -9

به توطئه ای دست زده  دانسته و قصدأ؛ بود نشده هشناخت یاوری شناخت شده وژکسانیکه به گراند 
کمیسیون ساختن وظایف قانونی و ضعیف موانع ایجاد تا اضالع متحده را با خراب کاری,  ؛اند
مورعدلیه ای امریکا, دیپارتمنت امورخارجه ای امریکا در تطبیق ,دیپارتمنت ا ابات فیدرالخانت

 خارجی در بعضی فعالیت های وطن, فریب دهند.دخالت بر مال ساختن جهت فیدرال قواعد 
 

 مدافعین:

عملیات یک اورگنایزیشن روسی است که  نوشته شده( بروسینام ) LLC مدافع اجنسی ریسرچ انترنت-10

اورگنایزیشن با حکومت روسیه  2013در و یا حوالی سال  و سیاسیت دارد. انتخابات مداخله گری در
خود آغاز رهبری , اورگنایزیشن 2014در و یا حوالی جون  بحیث ماهیت شرکت روسی ثبت نام نمود.

, LLCگالفیست , LLC, میدیا سنتیزLLCرا با عملیات از طریق ماهیت های روسی چون ریسرچ انترنت 

اورگنایزیشن  2014شروع ویا حوالی سال درمستورساخت.  LLCونوف انفو LLCموت , ازیLLCمیکس انفو

این محل یکی از مراکز واقع سنت پیطرزبرگ روسیه باز نمود.  Savushkina 55سرک یک دفتر در 
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فعالیت های خودرا جهت مداخله در  آنها عملیاتی اورگنایزیشن بود جاهیکه مدافعین و دیگر توطئه گران
 به انجام میرسانیدند: 2016سی امریکا بشمول انتخابات ریاست جمهوری سیستم سیا
 اورگنایزیشن صدها نفر را جهت عملیات آنالین استخدام نمود که ازخلقت شخصیت های  -الف 
 دروغین تا حمایت اداره ای تخنیکی را تنظیم میکردند. بودجه ای ساالنه ای اورگنایزیشن  
 ئی بود.معادل ملیونها دالر امریکا  
اورگنایزیشن از طرف یک گروپ آمریت میشد و به دیپارتمنت های مختلف چون: دیپارتمنت  -ب 
 ,ارقام, دیپارتمنت تحلیل Search-Engine Optimization (SEO)گرافیک, یک دیپارتمنت   
  عملیات , دیپارتمنت دوام زیربنای دیجیتال که برای"(IT)" دیپارتمنت تکنالوجی معلوماتی  

رف را ابودجه ای مالی که مص و یک دیپارتمنت ای اورگنایزیشن استعمال میشده
 , تشکیالت داشت.دادیتخصیص م

 ازطریق شخصیتزیرنام " جنگ معلوماتی به ضد امریکا" میخواست اورگنایزیشن, قسمأ  -ج 
 از پلتفورم رسانه های اجتماعی و دیگر رسانه های و استفاده  درامریکاساختگی های   
 رد.وآبیبعمل انترنیتی اجراآت   
  های مختلف داشت و زمانی منا که , دیپارتمنتی را بمیان آورد2014یا درحوالی اپریل سال  از -د 
 تمرکز این پروژه بر مردم امریکا  "پروژه ای ترجمانی" از آن نام برده شده است.هم بنام   

یسبوک, انستاگرام و تویتر بود و عملیات های خود را ازطریق پلتفورم های یوتیوب, ف
درحدود هشتاد کارگران اورگنایزیشن وظیفه  2016تقریبأ درحوالی جوالی  اجرا میکردند.
 .داشتند ای ترجمانی

 اورگنایزیشن شامل مداخله درانتخابات ریاست , ستراتیژی2014حوالی ماه می یا دراز  -ھ 

 کاندیدها و ساختن عتمادبوده هدف شان " بصورت عموم پخش بی ا 2016جمهوری سال   
 .بود سیستم سیاسی "  

 
ماهیت همه و آشپزی کانکورد  (یاد شده روسیه نام ب به) LLCو مشوره ای کانکورد  تمنجمن ین,مدافع-11

اورگنایزیشن اصلی کانکورد منبع بودجوی  هستند که با مقامات مختلف روسی به تماس بوده اند. روسی
کانکورد بودجه را کنترول میکرد, استخدام پرسونل را هدایت میداد و  عملیات های مداخلوی بود. برای

 د:نمومراوده با منجمنت اورگنایزیشن نظارت میفعالیت های اورگنایزیشن را ازطریق گرفتن راپور و 
 چون جزء عملیات مداخلوی بزرگیکه توسط بودجه ای کانکورد رد اورگنایزیشن راوکانک -الف 
 شت بعضی دااجزای متعدد  ,تا" نام داشت, پول میداد. پروژه ای الختابنام "پروژه ای الخ  

کسان  آنها, کهو دیگران  وطنی شان درداخل فیدیریشن روسیه بودحضار آن شامل 
 , شمولیت داشتند.دادنددر ممالک مختلف بشمول امریکا هدف قرار می را خارجی

 اورگنایزیشن را که برای پروژه ای , بودجه ای ماهانه ای 2016یا درحوالی سپتامبر  از -ب 
  )معادل اضافه از یکالختا به کانکورد پیشنهاد شده بود هفتادو سه ملیون روبل روسی   
 ای برای تادیه بشمول تقریبأ یک ملیون روبل ملیون ودوصد و پنجا هزاردالرامریکائی(  
 بود. )اضافه کاری(جوایز و ای   

 اورگنایزیشن, کانکورد پول را که برای وده باشندرا کنترول نمخود دردام افتادن برای اینکه  -ج
عنوان داده بود. برای اینکه  )نرم افزار(مینمود آنرا برای حمایت و انکشاف سافتوییر تادیه 

 از طریق چهارده رد پول را به اورگنایزیشنومستورسازد کانکبیشتر منبع پولی را 
 , میرکیوریی LLCگالفنایا لینییا  بشمول:کانکورد وابستگان بنامهای  بانکیحسابات 

LLC اوبشخیپیت ,LLC,  پوتینسیالLLC ,RSP LLC ,ASP LLC ,MTTs LLCکامپلکس , 
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 ,LLCگ النت , LLC, پیشخیویک LLCآلمیرا  ,LLCکولیناریا  LLC ,SPbسرویس 
 , ارسال مینمودند.LLCو ستاندرت  ,LLCریتیکس   

 
که ملیت روسی دارد کانکورد را ( نوشته شده )نام به روسییگوژین مدافع ییفجینیی ویکتورویچ پرا -12

 کنترول مینماید:
 عملیاتهای اورگنایزیشن را تائید و حمایت مینمود و مدافعین و همکاران توطئه پرایگوژین  -الف

 یگوژین باخبر بودند.ااز رول پرآنها, گر   
 و همکاران توطئه گر شان از طریق مدافعین  2016یا حوالی بیست ونهم ماه می ازمثأل,  -ب 
 که توسط اورگنایزیشن کنترول میشد, یک شخصیت راستین حساب رسانه ای اجتماعی  

ای کولمبیا  در مقابل قصرسفید درحوزهغ وبیک بهانه ای دررا تهیه نمودند تا  ئیامریکا
تولدیت  پنجاه و پنجمین سالگردآمرعزیز "  :خوانده میشدرا که  (Sign)عالمت بایستد و
را معلومات  ئیشخصیت امریکا آنهاتوطئه گرهمکاران مدافعین و  بشانه بگیرد. مبارک"

آمرما.... وبرای کسی است که: " او درینجا یک لیدراست  signداده بودند که عالمت یا 
اورا اول جون سال  دایگوژین تاریخ تولپرپاسپورت روسی  پول دهنده ای ماست". و

 (.دستگیر - ساله میسازد 55که اورا )ثبت کرده است  1961

 
با  2014اقأل در یا حوالی ماه فروری سال  (نوشته شده )نام به روسی مدافع میخائیل ایونوویچ بیستروف -13

 پیوست.اورگنایزیشن 
 جنرال دایرکترکه بلند ترین مقام دراورگانیزیشن بود بحیث بیستروف  2014ی تقریبأ درحوال -الف 

اجرای وظیفه نموده  مختلف آمرماهیت هایبحیث تروف پسانها داشت. بیسوظیفه 
جاهیکه وی  LLCگالفسیت  ,مانند ,بشمول فعالیت هایشرا جهت پوشش اورگنایزیشن 

 شده است, استعمال میکرد. لستبحیث جنرال دایرکتر 
 , بیستروف اکثرأ درباره ای همه عملیات های پروژه ای لختا2016و  2015در یا حوالی  -ب 
 با پرایگوژین بشمول شرکت درجلسات تعین شده رو برو, تماس ها داشت.  

 

خائیل ابراموف نیز شناخته شده که بنام می (نوشته شده روسیب)نام مدافع, میخائیل لیونیدوویچ بورچیک  -14

بحیث  بورچیک 2014پیوست. تقریبأ در حوالی مارچ  2011است با اورگنایزیشن در یا حوالی ماه اکتوبر 
executive director  که بلندرین مقام دوم در اورگنایزیشن بود مصروف وظیفه بود. در تمام عملیات های

مداخله صورت گرفت,  2016اورگنایزیشن که در سیستم سیاسی بشمول انتخاب رئیس جمهور در سال 
همچنین  2016ی رول داشت. در یا حوال نیجر بود که در پالنگذاری عملیاتی, زیربنا و پرسونلبورچیک م  

 با پراگوژن جلسات روبرو داشت.
 

مبر تای اورگنایزیشن اقأل از یا حوالی سپبر (نوشته شده )نام بروسیکریلوفا  مدافع, الکساندرا یوریفنا -15

کریلوفا بحیث دایرکتر و  2014کار کرده است. تقریبأ در اپریل  2014تا اقأل در یا حوالی نوامبر  2013
جهت جمع آوری فریبکاری با کریلوفا  2014در سال  .وظیفه داشت ر اورگنایزیشنسومین مقام عالی د

 سفر نمود. به اضالع متحده استخبارات برای عملیات اورگنایزیشن,
 

تا اقأل در  2014در یا حوالی اپریل  از اقأل (نوشته شده بروسی ) نام مدافع, سرجی پافلوویچ  پولوژوف -16

ظیفه و ITبحیث منیجر دیپارتمنت  کهپولوژوف  اورگنایزیشن کار کرده است. برای 2016یا حوالی اکتوبر 
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تا  میکردنظارت را  کمپیوترهای های امریکا و دیگر زیربنای  server نبدست آورد داشت جهت

 .نگه دارد پنهان, دشموقعیت روسی اورگنایزیشن وقتیکه عملیات از اضالع متحده اجرامی
 

برای اورگنایزیشن اقأل در و یا حوالی  (نوشته شده روسینام ب)بوگاشیفا وفا سالف مدافع, انا والدی -17

کار کرده است. بوگاشیفا در پروژه ای ترجمانها خدمت  2014تا اقأل در ویا حوالی جوالی  2014اپریل 
جهت جمع آوری فریبکاری نموده و پروژه ای تحلیل ارقام گروپ را نظارت کرده است. بوگاشیفا هم با 

 سفر کرده است.یه اضالع متحده خبارات برای عملیات اورگنایزیشن, است
 

 )"م. که نام دیگر او ماریا اناتول ییفنا بیلییوا (نوشته شده )نام بروسیماریا اناتول ییفنا بوفدا مدافع,  -18

 2014کتوبر تا اقأل در و یا حوالی ا 2013ینوامبر  برای اورگنایزیشن اقأل از در و یا حوالمیباشد  بوفدا"(
دمت خکار کرده است. "م. بوفدا"  در زمره ای دیگر مسؤولیت هایش بحیث آمر پروژه ای ترجمانها نیز 

 کرده است.
 

