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مالحظــــــات
فراهاني مقيم في إيران.

تحـــــذير

علي رضا شاه فاروقي فراهاني ،وكيا صادقي ،ومحمود خاضعين ،وأ ُميد نوري مطلوبون للعدالة لدعاوى بالتآمر للقيام بعمليات
اختطاف ،ولخرق قانون الطوارئ االقتصادية الدولية ،والرتكاب احتياالت مصرفية وإلكترونية ،وللقيام بعمليات غسيل أموال.
وتتعلق االتهامات الموجهة إليهم بأعمال حكومة جمهورية إيران اإلسالمية والتي تستهدف من خاللها المعارضين اإليرانيين ،إذ
يعتبر النظام هؤالء المعارضين أعداء للدولة ،وذلك ألنهم انتقدوا انتهاكاته لحقوق اإلنسان ،وصرحوا علنا بمناهضتهم للحكومة
اإليرانية .وهناك مزاعم بأن الحكومة اإليرانية تقوم باستهداف المعارضين اإليرانيين المغتربين منذ عام  ،2019على أقل

تقدير ،إذ أنها قامت باستدراج العديد منهم إلى مواقع معينة ،حيث تم اعتقالهم أو اختطافهم  ،ثم إرسالهم إلى إيران ليواجهون
السجن واإلعدام.
كما يُزعم بأن األشخاص السابق ذكرهم قد تآمروا الختطاف و /أو استدراج مواطن أمريكي باإلضافة إلى ضحايا آخرين
مقيمين في دول أخرى .وهناك مزاعم بأن المذكورين قاموا بتعيين محقق خاص لرصد تحركات شخص كان مستهدفا ،وذلك في
خطوة لتنفيذ مؤامرتهم إلختطاف الضحية أو إلحاق األذى به .وكان هذا الشخص مستهدفا بسبب نشاطه المناهض للنظام .ويُزعم
أن فراهاني مسؤول استخباراتي إيراني ،يدير شبكة من العمالء لحساب المخابرات اإليرانية ،ومن ضمنهم محمود خاضعين،
وأُميد نوري  ،وكيا صادقي.
وقد تم توجيه التهم الواردة أعاله إلى كل من فراهاني  ،وصادقي ،وخاضعين  ،ونوري ،في يوليو (تموز) 2021 ،في محكمة
المقاطعة الجنوبية لوالية نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية ،وتم إصدار أمر فيدرالي بالقبض عليهم.

ينبغي اعتبار هذا الشخص مسلحا وخطرا وهناك خطر من احتمال سفره إلى أي جهة في
العالم بهدف الهروب من العدالة
إن توافرت لديك أية معلومات عن هذا الشخص ،يُرجى اإلتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي أو أقرب سفارة أو
قنصلية للواليات المتحدة األمريكية.
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