
  
 

تعقیب توسط اف بی ای تحت   
 

 علیرضا شاهواروقی فراهانی
 

؛ توطئه برای المللی قدرت های اضطراری اقتصادینقض قانون بین توطئه برای آدم ربایی؛ توطئه برای 

 ؛ توطئه برای پولشوییپولبانکی وحواله  کالهبرداری
 

 
 

  
 

 

 مشخصات
   وزارت سلیمی ٬حاج علی مستعار:  های نام

کوتاه -خاکستری رنگ مو: ٤٩۱۳ ذرآ   تاریخ تولد استفاده شده:  ١٥ 

(اینچ ٩و  فوت ٥ تقریباً ) قهوه ای رنگ چشم:  سانتیمتر ٧٥متر و  ۱تقریباَ قد:    

مرد :جنسیت ً  وزن:  ً ) کیلو ١٠٢ تقریبا پوند( ٥٢٢ تقریبا  

ایرانیملیت:    

 حظاتمال
 است. ایران ساکن فراهانی

 احتیاط
المللی بین به اتهام توطئه برای ارتکاب آدم ربایی، نقض قانون  امید نوری و ضعینمحمود خا کیا صادقی، ،فراهانی شاهواروقیعلیرضا 

این اتهامات مربوط به اقدامات دولت  جمهوری  وپولشویی تحت تعقیب هستند. پولبانکی وحواله  کالهبرداری، های اضطراری اقتصادیقدرت

از نقض حقوق بشر توسط رژیم و اظهارات علنی دلیل انتقاد  را به آنهاد. این رژیم نقرار دادن مخالفان ایرانی میباش اسالمی ایران برای هدف

فریب کشور را  از ، دولت ایران بگفته ای چندین مخالف ایرانی خارج۱۳۹۸تقریبا از سال ایشان علیه دولت ایران دشمن دولت قلمداد میکند. 

  کرده یا ربوده است و بعد به ایران فرستاده که زندانی و اعدام شوند.   مکانهائی کشانده و آنها را یا دستگیرداده و آنها را به 
  

گفته . که این افراد برای ربودن ویا فریب دادن یک شهروند ایاالت متحده وهمچنین قربانیان مقیم کشورهای دیگر توطئه کرده اند همچنین ادعا شده

بر اساس آن شخص و ند که شخصی را برای پیشبردن نقشه آنها برای ربودن و یا صدمه زدن به یک بازپرس خصوصی را استخدام کرد میشود آنها

اطالعاتی ایران است که گفته میشود شبکه ای از منابع اطالعاتی ایران را  افسرفرهانی یک  فعالیتهای ضد رژیمی وی تحت نظارت داشته باشد.

.قیامید نوری و کیا صاد ،خاضعین جمله محمودمدیریت میکند از   
 

به اتهامات ذکر شده در باال، در دادگاه منطقه ای ایالت متحده آمریکا منطقه جنوبی نیویورک نوری  و خاضعینصادقی، فراهانی،  ،١۴٠٠در تیرماه 

.محکوم شدند و برای بازداشت آنها حکم فدرال صادر شد  

.  

وی ممکن است از طریق راه های هوایی بین المللی بگریزد باید مسلح و خطرناک تلقی شود.  
 

 مریکا تماس بگیرید.آاف بی آی محلی خود یا نزدیکترین سفارتخانه یا کنسولگری اداره اگر شما اطالعاتی درمورد این شخص دارید، لطفا با 
 

 نیو یورکدفتر منطقه ای: 

 