برای اورگنایزیشن اقأل در ویا حوالی نوامبر  (نوشته شده )اسم بروسیمدافع رابرت سرجیویچ بوفدا  -19

های عیت در زمره ای موق ا,بوفد رابرتست. کار کرده ا 2014تا اقأل در و یا حوالی اکتوبر  2013
بوفدا, سعی ورزید تا با  رابرترده است. کبحیث معاون آمر پروژه ای ترجمانها نیز خدمت  دیگرش

 به اضالع متحده سفر کند اما ویزه گرفته نتوانست. غلکارید
 

ن اسالنوف و جی که نامهای جیحو (نوشته شده روسیبنام مدافع, ژییخون نسیمی اوگلی اسالنوف ) -20

یکجا شده است.  اسالنوف  2014است با اورگنایزیشن اقأل در و یا حوالی سپتامبر داشته  اسالنوف نیز 
را مورد  2016نتخاب ریاست جمهوری ابحیث آمر پروژه ای ترجمانها خدمت نموده وازاکثرعملیاتهائیکه 

ماهیتی که  ,LLC ایرکترجنرال ازیموتبحیث د همچنین اسالنوف رده است.کدند نظارت وهدف قرار داده ب
 پول را از کانکورد به اورگنایزیشن انتقال میداد, لست شده است.

 
با اورگنایزیشن اقأل در ویا حوالی ماه  (نوشته شده )نام به روسیمدافع, وادیم والدیمیروویچ پودکوپاییف  -21

ی ترجمانها خدمت نموده و مسؤول پیوسته است. پودکوپاییف بحیث انالیست در پروژه ا 2014جون سال 
ورگنایزیشن اامریکا بود برای  متوجهبرای رسانه ای اجتماعی که تمرکز آن  ,تحقیقات و درافت متن

 خدمت کرده است.
 

برای اورگنایزیشن از اقأل در و یا  (نوشته شده )نام به روسیواسیلچینکو مدافع, گلیب ایگوروویچ  -22

کار کرده است. واسیلچینکو  2016در و یا حوالی ماه سپتامبر سال  تا اقأل 2014حوالی ماه اگست 
رسانه ای اجتماعی که اکثر حسابات نمودن, تفتیش نمودن و مطابق وقت ساختن متن  خشپ یتمسؤول

اعضای اصلی یک مانند یک شخصیت امریکا یا را توسط اورگنایزیشن کنترول میشد و خود 
(grassroots )بدوش داشت. واسیلچینکو بعدأ بحیث آمر دو گروپهای فرعی یساختوانمود مگنایزیشن ورا ,

تمرکز داشتند خدمت کرده  که درعملیات مداخله در سیستم سیاسی بشمول انتخاب رئیس جمهور امریکا
 است.

 
با اورگنایزیشن اقأل در و یا حوالی اکتوبر  (نوشته شده )نام بروسیینا رز  و  مدافع, آیرینا ویکتوروفنا ک   -23

یناکی 2014سال  رز  چندین شخصیت این خانم  در پروژه ای ترجمانها خدمت نموده جا شده است. ک و 
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برای , و متن رسانه ای اجتماعی را مطابق زمان نندک, تفتیش دکننست پُ تا بفعالیت وا داشت را   ئیامریکا
 .بسازنداورگنایزیشن 

 
یکجا  2015ازدر و یا حوالی اقأل ا اورگنایزیشن ب (نوشته شده )نام به روسیمدافع, والدیمیروینکوف  -24

وچندین شخصیت امریکائی  را بفعالیت وا  شده است. وینکوف در پروژه ای ترجمانها خدمت نموده
 داشت تا پُست کنند, تفتیش کنند, و متن رسانه ای اجتماعی را مطابق زمان برای اورگنایزیشن بسازند.

 
 : Regulatory AgenciesFederalاجنسی های تنظیمی فیدرال 

را تطبیق ( FECA)ون انتخابات یک اجنسی فیدرال است که قانون کمپاین انتخابات فیدرال کمیسی -25

از هرنوع حصه گرفتن ها, مصارف,  ملیت های خارجی را FECAدیگر چیز های  میکند. از زمره 
همچنین ازافراد و یا  FECAکند. انتخابات منع می تیارتباطاوسایل ویا پرداخت برای  مصارف مستقالنه, 

باید آن  بخرچ برسانند درانتخابات فیدرال مصارف مستقالنهیک اندازه ماهیت های خارجی که میخواهند 
به کمیسیون انتخابات اجازه میدهد تا  ,ردادنوراپضرورت  مصارف را به کمیسیون انتخابات راپور دهند.

حیح  فعالیت های پولی افراد ویا ماهیت هائی که  کاندید با میسر ساختن ارقام صوظایف قانونی خود را 
توقف مصارف  بشمولرا  FECAیت های ددوحموانع و م انجام داده های فیدرال را حمایت مینمایند

 به اذهان مردم برسانند. ,خارجی را تطبیق نموده
 

, FARA. را تطبیق میکند (FARA)دیپارتمنت امورعدلی امریکا قانون رجستریشن خارجی  -26

 )که شمامل افراد و ماهیتبرای اجنت های پرنسیپ خارجی  گریافشارژیم یک یشن, راپوردادن و ررجست
را ایجاد نموده تا حکومت امریکا و مردم اضالع متحده از منبع معلومات و  کومتی خارجی میباشد(ح غیر

وذ کنند, معلومات داشته شناخت اشخاصیکه سعی میورزند برنظریات مردم, پالیسی و قانون امریکا نف
 تقاضا دارند تا اشخاصیکه به این الزامات منسوب اند بصورت ,در زمره ای دیگر امورات ,FARA باشند.

صادقانه درباره ای فعالیت ها رجستریشن را که حاوی معلومات ضروریات باید دوره ای یا پریودیک 
معلومات الزمه به حکومت فیدرال و مردم افشای  راپوردهند. ,که ازین راه بدست میآورند وعائیداتی

امریکا اجازه میدهد تا اظهارات و فعالیت های چنین اشخاص را در روشنائی وظیفه ای شان بحیث اجنت 
 خارجی, ارزیابی نمایند.

 
برای دادن ویزه ای غیرمهاجرتی به  یک اجنسی فیدرال است که دیپارتمنت امور خارجی امریکا -27

, مسؤولیت دارد. افراد خواهند به اضالع متحده داخل شوند و به ویزه ضرورت دارندیافراد خارجی که م
خارجی که ضرورت به اخذ ویزه دارند از زمره ای دیگرچیزها باید حتمأ معلومات صادقانه را در ورق 

درج  سواالت عریضه ای ویزه بشمول معلومات درباره استخدام و مقصد ویزیت شان دراضالع متحده
 .نمایند

 
 Object of Conspiracy توطئههدف 

از  اضالع متحده ساختن وظایف قانونی حکومتو ضعیف  موانع ایجاد خراب کاری,  ؛توطئههدف  -28

عملیه های سیاسی و انتخاباتی بشمول  رایمدافعین بمداخله ای  وسایل غیر صادقانه جهت قابلیت طریق 
 .بوده است ,2016انتخاب رئیس جمهور در سال 
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 Manner and Means of the Conspiracyرز و وسایل توطئه ط
 رداده شود.وامریکا راپ یجمع آوری استخبارات تا عملیاتها

کردن ومطالعات  تعقیب برای گرآنهامدافعین و همکاران توطئه  2014و یا حوالی سال  شروعاقأل در -29

د, داده ان صاص اختیاسی امریکا تماعی و سجگروپ ها برمواضع رسانه ای اجتماعی که به موضوعات ا
, درجه دهند مواضع رسانهای اجتماعی درهای مختلف را وپبرای اینکه اجرای فعالیت گر شروع نمودند.
, کثرت محتویاتیکه توسط گروپ جابجا میشود, و کالنی گروپ مانند:رات را ابعضی معیاورگنایزیشن 

بصره ها وعکس العمل ها دریک پست به چه و اوسط ت تویات بتماس میآیندحچقدر مردم با م حدیکه
 نمود.می, تعقیب اندازه است

 
به اضالع هم توانستند و سعی ورزیدند دروغگوئی حیله و با  گرآنها,مدافعین و همکاران توطئه  -30

 معلومات استخباراتی را برای عملیات مداخلوی خود جمع آوری نمایند:تا  نندکمتحده سفر 
  )مثلها, خط سیر سفر, خرید سامان گرفا یکجا با دیگرمدافعین و توطئه الف: کریلوفا و بوگاشی

 معیارات امنیتی را برایرا پالنگذاری نموده و  تیلفون های خورد(کارت,  SIMکامره,  
 )بشمول سناریوی تخلیوی(.مدافعینی که به امریکا سفر کرده بودند بحث کردند  

 بوفدا ویک توطئه چین دیگر به رابرت  گاشیفا وبرای دخول به اضالع متحده کریلوفا, بو -ب
 در وقت عملیه ای درخواست ویزه برای سفردادند.درخواست دیپارتمنت امورخارجه  

ادعا کردند که برای دلیل  آنهاان همکارگرو توطئه  بوفدارابرت کریلوفا, بوگاشیفا, 
 نهانمیکردند پدام خود را که با اورگنایزیشن کارخاستمحل کامأل  سفرنموده  یشخص

 گاه داشتند.ن
 بوگاشیفاکریلوفا و  2014جون  26تا  2014جون  4تنها کریلوف وبوگاشیفا ویزه گرفتند. واز -ج 
 کولورادو, یومکسیکو,نناف آن بشمول توقف در نوادا, کالیفورنیا, کدر اضالع متحده و ا  

خبارات جمع آوری تا استسفر نمودند نای, میشیگن, لویزایانا, تکساس ونیویارک والی
 سفر یخباراتی را بین یکدیگر درباره استاراپورکریلوفا و بورچیک  سفربعد از نمایند.
 کردند.مبادله 

 یک همکار توطئه چین که برای اورگنایزیشن کار میکرد به شهر اتالنتا در ایالت جورجیا از -د 
 ب سفراین توطئه چین بهبه تعقی و سفر نمود 2014نوامبر  30تا  2014نوامبر  26تقریبأ   
 پولوژوف خط سیرسفر و مصارف خود را تقدیم نمود.  

