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7  .Mensenrechtensituatie  
Hoofdstuk 7 van ons verslag bevat een artikel over de toename 

van het aantal executies na de benoeming van Raisi tot president 

van Iran. Wij zetten ons onvermoeibaar in om executies in Iran 

te voorkomen, en wij roepen alle mensenrechtenorganisaties en 

officiële instellingen op om druk uit te oefenen op het Iraanse 

regime om een einde te maken aan de executies in Iran. 

 

Het tweede deel van dit hoofdstuk omvat het volgen van vier 

burgeropstanden in Iran. In deze waarneming wordt gewezen op 

de bron van de opstanden, te weten de menselijke basisbehoefte 

om te overleven, namelijk water. Als antwoord op de vraag naar 

water, vuurt het Iraanse regime op de mensen. Wij steunen de 

sociale netwerken die het nieuws van deze volksprotesten onder 

de aandacht hebben gebracht, en wij roepen alle internationale 

instanties op te ijveren voor de vrijlating van de demonstranten 

die zijn verdwenen of gearresteerd na hun deelname aan de 

opstanden
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I. De groeiende golf aan executies in Iran onder Ebrahim Raisi 

23 december 2021 

Meer dan 137 executies in de 140 dagen van het presidentschap van Ebrahim Raisi 

Tenminste 137 gevangenen, waaronder één politieke gevangene, één minderjarige en tien vrouwen, zijn 

geëxecuteerd sinds het begin van het presidentschap van Raisi op dinsdag 3 augustus 2021. 

In dezelfde periode weden 42 Baluch gevangenen geëxecuteerd. 

volgens het internationaal recht is het toepassen van de doodstraf tegen mensen die ten tijde van hun daad 

minderjarig waren, absoluut verboden. Dit absolute verbod is neergelegd in de Internationale Conventie over 

burgerlijke en politieke rechten en de Conventie van de Rechten van het Kind, beide geratificeerd door Iran en 

waaraan het dus wettelijk verplicht is te voldoen. 

 

Met het continueren van deze golf aan executies, naast andere schendingen, trotseert Iran onder de Velayat-

e-Faqih  van Khamenei en het presidentschap van Raisi feitelijk de recent in de Algemene Vergadering van de 

VN aangenomen resolutie over mensenrechtenschendingen. 

In het licht van het aantal doden nadat Ebrahim Raisi werd benoemd tot Irans president, zijn de zorgen over 

de situatie van gevangenen, in het bijzonder politieke gevangenen, en het stijgend aantal executies in Iran, 

verder vergroot. Tenminste 137 gevangenen, waaronder één politieke gevangene, één minderjarige en tien 

vrouwen, zijn geëxecuteerd sinds het begin van het presidentschap van Raisi op dinsdag 3 augustus 2021. 

Dit betekent dat onder het presidentschap van Raisi en de leiding over het rechtssysteem van Mohseni Ehe’i, 

gemiddeld één persoon per dag werd geëxecuteerd. 

Ook het aantal executies van Baluch gevangenen is substantieel toegenomen. In de periode van 3 augustus 

2021 tot 21 december 2021 werden minstens 42 Baluch gevangenen geëxecuteerd. 

De meeste executies werden in het geheim uitgevoerd en werden door geen enkel regeringsinstituut 

gerapporteerd. Daarom is het nieuws over de executies in de gevangenissen van Velayat-e-Faqih met grote 

moeite en met de aanvaarding van de risico’s naar buiten gebracht door mensenrechtenorganisaties, die 

daarvoor de censuur en onderdrukking moesten omzeilen. 

De meeste executies werden uitgevoerd zonder dat de gevangene werd geïnformeerd en zonder de 

mogelijkheid om een laatste keer zijn of haar gezin te zien. Een voorbeeld is de executie van Haidar Ghorbani 

op 19 december 2021. De gevangene, zijn advocaat en zijn gezin werden niet geïnformeerd dat zijn doodstraf 

zou worden voltrokken. Hij had geen gelegenheid om afscheid van zijn gezin te nemen en zijn lichaam werd 
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door geheime agenten begraven, zodat zijn gezin niet eens afscheid kon nemen van zijn lichaam. 

Opmerkelijk is, dat Kazem Gharibabadi, secretaris van de Raad voor de Mensenrechten van de Islamitische 

Republiek de executie van minderjarigen verdedigde, kort nadat resolutie 68, die de 

mensenrechtenschendingen in Iran veroordeelt, werd aangenomen in de Algemene Vergadering van de VN. 

 Hij verdedigde ook de straf ‘Qesas’ (oog om oog, tand om tand) en zei dat de doodstraf het recht van de 

regering is en ontkende dat gevangenen in Iraanse gevangenissen worden gemarteld. 

 

De executie van gevangen in Iran is een schending van het recht op leven en is de meest wrede,  

 

Met een veroordeling van de regels onder Velayat-e-Faqih, roept SMV   alle internationale organisaties en VN 

lidstaten op, meer druk uit te oefenen op de theocratische dictatuur in Iran, om een halt toe te roepen aan 

het bloedbad dat in dit land plaatsvindt. 

Gebruikers van sociale media uitten hun woede en protest tegen de Gharibadadi’s ontkenning van 

martelingen, door veelvuldig de hashtag #Iwastortured. (Ik ben gemarteld) te gebruiken. 

Het SMVdringt er verder bij alle families en mensen in Iran op aan, niet te zwijgen over het instellen en 

uitvoeren van de doodstraf tegen hun geliefden. Publiceer onmiddellijk in de media en informeer 

mensenrechtenorganisaties, zodra je weet van zulke vonnissen. 

Zwijgen betekent dat je de moordmachine van Khamenei en Raisi de vrije had geeft om valse bekentenissen af 

te dwingen met marteling en jullie geliefden te executeren op basis van die bekentenissen. 

