
ایالت متحده دادگاه حوزه جنوبی نیویورک

ایالت متحده امریکا در مقابل 

متھمین:

سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ محمد حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی

و سجاد کاشانی معروف بھ کیارش نبوی

اتھام اول
توطئھ

اتھامات ھیئت عالی منصفھ:

نظراجمالی

 و متھمین سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ ٢٠٢٠ تا حدود نوامبر ٢٠٢٠- از حدود اگوست ١
و سجاد کاشانی معروف بھ کیارش نبوی کھ ھر دو  محمد حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی

تابعیت جمھوری اسالمی ایران را دارند در یک کمپین ھماھنگ شده و چند جانبھ ای سایبری مشارکت 
کردند تا  روی رای دھندگان امریکایی تاثیر بگذارند یا آنھا را بترسانند و یا بھ اعتماد رای دھندگان 
صدمھ بزنند یا بین اّنھا اختالف بیاندازند، کھ این امر در ارتباط با انتخابات ریاست جمھوری ایاالت 

. میباشد (کمپین متاثر کردن و مرعوب سازی رای دھندگان)٢٠٢٠متحده در سال 

- در تمام لحظات مرتبط با این اقدام، شرکت ایلیات گستر ایرانیان کھ حاال بھ عنوان ایمن گستر ٢
پاساگارد شناختھ شده ، شرکتی است کھ در ایران قرار دارد و ادعا میشود کھ خدمات امنیت سایبری را 

در داخل ایران فراھم میکند. ایلیات گسترخدماتی را برای دولت ایران فراھم اورده کھ شامل یھ دستھ 
 میباشد. متھمین سید محمد حسین موسی  Guradin Councilحکومتی تاثیرگذار ، انجمن محافظین 

و سجاد کاشانی معروف بھ  کاظمی معروف بھ محمد حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی
کیارش نبوی ، ھکرھای باتجربھ ای بودن کھ بھ عنوان پیمانکار برای شرکت ایلیات گستر کار میکردند.



- اولین فاز کمپین متاثر کردن و مرعوب سازی رای دھندگان در حدود بین سپتامبر و اکتبر سال ٣
 اتفاق افتاد ھنگامیکھ اعضای مربوط بھ این توطتھ اقداماتی برای شناسایی و لطمھ زدن بھ حدودا ٢٠٢٠

 وبسایت رای دھنده ایالتی کھ شامل وبسایت ھای ثبت نام رای دھنده ایالتی و وبسایت ھای اطالعات ١١
رای دھنده ایالتی میشود. این اقدامات منجر بھ سو بھره برداری موفقیت آمیز از کامپیوترھای بھ غلط 

) شده و منجر بھ دانلود غیرمجاز اطالعات رای دھنده برای بیش ١تنظیم شده در یک ایالت خاص (ایالت-
 میشود.١ رای دھنده در ایالت-١٠٠٠٠٠از 

- فاز بعدی کمپین متاثر کردن و مرعوب سازی رای دھندگان شامل این میشود کھ اعضای مربوط بھ ۴
این توطئھ پیامھای فیس بوکی یا ایمیل میفرستادند تا اعتماد بھ کلیت سیستمھای رای گیری کھ در 

 استفاده خواھد شد را مخدوش کنند. بطور خاص در حدود ٢٠٢٠انتخابات ریاست جمھوری ایاالت متحده 
 اعضای مربوط بھ این توطئھ پیامھای فیس بوکی و ایمیلھایی (پیامھای انتخابات جعلی ) ٢٠٢٠اکتبر سال 

بھ سناتورھای جمھوری خواه ، اعضای جمھوری خواه کنگره ، اشخاص مرتبط با کمپین انتخاباتی دونالد 
ج ترامپ ، مشاورین کاخ سفید و اعضای رسانھ ھا فرستاده  کھ بطور دروغین ادعا میکردند کھ حزب 
دمکرات در حال برنامھ ریزی برای سو بھره برداری از نقاط ضعف امنیتی مھم در وبسایتھای ثبت نام 

رای دھنده ایالتی ھستند تا برگھ رای گیری پستی را ویرایش کنند یا حتی رای دھندگان معدوم حال را 
ثبت نام کنند. در پیامھای انتخابات جعلی بطور دروغین ادعا کردند کھ داوطلبین گروه پسران سرافراز* 

ھستند . 

