با اعدام زھرا بھرامی ،ھلند مناسباتش با دولت اﯾران را به تعليق درآورد

خبرگزاری ھرانا  -در پی اعدام زھرا بھرامی ﯾک ھلندی اﯾرانی تبار توسط حکومت اسالمی اﯾران ،دولت ھلند مناسبات سياسی
خود را با جمھوری اسالمی اﯾران به حال تعليق درآورد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،سخنگوی وزارت خارجه ھلند با بيان اﯾنکه وزﯾر خارجه اﯾن کشور از شنيدن خبر اعدام اﯾن زن اﯾرانی
ھلندی شوکه شده است ،گفت ،دولت ھلند تصميم گرفت از امروز تمام تماسھای دﯾپلماتيک با رژﯾم تھران را معلق کند.
اﯾن سخنگوی ھلندی افزود ،فقط ﯾک رژﯾم بربر میتواند به چنين اقدام ھولناکی دست بزند.
به گفتﮥ دادستانی تھران زھرا بھرامی شھروند ھلندی اﯾرانی تبار امروز صبح شنبه در اﯾران اعدام شد .زھرا بھرامی در تظاھرات
ششم دی ماه  ١٣٨٨در اعتراض به نتيجﮥ رسمی دھمين انتخابات رﯾاست جمھوری اﯾران دستگير شده بود.
پس از دستگيری قوۀ قضاﯾيه جمھوری اسالمی او را به قاچاق مواد مخدر متھم کرد و مدعی شد که در بازرسی از منزل وی ۴۵٠
گرم کوکائين و  ۴٢٠گرم ترﯾاک به دست آمده است .پنج روز پيش وزارت امور خارجﮥ اﯾران با تکرار ھمين ادعا دخالتھای
کشورھای اروپاﯾی برای نجات جان زھرا بھرامی را مورد سرزنش قرار داده و گفته بود که رسيدگی به پروندۀ اتھامی خانم زھرا
بھرامی ادامه دارد.
دختر زھرا بھرامی و وکيل مدافع وی گفته بودند که قوۀ قضاﯾيه جمھوری اسالمی زھرا بھرامی را به عضوﯾت در سازمان »انجمن
پادشاھی« نيز متھم کرده است.
اعدام ناگھانی زھرا بھرامی ھمزمان است با اعتراض اتحادﯾﮥ اروپا به اعدامھای گسترده در جمھوری اسالمی اﯾران .پنجشنبﮥ
گذشته خانم کاترﯾن آشتون نماﯾندۀ سياست خارجی اتحادﯾه اروپا با ابراز نگرانی از آھنگ پرشتاب اعدامھا در اﯾران خواستار لغو
کليه احکام صادر شدۀ اعدام در جمھوری اسالمی شد و از مقامات اﯾن کشور خواست که اجرای مجازات اعدام را به حال تعليق
درآورد .از اول ژانوﯾه تاکنون  ۶۶نفر ،ﯾعنی به طور متوسط دو نفر در روز ،در اﯾران اعدام شدهاند.
دولت ھلند امروز سفير جمھوری اسالمی اﯾران را در آمستردام احضار کرد و خواستار توضيحات الزم در مورد اعدام خانم زھرا
بھرامی شد.
در پنجم ژانوﯾه گذشته ھلند و اتحادﯾﮥ اروپا ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت خانم زھرا بھرامی خواستار توضيحات مقامات جمھوری
اسالمی در مورد وضعيت وی شده بودند .در پاسخ ،سخنگوی وزارت امور خارجﮥ جمھوری اسالمی اﯾران ،رامين مھمانپرست
کشورھای اروپاﯾی را متھم به دخالت در امور داخلی اﯾران کرده بود