 

 

II. Vreedzame protesten in Iran in 2021: toenemende spanningen wijzen op 

wat komen gaat 

Leraren protesten Iran 

Nu 2021 ten einde loopt, toont een vlugge blik op de protesten in Iran in het afgelopen jaar een onrustige 

samenleving die op de rand van explosie staat: 

 

Februari 2021: De moord op brandstofdragers in de provincies Sistan en Baluchestan leidde tot hevige 

protesten die wekenlang aanhielden, ondanks strenge repressieve maatregelen van het regime en een 

internetstoring in de hele provincie. 
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Juli 2021: Het regime reageert gewelddadig op protesten over stroomuitval in de provincie Khuzestan. 

Veiligheidstroepen openen het vuur en doden tientallen burgers die in het hete zomerweer de straat op zijn 

gekomen voor hun basisbehoeften. Ondanks de zware repressie gaan de protesten twee weken door en 

breiden zich uit naar andere provincies. 

 

November 2021: Protesten over watertekorten en slecht overheidsbeleid krijgen vorm in Isfahan en duren 

enkele weken en verspreiden zich geleidelijk naar de naburige provincies Charmahal en Bakhtiari. Terwijl de 

protesten begonnen door boeren, sluiten duizenden mensen uit alle lagen van de bevolking zich aan bij de 

demonstraties. Uiteindelijk reageert het regime door veiligheidstroepen te sturen, de tenten van de 

demonstranten in brand te steken en het vuur op de demonstranten te openen om hun groeiende beweging 

te stoppen. De mensen van Isfahan verzetten zich tegen de repressieve krachten van het regime en zetten hun 

protesten nog enkele dagen voort. 

 

December 2021: Iraanse leraren houden hun grootste landelijke protest, met demonstraties en stakingen in 

meer dan 100 steden in heel Iran. Na maandenlang het regime te hebben opgeroepen om wetten aan te 

nemen die in hun meest elementaire behoeften voorzien, kwamen de leraren terug de straat op als reactie op 

een wetsvoorstel dat hun behoeften verdoezelt en slechts een fractie goedkeurt van het budget dat nodig is 

voor hun behoeften. De staking, die drie dagen duurde, veroorzaakte angst bij regeringsfunctionarissen, die 

hen probeerden te bedreigen. In sommige steden deden duizenden leraren mee aan de betoging. De 

oproerpolitie van het regime slaagde er niet in de demonstranten uiteen te drijven. 

 

Dit is slechts een glimp van wat er in Iran gebeurt. Elke dag vinden er in tientallen steden kleinere 

protestbewegingen plaats van arbeiders, gepensioneerde overheidsmedewerkers, opgelichte schuldeisers en 

andere leden van de samenleving. 

 

Het afgelopen jaar heeft het regime allerlei tactieken uitgeprobeerd om de onrustige samenleving onder 

controle te krijgen. Van tijdelijke en halfbakken oplossingen, tot het associëren van demonstranten met 

buitenlandse vijanden, tot het proberen demonstranten tegen elkaar op te zetten, tot het gebruik van 

veiligheidstroepen, geweld, arrestatie en opsluiting; het regime heeft er alles aan gedaan om de escalatie van 

protesten te voorkomen. Maar in alle gevallen stuitte het op verzet van demonstranten, en in veel gevallen 

veranderden protesten die werden veroorzaakt door economische ellende in anti-regimedemonstraties 

waarin werd opgeroepen tot de omverwerping van het regime. 
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De echte oplossing om verdere protesten te voorkomen, is tegemoet te komen aan de werkelijke behoeften 

van de mensen, namelijk het herstellen van de economie, het creëren van banen, het verbeteren van de 

nationale productie, het aanpakken van infrastructurele problemen en het verbeteren van de kwaliteit van 

leven. Maar zoals het regime de afgelopen decennia heeft bewezen, heeft het noch de wil noch de intentie 

om aan deze eisen tegemoet te komen. 

 

Het herstellen van de economie, het creëren van banen en productie zal ten koste gaan van de dure 

terroristische projecten van het regime in de regio, het moeten stopzetten van zijn ballistische en nucleaire 

wapenprojecten, het snijden in zijn enorme uitgaven aan de Revolutionaire Garde en het stoppen van corrupt 

economisch beleid dat alleen de zakken van regimefunctionarissen en elites vult. 

 

Voor een regime dat zijn heerschappij over misdaad en corruptie heeft opgebouwd, zal het bewandelen van 

deze weg alleen maar resulteren in zijn eigen ontrafeling. Dit is de reden waarom de heersende mullahs de 

misdaad en het geweld alleen maar verdubbelen in plaats van in te gaan op de fundamentele eisen van het 

Iraanse volk. 

 

Samen met de groeiende protesten heeft het regime zijn repressieve maatregelen opgevoerd, waaronder de 

executie van de politieke gevangene Heidar Ghorbani en tientallen andere executies in de afgelopen maand. 

Tegelijkertijd neemt het regime zijn toevlucht tot grootschalige arrestaties van activisten en demonstranten 

en verhoogt het de druk op politieke gevangenen. 

Maar het repressieve apparaat van het regime verliest snel zijn macht, aangezien het Iraanse volk, genoeg van 

decennia van tirannie en corruptie, weet dat de enige manier om hun rechten terug te eisen is door het heft in 

handen te nemen en door te gaan met protesten. 