- اعضای مربوط بھ این توطئھ بھ طور ھمزمان ویدیویی ( ویدیو انتخابات جعلی ) را از طریق پیامھای ۵
انتخابات جعلی انتشار میدادند و بطور جداگانھ از فیس بوک ، یوتوپ و توییتر استفاده میکردند. ویدیوی 

انتخابات جعلی ادعا میکند کھ شخصی وبسایتھای رای دھنده ایالتی را ھک میکند و سپس استفاده 
اطالعات رای دھندگان برای ایجاد برگھ ھای رای ساختگی افراد غایب از طریق برنامھ مساعدت رای 

شامل رای دھندگانی از ارتش و خارج از کشور میباشد. در حقیقت حمالت  FVAPگیری فدرال 
کامپیوتری کھ  در ویدیوی اتخابات جعلی بتصویر درآمده ، شبیھ سازی حمالتی است کھ اعضای مربوط 

 ١بھ این توطئھ با استفاده از سرورھای ھای خود و داده ھایی کھ در جریان سو بھره برداری از ایالت-
نمی تواند بطوریکھ در ویدیو انتخابات جعلی آمده مورد بھره   FVAPبدست آورده اند. عالوه بر این ، 

بر اساس پیامھای انتخاب جعلی ، ویدیوی انتخابات جعلی شامل چندین جعل لوگوی  برداری قرار بگیرد. 
پسران سرافراز میباشد بدین منظور کھ پیام گیرنده را فریب دھند کھ باور کند کھ سازمان پسران 

سرافراز ویدیوی انتخابات جعلی را منتشر کرده اند.

- در ھمان زمانی کھ اعضای مربوط بھ این توطئھ در حال فرستادن پیامھای اتنخابات جعلی و منتشر ۶
کردن ویدیو انتخابات جعلی بودند ، آنھا ھمچنین مشغول یک کمپین ارعاب آنالین برای ایمیل کردن یک 

پیام بھ صدھا ھزار رای دھنده ثبت نام شده بودند کھ حداقل تعدادی از آنھا در میان آنھایی بودن کھ 
 بدست آورده ١اطالعاتشان توسط اعضای مربوط بھ این توطئھ از طریق وب سایت رای دھندگان ایالت-

شده بود. این ایمیلھا ھمچنین ادعا میکردند کھ از طرف پسران سرافراز ھستند و افراد دموکرات ثبت نام 



شده را ھدف قرار میدادند و پیام گیرنده تھدید میکردند کھ صدمھ فیزیکی میبیند اگر کھ وابستگی حزبی 
را تغییر ندھد و بھ رییس جمھور ترامپ رای ندھد ( ایمیلھای تھدید رای دھنده). ایمیلھای تھدید رای 

دھنده شامل اسم و ادرس خیابان شخص گیرنده بود، یک ایمیل را بخوانید:

ما بر تمام اطالعات شما تصرف داریم 

(ایمیل ، آدرس ، تلفن و ھمھ چیز)

شما در حال حاضر بھ عنوان یھ دموکرات ثبت نام شده اید و

ما این را میدانیم بخاطر اینکھ ما بھ تمام ساختار رای گیری 

دسترسی پیدا کردیم. شما در روز رای گیری بھ دونالد ترامپ

رای خواھید داد مگر نھ ما بھ ندبال شما می آییم. وابستگی حزبی 

خود را بھ جمھوری خواه عوض کنید تا ما بفھمیم کھ پیام ما را

دریافت کردید و اطاعت کردید. ما خواھیم دانست کھ شما بھ کدام

کاندیدا رای دادید.

