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 بود تهران در پليس افسر يك شهادت عامل و مخدر مواد دارسابقه قاچاقچيان از ريگي
شد اعدام هم ريگي عبدالمجيد

داشت نام ريگي عبدالمجيد محكومان از يكي. شدند آويخته مجازات دار به اوين زندان در كيفري دادگاه محكومان از نفر 2 ديروز صبح
اصابت هدف نيز را نفر 7 و رسانده شهادت به را پليس مامور يك آگاهي، پليس ماموران با مسلحانه درگيري در 85 سال فروردين كه

.بود داده قرار گلوله

 

دار به حالي در ـ دارسابقه قاچاقچيان از يكي ـ ريگي عبدالمجيد ديروز صبح كشور، عاليديوان سوي از صادره حكم تاييد با ،»جمجام «گزارش به

.افتاد تعويق به قضاييه قوه رئيس دستور با ريگي محمد نام به وي همدست ديگر اعدام حكم كه شد آويخته مجازات

با آزادگان بزرگراه در محمد همدستش اتفاق به كه حالي در 85 سال فروردين 25 روز شد، آويخته دار به زندان در ديروز صبح كه محكومي عبدالمجيد،

ران سوي از توقف دستور از پس كردند،مي حمل ترياك كيلو 380 زانتيا خودروي شليك با آنها. شدند متواري محل از بسرعت آگاهي، پليس گشت ماموــ

سوي به آن ساكنان گرفتن گروگان با و شده ايخانه وارد بزرگراه، حاشيه در شهركي در سرانجام گريز و تعقيب ساعت يك از بيش و پليس خودروي به

ران ران و قاچاقچيان ميان مسلحانه درگيري در. كردند تيراندازي ماموــ ناحيه از آگاهي گشت سرنشين ندافان، ناصر سومستوان آگاهي، پليس ماموــ

.رسيد شهادت به بيمارستان به انتقال از پس و گرفت قرار گلوله اصابت هدف شكم

اصابت هدف متهم دو هر پليس و قاچاقچيان ميان آتش تقابل در كه شدند مجروح ديگر نفر 7 و باخت جان گلوله شليك با نيز رهگذر يك حادثه اين در

درگيري با و بوده تهران به كشور شرق از كيلوترياك 380 حمل حال در آنها شد مشخص متهمان از تحقيق با. شدند دستگير و گرفته قرار گلوله

و مردم سوي به شليك و مخدر مواد گسترده قاچاق به آنها اعتراف و محكومان از تحقيق با. شدند دستگير سرانجام كه داشتند فرار قصد مسلحانه

قاضي سوي از صادره حكم كه شدند محكوم محاربه مجازات به مسلحانه درگيري دليل به و قصاص به جنايت اتهام به محاكمه از پس متهمان پليس،

.شد تاييد و ارسال كشور عاليديوان به صلواتي

افغاني متجاوز اعدام

.بود افغانستان اتباع از كه داشت نام زهيباريك حسين شد، مجازات اوين زندان در ديروز صبح كه محكومي ديگر
ران كار دستور در كريمرباط شهرستان در جنايتي وقوع درپي 85 سال مهرماه محكوم اين پرونده گرفت قرار ماموــ

.است كشته را جوانش همسر نيكپيك گاز با محكوم مرد شد، مشخص و

و داشته قرار پدرش شيطاني هاياذيت و آزار تحت پيش سال يك از وي شد معلوم مقتول دختر از تحقيق در
.شودمي جنايت مرتكب و درگير آنها با پدرش كند،مي كمك درخواست مادرش از كه زماني

از پس وي و ارسال تهران استان كيفري دادگاه 71 شعبه به جنايت اين پرونده متهم، دهندهتكان اعترافات با
.شد محكوم مرگ مجازات به زنا اتهام به و قصاص به جنايت اتهام به محاكمه
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 .داشت خواهد قانونی پیگرد سایت مطالب از غیرقانونی استفاده هرگونه. باشد می جم جام روزنامه به متعلق سایت این معنوی و مادی حقوق تمامی   
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