 

Iraanse leraren zetten hun protesten in heel Iran voort na ondermaatse reactie van het 
Iraanse regime op hun eisen 
 
24 december 2021 
Iraanse leraren en andere onderwijzers in heel Iran gingen 
op 23 december in meer dan 100 steden de straat op om 
te protesteren tegen het onderdrukkende beleid van het 
Iraanse regime en tegen de wet van de 'lerarenranglijst' 
die haastig was opgesteld door het Iraanse parlement om 
tegemoet te komen aan de eerdere eisen van de leraren. 
Na de protesten en demonstraties van leraren in meer dan 
200 steden in de afgelopen weken, heeft het parlement 
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van het klerikale regime op 15 december 2021 een wetsontwerp opgesteld met de titel ‘lerarenranglijst’, die, 
zelfs als deze zou worden uitgevoerd, niet zou hebben voldaan aan de minimumeisen van leraren. De leraren 
beschreven het wetsvoorstel als een dolk voor de ranglijst en beloofden door te gaan met hun protesten. 
In Teheran vond een grote demonstratie plaats buiten de Organisatie voor Planning en Budget, terwijl andere 
protesten plaatsvonden bij de lokale kantoren van het Ministerie van Onderwijs in meer dan 100 verschillende 
steden in Iran, ondanks ernstige bedreigingen en repressieve acties van het regime. 
Demonstranten gingen de straat op en riepen leuzen als: "We hebben te veel beloften gehoord, maar geen 
gerechtigheid", "Levensmiddelen, waardigheid is ons onvervreemdbare recht" en "leraren zijn wakker, 
verafschuwen discriminatie." Bij de demonstraties klonken ook oproepen tot vrijlating van gedetineerde 
leraren en politieke gevangenen. 
Veiligheidstroepen van het regime vielen demonstranten aan in verschillende steden, waaronder Teheran, 
Mashhad en Shiraz, in een poging hen te dwingen zich te verspreiden, maar toen de leraren zich verzetten 
tegen hun onderdrukking, trokken de veiligheidstroepen zich al snel terug. 
De slotresolutie van de leraren onderstreepte dat de leraren niet zullen zwijgen over zoveel onrecht en 
onderdrukking van leraren en opvoeders. Ze eisten de onvoorwaardelijke vrijlating van alle gevangengenomen 
leraren, het stopzetten van het dagvaarden, verhoren en verzinnen van zaken in onrechtvaardige rechtbanken 
tegen de leraren. 
 
Overig nieuws: er vonden stakingen plaats in de steden Sanandaj, Naqadeh en Bukan, omdat bazaar- en 
winkeleigenaren weigerden hun bedrijf te openen uit protest tegen de criminele executie van Haidar 
Ghorbani, een Koerdische politieke gevangene. 
Ondanks wijdverbreide binnenlandse en internationale oproepen, werd Haidar Ghorbani op 19 december 
2021 in Sanandaj geëxecuteerd. Grote groepen mensen verzamelden zich voor het huis van Haidar Ghorbani 
in Kamyaran om te protesteren tegen de brute executie. 
Terwijl de woede en frustraties tegen het regime de afgelopen weken verder zijn toegenomen, heeft het 
angstaanjagende regime zijn toevlucht genomen tot het intensiveren van zijn repressieve maatregelen en het 
opvoeren van executies om zijn macht te behouden en een sfeer van terreur te creëren. In slechts een maand 
tijd tussen 22 november en 21 december zijn ongeveer 39 mensen geëxecuteerd door het regime. 
SMV herhaalt zijn oproep aan internationale machten en mensenrechtenfunctionarissen om het stijgende 
aantal executies in Iran te veroordelen en dringend actie te ondernemen om te voorkomen dat nog meer 
politieke gevangenen worden geëxecuteerd. 
 

Isfahan's demonstratie voor water  
Protesten in Isfahan: Ten minste "214 mensen" gearresteerd, "30" oogletsel opgelopen 
28 november 2021 
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Volgens nieuwe berichten over de recente protesten in de stad Isfahan 
zijn door de veiligheidstroepen tenminste "214 demonstranten" 
gearresteerd en zijn "30 demonstranten" met oogletsel in het 
ziekenhuis opgenomen. Onder de 214 mensen die door de 
veiligheidstroepen zijn aangehouden, zijn 13 kinderen. In de afgelopen 
dagen hebben Iraanse veiligheidsfunctionarissen verklaard dat er 120 
mensen zijn gearresteerd, een andere aankondiging een aantal van 67.  
IHR meldde ook dat "ten minste 30 demonstranten oogletsel hebben 
opgelopen en in de ziekenhuizen al-Zahra en Amin zijn opgenomen".  
Een woordvoerder van de Universiteit voor Medische Wetenschappen 
te Isfahan bevestigde gisteren dat 19 demonstranten met oogletsel in 
het ziekenhuis zijn opgenomen.  
Hij schreef ook dat de arrestatie van demonstranten door 
veiligheidstroepen doorgaat en dat veel van de arrestanten "oudere 
dorpelingen zijn die 's nachts zijn overgebracht van de Dastgerd-
gevangenis in Isfahan naar een onbekende locatie." 
Veiligheidstroepen vuurden hagelschoten en traangas af op 
demonstranten, volgens video's en beelden die op sociale media zijn 
geplaatst, en er zijn veel beelden vrijgegeven van mensen die gewond 
zijn geraakt. (Radio Farda – 28 november 2021) 

 
Universiteit voor Medische Wetenschappen te Isfahan: Twee mensen zijn in kritieke toestand, we kunnen geen 
statistieken geven. 
Uit een verslag van burgers uit Isfahan blijkt dat anti-oproer troepen uit Teheran en naburige provincies naar 
Isfahan zijn gestuurd 
https://www.independentpersian.com/node/195481 
Nooreddine Soltanian, woordvoerder van de Universiteit voor Medische Wetenschappen te Isfahan, zei: "Twee 
slachtoffers van de protesten van gisteren in Isfahan zijn er slecht aan toe, maar tot nu toe zijn er geen doden 
gemeld. Uit video's en verslagen die door burgers aan de Independent Persian zijn verstrekt of op de sociale 
media zijn geplaatst blijkt, dat de botsingen tussen veiligheidstroepen en demonstranten in Isfahan tot in de 
vroege uren van zaterdagochtend 27 november zijn voortgegaan. 

