اعدام روح هللا زم یک جنایت است و باید با محکومیت جهانی روبرو شود

سازمان حقوق بشر ایران؛  ۲۲آذر  :۹۹۱۱صبح روز جاری ،روحهللا زم مدیر کانال تلگرامی
آمدنیوز با اتهام «افساد فی االرض» در مکانی نامعلوم اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران این اعدام را شدیدا محکوم کرد و خواهان واکنش قوی جامعه جهانی شد.
محمود امیری مقدم ،مدیر و سخنگوی این سازمان در این خصوص گفت« :اعدام روحهللا زم یک
جنایت است و مسئوالن جمهوری اسالمی باید پاسخگوی آن باشند.عالوه بر غیر انسانی بودن این
مجازات ،دلیل اعدام او مدیریت یک رسانه بود که در هیچ کشوری با حداقل آزادی بیان جرم محسوب

نمیشود .دادرسی و دادگاه غیر عادالنه و آدم ربایی از جمله دیگر جرائم جمهوری اسالمی در این
پرونده میباشند».
بنا به گزارش خبرگزاری میزان ،نزدیک به قوه قضائیه ،سحرگاه روز جاری  ۲۲آذر ماه ۹۹۱۱
حکم اعدام روحهللا زم ،فعال سیاسی و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز اجرا شد .در این گزارش به محل
دقیق اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی اشارهای نشده است.
براساس این گزارش ،دادگاه بدوی  ۹۹مورد از عناوین ریز اتهامات روحهللا زم را از مصادیق
«افساد فی االرض» تشخیص داده بود و حکم اعدام برهمین اساس صادر شده بود .این  ۹۹اتهام در
این گزارش «ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ نشر اکاذیب به طور گسترده؛
معاونت در تخریب؛ معاونت در ایجاد اخالل در نظام اقتصادی کشور؛ برهم زدن امنیت داخلی و
خارجی کشور؛ جاسوسی به نفع سرویس اطالعاتی یکی از کشورهای منطقه؛ جاسوسی به نفع
سرویس اطالعاتی کشور فرانسه در ابتدای سال  ۱۹تا زمان دستگیری؛ همکاری با دولت متخاصم
آمریکا علیه نظام جمهوری اسالمی در نیمه دوم اسفند ماه سال  ۱۹تا زمان دستگیری؛ اجتماع و تبانی
به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی؛ مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری
اسالمی به نفع گروهها و سازمانهای مخالف ایران ،مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و
کشتار در دی ماه سال ۱۹؛ مشارکت در جمع آوری اطالعات طبقهبندیشده با هدف برهم زدن امنیت
کشور؛ مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده؛ توهین به مقدسات اسالم؛ تحصیل مال از طریق
نامشروع و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی جرائم ارتکابی» عنوان شده است.
محمود امیریمقدم در بخشی از سخنانش در اینباره گفت« :عالوه بر علی خامنهای و ابراهیم رئیسی،
تمامی کسانی در آدم ربایی ،تحت فشار قرار دادن برای اعتراف ،صدور و تایید حکم  ،و اجرای حکم
اعدام روحهللا زم دست داشتهاند باید در قبال این جنایات پاسخگو باشند ».

جلسات دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات زم طی  ۹جلسه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۹۱
دادگاه انقالب تهران به صورت علنی برگزار شده بود و چهار روز پیش یعنی  ۹۱آذر ماه،
غالمحسین اسماعیلی خبر از تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور را داد.
روحهللا زم که پیش از بازداشت در کشور فرانسه زندگی میکرد و اقامت پناهندگی این کشور را
داشت ،مهر ماه سال  ۹۹۱۱درطی سفر به کشور عراق بازداشت و به ایران انتقال داده شد .
یک روز پس از انتشار خبر بازداشت روحهللا زم از سوی سپاه پاسداران ،روزنامه فرانسوی
فیگارو درخصوص نحوه دستگیری آقای زم ،نوشت که نیروهای اطالعاتی ایران با فریب این فرد به
بهانه دیدار با آیتهللا علی سیستانی ،رهبر شیعیان عراق در نجف ،او را به بغداد کشانده و سپس او را
دستگیر

کردهاند .