 
 منحیث یک آنهاگربرای اینکه معلومات بیشتراستخباراتی بدست بیاید, مدافعین و همکاران توطئه  -31

 حوالیویا شروع درمثأل,  با فعالین سیاسی و اجتماعی امریکا بتماس آمدند. ئیشخصیت امریکا
 یک شخصیت امریکا با , مانندازطریق آنالین  آنهاگرافعین و همکاران توطئه مد 2016جون 

که با اعضای اصلی اورگنایزیشنی که در تکساس توضع داشت  ئییک شخصیت راستین امریکا
از شخص آنهامدافعین و همکاران توطئه گر ,در وقت رد و بدل معلومات تماس حاصل کردند.

بصوب فعالین ایاالت "بنفش که آنها باید فعالیت های خود را نمودند دریافت  ئیراستین امریکا
بعد ازین رد و بدل, مدافعین و همکاران توطئه  چون کولورادو, ویرجینیا و فلوریدا" تمرکز دهند.

 هدف را " ایاالت بنفش" قرار داده مساعی خود را متوجه آنها ساختند. آنهاگر
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 امریکا:استفاده از پلتفورم رسانه ای اجتماعی 

رسانه ای اجتماعی  صدها حساب ق خدعه و فریبیاران توطئه گرآنها از طرکمدافعین وهم -32

بحیث لیدران دیدگاه عامه ئی امریکامجهول الهویت برای ایجاد بعضی شخصیت های  خلق نموده
 استفاده نمودند.

 
تا حسابات کارگران اورگنایزیشن که به انها " متخصص" اطالق میشد موظف گردیدند  -33

بوجود آمده  ئیرسانه ای اجتماعی را طوری ترتیب دهند که گویا از طرف شخصیت های امریکا
است. متخصصین بوظایف روزانه و شبانه تقسیم شده بودند و برای آنها هدایت داده شده بود که 

امریکا عیار گردد. اورگنایزیشن همچنین لست روزهای  "تایم زون"معلومات به اساس پخش 
 حساب فعالیت مناسب تهیه دارند.برای  ده کرده بود تااخصتی را برای متخصصین آمر

به اضالع متحده ای امریکا چون  سوبمنمتخصصین هدایت داده شده بود تا در باره  عناوین 
 تا  ه بودمتخصصین هدایت داده شدبه موضوعات پالیسی خارجی و اقتصاد امریکا بنویسند. 

 والت اقتصادی حکنندگانیکه با  هطریق حمایت گروپهای رادیکال, استفاد" حالت تشدد سیاسی از 
 ایجاد نمایند. به حرکت های اجتماعی ضدیت نشان دهند"و اجتماعی قناعت نداشته 

 
به رسانه ای اجتماعی  ها گروپ یبرا مدافعین وهمکاران توطئه گرآنها صفحات مطالب -34

صفحاتی که  بوک و انستاگرام خلق نمودند.ای اجتماعی فیس مخصوصأ در پلتفورم رسانه
 )نامهای گروپکتعداد موضوعات مختلف بشمول: مهاجرت یاورگنایزیشن تحت کنترول داشت 

 گروپ بشمول های )با نامحرکت حیات سیاه واجد اهمیت است  (؛" سرحدات محفوظ" بشمول

 Blacktivist”وبعضی  یکا" و "لشکرعیسی"(د امرحمسلمانان مت ا نام های گروپ بشمول "ب)مذهب  "(؛
را  )با نامهای گروپ بشمول "متحدین جنوب" و "قلب تکساس"(جغرافیائی در داخل اضالع متحده  مناطق

حجم اکثر گروپ هائیکه اورگنابزیشن تحت کنترول داشت  2016مورد بحث قرار دادند. تا سال 
 نمو نموده به صد ها هزار پیروان آنالین پیدا نمود.

 
توطئه گرآنها بخرید اعالنات در سایت  , مدافعین و همکاران2016والی حشروع و یا در اقأل  -35

گروپهای رسانه ای اجتماعی که تحت کنترول اورگنایزیشن تقویت های رسانه ای اجتماعی جهت 
بودجه این مصارف شامل  هزارها دالر امریکائی بمصرف میرسانیدند.شروع نموده و ماهانه  بود

 .تخصیص داده یود رگنایزیشن به کانکوردای بود که او
 

ه گر آنها همچنین یکتعداد حسابات تویتر را خلق و طوری دیزاین مدافعین و همکاران توطئ -36

نموده بودند که گویا ازطرف اشخاص و یا گروپها درامریکا کنترول میشوند. مثأل اورگنایزیشن 
  حت کنرول داشتند که دستآویز یک حساب تویتر بنام "جمهوریخواهان تینیسی" خلق و ت

@TEN_GOP  .حساب را استعمال میکردند@TEN_GOP  بغلط ادعا داشت که از طرف حزب
پیروان اضافه از صد  TEN_GOP@سیاسی ایالت امریکا کنترول میشد. با گذشت زمان حساب 

 هزار نفر را در آنالین جلب نمود.
 

انذازه نمایند, مدافعین و همکاران  اجتماعی را ینبرای اینکه تاثیر عملیات رسانه ای آنال  -37

آنها  توطئه گر آنها اجراآت محتوای که در رسانه ای اجتماعی پست کرده بودند تعقیب میکردند.
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)چون تبصره, عکس العمل که از طریق پست ها رسیده بودند, انواع مختلف  را حجم حاضرینی

میکردند. وندگان, و دیگرمعیارات را هم تعقیب حاضرشکثرت تغییر در  نمودن(, likeدوباره و  خشپ
مدافعین و همکاران توطئه گر آنها راپورهای معیاراتی پست های بعضی گروپ ها و افراد را که 

 دوام میدادند. بدست میآوردند,
 

 میشد ارزیابی مینمودند  پخشتوی که حمدافعین و همکاران توطئه گر آنها بصورت منظم م-38

یعنی مثل  -اصلی معلوم شودمحتوا تا مطمئن گردند که  توا" یاد میشد(حتحلیل م )بعضی وقت بنام "
اجرا میگردد. متخصصین جواب و هدایات را برای بهبود  ئیاینکه ازطرف شخصیت امریکا

اینکه اران توطئه گرآنها یا اعالم میکردند و یا کوالیتی پست های شان میگرفتند. مدافعین وهمک
تناسب تکست,  گرافیک, و ویدیوئی که در پست استفاده میشد؛ تعداد : باره ایرهنمائی در

شود و مثأل تفاوت بین حساب اساسی که معلومات باید پست حساباتیکه اجرا نمایند و رول هرحساب )

برایشان  دوباره(های  پخش وها  linkحسابات فرعی که برای رونق دادن بیشتر حساب اساسی ازطریق 
 میرسید.

 :از زیر بنای کمپیوتر امریکا استفاده    

ئه گران طخود و رابطه با اورگنایزیشن و دیگر تو ه ایبرای پنهان نمودن شناخت روسی -39

در داخل امریکا  کهکمپیوتر  serverدریک  رگنایزیشنوا ITپولوژوف و دیپارتمنت  مخصوصأ
همکاران توطئه  مدافعین و را ایجاد کردند. "(VPNs)" توضع داشت یک شبکه ای شخصی واقعی

ها پیوند میشدند و فعالیت خود را در  VPNگر آنها از روسیه به زیر بنای امریکا از طریق این 
بشمول دسترسی به حسابات آنالین رسانه ای اجتماعی, بازکردن حساب جدید, و  -داخل امریکا 

کنترول فعالیت درحالیکه منشاء روسیه ای و  -ادامه میدادند ئیتماس با شخصیت راستین امریکا
 .داشتندهای خودرا مستورنگه می

 
مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها همچنین در صد ها حسابات ایمیل های شبکه ای که   -40

میزبان آن فراهم کنندگان ایمیل امریکا بود با نام های جعلی مانند اشخاص و گروپ های 
ین حسابات, مدافعین و همکاران توطئه از میکردند.کنترول نموده ثبت نام  دهنمایان ش ئیامریکا

گر آنها به حسابات آنالین رسانه ای اجتماعی یا ثبت نام کرده اند و یا پیوست شده اند تا آنها را 
 کدند مانند یکرطلب کمک می ئیمراقبت نمایند: وقتیکه ازیک شخصیت راستین امریکا

رونق دادن  ای رسانه ای را جهته )روزنه( outletشخصیت امریکائی خود را وانمود میساختند: 
فعالیت های خود در داخل امریکا بتماس میآمدند؛ و دیگرعملیاتها را مانند آنچه ذیأل تقدیم میگردد 

 براه میانداختند:
 استفاده از هویت های دزدیده شده:    

 قانونی وصالحیت بدون  مدافعین و همکاران توطئه گر آنها 2016در و یا حوالی همچنین  -41

و اجازه اشخاص؛ نمبرهای سوشل سیکوریتی و تاریخ تولد شخصیت های راستین  نستنبدون دا
استفاده ازین وسایل هویت, مدافعین وهمکاران  استعمال کردند, داشتند وانتقال دادند. را ئیامریکا

پول از طریق که یک تهیه کننده سرویس تادیه ای  )پیپل( PayPalتوطئه گر آنها حسابات را در 
و درحسابات  خلق کردنددریوری  بشمول الیسنس , وسایل هویت غلطباز نمودند ستدیجیتال ا

یا  victimsداشت پست نموده هویت های این آنرا  لرسانه ای اجتماعی که اورگنیزیشن کنترو
برای همچنین مدافعین و همکاران توطئه گر آنها  را استعمال میکردند. ئیآسیب رسیدگان امریکا

ند تا آنرا بحیث آوردبدست ویا  تا بدست بیاورند یا سعی کردندجعلی اسناد هویت  دنبدست آور



11 

 

استعمال  برای دوام حسابات و خرید اعالنات در سایت رسانه ای اجتماعیو ثیوت هویت خود 
 نمایند.

 
 هدف قرار دادند: 2016اعمالیکه انتخاب رئیس جمهورامریکا را درسال  

مدافعین و همکاران توطئه گر آنها در باره ای مداخله در انتخابات  ,2014تقریبأ درماه می  -42

بحث میکردند. در نزدیکی انتخاب رئیس جمهور امریکا در  2016رئیس جمهور امریکا در سال 
حسابات رسانه ای اجتماعی و دیگر دسترسی  مدافعین و همکاران توطئه گر آنها به  2016سال 

 منابع معلوماتی  شروع نمودند.