Op videobeelden die in handen zijn gekomen van de Independent Persian is te 
zien hoe een aantal burgers door veiligheidstroepen wordt neergeschoten, 
verwond of met wapenstokken geslagen. Op sommige beelden is ook te zien 
hoe anti-oproer troepen en voertuigen uit naburige provincies en Teheran 
naar deze stad worden gezonden. Burgers meldden dat de overbrenging 
donderdagochtend vroeg was begonnen.  
Na het neerslaan van de protesten op vrijdag, zei de commandant van de SSF 
van Isfahan dat de daders van de rellen zullen worden vervolgd. (Independent 
Persian – 27 november 2021) 
 
Het hoofd van de juridische commissie van het parlement zegt dat op 

demonstranten mag worden geschoten 
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Na het neerslaan van de recente protesten in Isfahan zei het hoofd van de gerechtelijke en juridische commissie 
van het parlement dat confrontaties met de demonstranten "onvermijdelijk" zijn en voegde eraan toe dat als 
iemand kwaadwillig handelt tijdens de protesten, hij/zij kan worden neergeschoten. Dit is "zowel volgens de 
wet als volgens de Sharia" en schade wordt ook als zodanig voorkomen, zo zei hij. 
https://www.rouydad24.ir/fa/news/289206 
Op de vraag waarom men de demonstranten altijd antirevolutionair noemt zei Ghazanfarabadi, voorzitter van 
de gerechtelijke en juridische commissie van het parlement: "In ieder geval willen contrarevolutionairen overal 
misbruik maken van de situaties, maar bij het recente protest in Isfahan, ongeacht of er al dan niet sprake was 
van antirevolutionairen, of bijvoorbeeld iemand al dan niet opzettelijk de intentie heeft tot een destructieve en 
gevaarlijke daad, en hij/zij het toneel betreedt, moeten zij worden tegengehouden.   
Als iemand bijvoorbeeld uit protest een brandstofdepot aanvalt en vervolgens geen aandacht schenkt aan de 
waarschuwing, kan hij brand veroorzaken en 100 of 200 mensen doden; in zo'n geval kan hij worden 
neergeschoten. Dit betekent dat er een vergunning is om gewelddadig op te treden tegen die persoon of 
hem/haar zelfs neer te schieten om de daad te voorkomen. (De door de staat gecontroleerde website Roydad 
24 – 2 december 2021) 
 
De arrestaties gaan door, gevangenen worden naar de Dastgerd-gevangenis in Isfahan gebracht 
De overbrenging van gedetineerden naar het detentiecentrum van Dastgerd-gevangenis werd op zaterdag 27 
november 2021 voortgezet. Sommigen werden daarheen gebracht terwijl ze gewond waren in het gezicht, met 
bloed besmeurd waren of gescheurde kleding aan hadden. 
Een ingelichte bron zei: "Rond drie uur 's middags brachten ze met een busje een andere groep gedetineerden 
over naar het detentiecentrum van de Dastgerd-gevangenis. Onder hen waren enkelen die gewond waren 
geraakt met een jachtgeweer en de rest was gewond geraakt doordat de veiligheidstroepen hen geslagen 
hadden, al hun kleding was bevlekt met bloed of gescheurd." "Ongeveer 30 demonstranten waren gewond aan 
hun ogen, sommigen licht, sommigen ernstig, zij zijn opgenomen in de ziekenhuizen Al-Zahra en Amin in Isfahan, 
ook andere klinieken nemen de gewonden op", zei een andere bron. 
Lokale bronnen voegden eraan toe dat de agenten invallen deden in het huis van de geïdentificeerde 
demonstranten en dat de golf van arrestaties doorgaat. Onder de arrestanten zijn oude mensen uit dorpen die 
van het detentiecentrum van de Dastgerd-gevangenis naar een onbekende locatie overgebracht zijn. 
Het detentiecentrum bevindt zich in het gebouw van de gevangenis en was vroeger bekend als Kahrizak. Dit 
detentiecentrum wordt bestuurd door de afdeling Inlichtingenbescherming van de gevangenis en het Ministerie 
van Inlichtingen en Veiligheid; er worden politieke gevangenen vastgehouden. 
Vermeld moet worden dat tijdens de protesten van november 2019 veel van de gedetineerden naar het 
detentiecentrum van de Dastgerd-gevangenis zijn gebracht en sommigen daar tot drie maanden zijn 
vastgehouden. (Iraanse Mensenrechtenorganisatie – 27 november 2021) 
 
Politie Isfahan verbiedt reizen naar en stoppen langs de oevers van de Zayandeh 
Na de "oproep voor een miljoenkoppige bijeenkomst voor het vrijdaggebed op de opgedroogde rivierbedding 
van de Zayandeh1 op 3 december 2021, met één oog geblinddoekt als symbool voor de steun aan de gewonden 
in Isfahan", kondigde Mohammad Reza Mohammadi, het hoofd van de verkeerspolitie van de provincie Isfahan, 
donderdag 2 december aan dat vanaf 5 uur op vrijdag, reizen naar en stoppen langs de oevers van de Zayandeh 
verboden zijn.  

 
1 Sinds 2010 staat deze rivier vrijwel onafgebroken droog, zie voor informatie over de Zayandeh https://nl.wikipedia.org/wiki/Zayandeh (noot van de vertaler).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zayandeh
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"In geen geval zullen we motorrijders toestaan om er rond te rijden en als mensen vóór het genoemde uur 
auto's op deze locaties geparkeerd hebben moeten ze deze weghalen voordat de beperkingen ingaan, anders 
zal de politie ze wegslepen", zei Mohammadi.  
De protestbijeenkomsten van boeren in Isfahan begonnen op 7 november en gingen door op de droge 
rivierbedding van de Zayandeh.  
Ongeveer 40 mensen verloren het zicht in ten minste één oog doordat veiligheidsagenten met hagel schoten. 
(Radio Zamaneh en de door de staat gecontroleerde website Eghtesad News – 2 december 2021) 
 