.من اگھ جای شما باشم این کار را جدی میگیرم

- بمنظور اجرای این کمپین ، اعضای مربوط بھ این توطئھ بھ غیر از جیزھای دیگر از سرورھای ٧
کامپیوتری در سراسر دنیا کھ از قبل ھک کرده بودند استفاده کردند.

 ، اعضای مربوط بھ این توطئھ دسترسی غیرمجازی ٢٠٢٠- عالوه بر این در حدود سپتامبر و اکتبر ٨
) را بدست آورده بودند ١بھ شبکھ ھای کامپیوتری یک شرکت رسانھ ای امریکایی (شرکت رسانھ ای -

 را برای ده ھا روزنامھ و دیگر انتشارات فراھم میکرد. قبل از  (CMS)کھ یک سیستم مدیریت محتوا 
 ، اعضای مربوط بھ این توطئھ قابلیت شان را برای ٢٠٢٠انتخابات ریاست جمعوری ایاالت متحده سال 

 امتحان میکنند کھ این امر وسیلھ ١تغییر و ایجاد متحوا را بروی سیستم ھک شده شرکت رسانھ ای-
دیگری را برای انتشار بیشتر ادعاھای جعلی مرتبط با انتخابات را برایشان فراھم خواھد کرد.

- اعضای مربوط بھ این توطئھ تالش داشتند کھ از دسترسی غیرمجازشان در فاز متعاقبی از کمپین ٩
 ، روز ٢٠٢٠ نوامبر ۴متاثر کردن و مرعوب سازی رای دھندگان استفاده کنند. بطور خاص ، حدود 

 دسترسی بدون ١بعد از انتخابات ریاست جمھوری ، آنھا تالش کردند تا بھ شبکھ شرکت رسانھ ای-
 ، شرکت FBIاجازه با استفاده از اعتبارات دزدیده شده پیدا کنند ، اما بخاطر یک اعالمیھ قربانی قبلی از 



 تا آن زمان دسترسی غیرمحاز آنھا را کمتر کرده بود و تالشھای ورود بھ سیستم آنھا ١رسانھ ای-
شکست خورد. 

متھمین
در تمام زمانھای مرتبط با این واقعھ ، متھم سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ محمد حسین 

موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی ، یھ ھکر مستقر در ایران بود. در کنار دیگر چیزھا، کاظمی 
کمک کرد تا پیش بردن کمپین متاثر کردن و مرعوب سازی رای دھندگان بوسیلھ ھک کردن سرورھای 
استفاده شده برای فرستادن ایمیلھای تھدید رای دھندگان ، آماده سازی ایمیلھا برای کمپین ایمیل تھدید رای 

 انجام شود.١ شرکت رسانھ ای-CMSدھندگان و ھک کردن حسابھای 

، یھ ھکر مستقر  سجاد کاشانی معروف بھ کیارش نبوی - در تمام زمانھای مرتبط با این واقعھ ، متھم١١
. در کنار دیگر چیزھا، کاشانی زیرساختھای شبکھ ھای کامپیوتری کھ برای پیش بردن  در ایران بود.

کمپین متاثر کردن و مرعوب سازی رای دھندگان استفاده میشد را مدیریت میکرد و در جستجوی خرید 
حسابھای رسانھ ھای اجتماعی در پیشبرد کمپین متاثر کردن و مرعوب سازی رای دھندگان بود.

