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Иранска револуционарна гарда саопштила је да би лидеру опозиције и другопласираном
председничком кандидату Мирхосеину Мусавију требало да се суди због подстицања на
нереде који су избили након председничких избора 12. јуна.

  

„Ако су Мусави, поражени кандидат Мехди Каруби и бивши председник Мохамед Хатами
главни осумњичени који стоје иза плишане револуције у Ирану, а они то јесу, очекујемо
да ће правосуђе да их гони, ухапси, изведе пред суд и казни”, изјавио је један од
истакнутих заповедника Гарде Јадола Јавани, како преноси иранска агенција ИРНА.

  

Други истакнути ирански војни заповедник је данас рекао да би требало да се уведе
већа контрола страних медија како би се очувао владајући систем, нарочито након
спорних председничких избора, јавља Ројтерс.

  

„Након неуспеха плишане револуције у Ирану, главни страни елементи у земљи
припремају другу фазу свог плана у циљу слабљења система. Део тог плана је да
употребе своје медије. Стога би стране медије требало више контролисати”, изјавио је
Масуд Јазајери.

  

Данас је у Ирану смењен и затворен шеф затвора Кахризак, након што је у притвору у
овом затвору на југу Техерана умрло најмање троје људи, а затворена су и тројица
полицајаца који су тукли затворенике.

  

У саопштењу полиције је потврђено да је у Кахризаку било озбиљних кршења
овлашћења, док је начелник иранске полиције Есмаил Ахмади-Мохадам такође потврдио
да су у овом затвору мучени и појединци ухапшени након председничких избора
одржаних у јуну.

  

Ирански врховни вођа ајатолах Али Хамнеи је у јулу наредио да се овај затвор затвори
због „недостатка неопходних стандарда” за заштиту права затвореника, подсећа
британска агенција.

  

 1 / 2



Иранска револуционарна гарда тражи суђење Мусавију
недеља, 09 август 2009 19:55

Према писању државних медија, у Ирану је у нередима који су избили након
председничких избора живот изгубило најмање 26 људи, док је затворено њих више
стотина.

  

(Танјуг)
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