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؛ والتآمر للقيام باحتياالت  قانون الطوارئ االقتصادية الدوليةالتآمر النتهاك  ؛ ختطافللقيام بعملية االتآمر 

 والتآمر للقيام بعمليات غسيل أموال. ؛مصرفية وإلكترونية

 

 
 األوصاف 

 جزئيا  بني، أصلعالشعر:  1976 (،آذارمارس ) 12: المستعملة الميالدتاريخ )تواريخ( 

 بوصات تقريبا  10أقدام و 5 الطول: يتان بن   لعينان:ا

 ذكر الجنس:    رطل تقريبا 195الوزن: 

  إيرانيالجنسية: 

  

 مالحظات

 

 

 نوري يقيم في ايران 

 

 تحذير 

علي رضا فراهاني، وكيا صادقي، ومحمود  ، ، محمود خاضعين، و كيا صادقي علي رضا شاه فاروقي فراهاني، أُميد نوري

خاضعين مطلوبون للعدالة لدعاوى بالتآمر للقيام بعمليات اختطاف، ولخرق قانون الطوارئ االقتصادية الدولية، والرتكاب  



إليهم بأعمال حكومة جمهورية إيران  احتياالت مصرفية وإلكترونية، وللقيام بعمليات غسيل أموال. وتتعلق االتهامات الموجهة

  النتقاداتهم، وذلك للدولةاإلسالمية والتي تستهدف من خاللها المعارضين اإليرانيين، إذ يعتبر النظام المعارضين أعداًء 

تقوم   علنا بمناهضتهم للحكومة اإليرانية.  وهناك مزاعم بأن الحكومة اإليرانيةتصريحهم لحقوق اإلنسان، و النظام نتهاكاتال

، على أقل تقدير، إذ أنها قامت باستدراج العديد منهم إلى مواقع 2019باستهداف المعارضين اإليرانيين المغتربين منذ عام 

 تم اعتقالهم أو اختطافهم ، ثم إرسالهم إلى إيران ليواجهون السجن واإلعدام. ي معينة، حيث 

 

و/ أو استدراج مواطن أمريكي باإلضافة إلى ضحايا آخرين   كما يُزعم بأن األشخاص السابق ذكرهم قد تآمروا الختطاف

قاموا بتعيين محقق خاص لرصد تحركات شخص كان مستهدفا، وذلك في مقيمين في دول أخرى. وهناك مزاعم بأن المذكورين 

ويزعم   لنظام.خطوة لتنفيذ مؤامرتهم إلختطاف الضحية أو إلحاق األذى به. وكان هذا الشخص مستهدفا بسبب نشاطه المناهض ل

 مؤامرة االختطاف.  لتنفيذبان نوري قام بتسهيل دفعات مالية لمحقق خاص في الواليات المتحدة 

 

 من قبل 2021يوليو )تموز(  1في وصادقي  ،خاضعينو هاني، افرونوري، تم توجيه التهم الواردة أعاله إلى كل من وقد 

وامر فيدرالية  أمحكمة مقاطعة الواليات المتحدة، المقاطعة الجنوبية لوالية النيويورك، بالتهم المذكورة اعاله، وقد صدرت 

 بالقبض عليهم. 

 

إن توافرت لديك أية معلومات عن هذا الشخص، ي رجى اإلتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي أو أقرب سفارة أو 

 حدة األمريكية.قنصلية للواليات المت

 نيويورك  المكتب الميداني:

 

 


