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مالحظات
خاضعین ساکن ایران است.

احتیاط
محمود خاضعین ،امید نوری ،علیرضا شاهواروقی فراهانی و کیا صادقی به اتهام توطئه برای ارتکاب آدم ربایی ،نقض قانون بین المللی
قدرتهای اضطراری اقتصادی ،کالهبرداری بانکی وحواله پول وپولشویی تحت تعقیب هستند .این اتهامات مربوط به اقدامات دولت جمهوری
اسالمی ایران برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی میباشند .این رژیم آنها را به دلیل انتقاد از نقض حقوق بشر توسط رژیم و اظهارات علنی
ایشان علیه دولت ایران دشمن دولت قلمداد میکند .تقریبا از سال  ،۱۳۹٨دولت ایران بگفته ای چندین مخالف ایرانی خارج از کشور را فریب
داده و آنها را به مکانهائی کشانده و آنها را یا دستگیر کرده یا ربوده است و بعد به ایران فرستاده که زندانی و اعدام شوند.
همچنین ادعا شده که این افراد برای ربودن ویا فریب دادن یک شهروند ایاالت متحده وهمچنین قربانیان مقیم کشورهای دیگر توطئه کرده اند .گفته
میشود آنها یک بازپرس خصوصی را استخدام کردند که شخصی را برای پیشبردن نقشه آنها برای ربودن و یا صدمه زدن به آن شخص و بر اساس
فعالیتهای ضد رژیمی وی تحت نظارت داشته باشد .خاضعین یک مقام اطالعاتی دولت ایران است که گفته میشود شبکه را در تحقیقات در مورد
مسیرهای رفت وآمد از محل اقامت قربانی به محله های کنار آب نزدیک اقامتگاه وی کمک کرده است.
در تیرماه  ،۱۴۰۰خاضعین ،نوری ،فراهانی و صادقی به اتهامات ذکر شده در باال ،در دادگاه منطقه ای ایالت متحده آمریکا منطقه جنوبی نیویورک
محکوم شدند و برای بازداشت آنها حکم فدرال صادر شد
اگر شما اطالعاتی درمورد این شخص دارید ،لطفا با اداره اف بی آی محلی خود یا نزدیکترین سفارتخانه یا کنسولگری آمریکا تماس بگیرید.
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