مدافعین و همکاران توطئه گر آنها اشخاص ناشناس آنالین خود را استعمال  2016در سال  -43

عملیاتی که بکار انداخته بودند  امریکا مداخله نمایند. 2016کردند تا در انتخاب رئیس جمهور 
د هیلری کلینتن و بی اعتبار ساختن دیگر کاندیای معلومات زیان آور درباره  با تماسهاشان هدف 

, ولی از برنی ساندر و دونالد ترمپ که کاندید ریاست بود چون تید کروز و مارکو روبیو ها
 , حمایت میکرد.ند جمهوری بود
 مدافعین و همکاران توطئه گر آنها قصدأ  2016در ویا حوالی دهم فروری سال  الف:

 که  حسابات رسانه ای اجتماعی ره ایزمدرآینده در باید را که  یمطالبمحتوای  
به متخصصین  به دوران انداختند. ,شود خشاروگنایزیشن کنترول مینمود پ

محتویاتی را پست نمایند که به "سیاست در اضالع متحده  ؛هدایت داده شده بود
بدست بضد هیلری کلنتن و دیگران ازهرفرصتی که  تمرکز داشته ای امریکا

 .کار گیرند "را حمایت میکنیم( ما آنها – ترمپ )به استثنای ساندرز ومیتوانند آورده 
 , درمالحظات داخلی اورگنایزیشن2016سال درو یا درحوالی چهاردهم ماه سپتمبر -ب  
 که گروپ بنام " سرحدات با امن" یاد میشدند و در فیسبوک آنرا ایجاد نموده تحت   

ست های کم برای پکنترول داشتند, متخصص این حساب را انتقاد نمودند که: " 
 برایش گفته شد, تا درپست های آینده :  است و" موجود اد برهیلری کلنتنانتق

 ".دات برهیلری کلنتن تشدید یابدنتقا" حتمی است که ا
 

 تولید  2016ی موادیکه توسط اورگنایزیشن درباره ای انتخاب رئیس جمهور درسال بعض -44 

 ,”Thrump2016#“ند مانند: هارا با ارتباط انتخابات استعمال کرده بود hashtagشده بود  
 “#TrumpTrain” ,“#MAGA” ,“#IWontProtectHillary”  و“#Hillary4Prison”.  

حسابات عالوه گی را در رسانه ای اجتماعی  مدافعین و همکاران توطئه گر آنهاهمچمنین 
رئیس جمهور بود بشمول حساب تویتر " مارش برای ترمپ" و حسابات  2016تخاب نمختص به ا

 را ایجاد نمودند. "Trumpesters United" و  "FRAUDationبوک " کلنتن فیس
 

 عضایمدافعین و همکاران توطئه گر آنها اشخاص دروغین امریکا را جهت تماس با ا -45

وهم گروپ های  , رضاکاران,  و حامیان کمپاین ترمپ فراترازجامعه ای محلیناشناس
grassroots  استعمال میکردند. این افراد و ماهیت ها بعضی د, کاندید بودرآنوقت ترمپ را که

 میکردند خش, دوباره پمیکردند تیو  اوقات مواد اورگنایزیشن را از طریق حسابات خود دوباره تُ 
و یا از وسایل مشابه استفاده میکردند. بعد مدافعین و همکاران توطئه گر آنها پخش محتویات را 

 ردند.نظارت میکق چنین حصه گیرندگان یاز طر
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, مدافعین وهمکاران توطئه گرآنها از طریق شخصیت 2016در و یا حوالی نصف آخرسال  -46

در تا نمودند شروع های که اورگنایزیشن تحت کنترول داشت, به تشویق گروپ های اقلیت 
 پارتی سوم باشد. رای ندهند و اگر میخواهند رای دهند به کاندید 2016انتخاب رئیس جمهور 

 مدافعین و همکاران توطئه گر آنها حساب, 2016و یا حوالی شانزدهم اکتوبر در  -الف 
 استعمال  که توسط اورگنایزیشن کنترول میشدخود را  "Woke Blacks"انستاگرام   
  مردم  ,ترمپرای نشریات افراطی و نفرت بنمودند تا پیام ذیل را پست کنند: "   

رای دهند. ما به کمتر  Killaryزد که به مجبور میسا ها را Blackمشتبه ساخته   را
 ندهند". کامأل رای اگر یم بودخواهبهترما  أداده نمی توانیم. پس یقینجایدوشیطان 

 اعالن را جهت  مدافعین و همکاران توطئه گر آنها ,2016سوم نوامبز  در و یا حوالی -ب  
 کنترولنایزیشن اورگستی که در پُ  "Blactivist"حساب انستاگرام تقویت نمودن    
 صلح را انتخاب کنید وبه " ده میشد:نمیکرد خریداری نمودند, که قسمأ چنین خوا   
 رای دهید. بمن اعتماد کنید, رای تان ضایع نمیشود". (Jill Stein)جیل ستاین    
 مدافعین و همکاران توطئه گر آنها حساب رسانه  2016در و یا اوایل نوامبرسال از  -ج  
 را که توسط اورگنایزیشن کنرول میشدماعی " مسلمانهای متحد امریکا" ای اجت   
 استعمال نمودند تا پیام ضد رای دادن  مانند " مسلمانهای امریکا انتخابات را    
 , اکثر رای دهندگان مسلمان نمیخواهند به هیلری کلنتن رایامروز تحریم مینمایند   
 ق میانه دوام میدهد و برای حمله به دهند زیرا اوجنگ مسلمان ها را در شر   
 .تعمیم بخشند عراق رای داده بود" را   

 
همکاران توطئه گر آنها به تعمیم , مدافعین و 2016شروع و یا حوالی تابستان همچنین در -47

  ئیازطریق شخصیت های جعلی امریکا فریبکاری رای دهندگان توسط حزب دیموکرات ها اتهام
ای اجتماعی شروع نمودند. مدافعین و همکاران توطئه گر آنها اعالنات را  گروپ ها در رسانهو 

 در فیسبوک خریداری نمودند تا این اتهامات را بیشتر تعمیم بخشند:
 اعالنی را در ,مدافعین و همکاران توطئه گر,2016چهارم اگست  در و یا حوالی -الف 
  اری کنترول میشد خریدکه توسط اورگنایزیشن  ”.Stop A.I “,حساب  ,فیسبوک  
 راهندگان دپست تهمت کرد که: " هیلری کلنتن هم اکنون فریب رای  ؛کردند  
 انجام داده است". آیووادردیموکراتها  (caucus) مجمعه ای حزبیهنگام   
 را , مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, اتهامی2016در و یا حوالی یازدهم اگست  -ب 
 در کاروالینای شمالی تحقیق میشود در حساب تویتریان که فریب رای دهندگ  
 کردند. خشبود پ TEN_GOP@که توسط اورگنایزیشن کنترول میشد و   
 توطئه گر آنها عین حساب  مدافعین و همکاران, 2016در و یا حوالی دوهم نوامبر  -ج 

ها با شمار ده  VoterFraud#" را با معلومات غلط تهمت  ورا استعمال نمودند 

 Broward Countyبرای هیلری کلنتن در   mail inفاقد شرایط هزار رای های 

 نمودند. خشراپور داده شده است" پ ایالت فلوریدا
 

 اعالنات سیاسی:    
مدافعین و همکاران توطئه گرآنها درحالیکه هویت  ,2016تا نوامبر 2016اوایل اپریل از اقأل  -48

پنهان میکردند مجهول الهویه   تنایزیشن از طریق شخصرگوروسی و رابطه ای خود را با ا
ن و دیگر سایت های آنالی ئیامریکااجتماعی اعالنات در رسانه ای اری خرید و تولیدبه  شروع
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 خشتوجه به انتخاب شدن ترمپ که درآنوقت یک کاندید بود و واضحأ بضد کلینتن پفقط  و نمودند
 میسیون انتخابات فیدرال راپورککردند. مدافعین و همکاران توطئه گرآنها مصرف خود را به 

 ونه به دیپارتمنت امورعدلی امریکا بحیث اجنت خارجی راجستر شده بودند. ندادند
 

 مدافعین وهمکاران توطئه گرآنها حسابات مختلف بانکی روسی برای تادیه ای پول اعالنات, -49

ایجاد شده  ئیامریکایه ای مجهول الهوها تاسیس نمودند که اکثرأ بنام شخصیتهای وکریدت کارت 
همکاران توطئه گر و بود و توسط اورگنایزیشن در رسانه ای اجتماعی, استفاده میشد. مدافعین 

 پول تادیه میکردند. PayPal حسابات  اعالنات سیاسی از طریقدیگرآنها هم برای 
 

 ذیل بودند:اعالنات سیاسی قرار  -50

 اقتباس اعالنات                                                           تاریخ تخمینی 
 "شما میدانید که تعداد زیاد سیاه پوستان مارا حمایت نمود  2016 اپریل 6 

 otMyPresidentN#HillaryClintonis: میگویند    
 ن به دستبازی نه میگویم"" من به کلینتن نه میگویم / م  2016 اپریل 7 

 ما یکجا شوید"با  HillaryClintonForPrison#  در"  2016اپریل  19 
 " دونالد میخواهد تروریزم را شکست دهد...هیلری میخواهد  2016 می 10 
 ."کندکمک     
 " به جمهوریخواهان رای دهید, به ترمپ رای دهید, و ضمیمه  2016 می 19 

 حمایت کنید". دوم قانون اساسی را    
 " هیلری کلنتن شایسته ای رای سیاهان نیست".  2016 می 24 
 " ترمپ یگانه امید ما برای آینده ای بهتر است".  2016 جون 7 
 ,NeverHillary, #HillaryForPrison,#Hillary4Prison#  2016 جون 30 
    ,#HillaryForPrison2016, #Trump2016, #Trump 
    #Trump4President 
 "اوهایو هیلری را برای محبس میخواهد".  2016 جوالی 20 
 فریبکاری رای دهندگان را در کاکس " هیلری کلینتن اکنون  2016 اگست 4 

 دیموکرات های آیووا مرتکب شده است".    
 " ما به هیلری اعتماد نداریم که مواظب ویتیران های ماباشد".  2016 اگست 10 

 زمره ای کاندید ها دونالد ترمپ تنها و یگانه کسی است "در  2016اکتوبر 13  
 ".میداردمحفوظ نگاه  تروریزم  شرکه پولیس را از     
 فقط ثابتوی جنایات و دروغگوئی های  " هیلری شیطان است,  2016اکتوبر19  

 .که چقدر یک زن شریر است"ساخت      

 
 تظاهرات سیاسی در امریکا:نمایش        

 را در  ,مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها تظاهرات سیاسی2016أ در شروع جون تقریب -51 

  در روسیه بودکه تظاهرات حقیقت  پنهان ساختن امریکا تنظیم و همآهنگ ساختند. برای 
و همکاران توطئه گر آنها این تظاهرات را طوری وانمود ساختند که گوئی فعالین مدافعین 

ه اند براه اندختیک حزب سیاسی که درخود امریکا هستند آنرا  grassrootsیا  اعضای اساسی
 .دیده میتوانستندبا این تظاهرات نه حصه گرفته میتوانستند و نه به آنها  از نزدیک مردم ولی 

مدافعین وهمکاران توطئه گرآنها با دیپارتمنت امورعدلی امریکا بحیث اجنت حارجی راجستر 
 نشده بودند.
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, مدافعین و همکاران توطئه گر آنها تراشندرای تظاهرات خود شرکت کننده ببرای اینکه ب -52

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 

 کر داشتند به تماس آمده تقاضا کردند تا تظاهرات شانرا پخش نمایند.سیاست امریکا تمر
 

مسلمانان متحد  گروپ " ,, مدافعین و همکاران توطئه گرآنها2016در و یا حوالی جون  -53

" از هیلری حمایت میکنیم. مسلمانان  امریکا" را که در فیسبوک بود جهت تعمیم مظاهره ای که
لمبیا برگذار و, در دیستریکت ک2016بتاریخ نهم جوالی و  ده بودندامریکا را نجات ده" نام دا

امریکائی بود  یستامدافعین و همکاران توطئه گر آنها, یکفرد که ر استعمال کردند. ,نموده بودند
 هارتباط داداو  که به را و یک مقوله ای مجسم سازد که کلینتن را ( sign)تا یک  داستخدام کردن

 "خواهد بودآزادی قوی بصوب جدید دستور من فکر میکنم قانون شریعت یک گفت: " و می دودنب
مدافعین و همکاران  2016سال  26در ظرف سه هفته, در و یا حوالی جوالی  بر دوش گیرد.