اظھارنامھ کیفری
 در حوزه جنوبی نیویورک و دیگر جاھا ، متھمین ٢٠٢٠ تا حدود اکتبر ٢٠٢٠- از حدود آگوست ١٢

و سجاد  سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ محمد حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی
کاشانی معروف بھ کیارش نبوی ، و دیگران شناختھ شده یا شناختھ نشده ، خواستھ و دانستھ متحد شدند ، 
توطئھ جینی کردند ، ھمدست شدند ، با ھم توافق کرده کھ با ھمدیگر بر علیھ ایاالت متحده مرتکب حرم 

 ، کد ایاالت ١٨شوند، کمک و تشویق کردند ، برای دخالتھای کامپیوتری ،اینھا شامل تخطی از عنوان 
 1030 (c) (2) (B)(il) ، 1030 (a) (5) (A)  ، 1030 (c) (4) (A)  ،  (2) (a) 1030 متحده ، بخشھای

(i) (I) ، 1030 (c) (4) (B) (i) کد ایاالت متحده ، ١٨ ، مرعوب سازی رای دھنده در تخلف از عنوان ،
 875  کد ایاالت متحده ، بخشھای١٨ ، و ارسال تھدیدات میان ایالتی ، در تخطی از عنوان ۵٩۴بخش 

(c) 2 و.

- این قسمت و ھدفی از توطئھ  بود کھ متھمین سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ محمد ١٣
و سجاد کاشانی معروف بھ کیارش نبوی ، و دیگران  حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی

شناختھ شده وشناختھ نشده ، عمدا خواستند و عمل کردند کھ بھ کامپیوترھا بدون اجازه دسترسی پیدا کنند 
و بدین وسیلھ اطالعاتی را از کامپیوترھای محافظت شده بدست آوردند ، این کار در پیشبرد عمل 

خالفکارانھ و قابل تعقیب در تخطی از قانون اساسی و قوانین ایاالت متحده و ھر ایالتی ، در تخطی 



 ، قانون شکنی ھا 1030 (c) (2) (B) (il) ، (2) (a) 1030 کد ایاالت متحده ، بھخش ھای ١٨عنوان 
 برای این اعالم حرم۵ و ۴برای مرعوب سازی رای دھندگان و تھدید میان ایالتی متھم شده در دادگاه 

- این قسمت و ھدفی از توطئھ  بود کھ متھمین سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ محمد ١۴
و دیگران  و سجاد کاشانی معروف بھ کیارش نبوی ، حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی

شناختھ شده وشناختھ نشده ، آگاھانھ قصد داشتند و عمل کردند تا ارسال برنامھ ، اطالعات ، کد و 
دستوری را باعث شوند کھ نتیجھ این امر ، عمدا  و بدون اجازه صدمھ رساندن بھ کامپیوترھای محافظت 

شده بود کھ باعث ضرر شد ( این ضرر در نتیجھ نحوه کارھایی شبیھ ای کھ یک یا تعداد بیشتری از 
 دالر برای یک یا ۵٠٠٠کامپیوترھای محافظت شده ای را تحت تاثیر قرار داد) کھ مجموع اینھا حداقل 

 (5) (a) 1030 کد ایاالت متحده بخش ھای ، ١٨افراد بیشتری در طول یک سال در تخطی از عنوان 
(A)  ، 1030 (c) (4) (A) (i) (I) ، & 2 1030 (c) (4) (B) (i) 

- این قسمت و ھدفی از توطئھ  بود کھ متھمین سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ محمد ١۵
و دیگران  و سجاد کاشانی معروف بھ کیارش نبوی ، حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی

شناختھ شده وشناختھ نشده ، خواستند و ترساندند ، تھدید کردند ، وادار کردند و تالش کردن تا بترسانند ، 
تھدید کنند ، وادار کنند بمنظور دخالت در حق آن شخص برای رای دادن و رای بھ ھر فردی کھ 

میخواھد بدھد ، و رای ندادن برای یک کاندیدا برای دفتر ریاست جمھوری ، این امر در تخطی از 
 ، کاظمی و کاشانی ارسال ، کمک و حمایت از ارسال ٢ و ۵٩۴، کد ایاالت متحده بخش ھای ١٨عنوان 

ایمیلھای فرستاده شده بھ رای دھندگان برای تھدید آنھا بوسیلھ صدمھ فیزیکی مگر اینکھ رای دھندگان بھ 
رییس جمھور ترامپ رای دھند.