Strenge veiligheidsmaatregelen in Isfahan; burgers zeggen dat het een "avondklok" is 
https://ir.voanews.com/a/iran-isfahan-curfew/6337918.html 
Sommige burgers zeiden dat Isfahan op vrijdag 3 december 2021 onder strenge veiligheidsmaatregelen stond. 
Burgerverslagen spreken van een grote aanwezigheid van speciale bewakingstroepen in sommige delen van 
Isfahan die zich door de stad verplaatsen. Een burger noemt de veiligheidssituatie in de stad een "avondklok" 
en citeert een persoon dicht bij de regering die zei dat "vandaag in de stad 30.000 strijdkrachten zijn ingezet."  
De verteller van het verslag toont de grote aanwezigheid van politietroepen op het kruispunt van de 
Absharstraat en zegt dat er "strenge veiligheidsmaatregelen" zijn genomen, en dat er naast officiële 
ordehandhavers ook "troepen in burger" aanwezig zijn. (Voice of America – 3 december 2021) 
Berichten over strenge veiligheidsmaatregelen en internetvertraging in Isfahan 
https://www.iranintl.com/20211203183939 
 

Mensenrechtenorganisatie bezorgd over dodelijke repressie en massa-
arrestaties in Iran 

4 augustus 2021  

Human Rights Watch roept de lidstaten van de VN-
Mensenrechtenraad op een door de VN geleid onderzoek in te 
stellen naar ernstige schendingen van de mensenrechten tijdens 
en na de burgerprotesten in Iran. 
Het regime in Iran heeft met dodelijke repressie gereageerd op 
de burgerprotesten in Khoezistan.  
Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) vestigt 
de aandacht op het stijgende dodental en de massa-arrestaties 
na burgerprotesten in de zuidwestelijke Iraanse provincie 

Khoezistan en andere delen van het land. 
Zij roept het regime in Teheran op de vreedzame betogers onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten, 
informatie over het dodental vrij te geven en een onafhankelijk internationaal onderzoek toe te staan naar het 
gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen tegen de betogers. Degenen die voor deze daden 
verantwoordelijk zijn moeten ter verantwoording worden geroepen. 
Sinds 15 juli, aldus HRW, zijn er in Khoezistan en verscheidene andere Iraanse provincies, waaronder Isfahan, 
Lorestan, Oost-Azerbeidzjan, Teheran en Karaj, herhaaldelijk burgerprotesten tegen de verslechterende 
levensomstandigheden in het land geweest. Mensenrechtengroeperingen zouden de identiteit hebben 
bevestigd van ten minste negen personen, waaronder een 17-jarige jongere, die tijdens protesten in 
Khoezistan en Lorestan zouden zijn doodgeschoten. Op sociale media geplaatste video's toonden hoe 
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veiligheidstroepen vuurwapens en traangas gebruikten tegen demonstranten tijdens protesten in Khoezistan. 
Human Rights Watch spreekt zijn bezorgdheid uit over de honderden mensen die tijdens de protesten zijn 
gearresteerd, en wijst erop dat de rechterlijke macht in Iran systematisch gebruik maakt van vage aanklachten 
in verband met de staatsveiligheid om vreedzame kritiek op het regime te bestraffen, en dat gedetineerden 
worden onderworpen aan foltering, mishandeling en oneerlijke rechtszaken. 
De afgelopen vier jaar, aldus HRW, hebben functionarissen in Iran in toenemende mate buitensporig en 
dodelijk geweld gebruikt, massa-arrestaties verricht en het internet afgesloten om burgerprotesten neer te 
slaan. De organisatie roept de lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad op een door de VN geleid onderzoek in 
te stellen naar ernstige schendingen van de mensenrechten tijdens en na de burgerprotesten in Iran. 
 

Mensenrechtenorganisatie bezorgd over dodelijke repressie en massa-
arrestaties in Iran 

4 augustus 2021  

Human Rights Watch roept de lidstaten van de VN-
Mensenrechtenraad op een door de VN geleid onderzoek in te 
stellen naar ernstige schendingen van de mensenrechten tijdens 
en na de burgerprotesten in Iran. 
Het regime in Iran heeft met dodelijke repressie gereageerd op 
de burgerprotesten in Khoezistan. 
Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) vestigt 