مسلمانان رای دهنده " بین هیلری که توطئه گر آنها درعین صفحه ای فیسبوک جمله ای ذیل را 
 دند.ونم خش, پهستند سخت"سنگ کلنتن و 

 
در فیسبوک مدافعین و همکاران توطئه گر آنها,  ,2016در و یا حوالی جون و جوالی سال  -54

حساب های  و دیگر March_for_Trump@و در حساب تویتر  "Being Patriotic"گروپ 
 اول بنام اتاورگنایزیشن را استعمال نمودند تا دو تظاهرات را در نیویارک تنظیم بخشند. تظاهر

زیرعنوان "مرگ بر دوم ات براه افتاد و تظاهر 2016جون  25رچ برای ترمپ" که بتاریخ " ما
 یاد میشد, براه افتاد.   2016جوالی  23که بتاریخ  "Down with Hillary"یا  "لریهی

 ,مدافعین وهمکاران توطئه گرآنها, درفیسبوک2016در و یا حوالی جون تا جوالی  -الف 
 مودند تا  تظاهرات "مارش با ترمپ" و "مرگ بر هیلری" اعالنات را خریداری ن  
 را تقویت بخشند.  
 را استعمال نمودند  ئیمدافعین و همکاران توطئه گر آنها, یک شخصیت جعلی امریکا -ب 

 روان نموده خواهش نمایند ئیخصیت های راستین امریکاش به های منفرد یامپتا 
. برای معاونت به مساعی شان,مدافعین کننددر انسجام تظاهرات با آنها کمک که 

برای بعضی  ئیو همکاران توطئه گر آنها از طریق شخصیت های جعلی امریکا
 برای مصارف تظاهرات, داده اند.پول  ؛امریکائی های راستین

 د,مدافعین و همکاران توطئه گر آنها,  درحالیکه خو2016در و یا حوالی پنجم جون  -ج  
از حساب مارش برای ترمپ  یا   ندوانمود میساخت grassrootsبحیث فعال  را

@March_for_Trump برای تماس با رضاکاران کمپاین ترمپ در نیویارک 
 ها برای مارش تهیه نمایند. signاستفاده نمودند. رضا کاران پذیرفتند که 

 
 گروپ مدافعین و همکاران توطئه گرآنها با استفاده از  ,2016در و یا حوالی جوالی  -55 

 ودیگر شخصیت  March-for_Trump@و حساب تویتر " Being Patriot"فیسبوک   
 اینبراه انداختند.  درفلوریداداده انسجام  را یک ساسله تظاهراتمجهول الهویه های   

برگذارگردید, تمرکز  2016اگست  26به " فلوریدا برای ترمپ" که درتظاهرات مشترکأ 
 داشتند.
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 یک شخصیت مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها, ,2016اگست  در و یا حوالی -فال
به در باره ای تظاهرات فلوریدا تا  ند استعمال نمود رائی امریکامحهول الهویت 

  .دیآارتباط قایم نمدخیل بود, ستاف کمپاین ترمپ که درامورجامعه ای فلوریدا 
 رام اعالنات را جهت مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, در فیسبوک و انستاگ -ب  
 د.تقویت تظاهرات " فلوریدا به ترمپ میرود" خریداری نمودن   
 را  ئیامریکا مجهول الهویتمدافعین و همکاران توطئه گر آنها, شخصیت های  -ج  

کاندید ترمپ درآنوقت  ی کهبا چندین گروپ های گراسروتاستعمال نمودند تا 
اکثر این گروپها  تماس بیایند. بهظرفیت غیر رسمی  کردند بهحمایت میرا

بحیث هم "فلوریدا به ترمپ میرود" حصه بگیرند و  پذیرفتند که در تظاهرات
 محلی خدمت نمایند.آهنگ گران 

 را  ئی امریکامجهول الهویت , شخصیت های مدافعین و همکاران توطئه گر آنها -د
د که در از شخصیت های راستین امریکائی خواهش نمایناستعمال کردند تا 

ترمپ میرود" حصه بگیرند. مدافعین و همکاران توطئه  تظاهرات " فلوریدا به
رهائی را در تظاهرات اجرا اگر آنها, از بعضی ازاین افراد تقاضا نمودند تا ک

نمایند. مثأل, مدافعین و همکاران توطئه گر آنها از یک شخصیت امریکائی جویا 
 یک قفس بسازد و  (flatbed track)دارد سقف ن و الری که پهلوشد تا باالی یک 

 ساخته یونیفورم محبس یپوشد. دیگر که خود را مثل کلنتیناز 
 

 الهویت  لمجهو شخصیت  مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها بعد از تظاهرات فلوریدا, -56 

و استعمال نمودند تا تظاهرات سیاسی را برای حمایت کاندید ترمپ در نیویارک امریکائی را 
عین تکنیک فلوریدا را جهت مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها,  جام بخشند.سپنسلوانیا تنظیم و ان

که  ئیتقویت تظاهرات بشمول خرید اعالنات در فیسبوک و دادن پول به شخصیت های امریکا
در مظاهرات حصه گرفته  یا بعضی کارهارا در تظاهرات انجام دهند و با بعضی شخصیت های 

تباط راورگنایزیشن های گراسروت که کاندید ترمپ را حمایت میکردند, ا و ئیامریکا راستین
 قایم نمایند.

 
 توطئه گر آنها , مدافعین و همکاران2016بعد از انتخاب دونالدترمپ در یا حوالی نوامبر  -57

 برای حمایت را استعمال نمودند تا تظاهرات سیاسی را ئیامریکا هول الهویتجم شخصیت های
 مجهول الهویتترمپ پریزیدنت انتخاب شده تنظیم و انسجام دهند, درعین حال دیگر اشخاص 

استعمال نمودند تا مظاهرات سیاسی را جهت پروتست نتایج انتخابات ریاست  نیز را ئیامریکا
طئه و, مدافعین و همکاران ت2016جمهوری تنظم و انسجام بخشند. مثأل, در و یا حوالی نوامبر 

یافته را در نیویارک از طریق یک گروپ تحت کنترول اورگنایزیشن تنظیم ای مظاهره  ,گر آنها
" حمایت تانرا برای پریزیدنت انتخاب شده با شعار دوازدهم نوامبرحوالی  یا در دیزایبن شده بود,
مدافعین و , 2016دوازدهم نوامبر   لیدر یا حواین زمان, ع" براه انداختند. درترمپ نشان دهید

ی را در کاران توطئه گر آنها, از طریق گروپ تحت کنترول اورگنایزیشن, مظاهره اهم
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 

 ن داشت: " شارلوت بضد ترامپ".نمودند که عنوا
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 :Destruction of Evidenceتخریب ثبوت یا       

تحقیق  در و سدی در مقابل متصدیان امریکا ودجلوگیری ششان برای اینکه از پیدا شدن  -58

 عملیات های مدافعین ایجاد گردد, مدافعین و همکاران توطئه گرآنها, ارقام؛ بشمول ایمیل ها,
 های شان را ازبین بردند و تخریب نمودند. تای اجتماعی ودیگر ثبوت فعالیحسابات رسانه 

 شناختبه  ,راپورهای مردم ,2015تا جون  2014شروع و یا حوالی جون در  -الف 
 اجرا عملیات هائیکه از طرف اورگنایزیشن در داخل اضالع متحده امریکا  

 ایمیل گرآنها حسابات میشد, منتج گردید. در مقابل مدافعین و همکاران توطئه
 پاک نمودند. ,جهت اجرای فعالیت های خود از آن کار میگرفتندکه خود را 

 رسانه ای اجتماعی با فیسبوک یکجا  , کمپنی های2017سپتمبر  ا حوالییشروع در -ب  
 برای عام راپوردادند که مصارف روسها را در پلتفورم شان برای تادیه ای    

یا اعی متوجه شده اند. اولین افشای خرید روسها در و اعالنات سیاسی و اجتم
از طرف فیسبوک بود نگارش بعمل آمد که شامل یک  2017حوالی ششم سپتمبر 

 که نگاشته است: " آنچه پیدا کرده اند آنرا با متصدیان تحفقیق این موضوعات
 شریک ساخته است".

 تحقیق با فیسبوک همکاری الی عین روز از افشای موضوع وورسانه ها در و یا ح -ج  
ست س, که مامور تحقیقات مساعی  مداخله  ,مخصوص درامریکادفتر دیپارتمنت ج 

 ریاست جمهور می باشد, راپور دادند. 2016ای حکومت روسیه در انتخابات 
 ثبوت  ,به مقصد ایجاد موانع در تحقیفات آنمدافعین و همکاران توطئه گر آنها بعد از -د  
 ینا به یکی از رز  و  , ک  2017نمودند.در و یا حوالی سیزدهم سپتمبر  ها راتخریب   

اعضای فامیل خود از طریق ایمیل نوشت: " درینجا ما در کارخود یک بحران 
وشش برای پ با همکاران الیت های مارا درهم کوبید. ازینروعف FBI, خفیف داریم

  ها" من تمام این فوتو ینا دوام داده مینویسد:رز  و  ک  خود مشغول بودیم".پل پای 
تهیه باورکردند که توسط مردم خود شان  ها و پست ها را خلق نمودم و امریکائی

 شده است".
 