- این قسمت و ھدفی از توطئھ  بود کھ متھمین سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ محمد ١۶
و دیگران  و سجاد کاشانی معروف بھ کیارش نبوی ، حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی

شناختھ شده وشناختھ نشده ، عمدا و آگاھانھ یک ارتباط خارجی و بین ایالتی را فرستادند کھ شامل یھ 
 (c) 875 ، کد ایاالت متحده بخشھای١٨تھدید برای صدمھ رساندن یک فرد بود کھ در تخطی از عنوان 

ایمیلھای ارسال شده بھ راه دھندگان  کردند و کمک و حمایت در ارسال  کھ کاظمی و کاشانی ارسال2 &
امریکایی کھ آنھا بھ صدمھ فیزیکی تھدید میکرد.

اعمال عمدی و علنی
- در پیشبرد توطئھ و اھداف غیرقانونی ، اعمال عمدی و علنی زیر در میان دیگر جیزھا در حوزه ١٧

جنوبی نیویورک و دیگر جاھا مرتکب شده اند:



الف- در حدود سپتامبر و اکتبر متھم سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ محمد حسین موسی 
یک سرور کھ در خارج از کشور( سرور خارج از کشور) قرار  کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی

داشتھ را بمنظور فرستادن ایمیلھای تھدید رای دھنگان ھک میکند.

ب- در حدود سپتامبر و اکتبر متھم سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ محمد حسین موسی 
 را ١کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی ، دسترسی غیرمجاز بھ شبکھ کامپیوتری شرکت رسانھ ای-

بدست آورد.

 متھم سجاد کاشانی معروف بھ کیارش نبوی ، زیرساخت شبکھ کامپیوتری را ٢٠٢٠ج- در حدود اکتبر 
مدیریت میکرد در حالیکھ آگاھانھ میدانست کھ از آن توسط اعضای مربوط بھ این توطئھ برای ھدایت 

کمپین متاثر کردن و مرعوب سازی رای دھندگان استفاده خواھد شد.

اعضای مربوط بھ این توطئھ بھ اشخاص مستقر در حوزه جنوبی نیویورک   ا٢٠٢٠د- در حدود اکتبر 
پیامھای انتخابات جعلی میفرستادند.

اعضای مربوط بھ این توطئھ بھ روزنامھ نگاران ایمیل میفرستادند کھ شامل   ا٢٠٢٠ر- در حدود اکتبر 
روزنامھ نگاران مستقر در در حوزه جنوبی نیویورک ، این پیام اساسا شبیھ بھ پیامھای انتخابات جعلی 

بود.

٣٧١ ، کد ایاالت متحده ، بخش ١٨عنوان 

اتھام دوم
 دسترسی غیرمجاز در–کاله برداری کامپیوتری 

پیشبرد اعمال خالفکارانھ

اتھامات دیگر ھیئت عالی منصفھ:

 در این گاله برداری دوباره تکرار و دوباره اقامھ ١٧ و ١١ تا ١- ادعاھای آمده در پاراگرافھای ١٨
میشوند انگار کھ در اینجا کامال بیان شوند.

 متھم سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ ٢٠٢٠ تا حدود اکتبر ٢٠٢٠- از حدود سپتامبر ١٩
محمد حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی ، فردی کھ اول باید بھ حوزه جنوبی نیویورک 

آورده شود ، عمدا بھ کامپیوتری بدون اجازه دسترسی پیدا کرد و از دسترسی مجاز تخطی کرد در نتیجھ 
اطالعاتی از یک کامپیوتر محافظت شده بدست آورد برای پیشبرد اعمال خالفکارانھ و قابل تعقیب در 