de aandacht op het stijgende dodental en de massa-arrestaties na burgerprotesten in de zuidwestelijke 
Iraanse provincie Khoezistan en andere delen van het land. 
Zij roept het regime in Teheran op de vreedzame betogers onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten, 
informatie over het dodental vrij te geven en een onafhankelijk internationaal onderzoek toe te staan naar het 
gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen tegen de betogers. Degenen die voor deze daden 
verantwoordelijk zijn moeten ter verantwoording worden geroepen. 
Sinds 15 juli, aldus HRW, zijn er in Khoezistan en verscheidene andere Iraanse provincies, waaronder Isfahan, 
Lorestan, Oost-Azerbeidzjan, Teheran en Karaj, herhaaldelijk burgerprotesten tegen de verslechterende 
levensomstandigheden in het land geweest. Mensenrechtengroeperingen zouden de identiteit hebben 
bevestigd van ten minste negen personen, waaronder een 17-jarige jongere, die tijdens protesten in 
Khoezistan en Lorestan zouden zijn doodgeschoten. Op sociale media geplaatste video's toonden hoe 
veiligheidstroepen vuurwapens en traangas gebruikten tegen demonstranten tijdens protesten in Khoezistan. 
Human Rights Watch spreekt zijn bezorgdheid uit over de honderden mensen die tijdens de protesten zijn 
gearresteerd, en wijst erop dat de rechterlijke macht in Iran systematisch gebruik maakt van vage aanklachten 
in verband met de staatsveiligheid om vreedzame kritiek op het regime te bestraffen, en dat gedetineerden 
worden onderworpen aan foltering, mishandeling en oneerlijke rechtszaken. 
De afgelopen vier jaar, aldus HRW, hebben functionarissen in Iran in toenemende mate buitensporig en 
dodelijk geweld gebruikt, massa-arrestaties verricht en het internet afgesloten om burgerprotesten neer te 
slaan. De organisatie roept de lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad op een door de VN geleid onderzoek in 
te stellen naar ernstige schendingen van de mensenrechten tijdens en na de burgerprotesten in Iran. 
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VN-commissaris voor de mensenrechten roept op tot beëindiging van geweld tegen demonstranten in Iran 
15 juli 2021 
Michelle Bachelet: Het gebruik van buitensporig geweld en 
massa-arrestaties om burgerprotesten in de zuidwestelijke 
Iraanse provincie Khoezistan te onderdrukken, moet worden 
stopgezet. 
Het hoofd van de VN-Commissie voor de rechten van de mens, 
Michelle Bachelet (foto), heeft het regime in Teheran opgeroepen 
een einde te maken aan het gebruik van buitensporig geweld en 
massa-arrestaties om de burgerprotesten in de zuidwestelijke 
Iraanse provincie Khoezistan te onderdrukken. In plaats daarvan 
moet dringend actie worden ondernomen om het probleem van het aanhoudende watertekort in het gebied 
op te lossen. Zij was uiterst bezorgd over de moorden op en verwondingen van demonstranten en de massa-
arrestaties van mensen die uit wanhoop protesteerden tegen jarenlange verwaarlozing in de provincie, aldus 
Michelle Bachelet. 
Tijdens legitieme protesten tegen watertekorten en wanbeheer door de regering, die op 15 juli in 
verschillende steden in de provincie begonnen, hadden demonstranten, waaronder kinderen, geroepen: "Ik 
heb dorst! Ik heb recht op water!" In reactie daarop, aldus de mensenrechtencommissaris, hebben 
veiligheidstroepen onredelijk geweld gebruikt tegen ongewapende en vreedzame betogers. Ten minste vier 
mensen, waaronder een minderjarige, werden gedood en velen raakten gewond. 
Berichten over gewonde demonstranten, aldus Michelle Bachelet, die uit angst voor arrestatie niet naar het 
ziekenhuis gingen, toonden aan hoe erg de situatie was. Volgens onbevestigde berichten zou het dodental nog 
hoger liggen. Terwijl de protesten zich hebben uitgebreid tot tenminste 20 steden in Khoezistan zijn er 
solidariteitsbijeenkomsten geweest in andere delen van het land, zoals Teheran en de provincie Lorestan. 
De mensenrechtencommissaris benadrukte dat het regime in Iran krachtens het internationaal recht verplicht 
is om onredelijk geweld tegen betogers te voorkomen. Zij zei dat protestdemonstraties voor de mensen in 
Iran de enige manier zijn om uiting te geven aan hun grieven, aangezien andere mogelijkheden van openbare 
meningsuiting door het regime zijn geblokkeerd. Er zijn geen vrije media meer in Iran, en ook het internet is 
tijdens de huidige crisis platgelegd. Iran is, als staat die partij is bij het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, verplicht het recht van zijn burgers op vrijheid van meningsuiting en 
vergadering te eerbiedigen. 
OHCHR | Bachelet dringt er bij Iran op aan zich te concentreren op het aanpakken van de watercrisis in 
Khoezistan in plaats van het neerslaan van protesten 
 

 

Iran protesteert voor water - De namen van 12 martelaren van de opstand in Khozestan 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27335
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27335
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24 juli 2021 
 

SMV dringt er bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 

de VN-Veiligheidsraad, de Europese Unie en haar lidstaten op aan 

deze misdaden tegen de menselijkheid te veroordelen en de 

nodige stappen te ondernemen om een regime aan te pakken dat 

al meer dan vier decennia misdaden tegen de menselijkheid 

pleegt. De leiders van het regime moeten voor het gerecht 

worden gedaagd en de VN-Veiligheidsraad moet hiertoe alle 

maatregelen nemen. 

 

... de namen van 12 martelaren van de opstand in Khuzestan en 

andere steden die opstonden om Khuzestan te steunen. Het 

werkelijke aantal martelaren is groter. De namen van deze martelaren zijn als volgt: 

 

1. Mostafa Naimawi, 30, uit Shadegan, plaats van martelaarschap: Ahvaz, datum van martelaarschap 16 juli 

2021. 

2. Qassem Nasseri (Khozairi), 17, uit Kut Abdollah, de plaats van het martelaarschap: Kut Abdollah, datum van 

het martelaarschap, 17 juli 2021. 

3. Mohammad Chenani, plaats van martelaarschap: Shush, datum van martelaarschap 20 juli 2021 

4. Isa Baldi, 27, uit Mahshahr, plaats van martelaarschap: Mahshahr, datum van martelaarschap: 20 juli 2021 

5. Mohammad Kroshat uit Ahvaz, plaats van martelaarschap: Ahvaz (Shelang Abad), datum van 

martelaarschap: 20 juli 2021. 

6. Omid Azar-Khosh 20, uit Aligudarz, datum van martelaarschap: 20 juli 2021 

7. Hadi Bahmani 17, uit het dorp Susan (Izeh), plaats van martelaarschap: Izeh, datum van martelaarschap: 20 

juli 2021. 

8. Farzad Farisat (Hamzeh Al-Farisawi) 24, plaats van martelaarschap: Ahvaz (Shelangabad), datum van 

martelaarschap: 21 juli 2021. 

9. Meysam Ajrash (Akrash) 20, plaats van martelaarschap: Mahshahr (stad van Taleghani), datum van 

martelaarschap: 21 juli 2021. 

10. Hamid Majdam (Jokari), plaats van martelaarschap: Chamran 

11. Mohammad Abdollahi, plaats van martelaarschap: Izeh 

12. Amir Mashari Ebadi raakte gewond en stierf de marteldood in het ziekenhuis op 23 juli 2021. 
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Protesten in Khoezistan: 102 gedetineerde en 12 gedode burgers geïdentificeerd 
 

Volgens het nieuws vanuit de bevolking van Iran zijn er in de laatste week van de protesten in Khoezistan 

verschillende mensen gedood, tientallen gewond en nog eens honderden gearresteerd. Wij hebben tot nu 

toe 102 arrestanten en 12 doden kunnen identificeren, die wij in dit verslag allemaal zullen noemen. 

Als reactie op het wanbeheer van de hulpbronnen dat tot een ernstig watertekort heeft geleid braken in de 

nacht van donderdag 15 juli in de provincie Khoezistan wijdverspreide protesten uit. Deze protesten zijn 

intussen al zeven dagen aan de gang en hebben zich over minstens 30 steden verspreid. 