 :Over Acts نمودن افراط در ایفای نقش    

 ه , مدافعین وهمکاران توطئبیفتد پیشرفت توطئه و برای اینکه هدف غیرقانونی موثر برای -59 

وهم آنچه اجرا نموده اری مظاهرات سیاسی ذبرگط ی ذیل را به ارتباافراطنقشه های   ,آنهاگر 
قسمیکه درین سند توضیح مکمل , تقدیم گردیده است 58تا  29و  27تا  7,9الی  1در پراگراف های 

 دوباره اقامه میگردد.و  شده است بهم اورده میشود داده
 

ها اعالنات را در فیسبوک برای , مدافعین و توطئه گران آن2016در و یا حوالی اول جون  -60

 اری کردند.دند و خریدنمومظاهرات "مارش برای ترمپ" خلق 
  

, مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, آدرس ایمیل یک 2016در و یا حوالی چهارم جون  -61

نمودند تا اعالمیه ای مطبوعاتی را ستعمال  allforusa@yahoo.comشخصیت جعلی امریکا 
 بفرستند. درباره ای  مظاهره ای "مارش برای ترمپ" را برای روزنه های رسانوی نیویارک

 

mailto:allforusa@yahoo.com
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یک حساب فیسبوک از ,, مدافعین و همکاران توطئه گر آنها2016جون  23در یا حوالی  -62

یک ا این شخص با ت ندراجستر شده بود استفاده نمود  "Matt Skiber"بنام  که ,شخصیت جعلی
برای خدمت جهت پیدا کردن نیروی تازه اوارا برای  آمدهبتماس  ئیشخصیت راستین امریکا

" برایت پول میدهم  :برایش پیشنهاد کند کهاستدخدام نماید و مظاهره ای " مارش برای ترمپ"  
 ".آماده سازیپوسترهارا چاپ کنی و یک میگافون تا 
 

, مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, از فیسبوک اعالنات را 2016جون  24در یا حوالی  -63

جهت تقویت مظاهره ای " هیلری را حمایت کنید. مسلمانان امریکا را نجات دهید" خریداری 
 نمودند.

 
 , مدافعین و همکاران توطئه گرآنها,  پوسترها را برای2016در و یا حوالی پنجم جوالی  -64

مسلمانان امریکا را نجات دهید" بشمول مقوله ای که به  نید.یت کامحتظاهرات " هیلری را 
کلینتن ربط داده بودند و خوانده میشد: " من فکر میکنم قانون شریعت یک رهنمای جدید برای 

 آزادی خواهد بود", به چاپ رسانیدند.
 

مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, با یک شخصیت  ,2016در و یا حوالی هشتم جوالی  -65

هیلری را حمایت کنید. مسلمانهای که برای تظاهرات "  در باره ای پوسترهائی ئیراستین امریکا
 .ندنمود قایمباوی ارتباط بود, امریکا را نجات دهید" طبع نموده 

 
و همکاران توطئه گر آنها, اعالناتی در مدافعین  ,2016در و یا حوالی دوازدهم جوالی  -66

 برهیلری" در نیویارک خلق نموده خریداری کردند. فیسبوک برای تظاهرات " مرگ
 

, مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, آدرس ایمیل یک 2016جوالی  23در و یا حوالی  -67

اعالمیه ای و را استعمال کردند joshmilton024@gmail.com ئیامریکا مجهول الهویتشخصیت 
درمقابل ترمپ تاور در تظاهرات " مرگ برهیلری" جهت تعمیم بخشیدن طبوعاتی خود را م

 نیویارک برای اضافه از سی روزنه ای رسانه ها فرستادند.
 

سلسله تویت ها را از  کافعین وهمکاران توطئه گر آنها ید, م2016جوالی  28 در ویا حوالی -68

اظهار میداشت: " ما اکنون  March_for_Trump@مجهول الهویت طریق حساب یک شخصیت 
فلوریدا پالن گذاری میکنیم" و به یک تعداد رضاکاران  سرتاسر دررا یک سلسله تظاهرات 

 کمک نمایند. هضرورت داریم ک
 

, حساب فیسبوک همکاران توطئه گر آنها, مدافعین و 2016در ویا حوالی دوهم اگست  -69

برای  داجهت فرستادن پیامهای شخصی" فلوری را "Matt Skiber" شخصیت مجهول الهویه 
تا کاندید ترمپ را درایالت فلوریدا کمک  یک حساب حقیقی فیسبوک استفاده نمودندازترمپ" 
 اول خود مدافعین و همکاران توطئه گر آنها نوشت: مدر پیا نمایند.

 هستم. Being Patrioticهای در آنجا,  من عضو جامعه ای آنالین  
 یک نظریه داریم. فلوریدا تا هنوز هم یک ایالت بنفشگوش کن, ما  
 ببازیم مارا اگرما فلوریدا  است ما میخواهیم انرا سرخ رنگ کنیم. 
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 امریکا را میبازیم. ما نمیگذاریم این عملی شود. بلی؟ چه فکرمیکنید 
 شهر هر طرفداران ترمپ در  flash mobاز تنظیم دادن بزرگ  
 الین محلی درتماس هستیم و ما کسانی را که فلوریدا؟ اکنون ما به فع 
 میخواهند مسؤول تنظیم محافل شان تقریبأ در هر شهر فلوریدا باشند, 
 . در باره اش چه حس میکنیمداریم. بآنهم ما بحمایت شما ضرورت  
 شما شامل استید؟ امیکنید؟ آیفکر  
 اقآل یک گروپ ده نفر است که در محل ظاهر flash mob: نوت) 

 مختصر مفقود میگردند که بیشتر از طریق ایمیل  از گفتارده و بعشد
 های وافر, رسانه ای اجتماعی و تیلیکمیونیکیشن تنظیم میگردد: از

 دستگیر( –انترنت 
 

 , مدافعین و همکاران توطئه گر آنها,2016 و سوم اگست 2016در یا حوالی دوم اگست  -70

ایمیل ها را به بعضی گروپهای گراسروت , T.W, ئیاز طریق دزدی هویت یک شخصیت امریکا
 : ه میشودقسمأ نگاشتذیأل در فلوریدا فرستادند که 

 است و من از یک جامعه ای وطندوست محافظه کار  {.T.W}نام من  
 .....همچنان مااست "Being Patriotic"نمایندگی میکنم که اسم آن 

 مایت مستررا درسرتاسرفلوریدا برای ح flash mobمیخواهیم یک 
 یم. ما واضحأ میدانیم که عاقبت برنده ای انتخاباتدهترمپ تنظیم 

 توسط ایاالت بنفش رقم زده میشود.  وما باید فلوریدا را ببیریم.....ما
 یم و این فقطه امحل تعداد زیاد رضاکاران حاصل کرد 25تقریبأ در 
 لین ما اکنون حمله برهرمحل را انتخاب میکنیم و فعا است.کارشروع 

 زیاد استخدام مینمائیم. ازین خاطر است که از شما خواهش میکنیم تا
 .این موضع را پخش نموده در "فلش ماب" حصه بگیرید

 
 , مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, برای مظاهره ای "فلوریدا2016اگست  4در ویا حوالی  -71

ونه  ه. اعالنات به اضافه ازپنجابه ترمپ میرود" در فیسبوک اعالنات طرح و خریداری نمودند
یک در ل  ال کنندگان با ک  استعم 8,300واضافه از  هزاراستعمال کنندگان فیسبوک در فلوریدا رسید.

"وطن  به جانب صفحه ایبالدرنگ استعمال کنند گان را اعالنات عکس العمل نشان دادند که 
 اورگنایزیشن, روان میکرد. Being Patriotic دوست بودن" یا

 
, مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, حساب تویتر یک 2016اگست  5در شروع یا حوالی  -72

یک شخصیت  وبود استفاده نمودند  March_for_Trump@ که را ئیامریکاناشناس شخص 
 بابعدا به او پول دادند تا خود را مثل کلنتن وانمود ساخته  ند ودکررا استخدام  ئیراستین امریکا

 ایان شود.من West palm Beachدر مظاهره ای  آراسته محبسیونیفورم 
 

حساب فیسبوک , مدافعین و همکاران توطئه گر آنها 2016اگست  11در شروع و یا حوالی  -73

استفاده  ئیرا جهت استخدام شخصیت راستین امریکا Matt Skiberهول الهویه ای جشخص م
 باشد, بدست بیاورد.یفورم محبس در یونکلنتن وجامه که مثل   signیک نمودند تا 
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, مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, از یک شخصیت 2016اگست  15در و یا حوالی  -74

" آمر  در حسابات جعلی فیسبوک شان درامریکا, ایمیل گرفتند که خود را بحیث ئیراستین امریکا
را دیگر دو جای  activistاین  میکرد. فیمخصوص فلوریدا معر یمپاین ترمپ" در یک کونتک
مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, بآلخره با  معرفی نمود.ممکنه فلوریدا برای مظاهرات ر د

استفاده از حسابات جعلی خود با اکتیفیست درباره ای لوژستیک و مظاهرات بیشتر در فلوریدا  
 .ندارتباط قایم نمود

 
ان توطئه گر آنها, حساب انستاگرام مدافعین و همکار ,2016اگست  16در و یا حوالی  -75

را جهت ارتباط با گروپ هائیکه توسط اورگنایزیشن کنترول  ئیامریکامجهول الهویت  شخصیت 
نام داشت استعمال کردند تا برای مظاهره ای "فلوریدا به ترمپ  "Tea Party News"میشدند و 

 " اعالنات خریداری نمایند.میرود
 

, حساب راستین "فلوریدا به ترمپ میرود" به شخصیت 2016 اگست 18در و یا حوالی  -76

تا به عضو کمپاین  ,جواب دادکه گرفته بود با هدایت  ,ر"امریکا " م ت سکایب   هویتلا مجهول
که درعملیات کمپاین فلوریدا رول  "Campaign Official 1"ترمپ, مامور رسمی کمپاین یک یا 

 donaldtrump.comمور رسمی کمپاین یک" که ملکیت آدرس ایمیل "مامهم دارد به تماس آمده 
تخمینأ در عین روز, مدافعین و همکاران توطئه گر انها, آدرس  .دهدداشت بدسترس او قرار 

را استعمال نمودند تا  joshmilton024@gmail.com ئیامریکا مجهول الهویتایمیل یک شخصیت 
یک ایمیل بفرستد: که قسمأ چنین  donaldtrump.com"مامور رسمی کمپاین یک" به  ه حسابب

 خوانده میشود:
 در تمام ایالت فلوریدا رویدادی را بروز  )ما(,  مامور رسمی کمپاین یک{هلو}

 بیستم اگست که مستر ترمپ را حمایت کند تنظیم میبخشیم. بیائید که اول خود 
 فظه محاآنالین گراسروت یک حرکت  "Being Patriotic"را معرفی کنیم. 