 1030  ، کد ایاالت متحده ، بخشھای١٨تخطی از قوانین ایاالت متحده و ھر ایالت ، در تخطی از عنوان 
(a) (2) ، 1030 (c) (2) (B) (il)  کاظمی ھدایت کرد ، کمک و حمایت از ھدایت کردن و تالش برای ، 

ھدایت نفوذ کامپیوتری برای بدست آوردن دسترسی غیرمجاز بھ سیستمھای کامپیوتری شرکت رسانھ 
 ۵ و ۴ ، در پیشبرد مرعوب سازی رای دھندگان و تھدیدات میان ایالتی در دادگاه ١ای-

 ، کد ایاالت متحده ، بخشھای ١٨عنوان 

1030 (a) (2) ، 1030 (c) (2) (B) (il) ; 2 ; 3238

اتھام سوم
 آگاھانھ صدمھ بھ یک کامپیوتر محافظت شده)–(کاله برداری کامپیوتری 

اتھامات دیگر ھیئت عالی منصفھ:

 در این گاله برداری دوباره تکرار و دوباره اقامھ ١٧ و ١١ تا ١- ادعاھای آمده در پاراگرافھای ٢٠
میشوند انگار کھ در اینجا کامال بیان شوند.

 متھم سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ ٢٠٢٠ تا حدود نوامبر ٢٠٢٠- از حدود سپتامبر ٢١
، فردی کھ اول باید بھ حوزه جنوبی نیویورک  محمد حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی

آورده شود ، آگاھانھ ارسال برنامھ ھا ، اطالعات ، کدھا و دستورات و کمک و حمایت بدین صورت را 
انجام داده کھ در نتیجھ این اعمال ، عمدا بھ کامپیوترھای محافظت شده صدمھ رسانده کھ در تجارت بین 

 ۵٠٠٠ بھ بیش از ١ایالتی و خارجی استفاده شده ، و این اعمال باعث ضررھای بھ شرکت رسانھ ای-
 بھ شبکھ ھای ١دالر در حین مدت یکسال شده است ، کاظمی بدون اطالع و مجوز از شرکت رسانھ ای-

 دسترسی پیدا کرده ، و تالش کرده کھ داده ھای روش آن شبکھ ھا را ١کامپیوتری شرکت رسانھ ای-
 شده است.١ دالر بھ شرکت رسانھ ای-۵٠٠٠تغییر دھد و باعث ضرر بھ بیش از 

 ، کد ایاالت متحده ، بخشھای١٨(عنوان 

) (A) ،  1030 (c) (4) (A) (i) (I) ، & 2 1030 (c) (4) (B) (i)

3238و 

اتھام چھارم



مرعوب سازی رای دھندگان

اتھامات دیگر ھیئت عالی منصفھ:

 در این گاله برداری دوباره تکرار و دوباره اقامھ ١٧ و ١١ تا ١- ادعاھای آمده در پاراگرافھای ٢٢
میشوند انگار کھ در اینجا کامال بیان شوند.

سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ   متھمین٢٠٢٠ تا حدود نوامبر ٢٠٢٠از حدود سپتامبر  -٢٣
، افرادی  سجاد کاشانی معروف بھ کیارش نبوی محمد حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی ،

کھ اول باید بھ حوزه جنوبی نیویورک آورده شود ، مرعوب کردند ، تھدید کردند ، وادار کردند و تالش 
کردند تا مرعوب کنند ، تھدید کنند و وادار کنند ھر فردی را با ھدف دخالت در حق آن فرد برای رای 
دادن و رای دادن بطوریکھ او ممکنھ انتخاب کند ، و باعث شدن کھ آن فرد برای رای دھد و رای ندھد 

بھ کاندیدای ریاست جمھوری ، کاظمی و کاشانی ارسال ، کمک و حمایت بھ ارسال ایمیلھای فرستاده شده 
بھ رای دھندگان امریکایی کھ با صدمھ رساندن فیزیکی تھدید شدند مگر اینکھ این رای دھندگان بھ رییس 

جمھور ترامپ رای دھند. 

