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Onrust in Iran
IRAN / De Verenigde Staten hebben begin januari een belangrijke Iraanse
generaal gedood. Dat kon je lezen in de Kits van 9 januari 2020. Honderdduizenden mensen rouwden om hem en schreeuwden om wraak.
Het botert al lang niet tussen Amerika
en Iran. President Trump zei dat generaal Soleimani een gevaar was voor zijn
land. Dus moest de man sterven. Vorige
week woensdag schoot Iran een aantal
raketten af op Amerikaanse basissen in
Irak. Op de Iraanse staatstelevisie werd
gesproken over het vermoorden van
Trump. Wie dat doet, zou een beloning
van 80 miljoen dollar opstrijken. De
relatie tussen Amerika en Iran is dus erg
explosief.

Vliegtuig neergehaald
Dezelfde dag stortte een Oekraïens passagiersvliegtuig neer in de buurt van
Teheran. Daarbij kwamen 176 inzittenden om het leven. Er waren veel Iraniërs
en Canadezen bij. Aanvankelijk werd
gedacht aan een ongeluk. Maar al snel
werd duidelijk dat er een aanslag op het
vliegtuig was gepleegd. Eerst ontkende
de regering van Iran dat zij er iets mee te
maken had. Maar later gaf Iran toe dat
het leger het vliegtuig neerschoot. Dat
gebeurde per vergissing. Ze dachten dat
het een ‘vijandig doel’ was. De Iraanse
regering had dus eerst gelogen.

Protest
De bevolking van Iran pikt de leugen
van hun leiders niet. Elke dag is er groot
straatprotest. Dat is gericht tegen het
regime en de hoogste geestelijke leider.
Ook in november vorig jaar waren er al
straatprotesten. Daarbij zouden 1 500
Iraniërs gedood zijn. Er is onduidelijkheid over dit aantal. Dat komt onder
meer doordat het Iraanse regime het
internet had platgelegd. Zo kwam de buitenwereld erg weinig te weten over wat
er precies gebeurde. Momenteel gebruiken de veiligheidstroepen traangas, en
wordt er op de betogers geschoten. Een
deel van de bevolking is bijzonder boos
en protesteert. Een ander deel staat nog
steeds achter de regering.

>>> Een Iraanse vrouw houdt een bord vast met deze tekst: ‘Uw
fout was niet zo bedoeld, uw leugen was dat wel’. (Foto Belga)