 یکتعداد.)ما( ...کاران است که سعی میورزند تا مردم را آنالین متحد سازند.
 یم تا بیک نوعی مستر ترمپ را کومک کنیم تا ه اپیروان نهایت زیاد نصیب شد

 یدچیغ زدن ساده در انترنت کافی نیست. باتنها شما میدانید که  پریزیدنت شود.
 باشد. ما قبأل در نیویارک مظاهرات را تنظیم داده ایم. همراه فعالیت حقیقی با 

 ما به ایاالت بنفش چون فلوریدا تمرکز داریم. اکنون
خواست نمودند رددر فلوریدا تشخیص نموده برای تظاهرات ایمیل سیزده " محالت تائید" شده را 

 " میسر سازد.کمک " درهرمحل تا کمپاین
 

راستین مریکائی ادیگر به مدافعین وهمکاران توطئه گرآنها, ,2016اگست  18یا حوالی در  -77

از طریق شخصیت های جعلی شان  ازکه توسط اورگنایزیشن استخدام شده بود با استفاده از یکی 
interstate wire پول فرستادند تا یک قفس کالن که بتواند یک اکتریسی را ا مخابره ای سیمی ی

 بسازد. ,جاه داد بتواندمیباشد نتن در یونیفورم محبس ون کلچکه 
 

ساب تویتر " مارش برای ح, یک طرفدار کمپاین ترمپ به 2016اگست  19در ویا حوالی  -78

آن  "(2)" مامور رسمی کمپاین  پپ" که تحت کنترول اورگنایزیشن بود در باره ای کمپاین ترمترم
 2مامور رسمی کامپاین  ت پیام فرستاد و آدرس ایمیلکه درعملیات  کمپاین فلوریدا شمولیت داش
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مدافعین در ویا حوالی همان روز  داد.دسترس او قرار را ب donaldtrump.comملکیت ایمیل  در
را  joshmilton024@gmail.comو همکاران توطئه گر آنها,  حساب شخصیت جعلی امریکا 

 .ایمیل بفرستند donaldtrump.comایمیل  حسابب 2ستفاده نمودند تا به مامور رسمی کمپاین ا
 

یک پیام دیگر  ,, حساب فیسبوک حقیقی "فلوریدا برای ترمپ"2016اگست  19در و یا حوالی  -79

کمپاین ترمپ  عضو" م ت سکایب ر" فرستاد تا با ئی امریکامجهول الهویت به حساب شخصیت 
 20در و یا حوالی  .گیردکه درعملیات های فلوریدا شمولیت دارد, تماس  "(3رسمی کامپاین  )"مامور

, مدافعین و همکاران توطئه گر آنها حساب فیسبوک " م ت سکایب ر" را برای تماس با 2016اگست 
 , استعمال نمودند.,3مامور رسمی کامپاین 

 
از حساب  هن توطئه گر آنها, با استفادمدافعین و همکارا, 2016اگست  19در و یا حوالی  -80

برای امریکائی راستین که با اورگنایزیشن گراسروت  ر"ت سکایب  " م   مجهول الهویتشخصیت 
را مشوره داده بود که "ایاالت کولورادو,  مجهول الهویتتکساس شمولیت داشت وقبأل شخصیت 
وطئه گرآنها, آن شخص امریکائی  مدافعین و همکاران تورجینیا و فلوریدا بنفش اند", بنویسند. 

که درایاالت بنفش تمرکز داشته باشیم  کرده بودیم راگفتند: " ما درباره توصیه ای شما فکر
مدافعین و همکاران توطئه  دبع تنظیم میدهیم". را این کار وازهمین خاطراست که ما درفلوریدا

وریدا فرستادند و به آن شخص لدر صفحه ای فیسبوک رویداد برای تظاهرات ف linkگر آنها, یک 
امریکائی  فلوریدا روان کند. رد Tea Partyاعضای ده نفر خاطر نشان ساختند تا معلومات را به 

ی مرد/ زن اجتماع یا معلومات را بین تماسهای رسانه  ,مرد یا زن ,راستین اظها رداشت که آو
 .نمایند یک خواهد ساخت تا آنها معلومات را پخششرخودش 

 
, مدافعین و همکاران توطئه گرآنها, لست داخلی اورگنایزیشن 2016اگست  24در و یا حوالی  -81

مجهول الهویت شخصیت های حسابات ی های حقیقی از طریق ائرا که اضافه از صد نفر امریک
 (update)بود بوقت برابرتماس برقرارگردیده که تحت کنترول اورگنایزیشن بود  ئیامریکا
معلومات تماس  ؛در لست نمایند.نظارت و تقاضا ها را  متا مساعی استخداکردند  تعقیبد و ساختن

ا شخص امریکائی, خالصه ای از دیدگاه سیاسی اش, و فعالیت های که از مدافعین و همکاران ب
 توطئه گرآنها  تقاضا کرده بودند که اجرا کنند, شامل بود.

 
 ئیکاران توطئه گر آنها, یک شخصیت امریکاهممدافعین و  ,2016اگست  31در و یا حوالی  -82

ت شرا استعمال کردند که با تیلفون با یک شخص امریکائی که با گراسروت فلوریدا سرو کار دا
 امی فلوریدا کمک تقاضا کرد.یآن فرد برای تنظیم نمودن یک مظاهره در شهر م مکالمه نماید.

 interstate wireه گر آنها به گروپ مدافعین و همکاران توطئ 2016سپتمبر 9در و یا حوالی 

 ,استضرورت  2016سپتمبر  11مظاهره ای فلوریدا در و یا حوالی درفرستادند تا برای موادیکه 
 تادیه کنند.پول 
 

,مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, اعالناتی را در فیسبوک 2016اگست  31در ویا حوال  -83

 درنیویارک ترتیب داده بودند ایجاد وخریداری کردند.  2016سپنمبر 11برای تظاهراتی که برای 
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, مدافعین و همکاران توطئه گر آنها از طریق شخصیت 2016سپتمبر  9در و یا حوالی  -84

محبوس  West Palm Beachبا شخصیت حقیقی امریکا که کلنتن را در  ئیامریکامجهول الهویت 
به شخص امریکائی از طریق  طئه گر آنهامدافعین و همکاران تو بود تماس گرفت.نشان داده 

منحیث انگیزه برای سفر از فلوریدا به نیویارک و پوشیدن  interstate wire"سیم بین االیالتی" یا 
 در تظاهرات دیگر که ترتیب داده بودند, پول فرستادند. costumeجامه یا 

 

, اعالنات فیسبوک را برای , مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها2016سپتمبر  22در یا حوالی -85

 اکتوبر  2بروز  یک سلسله تظاهراتی که در پنسلوانیا زیر شعار " معدنچی ها برای ترمپ "
 برنامه گرفته بودند, طرح و خریداری کردند.

 

 دوم )جرئیات جرم(  محاسبه ای  
 (فریب بانک و فریبکاری مخابرهمرتکب شدن  ای توطئه)        

تقدیم )حکم قانونی(  indictmentدرین   85تا  29و از  27تا  7,9تا   1های آنچه در پراگراف  -86

 دوباره اقامه میگردد.شده گردیده است, قسمیکه درین سند توضیح مکمل داده شده است بهم اورده 
 

 اجنسی  ینگر جاها, مدافعیتا امروز, در دیستریکت کولمبیا و د 2016از در و یا حوالی  -87

 LLC, و گلیب ایگوریوچ واسیلچینکوLLC انسالنوف , ژییخون نسیمی اوگلیLLCریسرچ انترنت 
اعمال غیر , دانسته و قصدی بعضی همه یکجا با دیگراشخاص آشنا و نا آشنا  به گراند ژوری

 بضد اضالع متحده انجام داده اند, تا اطالع بدست بیاورند:را وضرر رسان قانونی 
 اشتند که توطئه و تزویز برای فریب طرح نمایند و دهم طرح کردند و میل قصدأ,  -الف 

طریق وسایل جعلی و بهانه های فریبکارانه, وکالت و وعده ها, پول بدست از 
نوشته  ,یبیاورند و آنرا توسط مخابره ای سیمی دربین ایاالت و تجارت خارج

 نین تزویز و توطئهچانجام دادن  , عالمات, فوتوها و آوازها جهت ها signها, 
 عاملانتقال دهند و: 1343د اصالع متحده قسمت, کُ 18عنوان هتک حرمت  به 

 باشند و انتقال
 کمپنی یک  دند تا تزویر و توطئه را جهت فریبیانجام دادند و سعی ورزقصدأ,  -ب  
 سرمایه گذاری که توسط فیدرال بیمه شده بود انجام داده و پول ها, وجه,    
 از کمپنی بیمه ای مذکور بارا دیگر انواع ملکیت کریدیت, دارائی, ضمانت و   
 وعده ها پول بدست بیاورند کهو  وسایل جعلی وبهانه های فریبکارانه, وکالت   
 میباشد. 1344, کد اضالع متحده قسمت 18به عنوان  رمتحهتک    

 

 :Object of Conspiravyهدف توطئه     

 مجهول الهویت درمؤسسات سرمایه گذاری  بازکردن حسابات زیر نام های ,هدف توطئه -88 

را ل وتا پول بدست بیاورند و پبود یق دیجیتال رط زاضالع متحده وبا یک کمپنی تادیه ای پول ا
در اضالع متحده را  ورگنایزیشناعملیاتهای بفرستند تا  بگیرند و هاضالع متحدو خارج در داخل 

 سازند.ب غنیمایت نمایند و خود را حای امریکا 
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 Manner and Means of the Conspiracyطرز العمل  ووسایل توطئه 

 قانونی نمبرصالحیت , مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها, بدون 2016شروع سال اقأل در -89

را بدون  ئیتاریخ تولد شخصیت های حقیقی امریکا, های سوشل سیکوریتی, آدرس های مساکن
استفاده ازین وسایل هویت دزدیده شده مدافعین و با  د.فهم و اجازه ای شان استفاده کرده ان

که  "(1)"بانک همکاران توطئه گر آنها حسابات متعدد را در موسسات سرمایه گذاری امریکا 
 بشمول حسابات ذیل باز نموده اند:  توسط فیدرال بیمه شده اند

 
 

 وسیله ای هویت  دارنده ای حساب   تاریخ تخمینی 
 تاریخ تولد ,سوشل سیکوریتینمبر    .T.B   2016جون  16 
 ولدتتاریخ  ,سوشل سیکوریتینمبر  .A.R   2016جون  21 

 نمبرسوشل سیکوریتی, تاریخ تولد    .T.C   2016ن وج 27 
 نمبرسوشل سیکوریتی, تاریخ تولد  .T.W   2016اگست  2 

 
نمبرسوشل سیکوریتی, قانونی, صالحیت همچنین مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, بدون  -90

 PayPalتا حسابات در ند را استفاده نمود ئیشخصیتهای حقیقی امریکا دآدرس مساکن و تاریخ تول
 کمپنی دیجیتال بشمول حسابات ذیل باز نمایند: یک
 

 وسیله ای هویت  مخفف نام شکار شده   ینیتاریخ تخم 
 نمبر سوشل سیکوریتی, تاریخ تولد  .T.B   2016جون  16 
 نمبر سوشل سیکوریتی, تاریخ تولد      .A.R   2016جون  21 
 نمبر سوشل سیکوریتی, تاریخ تولد   .T.W   2016اگست  2 
 آدرس مسکن  .J.W   2016نوامبر  11 
 نمبر سوشل سیکوریتی  .V.S  2017جنوری  18 

 
الهویت و مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, حسابات دیگر را هم به نام شخصیت های مجهول 

بعضی اشخاصیکه به پیپل رجستر شده بودند عین حساب . ایجاد کرده بودند ئیفریبکارامریکا
امریکا استعمال شده بود که با حسابات رسانه ای اجتماعی مجهول الهویت مانند اشخاص 

 ند.ه ااورگنایزیشن ارتباط داشت
 

دیت کارد را از فروشندگان مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, نمبرحساب بانکی و کری -91

به  جهت  ,با استفاده از حساب اعضای آنآنالین بهدف تهاجم غیرقانونی معیارات امنیتی پیپل 
اکثر حسابات بانکی که توسط  خریداری نموده بودند.هویت استعمال کنندگان, اثبات رساندن 

خصیت های راستی مدافعین و همکاران توطئه گر آنها خریداری شده است برای دزدی هویت ش
بعد از خرید حسابات مدافعین و همکاران توطئه گر آنها این حسابات  امریکائی طرح شده بود.

