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اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ
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رادﯾﻮ

اﻳﺮان

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺟﻬﺎن

ﻫ

زم؛ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد

 ۱۸آذر  ۸ - ۱۳۹۹دﺳﺎﻣﺒﺮ GMT ۰۷ ۵۹ ،۲۰۲۰
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ

MIZAN

روح ا زم در دادﮔﺎه ،ﭘﺪر وی ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﺮان ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
ﭘﺴﺮش را "ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ و دادرﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ" ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ روح ا

زم در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﯿﺪ

ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام آﻗﺎی زم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ "ﺑﻠﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﮑﻢ روح ا

زم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮد و ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪ".

ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﺣﮑﻢ اﻋﺪام روحا

زم ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ آﻣﺪﻧﯿﻮز ،ﺻﺎدر ﺷﺪ و دادﮔﺎه

 ١٣ﻣﻮرد از ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻓﺴﺎد ﻓﯽاﻻرض داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻗﺎی زم در دادﮔﺎه ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺮافﻫﺎ و اﺗﻬﺎمﻫﺎﯾﺶ را رد ﮐﺮده ﺑﻮد .وی در دادﮔﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺳﺖ و
"ﮐﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ" ﻣﯽﮐﺮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ "اﺗﻬﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﺠﺎد اﺣﺮاق ،ﺗﺨﺮﯾﺐ و اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی" را
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ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﻬﺎم اﻓﺴﺎد ﻓﯽاﻻرض را رد ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻋﺪام در اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
زم در ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﯾﺮان ﺣﮑﻢ

ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ زم ،ﭘﺪر روحا

اﻋﺪام ﭘﺴﺮش را "ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ و دادرﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ" ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ روحا

زم را "ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮق

ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد.

TASNIM

اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه روح ا

روحا

زم ﺑﻮد

زم ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزداﺷﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ .ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۲۲ﻣﻬﺮ ﭘﺎرﺳﺎل ﺧﺒﺮ

ﺑﺎزداﺷﺖ و اﻧﺘﻘﺎﻟﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان را اﻋﻼم ﮐﺮد.
آﻗﺎی زم از ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﻣﻨﺒﻌﯽ آﮔﺎه در دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ "دﺳﺘﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﺮاق ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺣﺎﻣﻞ روحا

زم ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد او را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ" .اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ

ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﮔﻔﺖ آﻗﺎی زم "ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ روز در ﺑﺎزداﺷﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﺮاق ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺘﺮداد ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ".
ﻣﺴﺘﻨﺪ روحا

روحا
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12/8/2020

زم ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ زم ،روﺣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺮاﻧﯽ و رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺖ.
او ﭘﺲ از ﺣﻮادث اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ۱۳۸۸ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺰی و
از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ.
زم در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﺮوﺟﺶ از اﯾﺮان در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﯾﺖا

روحا

ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،رﻫﺒﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان،

ﻣﻮاردی از ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﻓﺎش ﮐﺮد.
آﻗﺎی زم در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺑﺘﺪا وبﺳﺎﯾﺖ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ آﻣﺪﻧﯿﻮز )ﺻﺪای ﻣﺮدم( را راهاﻧﺪازی ﮐﺮد.
دﺳﺘﮕﯿﺮی زم؛ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ 'رﺑﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ'؟
روحا

زم ،ﻣﻮﺳﺲ آﻣﺪﻧﯿﻮز ﮐﯿﺴﺖ؟

آﻣﺪﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎی ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ وﻗﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﻃﻮﺳﯽ ﻗﺎری ﻗﺮآن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮ اﯾﺮان،
ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی دی  ۱۳۹۶را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدهای ﭘﻮﺷﺶ داد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل اﺧﺒﺎری ﻫﻢ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده دی ﻣﺎه  ۱۳۹۶آﻣﺪﻧﯿﻮز ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ در آن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﺪ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ
روحا

زم؛ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺣﮑﻢ اﻋﺪام را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد

ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ

ﮐﺮوﻧﺎ؛ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ
 ۳ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ

اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق 'ﭼﻬﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ'

 ۱۴دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ

ﮔﺰارش و ﺗﺤﻠﯿﻞ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﺮوﻧﺎ؛ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد؟
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ
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