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با حکم صادره از سوي دادگاه انقUب اسUمي، « عبداNجيد ريگي»  با نام مستعار «عبداNالک»  سحرگاه امروز ( يکشنبه) با حضور تعدادی از خانوادهای شهدا و جانباختگان جنایات تروریستی وی  در محل زندان اوین به دار
مجازات آويخته شد.

به گزارش پايگاه اطUع رساني دادسراي عمومي و انقUب تهران،  درپي برگزاري جلسه محاکمه عبداNجيد (عبداNالک) ريگي در يکي از شعب دادگاه انقUب اسUمي تهران به رياست قاضي توحيدي به اتهام محاربه و افساد في
اnرض،  نامبرده  به اتهام  79 مورد اقدامات جنايتکارانه ،  به استناد مواد 190 ، 191 ،  186 ، 185 و 183 قانون مجازات اسUمي به اعدام از طريق آويخk از چوبه دار با حضور مجروحj و خانواده هاي جانباختگان و شهداي

جنايات وي محکوم شده بود.

محکوم عبداNجيد ريگي سرکرده گروهک ضد انقUب مسلحانه در شرق کشور که سال گذشته با هوشياري ماموران امنيتي بازداشت شد، با تشکيل گروهک مسلحانه خود اقدام به راهزني،  سرقت مسلحانه،  بمب گذاري در اماکن
عمومي،  حمله مسلحانه به نيروهاي نظامي و انتظامي و مردم بي دفاع ، قتل و جرح ، اخاذي ، ايجاد رعب و وحشت و هراس و سلب امنيت مردم، آدم ربايي و گروگانگيري، همکاري با بيگانگان و اخذ کمک هاي مالي و اطUعاتي از

آنان نموده بود.

بخشي از اعمال مجرمانه ارتکابي محکوم عبداNجيد ريگي به شرح ذيل است :

1 – تشکيل و اداره دسته و گروهک تروريستي موسوم به جنبش مردمي جنداx به قصد مقابله با نظام جمهوري اسUمي ايران و ايجاد ناامني در منطقه و کشور .

2 – مباشرت و آمريت در 15 فقره ادم بايي مسلحانه.

3 – حمل و نگهداري سUح و مهمات به صورت عمده و قاچاق سUح و مهمات به داخل کشور .

4 – بوجود آوردن شش فقره راهبندان مسلحانه و ايجاد رعب و وحشت در جاده ها و بj مردم .

5 – اقرار صريح به مباشرت درسه فقره قتل عمدي .

6 – آمريت در قتل عمدي دهها نفر از شهروندان و مسئولj نظامي ، انتظامي و ... از طريق بمب گذاري و اقدام مسلحانه .

7 – سرقت مسلحانه سUح،  مهمات و خودرو به دفعات بشرح موجود در پرونده.

8 – تحصيل مال نامشروع از طرق مختلف از قبيل آدم ربايي، گروگانگيري،  سرقت از بيت اNال ،  اخذ دnر از سرويس هاي اطUعاتي بيگانه ،  اخذ وجه از قاچاقچيان مواد مخدر.

9 – فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسUمي ايران از طريق مصاحبه هاي متعدد با شبکه هاي معاند و ضد انقUب.

10 -  ارتباط با عناصر سرويس هاي اطUعاتي بيگانه از جمله افسران اطUعاتي آمريکا و رژيم صهيونيستي در پوشش ناتو ،  برخي افسران اطUعاتي بعضي کشورهاي عربي و گروهک هاي ضدانقUب خارج از کشور مانند
.jگروهک منافق

11 – ورود و خروج غير مجاز از خاک جمهوري اسUمي ايران .

40 فقره  عمليات راهبندي مسلحانه توام با انفجار انجام داده nزم به توضيح است گروهک تروريستي تحت هدايت محکوم عبداNجيد ريگي از سال 82،  35 مورد گروگانگيري از اتباع داخلي و خارجي ،  25 مورد اخاذي و بيش از 
که در نتيجه اين اقدامات شرورانه، 154 نفر از نيروهاي انتظامي و مردم بي گناه بدست نامبرده و عوامل اين گروهک شهيد و تعداد 320 نفر نيز مجروح گرديده اند.

گزارش پايگاه اطUع رساني دادسراي عمومي و انقUب تهران حاکيست: متهم ريگي در جريان دادگاه ،  مسئوليت اقدامت گروهک خود را پذيرفت و اذعان نمود در برخي از قتل ها مباشرت و در برخي نيز آمريت داشته است .

نامبرده همچنj تمامي موارد اتهامي مطروحه در کيفرخواست صادره از سوي دادستاني را پذيرفت و توضيح داد که تصميمات تمامي اقدامات تخريبي، بمب گذاري، قتل و غيره با مسئوليت وي انجام شده است.

اين گزارش اضافه کرد : در جلسه دادگاه که با حضور نماينده مدعي العموم ،  وکيل محکوم عليه ، شکات و خانواده های شهدای اقدامات تروریستی گروهک مذکور برگزار شده بود، نماينده دادستان پس از قرائت کيفرخواست
، خواستار اشد مجازات براي متهم شده بود.

متعاقبا ريگي در جريان دفاع از خود ضمن قبول اتهامات و جنایات ارتکابی ، اقدامات خود را اشتباه خواند و تاکید کرد جنایاتش با موازین اسUمی و انسانی در تضاد بوده است و در ادامه از عوامل گروهک خود نیز خواست که
اشتباهات او را تکرار نکنند. وی همچنین خواستار بخشش از سوی شکات پرونده شد.

در پي صدور حکم دادگاه،  حکم صادره مطابق مقررات به نامبرده ابUغ،  وي اعUم داشت «حکم صادره را قبول داشته و تقاضاي عفو دارم» که متعاقبا با درخواست عفو نامبرده توسط رياست محترم قوه قضائيه مخالفت گرديد.

با توجه به اهمیت پرونده و اتهامات محکوم عليه ريگي، پیشتر رسیدگی به اتهامات وي به دستور رییس قوه قضائیه و موافقت دیوان عالی کشور به دادسرا و دادگاههای تهران احاله شده بود.
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با حکم دادگاه انقUب اسUمی تهران عبداNجید ( عبداNالک) ریگی به دار مجازات آویخته شد

با توجه به اهمیت پرونده و اتهامات محکوم عليه ريگي، پیشتر رسیدگی به اتهامات وي به دستور رییس قوه قضائیه و موافقت دیوان عالی کشور به دادسرا و دادگاههای تهران احاله شده بود.

ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است.
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