 بانکی اعضا را به پیپل تحویل دادند.
 

حسابات نمبرهای هائیکه ذیأل تذکرمیآبد, مدافعین و همکاران توطئه گرآنها مدت دریا حوالی  -92

 ند:ه ااستفاده کرد در معیارات امنیتی پیپلمداخله د فریبکارانه ای ذیل را به مقص بانکی
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 استفاده شده نمبرحساب یکهایمیل    موسسه ای مالی حساب بانکی/نمبر کارتی             تاریخ تخمی

 xxxxxxxxx8902  2 Bank  wemakeweather@gmail.com       2016جون  13

 xxxxxx8731   1 Bank  allforusa@yahoo.com      2016جون  61

 xxxxxx2215   Bank 3  antwan_8@yahoo.com      2016جوالی  21

            xxxxxx5707  Bank 1  xtimwaltersx@gmail.com         2016 اگست  2
 xxxxxx5792xxx  Bank 4   unitedvetsofamerica@gmail.com      2016اکتوبر 18

 xxxxxxxxx4743  4 kBan  patriototus@gmail.com      2016اکتوبر  18 

 xxxxxxxxx2427  4Bank   beautifullelly@gmail.com      2016نوامبر  11 

 xxxxxxxxx7587  Bank 5  staceyredneck@gmail.com      2016نوامبر  11 

 90xxxxxxxx75  Bank 5  ihatecrime1@gmail.com      2016نوامبر  11 

 xxxxxxxx1780  Bank 6  staceyredneck@gmail.com      2016نوامبر  11 

 xxxxxxxx1762  6 Bank  1@gmail.comihatecrime      2016نوامبر  11 

 xxxxxxxx6168  Bank 6  thetaylorbrooks@aol.com      2016دسمبر  13 

 xxxxxxxxx6316  Bank 3  wokeaztec@outlook.com      2016مارچ   30 
 XXXXXX9512  Bank 3  wokeaztec@outlook.com      2016مارچ   30 

 

مدافعین  ,حسابات شان در پیپل و دگر جاها بشمول تبادله ای کریپتوکرنسی آنالین موتأ برای تداوعال -93

جعلی درایوری امریکا را خریدند و  یسنسلی را بشمول العوهمکاران توطئه گر آنها, اسناد هویت های ج
ای جعلی را که توسط مدافعین و همکاران توطئه گر آنها حاصل شده بدست آوردند. بعضی از هویت ه

استفاده  .T.Wو  .J.wی بشمول اشخاص ئکایخصیت های راستین امرشهویت های دزدیده شده ای از بود 
 .ندبود نموده

 
, مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, برای بعد ازینکه حسابات را در بانک یک و پیپل بازنمودند -94

بعضی حسابات  پول میفرستادند و هم میگرفتند. اصد مختلف بشمول بعضی از مصارف اورگنایزیشنمق
پیپل برای خرید اعالنات در فیسبوک جهت تقویت حسابات رسانه ای اجتماعی که تحت کنترول 

که اورگنایزیشن برای دکمه ها, حسابات همچنین برای دیگر مصارف  اورگنایزیشن بود, استعمال میشد.
 یرق, و پرچم برای تظاهرات خرچ میکرد, پول میداد.ب
 

توطئه گر آنها, همچنین از حسابات استفاده میکردند تا از شخصیت های راستین  مدافعین و همکاران -95

را در صفحات رسانه ای اجتماعی تحت کنترول  شاندرعوض اعالنات بدست آرند و پول  ئیامریکا
مدافعین و همکاران توطئه گر آنها, بصورت وصفی بعضی تجار  ند.کنند و تعمیم بخشنشر ن اورگنایزیش

در محتویات تعمیم بخش آنها را باریکه هر  امریکائیدالر 50تا  25و سایت های اجتماعی امریکا را بین 
ست پُ  Blactivistو Being Patriotic ,nddefend the 2حسابات محبوب شخصیت های جعلی بشمول 

 ., پول میگرفتندمیکردند
 بود. Title 18,United States Code,Section 1349همه تخلف از    

 
 
 
 

mailto:wemakeweather@gmail.com
mailto:allforusa@yahoo.com
mailto:unitedvetsofamerica@gmail.com
mailto:patriototus@gmail.com
mailto:beautifullelly@gmail.com
mailto:staceyredneck@gmail.com
mailto:ihatecrime1@gmail.com
mailto:staceyredneck@gmail.com
mailto:ihatecrime1@gmail.com
mailto:wokeaztec@outlook.com
mailto:wokeaztec@outlook.com
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 :Counts Three  to Eightسه تا هشت  (جزئیات جرایم)محاسبه ای             

 (خشم آور )دزدی هویت
تقدیم گردیده  indictmentدرین  95تا  89و   85تا  29و از  27تا  7,9تا   1آنچه در پراگراف های   - -96

 است, قسمیکه درین سند توضیح مکمل داده شده است بهم اورده شده دوباره اقامه میگردد.
 

در و یا حوالی مدت هائیکه ذیأل ارائه میگردد در دیسترکت کولمبیا و دیگرجاها, مدافعین اجنسی  -97

روفنا گلیب ایگوریویچواسیلچینکو, آیریناویکتو , ژییخون نسیمی اوگلی اسالنوف,LLCریسرچ انترنت 
برای , یک وسیله ای هویت شخص دیگر را قصدأ بدون صالحیت قانونی, الدیمیر وینکوفوینا و رز  و  ک  

بدست آوردن اطالعات, فریبکاری مخابره ای و فریب بانکی, درحالیکه میدانستند که وسیله ای هویت به 
)جنایت(  felonyتباط به جرم شخص دیگر تعلق دارد؛  گرفتند, انتقال دادند و استعمال نمودند. به این ار

 مرتکب شده اند.شده است  جدر ,USA § 1028 A(c) 18که در 
 

 وسایل هویت              هویت مخفف   تاریخ تخمینی  محاسبات 
      شکار شده      
 تاریخ تولد ,نمبر سوشل سیکوریتی  .T.B  2016جون  16  3 
 تاریخ تولد نمبر سوشل سیکوریتی,  .A.R  2016جون  21  4 

 یخ تولدارنمبر سوشل سیکوریتی, ت  .T.C  2016جون  27  5 
 نمبر سوشل سیکوریتی, تاریخ تولد  .T.W  2016اگست  2  6 
 نمبر سوشل سیکوریتی  .V.S 2017جنوری  18  7 
 آدرس مسکن, تاریخ تولد  .J.W  2016می  19  8 

 .میباشد امریکا Title 18, United States Code, Section, 1028A(a) (1) & 2قانون  تخلف از همه 

 
 Forfeiture Allegationی استرداد حقوق ادعا

قانون جزائی فیدرال به مدافعین وهمکاران توطئه گر آنها اطالع داده میشود که  32.2اجراآت به تأسی از 
مت , قسُکد اضالع متحده 18منحیث جزء هر حکمی که مطابق عنوان  اضالع متحده ای امریکا

981(a)(1)(c)   982و(a)(2)   وTitle 28,United States Code, Section,2461(c)fvhd   دو با مدافعین برای
محکوم در صورت   ازات طلب میکند.جم, میشوندمحکوم احکام قانونی این یات جرایم ئجزمحاسبات 

انترنت, ژییخون  نسی ریسرچجمدافعین ا ؛متهم اند)جزئیات جرم( شدن جرمیکه در محاسبه ای دوم 
وب سچینکو باید هرملکیت, شخصی یا غیرمنقول که منلنسیمی اوگلی اسالنوف, و گلیب ایگورویچ واسی

. به اضالع متحده مسترد گردد ,دناز طرزالعملی که به محکوم شدن اتهام نسبت داده میشو یابه آنهاست 
اجنسی ریسرچ  م اند, مدافعیندر صورت محکوم شدن به مجازاتیکه در محاسبه ای سوم تا هشتم مته

ینا و رز  و  واسیلچینکو,آیرینا ویکتوروفنا ک  انترنت, ژییخون نسیمی اوگلی اسالنوف و گلیب اگورویچ 
یا از طرزالعملی که به به آنهاست وب سوالیدیمیر وینکوف باید هرملکیت, شخصی یا غیرمنقول که من

الع متحده مسترد گردد. همچنین اطالع داده میشود محکوم شدن اتهام یا اتهمات نسبت داده میشود, به اض
هر مدافع با مقدار پولیکه معادل  جویای داوری علیهاضالع متحده  ن شانشد که در صورت محکوم
 )تاراف باشد , قسمیکه بهر مدافع قابل تطبیق فکرشود اجراآت صورت گیرد. گملکیت متذکره درین پرا
 .جبران گردد(ترداد حقوق یا اس forfeitureهرملکیت مخصوص توسط 
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 Assets Substituteتعویض دارائی 

از نتیجه ای عمل یا حذف استرداد ملکیت  به معروض  ملکیتی که در باال تذکر یافته  یک اگرهر -99

  -هریک از مدافعین 
 با طی مراحل قانونی پیداشده نتوانند -1
 داده شدهانتقال داده شده و یا فروخته شده ویا امانت به پارتی سوم  -2
 ماورای ساحه ای قضاوت محکمه بوده -3
 العاده از دست داده ویا ارزش خود را فوق -4
آن تقسیم  به اجزای فرعی تقسیم بندیبیحد بدون مشکالت که با ملکیت های دیگر ترکیب یافته  -5

 ؛نمیتواندشده 
 و Title 18,United State code, Section, 982 (b)اضالع متحده به تاسی از 

Title 29, United Staes Code, Section, 2461 (c)استرداد نیز  853, ُکد اضالع متحده قسمت 21عنوان  ؛
 تقاضا میدارد. را مذکور نهر ملکیت مدافعی

  (18U.S.C. §§ 981 (a)(1)(c) and 982,28 U.S.C. § 2461 (c) 

 
 امضا از

 IIIرابرت اس مولر
 قونسل مخصوص

 دیپارتمنت امور عدلی امریکا
 یک سند راستین         
 سیاه شده نوشته پنهان شده         
         Foreperson 
         Date: February 16, 2018 


