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Иранска револуционарна гарда запретила одлучном акцијом свима који путем интернета
"стварају тензије". У сукобу у Ирану, према различитим изворима, погинуло између седам
и 15 људи, а на стотине повређено. Ухапшено 17 опозиционих активиста. Мусави позвао
на мирне протесте. Нападнута француска амбасада у Техерану.

  

Иранска револуционарна гарда, елитне безбедносне снаге под директном командом
ајатолаха Али Хамнеија, по први пут се огласила од почетка постизборне кризе у тој
држави, запретивши одлучним мерама против свих који путем интернета "стварају
тензије" у исламској републици.

  

Упозорење формације, познате и под именом "Куди", уследило је свега дан након што је
иранска влада поништила акредитације страним новинарима и наложила им да не
напуштају канцеларије, чиме је стављена тачка на извештавање са демонстрација које
већ четири дана за редом организују присталице Мирхусеина Мусавија.

  

У међувремену, иранско министарство спољних послова уручило је оштар протест
швајцарском амбасадору у Техерану, који заступа и интересе САД, изражавајући
озбиљно негодовање због "интервенционистичких" изјава америчких званичника после
председничких избора.

  

Претходно, сличан протест уручен је канадском, али и амбасадорима неколико чланица
Европске уније.

  

Нема тачних података колико је људи погинуло у ускобима у Ирану. Организација за
заштиту људских права "Амнести интернешенал" саопштила је да је погинуло 15 људи,
док су власти раније саопштиле да је погинуло седморо људи.

  

Организација за заштиту људских права саопштила је да је у Табризу, на северозападу
Ирана, ухапшено око 17 опозиционих активиста који су блиски Иранском покрету
слободе, додавши да су активисти одведени на непознате локације.
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Сарадници и родбина ухапшених саопштили су раније да су иранске власти ухапсиле
професора универзитета и аналитичара који су блиски реформском блоку кандидата
Мир Хусеина Мусавија на председничким изборима у Ирану.

  

Професор социологије на Универзитету у Техерану Хамид Реза Џалајпур, који је
учествовао у Мусавијевој предизборној кампањи, ухапшен је јутрос у свом дому, рекао је
за АФП Џалајпуров колега Иса Сахархиз.

  

Економиста и политички аналитичар Саид Лајлаз је, такође, ухапшен у својој кући,
потврдио је члан његове породице.

  

У Ирану је до сада ухапшено више званичника и новинара који подржавају лидера
опозиције. Неки од њих су пуштени након објављивања победе председника Махмуда
Ахадинежада на изборима.

  

Опозициони кандидат на председничким изборима у Ирану Мир Хосеин Мусави поново
је затражио поништавање резултата избора и одржавање нових.

  

Неколико фудбалера иранске репрезентације, на утакмици против Јужне Кореје, у знак
подршке опозиционом лидеру Мусавију, носило је зелене траке око руке.

  

Поражени председнички кандидат позвао је присталице да се, у знак солидарности с
породицама људи убијених у послеизборним немирима, сутра окупе на мирним
демонстрацијама или у џамијама.

  

"Протеклих дана, последица незаконитог и насилног сузбијања протеста изазваних
исходом председничких избора било је рањавање или убиство неколико наших
суграђана", навео је Мусави на свом Интернет-сајту.

  

"Позивам људе да изразе солидарност с њиховим породицама тако што ће се окупити у
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џамијама, или учествовати у мирним демонстрацијама", поручио је опозициони лидер.

  

Мусави је додао да ће и он бити присутан, али није навео где ни када.

  

После неколико дана протеста опозиције, контра-митинг организовале су и присталице
председника Махмуда Ахмадинежада у организацији Савета за координацију исламске
пропаганде.

  

Захтев опозиционих лидера да се пониште ирански председнички избори, одбијен је од
стране Врховног судског тела - Савета чувара исламске револуције.

  

"На основу Закона, захтев председничких кандидата који су тражили поништавање
избора не може бити разматран", изјавио је за иранску државну телевизију портпарол
Савета Абасали Кадходаи.

  

Савет чувара се сагласио са захтевом опозиције да се поново преброје гласови на
спорним бирачким местима, са председничких избора на којима је, према до сада
саопштеним резултатима, опет победио Махмуд Ахмадинежад.

  

Поновно пребројавање могло би да доведе до измене редоследа кандидата по броју
освојених гласова, саопштио је Савет.

  

Поражени кандидат, лидер опозиције Мир Хусеин Мусави уложио је жалбу Савету са
захтевом да се избори пониште, али је одмах потом изјавио да није оптимиста када је реч
о пресуди.

  

Међутим, сарадник опозиционих лидера, Мир Хусеина Мусавија и Мехдија Карубија,
каже да би они радије да се избори понове, него да се изнова броје гласови у "неколико
бирачких кутија".
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Ирански министар за обавештајна питања Голам Хусеин Мохсени Еџеје саопштио је
раније да је ухапшено укупно 26 особа које су одговорне за немире.

  

(РТС)
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