Burgers in steden zoals Meybod in de provincie Yazd en Robat Karim rond Teheran hebben steun betuigd 

aan de betogers in Khoezistan. 

Ondertussen hebben steden in de provincie Khoezistan te kampen met een ernstige vermindering van de 

internetsnelheid en -verbinding. De website van de wereldwijde internetwaakhond "Netblocks" bevestigde 

eerder de internetverstoringen door te melden “dat er sinds vorige week donderdag na protesten door de 

bevolking in de provincie Khoezistan in Iran wijdverspreide internetverstoringen hebben plaatsgevonden en 

dat die blijven voortduren." 

Wij hebben verscheidene berichten ontvangen die wijzen op de detentie van honderden mensen : 

Mensen gearresteerd in de stad Ahvaz: 

1 – Mohammad Koroshat – gearresteerd op een niet aangegeven datum 

2 – Abas Zargani – gearresteerd op 21-juli 

3 – Abbas Savari – gearresteerd op een niet aangegeven datum 

4 – Ahmad Savari – gearresteerd op 20 juli 

5 – Ali Kaab Al-Hai – gearresteerd op 20 juli 

6 – Amer Zuhairi – gearresteerd op 17 juli 

7 – Bassam Zargani – gearresteerd op 21 juli 

8 – Bassem Heydari – gearresteerd op een niet aangegeven datum 

9 – Fahd Heydari – gearresteerd op 21 juli 

10 – Fallah Chaldavi – gearresteerd op 21 juli 

11 – Hamoud Chenani – gearresteerd op 17 juli 

12 – Hamoud Shamousi – gearresteerd op 17 juli 

13 – Hassan Saeedi – gearresteerd op een niet aangegeven datum 

14 – Isa Mazraeh – gearresteerd op 16 juli 

15 – Meysam Savari – gearresteerd op 21- juli 

16 – Milad Savari – gearresteerd op 21 juli 

17 – Mohammad Sakhrawi – gearresteerd op een niet aangegeven datum 

18 – Mohammad Askari – gearresteerd op 21 juli 

19 – Naser Zargani – gearresteerd op 21 juli 
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20 – Raad Heydari – gearresteerd op 21 juli 

Mensen gearresteerd in de stad Bostan: 

21 – Faraj Obaidai – gearresteerd op 19 juli 

22 – Jassem Chaldavi – gearresteerd op 19 juli 

23 – Malek Chaldavi – gearresteerd op 19 juli 

24 – Milad Obaidawi – gearresteerd op 19 juli 

25 – Milad savari – gearresteerd op 21 juli 

Mensen gearresteerd in de stad Chamran: 

26 – Ahmad Mujaddam – gearresteerd op 22 juli 

27 – Ali Mujaddam – gearresteerd op 22 juli 

28 – Mohammad Mujaddam – gearresteerd op 22 juli 

Mensen gearresteerd in de stad Elhayi: 

29 – Abbas Ahaei – gearresteerd op 22 juli 

30 – Abbas Khovin – gearresteerd op 22 juli 

31 – Abdul Razzaq Vahid – gearresteerd op 22 juli 

32 – Amir Ahaei – gearresteerd op 22 juli 

33 – Mubarak Ahaei – gearresteerd op 22 juli 

Mensen gearresteerd in de stad Hamidiyeh: 

34 – Abas Saedi – gearresteerd op 22 juli 

35 – Ghasem Saedi – gearresteerd op 22 juli 

36 – Mahmoud Saedi – gearresteerd op 22 juli 

37 – Rasool Sawadi – gearresteerd op 22 juli 

38 – Razi Dahimawi – gearresteerd op 21 juli 

39 – Sadegh Abyat – gearresteerd op 22 juli 

40 – Sadegh Saedi – gearresteerd op 22 juli 

41 – Tiban Saedi – gearresteerd op 22 juli 

Mensen gearresteerd in de stad Khorramshahr: 

42 – Abdul Reza Soleimani – gearresteerd op 18 juli 

43 – Ali Soleimani – gearresteerd op 18 juli 

44 – Ali Soleimani Tamimi – gearresteerd op 18 juli 

45 – Ali Abdul Hussein Gatafah – gearresteerd op 18 juli 

46 – Bassem Soleimani – gearresteerd op 18 juli 

47 – Darm Soleimani – gearresteerd op 18 juli 

48 – Mansour Soleimani – gearresteerd op 18 juli 

49 – Yarallah Soleimani – gearresteerd op 18 juli 

Mensen gearresteerd in de stad Lordegan: 
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50 – Ahura Mohammadi – gearresteerd op 22 juli 

51 – Behnam Hassani – gearresteerd op 22 juli 

52 – Hamed Hassani – gearresteerd op 22 juli 

Mensen gearresteerd in de stad Mollasani 

53 – Majed Hamidi – gearresteerd op een niet aangegeven datum 

Mensen gearresteerd in de stad Ramshir: 

54 – Ahmad Asli – gearresteerd op 21 juli 

55 – Ali Amoori – gearresteerd op 22 juli 

56 – Falak Amoori – gearresteerd op 22 juli 

57 – Farzad Atabi – gearresteerd op 21 juli 

58 – Hamed Khaledi – gearresteerd op 21 juli 

59 – Hassan Amoori – gearresteerd op 20 juli 

60 – Heydar AlBushoke – gearresteerd op 21 juli 

61 – Jassem Tusi – gearresteerd op 20 juli 

62 – Javad Jaberi – gearresteerd op 21 juli 

63 – Khaled Amoori – gearresteerd op 22 juli 

64 – Khaled Amoori – gearresteerd op 21 juli 

65 – Majid Mousavi – gearresteerd op 21 juli 

66 – Mehdi Hamid – gearresteerd op 19 juli 

67 – Mehdi Zoghibi – gearresteerd op 20 juli 

68 – Mohammad Amoori – gearresteerd op 21 juli 

69 – Moslem Echrash – gearresteerd op 22 juli 

70 – Muhammad AlBushoke – gearresteerd op 21 juli 

71 – Omid Tusi – gearresteerd op 20 juli 

72 – Sajad Mousavi – gearresteerd op 21 juli 

73 – Saleh Khaledi – gearresteerd op 21 juli 

Mensen gearresteerd in de stad Shavur: 

