Ιρανοί με γερμανικά και τουρκικά
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"Ιρανοίμε διπλή υπήκοότητα" ήταν μεταξύ εκείνων που βοήθησαν να προωθηθούν και να πάρουν
μεγαλύτερες διαστάσεις οι διαμαρτυρίες ενάντια στις αυξανόμενες τιμές βενζίνης, οι οποίες
γρήγορα εξελίχθηκαν σε χιονοστιβάδα βίαιων ταραχών σε όλη την επικράτεια της Ισλαμικής
Δημοκρατίας, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Ιρανοίπου διέθεταν επίσης γερμανικά, τουρκικά και αφγανικά διαβατήρια ήταν μεταξύ εκείνων που
τέθηκαν υπό κράτηση την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε την Τετάρτη αναφέροντας μη
κατονομασθείσες πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Κατασχέθηκε "ειδικός εξοπλισμός
σαμποτάζ", πρόσθεσε το πρακτορείο Fars.
Οιδιπλής υπηκοότητας πολίτες φαινόταν ότι "χρηματοδοτήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στο
εξωτερικό" με στόχο να πλήξουν τις υποδομές του Ιράν και να εκδηλώσουν δράσεις πολιτικής
ανυπακοής, λέει το πρακτορείο. Αυτοί οι ύποπτοι, σύμφωνα με πληροφορίες, "ομολόγησαν τους
δεσμούς τους με τις ξένες υπηρεσίες κατασκοπείας μετά τη σύλληψή τους".
Οιτιμές του φυσικού αερίου ανέβηκαν στα ύψη το Σαββατοκύριακο, μετά από απόφαση της
ιρανικής κυβέρνησης να μειώσει τις επιδοτήσεις καυσίμων και να ανακατευθύνει τα κεφάλαια αυτά
για την υποστήριξη περισσότερων από 60 εκατομμυρίων ατόμων που έχουν ανάγκη. Το μέτρο
όμως δεν έγινε ευπρόσδεκτο καθώς πλήθος κόσμου βγήκε στον δρόμο σε μαζικές διαδηλώσεις σε
αρκετές πόλεις την Παρασκευή.
Οιυπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν εκτιμούν ότι περίπου 87.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συγκεντρώσεις από την περασμένη Παρασκευή.
Οιπερισσότεροι από αυτούς απέφευγαν να συνταχθούν με τους διαδηλωτές που "είχαν
προετοιμαστεί" για σύγκρουση με την αστυνομία και που "ανυπομονούσαν να κλιμακωθεί η
κατάσταση", ισχυρίζονται οι πηγές ασφαλείας. Οι διαμαρτυρίες έχουν κλιμακωθεί, καθώς πλέον
υπάρχουν αναφορές για θανάτους και τραυματισμούς.

Τρίαμέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν από διαδηλωτές μόνο στην επαρχία της
Τεχεράνης, πριν "αποκατασταθεί η ηρεμία" στην υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ την
Τρίτη.
Ουπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, εξέφρασε νωρίτερα την υποστήριξή του στους
Ιρανούς που έκαναν διαδηλώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των τιμών των
καυσίμων.
Ουπουργός Εξωτερικών, Τζαβάντ Ζαρίφ, απάντησε ότι η αυτοαποκαλούμενη αλληλεγγύη της
Ουάσινγκτον στους Ιρανούς, που διαμαρτύρονται για την αύξηση του κόστους καυσίμων, δεν
μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη, καθώς οι κυρώσεις των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει πολλά δεινά
στην Ισλαμική Δημοκρατία.
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