
  
  

Opstand en protestbeweging van de Iraanse bevolking   tegen 
de dictatuur in Iran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
       Na de schijnverkiezingen van het mullah-regime op vrijdag 12 juni en de 
bevestiging van Ahmadinejad in zijn ambt, is de Iraanse bevolking haar opstand tegen 
de dictatuur van de mullahs in Iran begonnen. Miljoenen mensen gingen de straat op 
en demonstreerden op vreedzame wijze tegen de verkiezingsfraude en voor 
beëindiging van de dictatuur. Aan de demonstraties en protesten nemen vrouwen en 
mannen uit     alle bevolkingsgroepen en van elke leeftijd deel, zij zijn vervuld van 
hoop en energie voor verandering en een nieuw begin in vrijheid en democrati 



Maar het religieus-fascistische regime van de mullahs in Iran                                          
wil tot elke prijs aan de macht blijven en probeert met beestachtig geweld                    

de vreedzame protestbeweging van de bevolking neer te slaan                                         
en deze met brute en gewapende aanvallen op straat, met massa-arrestaties, met 

moorden en met folteringen en terechtstellingen te onderdrukken  

 
 
 
 
 
  



Revolte van de vrouwen in Iran 
  

Ze demonstreren voor een regimewisseling, ze vallen zwaarbewapende 

politieagenten aan- en ze worden bruut geslagen. Iraanse vrouwen 

staan bij de onlusten in de voorste linie. 
Een van de vele internet-video's van de afgelopen weken uit Iran 

toont een jonge man, die bij een bushalte in de hoofdstad Teheran 

zit. Blijkbaar zonder reden wordt hij door een politieagent met een 

stormmasker op aangevallen. Plotseling springt een vrouw in het 

beeld. Nog voor ze op de politieagent afstormt, schikt ze haar zwarte 

handtas en haar hoofddoek. Maar dan schopt ze erop los: eenmaal, 

tweemaal. Ze geeft nog een derde trap, voor ze door een groep 

militieleden met knuppels omsingeld, afgeranseld en 

teruggedrongen wordt. Die vrouw is een van de 

duizenden vrouwen in Iran.  Waarnemers zijn het 

erover eens dat het protest voor een groot deel door 

vrouwen gedragen wordt. "New York Times"-

columnist Roger Cohen berichtte in een reportage 

uit de Iraanse hoofdstad hoe vrouwen "de minder 

dappere mannen aansporen". Hij vertelt gezien te 

hebben hoe vrouwen door veiligheidstroepen geslagen 

werden, om zich kort daarop toch weer bij de 

protesten aan te sluiten. "Waarom zitten jullie daar 

nog?", riep een van die demonstrerende vrouwen een 

groep mannen toe. "Sta op! Sta op!"  

De bij een lopende camera gestorven jonge Neda Agha-

Soltan gaf de protesten een gezicht.  

 

 

 

 

 

 

"De vrouwen lijden meer dan de jonge mannen in Iran, daarom zijn ze moediger"en ze vormen één van 

de sterkste krachten in Iran, die grote veranderingen teweeg zullen brengen." (Spiegel Online) 

 



Teheran: Juli 2009 – 20 terechtstellingen op één dag  
Sinds de massa-arrestaties bij de recente demonstraties tegen de 
dictatuur in Iran, zijn al tientallen gearresteerden terechtgesteld, op 
straat werden meer dan 300 mensen gedood, duizenden werden 
gewond en meer dan 10.000 mensen zijn gearresteerd 
EURONEWS, 17 juli, Taraneh Moussavi, 28, werd  op 19 juni bij 
een demonstratie gearresteerd. Taraneh werd tientallen keren door 
regime-beulen verkracht, zodat ze zware in- en uitwendige 
verwondingen opliep. Toen men later haar lijk aan de familie 
overdroeg, vertoonde haar onderlichaam zware brandwonden, 
daamee probeerde men de sporen van haar lichamelijke folteringen 
te verdoezelen.  

23 juli: Voor de Evin-gevangenis zitten 
wanhopige moeders. Een rechter: „Wees gerust, 
je zoon stelt het goed. Hij is in Evin en wordt 

ondervraagd. Ga naar huis.“ De volgende dag verneemt ze van de 
zogenaamde "Revolutionaire Rechtbank" dat Sohrab toch niet in 
Evin is. Men drukt haar foto's van doden in de hand. En Sohrab, 
19,  bevindt zich  daaronder. Een kogel in het hart. Hij had aan 
een vreedzame demonstratie deelgenomen.  

Internationaal Juristen-comité ter verdediging van de 
slachtoffers van de repressie in Iran 
17 juli 2009, Parijs: Het comité wil er zich met alle juridische 
mogelijkheden voor inzetten dat de verantwoordelijken in Iran 
door de Verenigde Naties ter verantwoording geroepen en de              
slachtoffers juridisch bijgestaan worden.  
7 juli, Genève: Verenigde Naties veroordelen Iran wegens de 
brute onderdrukking en de massa-arrestaties 
6 onafhankelijke UNO-experts hebben het Iraanse regime 
opgeroepen, zich aan de internationale verdragen ter bescherming 
van de mensenrechten te houden en het bezoek van een 
onafhankelijke UNO-delegatie aan Iran toe te laten.  

 
Juni/Juli 2009 - Iraniërs hebben elke 
week een demonstratie in Den Haag om 
het Nederlandse parlement op te roepen 
zich solidair op te stellen met de wil van 
het Iraanse volk, democratie en vrijheid. 
Henk de Haan (CDA), nam ook deel. 

 
Wij willen u graag vragen ons hun e-mail adres te geven, zodat we kunnen vanaf het nieuws bulletin 

per e-mail aan u sturen en om dat wij dan minder drukkosten hebben. Hartelijk dank 

http://www.ksta.de/�

