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11 نفر اازز ااعضايي گرووهك جنداالشيیطانن ااعداامم شدند
 

ززااهداانن - رريیيیس كل ددااددگستريي سيیستانن ووبلوچستانن گفت: صبح اامرووزز
(ددووشنبه) 11 نفر اازز وواابستگانن گرووهك تروورريیستي جنداالشيیطانن ووعواامل

خوددفرووخته بيیگانه كه طي ماههايي ااخيیر ددرر حوااددثث تروورريیستي ااستانن، ددررگيیريي
با مامورراانن اانتظامي وو به شهاددتت ررساندنن مرددمم بيیگناهه نقش ددااشتند، ددرر ززنداانن

ززااهداانن ااعداامم شدند.
 

'ابراهيم حميدي' روز دوشنبه در اط#عيه نمابر شده به خبرگزاري جمهوري
اس#مي، افزود: اين عناصر فاسد و محارب، با ت#ش نيروهاي امنيتي و

اط#عاتي و سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسايي و دستگير شدند. 
در اط#عيه آمده است: اين عناصر پس از تحويل به دستگاه قضايي استان طبق
موازين شرعي و قانوني و انجام تشريفات دادرسي عاد_نه در جلسه علني
دادگاه محاكمه شدند. همه اين عناصر به اتهام افساد في ا_رض و محاربه با
خدا و رسول(ص) و مقابله با نظام مقدس جمهوري اس#مي ايران به اعدام

محكوم و حكم آنان پس از تاييد مراجع عالي قضايي كشور به اجرا درآمد. 
در اين اط#عيه اسامي معدومان و مهمترين عناوين اتهامي آنان به شرح ذيل

آمده است: 
'عبدالباسط شه بخش' فرزند 'اp داد'، 'عبدالناصر شه بخش' فرزند اp داد،
'عبدالشكور زنگي زهي' فرزند 'حسt' به اتهام محاربه و افساد في ا_رض و
تيراندازي به سمت ماموران پليس راه در جاده زاهدان به خاش كه منجر به

شهادت سه تن از آنان شد. 
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'محمدصالح اس#م زهي' فرزند 'عطامحمد'، 'ناصر شه بخش' فرزند 'زمان'، '_ل
محمد شه بخش' فرزند 'كريم'، 'عطااp ريگي' فرزند 'نظر محمد' به اتهام محاربه
و افساد في ا_رض از طريق اقدام مسلحانه و اجراي كمt عليه كاركنان نيروي
انتظامي در منطقه '_ر' زاهدان كه منجر به شهادت 12 تن از آنان شد و
همچنt وارد كردن بيش از 200 كيلوگرم مواد منفجره براي اقدامات تروريستي

به داخل كشور اعدام شدند. 
'عبدالرحمن نارويي' فرزند 'خالقداد' مشهور به 'رحمن' با نام مستعار 'محمدگل'
به اتهام محاربه و افساد في ا_رض از طريق تهيه منزل تيمي و خودرو براي
تروريستها و تهيه بمب و انتقال عام#ن انتحاري مسجد علي ابن ابيطالب(ع) به
داخل شهر زاهدان و اقدام به بمب گذاري در مسجد الغدير و خيابان آزادگان

زاهدان، اعدام شد. 
'عبدالرئوف شه بخش' فرزند 'شنبه' به اتهام محاربه و افساد في ا_رض از طريق
مشاركت در درگيري و اجراي كمt عليه كاركنان سپاه پاسداران در منطقه
كورين در سال 1386 كه منجر به شهادت 12 تن از كاركنان سپاه پاسداران

شد، به دار مجازات آويخته شد. 
'با_نچ نارويي' فرزند 'علي' به اتهام محاربه از طريق شركت در سرقت مسلحانه

و آدم ربايي مسلحانه و تجريد س#ح به قصد اخافه الناس اعدام شد. 
'احمد نارويي' فرزند 'عبدالكريم' به اتهام محاربه از طريق ايجاد آشوب در
زاهدان پس از حادثه تروريستي مسجد علي ابن ابيطالب(ع) و سرقت مسلحانه
و آدم ربايي و نگهداري دو قبضه نارنجك دستي جنگي و ايجاد خوف و رعب و

وحشت در مردم به دار مجازات آويخته شد. 
رييس كل دادگستري سيستان و بلوچستان همچنt گفت: همه معدومان از
هواداران گروهك تروريستي بوده و جهت پيشبرد اهداف گروهك فعاليت موثر

داشته اند. 
حميدي افزود: بار ديگر به همه اشرار و معاندان و كساني كه صف خود را از
ملت جدا كرده اند هشدار مي دهيم تا دير نشده به دامان ملت بازگردند و دست
از حمايت بدخواهان و اجانب و مزدوران خودفروخته استكبار بردارند كه در غير
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اين صورت دير يا زود در چنگال عدالت گرفتار شده و در آتش قهر ملت خواهند
سوخت. 

وي گفت: دستگاه قضايي در اجراي دقيق و سريع احكام و حدود الهي بر
محاربان و مفسدان لحظه اي درنگ نكرده و قاطعانه احكام اس#م را اجرا

خواهد كرد. 
رييس كل دادگستري سيستان و بلوچستان اظهار اميدواري كرد باقيمانده اشرار
و بازماندگان گروهك تروريستي، از سرنوشت شوم اين معدومان دست عبرت
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