
 

 مطلــوب من قِبـل مكتب التحقيقات الفيدرالي  
 

 

 علي رضا شاه فاروقي فراهاني

 

حتياالت التآمر للقيام با ،قانون الطوارئ االقتصادية الدوليةك نتهاالتآمر ال ، ختطافللقيام بعملية االتآمر 

 التآمر للقيام بعمليات غسيل أموال  لكترونية،إمصرفية و

 

 

 

  

 

 

 األوصــــــاف

 سليمي وزارتحاج علي، الكنيات: 

 أشيب، قصير الشعر:  1970ول(، األديسمبر )كانون  6: المستعملة تاريخ )تواريخ( الميالد

 خمسة أقدام وتسع بوصات تقريبا الطول:  تانبُن ِّـي العينان:  

 ذكر الجنس:  تقريبا رطل  225الوزن: 

  إيرانيالجنسية: 

 

 مالحظــــــات 

 راهاني مقيم في إيران. ف

 تحـــــذير

للقيام بعمليات  بالتآمر  لدعاوىميد نوري مطلوبون للعدالة أُ ين، وضعفراهاني، وكيا صادقي، ومحمود خاشاه فاروقي رضا  يعل

قيام بعمليات غسيل أموال. للو  ،لكترونيةإحتياالت مصرفية وارتكاب ال، وةالدولياالقتصادية ختطاف، ولخرق قانون الطوارئ ا

عارضين اإليرانيين، إذ الموالتي تستهدف من خاللها حكومة جمهورية إيران اإلسالمية  أعمالب الموجهة إليهم تهامات اال تتعلق و

، وصرحوا علنا بمناهضتهم للحكومة  لحقوق اإلنسانانتهاكاته  وادنتقا ، وذلك ألنهمللدولة أعداء  المعارضين هؤالء يعتبر النظام 

، على أقل  2019مزاعم بأن الحكومة اإليرانية تقوم باستهداف المعارضين اإليرانيين المغتربين منذ عام وهناك  اإليرانية.  



رسالهم إلى إيران ليواجهون إثم تقدير، إذ أنها قامت باستدراج العديد منهم إلى مواقع معينة، حيث تم اعتقالهم أو اختطافهم ، 

 السجن واإلعدام.   

 

  آخرينضحايا باإلضافة إلى  مواطن أمريكي  استدراجختطاف و/ أو تآمروا ال ن األشخاص السابق ذكرهم قدأب زعميُ كما 

في  وذلك مستهدفا،كان شخص  لرصد تحركاتقاموا بتعيين محقق خاص  المذكورين أنب هناك مزاعمخرى. وأفي دول  مقيمين

ويُزعم   .مستهدفا بسبب نشاطه المناهض للنظامهذا الشخص كان و. هب األذى إلحاقأو  الضحيةختطاف  إل خطوة لتنفيذ مؤامرتهم

، محمود خاضعينالمخابرات اإليرانية، ومن ضمنهم  لحسابالعمالء يدير شبكة من  ،ستخباراتي إيرانيافراهاني مسؤول أن 

 ، وكيا صادقي. وأُميد نوري 

 

في محكمة  2021، في يوليو )تموز( ،ونوري ، خاضعينو  وصادقي، ،فراهاني كل من  إلى  التهم الواردة أعاله توجيهتم وقد 

   .بالقبض عليهموتم إصدار أمر فيدرالي   ،بالواليات المتحدة األمريكية المقاطعة الجنوبية لوالية نيويورك

 

أي جهة في  إلى  سفره احتمال  وهناك خطر من اخطرو امسلح هذا الشخص عتباراينبغي 

 لهروب من العدالة بهدف االعالم 
 

أية معلومات عن هذا الشخص، يُرجى اإلتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي أو أقرب سفارة أو  لديكإن توافرت 

 قنصلية للواليات المتحدة األمريكية.

 نيويورك  المكتب الميداني:

     
 


