
 

شد آويخته مجازات دار به زاهدان در عبداملالک تروريستي گروهک سرکرده برادر ريگي عبداحلميد
موثر تالش و ،هواداري عضويت طريق از االرض في وافساد محاربه اتهام به آزاد فرزند شفا ريگي عبداحلميد متهم زاهدان اسالمي انقالب دادگاه سوي از صادره حکم موجب به
دوشنبه امروز صبحگاه قضائي عالي مراجع توسط تاييد از پس صادره حکم که محکوم اعدام به ريگي عبداملالک سرکردگي به جندالشيطان تروريستي گروهک نظامي شاخه در
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.درآمد اجراء به زاهدان زندان محوطه در 3/3/89

:فرد اين تروريستي اقدامات جمله از است گفتني

مسلحانه سرقت و راهبندي – 1
نفر 22 ربايش به منجر چابهار به نوبنديان جاده مسلحانه ربايي آدم – 2
انتظامي نيروي خدوم نيروهاي از جمعي شهادت به منجر مرزي پاسگاههاي انتظامي پرسنل عليه مسلحانه اقدام – 3
اخاذي قصد به هندي اتباع از احدي گوش بريدن و زاهدان از هندي تبعه دو مسلحانه ربايش – 4
آملاني و ايرلندي اتباع از نفر دو مسلحانه منودن مخفي – 5
سنگني نيمه و سبک مهمات و سالح نگهداري و حمل و تهيه – 6
تهراني متمول شهروندان از احدي ربايش جهت در تباني – 7
شيخي زاهد و کاوه سرهنگ شهيد شهادت به منجر مسلحانه ربايي آدم – 8
اخاذي قصد به زاهدان کسبه از نفر چند مسلحانه ربايي آدم – 9

گرديد ديگر تعدادي مجروحيت و ربايش و بيگناه مردم از نفر 22 شهادت به منجر که )تاسوکي ( زابل به زاهدان جاده مسلحانه راهبندي – 10
بيگناه مردم از نفر 12 شهادت به منجر) دارزين (کرمان به مب  جاده مسلحانه راهبندي – 11
چابهار در پور رحيم علي شهادت به منتهي مسلحانه سرقت و مسلحانه ربايي آدم – 12
چابهار در پيکاب خودروي و شيالت پرسنل از تن دو مسلحانه سرقت و ربايي آدم – 13
داخلي امنيت عليه اقدام قصد به چيني اتباع مسلحانه ربايش جهت در تباني – 14
./.است شده ذکر ، نظر مورد رباييهاي آدم از نامشروع مال ريال ميليارد 15 مبلغ حتصيل – 15

./.آورد ارمغان به استان عزيز مردم براي را آسايش و امنيت و شده مجرمني  تنبه و عبرت باعث الهي حدود اجراي است اميد
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