74 – Abdollah Obaidawi – gearresteerd op 22 juli 

75 – Ali Khosraji – gearresteerd op 21 juli 

76 – Ali Mohsen Zidan – gearresteerd op 21 juli 

77 – Ali Kaabi – gearresteerd op 21 juli 

78 – Ali Agbi – gearresteerd op een niet aangegeven datum 

79 – Ali Mazrae – gearresteerd op 17 juli 

80 – Ali Kaabi – gearresteerd op 22 juli 

81 – Ayub Abboud al-Namnum – gearresteerd op 22 juli 

82 – Faysal Mazrae – gearresteerd op 17 juli 

83 – Ghasem Mazrae – gearresteerd op 17 juli 



16 | P a g e  

 

Sectie 7. Mensenrechtensituatie 

& Vreedzame protesten in Iran   

 

SMV  St voor Mensenrechten Vrienden 

Jaarverslag  - 2021 

84 – Hassan Mohsen Zidan – gearresteerd op 21 juli 

85 – Hossein Shomli – gearresteerd op 22 juli 

86 – Jamil Obaidawi – gearresteerd op 21 juli 

87 – Khaled Mazrae – gearresteerd op 17 juli 

88 – Mehdi Khosraji – gearresteerd op 22 juli 

89 – Mohammad Kaabi – gearresteerd op 22 juli 

90 – Saleh Obaidawi – gearresteerd op 21 juli 

91 – Seyed Hassoun Iraqi – gearresteerd op 22 juli 

Mensen gearresteerd in de stad Susangerd: 

92 – Abdul Amir Jalali (Abu Yahya) – gearresteerd op 20 juli 

93 – Adel Naderi – gearresteerd op 20 juli 

94 – Ayad Abiyat – gearresteerd op een niet aangegeven datum 

95 – Emad Abiyat – gearresteerd op een niet aangegeven datum 

96 – Hamze Afrawi – gearresteerd op 20 juli 

97 – Ismail Jalali – gearresteerd op 21 juli 

98 – Mansour Jalali – gearresteerd op 20 juli 

99 – Mohammad Harizawi – gearresteerd op een niet aangegeven datum 

100 – Mujtaba Salehi – gearresteerd op 20 juli 

101 – Nader Abiyat – gearresteerd op een niet aangegeven datum 

102 – Reza Afrawi – gearresteerd op 20 juli 

Mensen gearresteerd in de stad Teheran: 

103 – Mohammad Niyazi – gearresteerd op 23 juli 

104 – Mustafa Arfai – gearresteerd op 23 juli 

105 – Omid Saeedi – gearresteerd op 23 juli 
 

Internationale protesten tegen dodelijk regimegeweld in Iran 
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1 maart 2021  

Het regime in Teheran heeft met geweld gereageerd op 
dagenlange burgerprotesten in de provincie Sistan-
Beloetsjistan. De troepen van het regime gebruikten op grote 
schaal traangas en vuurden met scherp op demonstranten. 
Tientallen mensen kwamen om het leven en tientallen 
anderen raakten gewond, waaronder vrouwen en kinderen. 
In de zuidoostelijke Iraanse provincie Sistan- Beloetsjistan 
hebben troepen van het regime op 22 februari geschoten op 
een groep grenshandelaars toen zij probeerden de grens met 

Pakistan over te steken. Naar verluidt zijn ten minste tien 
mensen gedood en verscheidene anderen gewond geraakt. 
In de grensstad Saravan en andere steden in de provincie ging 
een groot aantal burgers de straat op en verzamelde zich voor 
overheidsgebouwen om te protesteren tegen deze willekeurige 
daad van de strijdkrachten van het regime. Zakenlieden in de 
provinciehoofdstad Zahedan en andere steden toonden zich 
solidair met de protesten en gingen in staking. 
De troepen van het regime hebben opnieuw dodelijk geweld 
gebruikt tegen de burgerprotesten in de provincie Sistan- 
Beloetsjistan. Onder de doden en gewonden zijn vrouwen en 
kinderen. 
In de provincie Sistan-Beloetsjistan, die als het armenhuis van 
Iran wordt beschouwd, leeft hoofdzakelijk de etnische groep 
van de Beloetsji. De Beloetsji worden door het regime in 
Teheran gediscrimineerd en onderdrukt op grond van hun 
etniciteit en hun soennitische geloof. Mensen die zich inzetten 
voor de rechten van deze etnische groep worden onder zwakke 

voorwendselen gevangen gezet en tot zware straffen 
veroordeeld. Na tientallen jaren van discriminatie en repressie is de wrok van de bevolking van Sistan-
Beloetsjistan tegen het regime in Teheran groot. 
Reeds op 4 februari hadden mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties gewezen op de 
toenemende onderdrukking van de Beloetsji-minderheid in Iran. Zij uitten hun bezorgdheid over de toename 
van het aantal executies van leden van deze etnische groep. Ten minste 21 Beloetsji zijn geëxecuteerd sinds 
medio december 2020, zeiden ze. Alleen al in de gevangenis van Zahedan lopen nog eens 124 gevangenen het 
risico te worden terechtgesteld. 
Protestbijeenkomst voor de residentie van de gouverneur in de stad Saravan 
Volgens berichten van mensenrechtenactivisten heeft het regime in Teheran met geweld gereageerd op de 
burgerprotesten in Sistan-Beloetsjistan, die na 22 februari nog dagenlang aanhielden. Er werden speciale 
operatietroepen naar het gebied gestuurd, die massaal traangas gebruikten en met scherp schoten op 
demonstranten. Tientallen mensen werden gedood en nog veel meer verwond, waaronder vrouwen en 
kinderen. Verslagen spreken van massa-arrestaties. Gewonde demonstranten werden van ziekenhuizen naar 
gevangenissen gebracht. 