)٣٢٣٨ و ٢، ۵٩۴ ، کد ایاالت متحده ، بخشھای ١٨( عنوان 

اتھام پنجم
ارسال تھدیدات بین ایالتی

اتھامات دیگر ھیئت عالی منصفھ:

 در این گاله برداری دوباره تکرار و دوباره اقامھ ١٧ و ١١ تا ١- ادعاھای آمده در پاراگرافھای ٢۴
میشوند انگار کھ در اینجا کامال بیان شوند.

 متھمین سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ ٢٠٢٠ تا حدود نوامبر ٢٠٢٠- از حدود سپتامبر ٢۵
سجاد کاشانی معروف بھ کیارش نبوی ، افرادی  محمد حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی ،

کھ اول باید بھ حوزه جنوبی نیویورک آورده شود ، عمدا و آگاھانھ ارتباط خارجی و بین ایالتی را ارسال 
کردند کھ شامل تھدید بھ صدمھ زدن بھ افراد میباشد ، کاظمی و کاشانی ارسال کردند، کمک و حمایت از 



ارسال ایمیلھای فرستاده شده بھ رای دھندگان امریکایی کھ شامل تھدید رای دھندگان بھ صدمھ فیزیکی 
میباشد.

 ، کد ایاالت متحده ،١٨(عنوان 

2 ، 3238 ، (c) 875بخشھای 

اعالم جریمھ مربوط بھ اتھام اول

- در نتیجھ ارتکاب یک قانون شکنی یا بیشتر اقامھ شده در اتھام اول این اعالم جرم ، متھمین سید ٢۶
سجاد  محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ محمد حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی ،

 ، کد ایاالت ١٨کاشانی معروف بھ کیارش نبوی ، باید بھ ایاالت متحده تحویل داده شوند ، پیرو عنوان 
 ، ھر یا ھمھ امالک ، حقیقی یا شخصی ، تاسیس شده یا مشتق شده ، سود کسب (i) 1030متحده ، بخش 

شده مستقیم یا غیر مستقیم ، در نتیجھ جرایم ذکر شده ، ھر یا ھمھ دارایی شخصی کھ برای ارتکاب یا 
تسھیل ماموریت ،جرایم ذکر شده استفاده شده یا قصد استفاده شدن بوده ، شامل نھ محدود بھ ھمھ پولھای 

بھ دالر امریکا کھ نشانگر مقدار دارایی قابل رصد مرتبط با ماموریت ،جرایم ذکر شده

اعالم جریمھ مربوط بھ اتھام دوم و سوم

- در نتیجھ ارتکاب یک قانون شکنی یا بیشتر اقامھ شده در اتھام دوم و سوم این اعالم جرم ، متھمین ٢٧
سجاد  سید محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ محمد حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی ،

 ، کد ایاالت ١٨کاشانی معروف بھ کیارش نبوی ، باید بھ ایاالت متحده تحویل داده شوند ، پیرو عنوان 
 ، ھر یا ھمھ امالک ، حقیقی یا شخصی ، تاسیس شده یا مشتق شده ، سود (i) 1030، بخش  متحده ،

کسب شده مستقیم یا غیر مستقیم ، در نتیجھ جرایم ذکر شده ، ھر یا ھمھ دارایی شخصی کھ برای ارتکاب 
یا تسھیل ماموریت ،جرایم ذکر شده استفاده شده یا قصد استفاده شدن بوده ، شامل نھ محدود بھ ھمھ 

پولھای بھ دالر امریکا کھ نشانگر مقدار دارایی قابل رصد مرتبط با ماموریت ،جرایم ذکر شده

