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روح ا� زم؛ دیوان عالی ایران حکم اعدام را تایید کرد

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

روح ا� زم در دادگاه، پدر وی چند ماه پیش در نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران حکم اعدام
پسرش را "خالف عدالت و دادرسی اسالمی" خوانده بود

غالمحسین 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 اعالم کرده بود حکم اعدام روح ا� زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، صادر شد و دادگاه
١٣ مورد از عناوین اتهامات را از مصادیق افساد فی االرض دانسته است.

آقای زم در دادگاه بخشی از اعتراف ها و اتهام هایش را رد کرده بود. وی در دادگاه گفته بود که خبرنگار است و
"کار مطبوعاتی" می کرده بنابراین "اتهام معاونت گسترده در ایجاد احراق، تخریب و اخالل در نظام اقتصادی" را
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قبول ندارد. او همچنین اتهام افساد فی االرض را رد کرده بود.

تیرماه امسال محمدعلی زم، پدر روح ا� زم در نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران حکم
اعدام پسرش را "خالف عدالت و دادرسی اسالمی" خوانده بود.

پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز محاکمه روح ا� زم را "ناعادالنه و مغایر با قوانین کشور و موازین حقوق
جهانی" خوانده بود.

ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه روح ا� زم بود

روح ا� زم پیش از بازداشت در فرانسه اقامت داشت. سپاه پاسداران انقالب اسالمی ۲۲ مهر پارسال خبر
بازداشت و انتقالش به ایران را اعالم کرد.

آقای زم از عراق به ایران منتقل شد و منبعی آگاه در دولت عراق به بی بی سی فارسی گفته بود که "دستگاه
اطالعاتی عراق همزمان با ورود هواپیمای حامل روح ا� زم به بغداد او را بازداشت کرده است". این منبع به
بی بی سی گفت آقای زم "بیش از یک روز در بازداشت دستگاه اطالعاتی عراق بود و سپس مطابق موافقتنامه

استرداد مجرمین به ایران تحویل داده شد."

روح ا� زم کیست؟

قوانین اعدام در ایران چیست؟

TASNIM

مستند� روح ا� زم چرا به عراق رفت و چگونه بازداشت شد؟
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روح ا� زم، فرزند محمدعلی زم، روحانی شناخته شده ایرانی و رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
است.

او پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ برای مدتی بازداشت شد و سپس ایران را ترک کرد و به مالزی و
از آنجا به عنوان پناهنده به فرانسه رفت.

روح ا� زم در اولین سال های خروجش از ایران در نامه هایی خطاب به آیت ا� علی خامنه ای، رهبر حکومت ایران،
مواردی از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را فاش کرد.

آقای زم در سال های گذشته، ابتدا وب سایت و سپس کانال تلگرامی آمدنیوز (صدای مردم) را راه اندازی کرد.

آمدنیوز به مرور کانال تلگرامی پرمخاطبی شد که با افشای چند خبر پشت پرده و امنیتی، نظیر حساب های بانکی
صادق الریجانی 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 اعتراض های دی ۱۳۹۶ را هم به صورت گسترده ای پوشش داد. البته این کانال اخباری هم
منتشر کرد که صحت نداشتند.

در اعتراضات گسترده دی ماه ۱۳۹۶ آمدنیوز یکی از رسانه هایی بود که فراخوان تجمعات اعتراضی در آن منتشر
می شد.

دستگیری زم؛ مخالفان حکومت ایران در خارج کشور چگونه 'ربوده می شوند'؟

روح ا� زم، موسس آمدنیوز کیست؟

مهمترین خبرها

روح ا� زم؛ دیوان عالی ایران حکم اعدام را تایید کرد
یک ساعت پیش

کرونا؛ واکسیناسیون گسترده در بریتانیا آغاز شد
۳ ساعت پیش

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

گزارش و تحلیل

واکسیناسیون کرونا؛ زندگی به حالت سابق برمی گردد؟

یک ساعت پیش
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