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 Ирански демонстранти наставили су с протестима после признања Техерана да је
војска Ирана грешком оборила украјински авион са 176 путника и чланова посаде.

  

  Демонстранти су се данас други дан заредом окупили у Техерану и другим градовима,
захтевајући оставке високих званичника, преноси ББЦ.   

Они су протестовали упркос распоређивању бројних припадника полиције и елитне
Револуционарне гарде Ирана.

  

На друштвеним мрежама су објављени снимци на којима се демонстранти могу чути како
узвикују антивладине слогане.

  

"Они лажу да је Америка наш непријатељ, наш непријатељ је овде", узвикивали су
демонстранти, између осталог.

  

На једном снимку види се очигледно симболички чин студената који, пркосећи државној
пропаганди, воде рачуна да не прелазе преко застава САД и Израела, нацртаних на
поду једног универзитета у Техерану.

  

Друга група демонстраната је раније данас испред британске амбасаде у Техерану
запалила заставу те земље и Израела, уз повике "Смрт Великој Британији", "Смрт САД"
и "Смрт Израелу".
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Јуче су се студенти окупили испред два универзитета како би одали почаст жртвама
обарања авиона, али су током вечери избили насилни протести, а безбедносне снаге су
бацале сузавац да растерају масу.

  

Протести су почели пошто је Техеран јуче признао да је "ненамерно" оборио украјински
авион у среду рано ујутру, иако је неколико дана негирао повезаност с тим инцидентом,
у време високих тензија с Вашингтоном.

  

У паду авиона погинуло је свих 176 путника и чланова посаде, међу којима су биле
десетине Иранаца и Канађана, али и држављани Украјине, Велике Британије,
Авганистана и Шведске.

  

Авион који је летео ка Кијеву оборен је близу Техерана, недуго пошто је Иран исте ноћи
извео ракетни напад на две базе у Ираку у којима су стациониране америчке снаге. Тај
напад је био одговор на убиство иранског генерала Касема Солејманија ког су САД
убиле дроном 3. јануара на багдадском аеродрому.

  

(Бета)
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