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 САД су затражиле од Ирана да одмах ослободи све Американце "неправедно
затворене" у тој земљи, рекао је данас за Франс прес званичник Стејт департмента.

  

  

Он је то изјавио после објаве Ирана да је на десет година затвора осуђен један
Американац оптужен да се "инфилтрирао" у ту земљу.

  

"Ирански режим наставља да држи у затвору америчке држављане и друге странце на
основу измишљених оптужби о питањима националне безбедности", рекао је тај
званичник, наводи Франс прес.

  

Ирански суд је саопштио раније данас да је ухапшен брат председника Хасана Роханија
и да је један амерички држављанин осуђен на 10 година затвора по оптужби да се
"инфилтрирао" у земљу. Идентитет америчког држављанина није одмах наведен, само је
наведено да има двојно држављанство САД и још једне земље.

  

Портпарол суда Голамхосеин Мохсени Еђехи је објавио обе вести данас на редовном
прес брифингу са локалним новинарима, преноси агенција Асошиејтед прес.

  

Од доласка председника Доналда Трампа на власт, јасно се заоштрила реторика између
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Вашингтона и Техерана.

  

Амерички званичник, који такође није навео име осуђеног Американца, подсетио је да
сви држављани САД, посебно они с двојним америчким и иранским држављанством који
планирају да посете Иран треба пажљиво да прочитају последње упозорење Стејт
департмента о путовањима према којима се не саветује Американцима да иду у ту
земљу.

  

Агенција АП наводи да се највероватније односи на Низара Заку, човек који има стални
боравак у САД а пореклом је из Либана и који се залаже за слободу Интернета. Он живи
у Вашингтону и радио је за америчку владу, а нестао је у Ирану у септембру 2015.

  

Још два мушкарца са двојним иранско-америчким држављанством, бизнисмен Сиамак
Намази и његов отац Мохамад Багер Намази, осуђени су у октобру 2016. са још четири
особе на десет година зтвора за "шпијунажу" у корист Вашингтона. САД су више пута
тражиле њихово ослобађање.

  

Вашингтон такође тражи сарадњу Техерана у случају Роберта Левинсона бившег агента
ФБИ, који је нестао у Ирану 2007. године.

  

Робин Шахини, још један двојни држављанин САД и Ирана, пуштен је уз кауцију прошле
године после вишенедељног штрајка глађу док је служио казну затвора од 18 година за
"сарађну с непријатељском владу", наводи АП.

  

Иранско-амерички менаџер уметничке галерије Каран Вафадари и његова иранска
супруга притворени су прошле године али још нису осуђени за било шта.

  

Портпарол суда Еђехи је рекао да је Роханијев брат, Хосеин Фереидун, притворен због
навода о финансијским проневерама и да има права да тражи да буде пуштен уз кауцију
али да то још није урадио.
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Вашингтон и Техеран немају дипломтаске односе од априла 1980, прекинути у јеку
догађаја око исламске револуције. После периода благог отопљавања односа у другом
мандату Барака Обаме, односи су се поново затегли с доласком Трампа.

  

САД и друге велике силе су са Ираном 14. јула 2015. потписале уговор о иранском
нуклеарном програму, и администрација Доналда Трампа за сада намерава да поштује
тај споразум, мада је критична према њему.

  

(Бета)
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