
Iran: Veiligheidstroepen openen het vuur op demonstranten in Dezful  

Op zaterdag 15 februari werd in demonstraties en 

schermutselingen tussen ordetroepen en de bevolking en 

de dappere jeugd van Dezful een aantal mensen hevig 

beschoten, gewond en gearresteerd. 

In veel delen van Dezful, waaronder het Modaress district, 

openden ordetroepen het vuur op de bevolking en op hun 

beurt boden de mensen vanaf het dak van hun huis 

weerstand en leverden slag met de veiligheidstroepen. In 

verscheidene districten van de stad waren geweerschoten 

te horen. 

Het regime heeft ook een aantal met messen en kapmessen bewapende hooligans onder de mensen 

gebracht in een poging hen te verspreiden. Het aantal gearresteerden loopt in de honderden. 

Op vrijdag fotografeerden en filmden agenten in burger de demonstranten en, na hen geïdentificeerd te 

hebben, plunderden ze hun woning, arresteerden hen en bracht hen over naar een onbekende locatie. 

Veel van de arrestaties vonden plaats in het Vali-Abad Naghareh district in Dezful, dat door de Bakthiari 

mensen wordt bevolkt. 

Het Ministerie van Inlichtingen en Veiligheid heeft grote hoeveelheden SMS berichten naar de mensen 

gestuurd met het verzoek niet aan de anti-regeringsdemonstraties deel te nemen. 

Duizenden mensen van Ezeh hebben ook deelgenomen aan de landelijke demonstraties op vrijdag 14 

februari om te protesteren tegen de uitzending van een TV serie door staatsomroep IRIB die de Bakhtiaris 

beledigde. 

De demonstranten vielen het gouvernementsgebouw van het regime aan en sloegen de ruiten in. Ook 

gaven ze een met het regime verbonden geestelijke een pak slaag. 

De Bakthiaris in de stad Farsan in de provincie Chaharmhal&Bakthiari verzamelden zich op diezelfde dag op 

het Imam Ali plein van de stad, waar ze hun woede over het beledigen van de Bakhtiari mensen lieten 

blijken. 

In Masjed-Solayman en Dezful verzamelde een aantal Bakhtiaris zich bij de zogenaamde vrijdaggebed 

preek, waar ze leuzen schreeuwden en met hun protesten deze verachtelijke show van de moellahs 

onderbraken. 
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