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Ирански председник Махмуд Ахмадинеџад положио је данас заклетву за свој други
председнички мандат на церемонији у скупштини.У свом инагурационом говору пред
скупштином, који је директно преносила државна телевизија, Ахмадинеџад је осудио
страно мешање у његовој земљи и обавезао се да штити устав и границе Ирана.

  

Иранска опозиција оптужила је Ахмадинеџада да је покрао изборе одржане 12. јуна. У
демонстрацијама које су уследиле после спорних изборних резултата погинуло је
најмање 30 демонстраната. 
  Опозиција је и данас позвала присталице да изађу пред скупштину и протестују због
чега су распоређене јаке полицијске снаге око зграде а околне продавнице и оближње
станице подземне железнице су затворене.

  

Како јављају очевици, полицајци у опреми за разбијање демонстрација растерали су
сузавцем неколико стотина демонстраната који су покушали да се окупе испред
скупштине и који су узвикивали слогане против Ахмадинежада. Ахмадинеџад је у свом
говору рекао да су председнички избори од 12. јуна означили почетак "важних промена
у Ирану и у свету".

  

Он је рекао да ће Иран наставити да се супротставља силама које "тлаче" и да ће
наставити да делује с намером да "промени механизам дискриминације у свету на
добробит свих народа". Како наводи агенција Ашошиејтед прес (АП) говор је био
неоубичајено благ за иранског председника који је познат по својим ратоборним
изјавама.

  

Он је позвао на јединство у земљи и рад на остваривању заједничких циљева. 
Ахмадинеџад није директно говорио о постизборним демонстрацијама али је нагласио да
ће његова влада да се супротстави било каквом "крешену закона и мешању".

  

"Нећемо остати неми, нећемо толерисати непоштовање, мешање и увреде", рекао је он. 
  Он је само овлаш поменуо запад и САД, које су његове присталице раније оптуживале
да подржавају уличне протесте у Ирану.

  

 1 / 2



Махмуд Ахмадинеџад положио заклетву за други мандат
среда, 05 август 2009 13:08

"Неке земље нису признале изборе нити упутиле чештитке. Оне не поштују права наших
народа а истовремено себе сматрају аршином демократије", рекао је он и додао да "нико
не чека на било чије честитке".

  

Његовој инагурацији присуствовали су водећи ирански званичници и верске вође а нису
дошли опозициони лидери и умерени посланици. Јуче је ирански верски врховни вођа
Ајатола Али Хаменеи званично одобрио Ахмадинеџадов избор за други мандат.

  

Према Уставу Ахмадинеџад има две недеље да предложи владу и поднесе списак
министара парламенту на одобравање. 

  

(Бета)
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