اعالم جریمھ مربوط بھ اتھام پنجم

- در نتیجھ ارتکاب یک قانون شکنی یا بیشتر اقامھ شده در اتھام پنجم این اعالم جرم ، متھمین سید ٢٨
سجاد  محمد حسین موسی کاظمی معروف بھ محمد حسین موسی کاظمی ، معروف بھ حسین زمانی ،

 ، کد ایاالت ١٨کاشانی معروف بھ کیارش نبوی ، باید بھ ایاالت متحده تحویل داده شوند ، پیرو عنوان 
 ، ھر یا ھمھ امالک ، حقیقی یا شخصی ، تاسیس شده یا مشتق شده ، سود (i) 1030متحده ، ، بخش 



کسب شده مستقیم یا غیر مستقیم ، در نتیجھ جرایم ذکر شده ، ھر یا ھمھ دارایی شخصی کھ برای ارتکاب 
یا تسھیل ماموریت ،جرایم ذکر شده استفاده شده یا قصد استفاده شدن بوده ، شامل نھ محدود بھ ھمھ 

پولھای بھ دالر امریکا کھ نشانگر مقدار دارایی قابل رصد مرتبط با ماموریت ،جرایم ذکر شده

تامین دارایی ھای جایگزین 

- اگر ھر یک از دارایی ھای جریمھ دار تشریح شده در باال ، در نتیجھ ھر اقدام یا کوتاھی متھمین:٢٩

الف.  در حین مراحل قانونی نتوان شناسایی شود

ب.  بھ شخص سومی انتقال ، فروختھ یا سپرده شده باشند

ج.  فراتر از حوزه قضایی دادگاه قرار داده شوند

د.  بطور اساسی در ارزش گذاری تقلیل داده شده باشند یا

ز.  با دیگر امالک یک کاسھ شده اند کھ بدون مشکل نمی شوند آنھا را تقسیم کرد

 ، ٢٨ و عنوان (p) 853 ، کد ایاالت متحده بخش ٢١این امر مقصود ایاالت متحده است کھ پیرو عنوان 
 در جستجوی جریمھ ھر امالک دیگری از متھمین تا ارزش جریمھ (c) 2461کد ایاالت متحده بخش 

امالک باال باشد.

)١٠٣٠ و ٩٨١ ، کد ایاالت متحده ، بخش ١٨(عنوان 

 و ٨۵٣ ، کد ایاالت متحده ، بخش ٢١(عنوان 

)٢۴۶١ ، کد ایاالت متحده ، بخش ٢٨عنوان 

دمین ویلیامز 

وکیل ایاالت متحده 

USA-33S-274 (Ed. 9-25-58)فرم شماره 

دادگاه بخش ایاالت متحده



بخش جنوبی نیویورک

ایاالت متحده آمریکا

سید محمد حسین موسی کاظمی

 معروف بھ محمد حسین موسی کاظمی ،

 معروف بھ حسین زمانی ،

سجاد کاشانی معروف بھ کیارش نبوی 

متھمین 

 : یھ سازمان ملی گرا با چندین قسمت امریکایی و اقدامات (proud boyd)* گروه پسران سرافراز 
بالقوه در دیگر کشورھای غربی ھستند. این گروه خود را بدین صورت توصیف می کند ، سازمان 

برادرانھ طرفدار غرب برای مردانی کھ از معذرت خواھی برای ایجاد دنیای مدرن معروف بھ میھن 
پرستان معتصب غربی، خودداری میکند. اعضای پسران سرافراز بطور معمول در گردھمایی ھا ، 

تظاھرات و دیگر وقایع محافظت شده از طریق متمم اول ، شرکت میکنند. در جاھایی آنھا بعضی وقتھا 
در مقابل اشخاصی کھ حس کنند تھدیدی برای ارزشھایشان ھستند با خشونت درگیر میشوند. در سراسر 

ایاالت متحده شعبھ ھای پسران سرافراز محلی ھستند کھ عموما بوسیلھ شعبھ رییس ھا ھدایت میشوند. 


