تحت تعقيب اداره آگاھی فدرال )اف بی آی(

حسين احمد الريجانی

توطئه برای فريب دادن اياالت متحده با تقلب ،قاچاق ،صادرات غير قانونی ،اقدام به صادرات غير قانونی در نقض قانون قدرتھای اقتصادی
اضطراری بين المللی ) ،(IEEPAو ممانعت از اجرای عدالت

اين عکس در حدود سال (٢٠٠٧ ) ١٣٨۶

گرفته شده

مشخصات

نامھای مستعار :حسين ا الريجانی  ,حسين الريجانی ،مھرداد احمد الريجانی ،مھرداد الريجانی
تاريخ )ھای( تولد استفاده شده ٩ :آبان  ٣١) ١٣۴٢اکتبر (١٩۶٣يا  ٩شھريور١٣۴٢
رنگ مو :سياه
قد :در حدود  ١متر و  ٧٧سانتيمتر ) ۵پا و ٨اينچ (
جنسيت  :مرد

محل تولد :تھران ،ايران
رنگ چشم :سياه
وزن :در حدود  ٧٩کيلو ) ١٧۵پوند(
نژاد :سفيد

شغل :بازرگلن

تابعيت :ايرانی

زبان تکلم :فارسی و انگليسی

NCIC: W421654733

پاداش

برنامه پاداشھای جرايم سازمان يافته فرامليتی وزارت امور خارجه اياالت متحده برای اطالعاتی که منجر به دستگيری و /يا محکوميت حسين احمد
الريجانی شود تا سه ميليون دالر پاداش خواھد داد.

تذکر

امکان دارد الريجانی به چين ،سنگاپور ،ھنگ کنگ ،و يا ترکيه سفر کند.

اخطار

حسين احمد الريجانی تحت تعقيب اداره آگاھی اف بی آی ،وزارت امنيت ملی اياالت متحده )بازرسی امنيت ملی( و وزارت بازرگانی اياالت متحده
)دفتر اجرای صادرات( است .او متھم است که در خريد غير قانونی تکنولوژی آمريکايی که بعد در سالھای  ٢٠٠٨تا  ٢٠١٠در دستگاھھای انفجاری
دست ساز در عراق برعليه نيروھای آمريکا و ھم پيمانان آن بکاربرده شده است ھمکاری داشته است .الريجانی اين برنامه را با يک شرکت ايرانی،
سه شرکت در سنگاپور ،وھمچنين چھار ھمدست در سنگاپور به مرحله اجرا در آورده است .سه ھمدست وی دستگير و به آمريکا تحويل داده شدند ،
به جرم خود اقرار کردند ،در زندان فدرال دوره محکوميت را گذراندند و به سنگاپور پس فرستاده شدند .ھمدست ديگر در سنگاپور ھنوز فراری است.
در تاريخ  ٢۴شھريور ١۵) ،١٣٨٩سپتامبر (٢٠١٠پس از متھم شدن به توطئه برای فريب دادن دولت آمريکا با تقلب ،قاچاق ،صادرات غير قانونی
و اقدام به صادرات غير قانونی در نقض قانون قدرتھای اقتصادی اضطراری بين المللی )  ( IEEPAو ممانعت از اجرای عدالت ،حکم بازداشت
فدرال برای حسين احمد الريجانی در دادگاه منطقه ای اياالت متحده در ناحيه کلمبيا درواشنگتن دی سی صادر شد.

اين شخص مشکوک به فرار به خارج از کشور است

اگر در خارج از آمريکا ھستيد در صورت داشتن ھر گونه اطالعاتی در اين مورد ،لطفا ً با نزديکترين سفارت يا کنسولگری آمريکا تماس بگيريد .در داخل آمريکا
با دفتر محلی اف بی آی يا تلفن رايگان اطالع محرمانه اف بی آی تماس بگيريد  ١-٨٠٠-٢٢۵- ۵٣٢۴، 1-800-CALL-FBIشما ھمچنين ميتوانيد يک
تذکر آنالين به آدرس  tips.fbi.govارسال نماييد.
www.fbi.gov

