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Heden ten dage bestaat er geen twijfel over de totalitaire aard van de religieuze tirannie in Iran. De 
wereld wordt achtervolgd door 29 jaar wrede overtredingen van de mensenrechten door het Iraanse 
regime, de onafgebroken export van het islamitische fundamentalisme, de actieve steun aan het 
wereldterrorisme en de nucleaire wapenwedloop in weerwil van de Veiligheidsraad van de VN. Het 
Iraanse regime wordt algemeen erkend als centrale bankier van het terrorisme.

Het regime van Teheran wordt bedreigd door een toename van politieke crisissen aan de top van de 
Staat. Om dit terug te dringen intensiveren de ayatollahs de onderdrukking van de bevolking. De schi-
jnbare kalmte in de internationale campagne tegen het nucleaire wapenprogramma van Teheran heeft 
voor geen enkel uitstel gezorgd voor de ter dood veroordeelden in Iran.

De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties van de Rechten voor de Mens was aan het begin van 
de maand ernstig verontrust door de schendingen in Iran. 
Een vertegenwoordiger voor de Mensenrechten van de VN, Rupert Colville, heeft verklaard: “op 27 
juli, bijvoorbeeld, zijn er 29 executies uitgevoerd. Een maand later, op 28 augustus, werden vijf andere 
personen, waaronder een vrouw, geëxecuteerd. Dit jaar zijn in totaal meer dan 220 personen, waarvan 
zes minderjarige delinquenten, in Iran geëxecuteerd.”
“De wettelijke verplichting om doodstraf niet aan minderjarigen op te leggen is vrijwillig door Iran aan-
vaard door het ondertekenen van het internationale pact betreffende de burgerlijke en politieke rechten 
van het kind, dat de doodstraf verbiedt voor delicten begaan door personen onder de leeftijd van 18 
jaar“, aldus Colville.

De internationale verontwaardiging tegen de golf van executies is eind van augustus toegenomen toen 
het regime twee tieners, Reza Hejazi en Behnam Zareh, heeft geëxecuteerd voor delicten die zij voor 
hun 18de jaar begaan zouden hebben. Op 10 september heeft het officiële dagblad Etemad medege-
deeld dat het Hooggerechtshof van de ayatollahs de ter dood veroordeling van de 17-jarige Hossein 
had bevestigd, voor een delict dat vermoedelijk op de leeftijd van 14 jaar gepleegd werd. Volgens men-
senrechtengroeperingen wachten in Iran 140 minderjarigen op uitvoering van de doodstraf. 

Op 4 september heeft het Europees Parlement zijn ernstige bezorgdheid geuit over de massale schen-
dingen van de mensenrechten in Iran en de executies van minderjarigen.
De politieke onrust groeit in de rijen van mullahs, en gaat gelijk op met 
de toename van protesten en stakingen in het hele land. Zij proberen 
om hun steeds onzekerder regime te versterken door een alomte-
genwoordige, systematische, en in hoge mate georganiseerde onder-
drukking van bevolking en tegenstanders.

Sinds ze in 1979 aan de macht kwamen, hebben de ayatollahs gebruik 
gemaakt van hun unieke mengeling van religieuze volksmisleiding en 
buitengewone onmenselijkheid om angst, verwarring en twijfel te zaaien 
in de geest van het gewone volk met als doel het inperken van hun ver-
langen naar een democratische verandering.

IRAN: HET JACHTTERREIN VAN MULLAHS
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15 april 2008 – het regime van Iran neemt meer dan een kwart van alle executies ter wereld voor haar 
rekening. Dinsdag stond in het jaarverslag van Amnesty International over de doodstraf in de wereld dat 
deze in 2007 in Iran bij tenminste 317 personen werd uitgevoerd.

4 juni 2008 - Verklaring van het voorzitterschap van de EU over de op handen zijnde executie van jeu-
gdige misdadigers in Iran.
Het voorzitterschap van de Europese Unie maakt zich ernstige zorgen over de aankondiging van de op 
handen zijnde executie van Mohammad Fadaei die schuldig werd bevonden en de doodstraf heeft gekre-
gen. De executie van dhr. Fadaei is gepland op 11 juni 2008. De executies van twee andere jeugdige 
delinquenten, Behnood Shojaee en Saeed Jazee, die eveneens schuldig werden bevonden aan delicten, 
zullen respectievelijk 11 en 25 juni 2008 uitgevoerd worden.

10 juni 2008 – de UNO vraagt om de executie van vier minderjarigen niet uit te voeren

19 juni 2008 - het Europees Parlement veroordeelt de executie van minderjarigen in Iran ten strengste In 
een resolutie die in Straatsburg is aangenomen, uit het Europees Parlement haar bezorgdheid over het 
feit dat „de algemene situatie van de rechten van de mens in Iran sinds 2005 onophoudelijk is verslech-
terd en dat het alleen al het aantal executies bijna verdubbeld is in 2007“

25 juni 2008 - Finland heeft dinsdag de Iraanse ambassadeur in Helsinki ontboden om haar beklag te 
doen over de executie van een minderjarige in Iran en om  een beroep te doen op Teheran om af te zien 
van de executie van drie andere jeugdige delinquenten, zo heeft men vernomen van het Finse ministerie 
van buitenlandse Zaken.

26 juni 2008 - de voorzitter van het Noorse Parlement vraagt de mullahs te stoppen met het executeren 
van minderjarigen in Iran 
De voorzitter van het Noorse Parlement, Thorbjorn Jagland, heeft in een officieel schrijven, gericht aan Ali 
Larijani, die dezelfde functie bekleedt in de Majlis (Parlement) van de mullahs, de theocratie verzocht een 
eind te maken aan de executies van minderjarigen.

Massamoord van 30.000 Politieke Gevangenen
In de eerste maanden van 1981 beging Khomeini een van zijn grootste misdaden, namelijk de massa-
moord van 30.000 politieke gevangenen.
Vele werden opgehangen, of zijn vermoord onder marteling, kwellingen en door explosies en publieke 
executies.

38% van hen werden gefolterd.

48% werden o.a. door martelingen kwellingen, en publiekelijke ophanging om het leven gebracht.

VEROORDELINGEN
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17 juli 2008 - de Belgische Senaat heeft een resolutie aangenomen die het executeren van kinde-
ren in Iran veroordeelt.

28 augustus 2008 - het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie vraagt Iran om ver-
zachting van het vonnis van tientallen ter dood veroordeelde minderjarigen.
Het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is bijzonder bezorgd over het stijgende 
aantal personen die dit jaar in Iran ter dood gebracht zijn. Vooral de executie van Behnam Zare op 
26 augustus wordt streng veroordeeld, omdat noch zijn familie, noch zijn advocaat werden verwit-
tigd. Het Voorzitterschap spoort Iran opnieuw aan om het doodvonnis van tientallen minderjarigen te 
verzachten.

27 augustus 2008 – executie van een tweede minderjarige binnen een week.  Een week eerder, op 
19 augustus, werd een andere minderjarige, Reza Hejazi, eveneens opgehangen voor een delict.

12 juni 2008 - een 17-jarige samen met negen andere gevangenen binnen twee dagen geëxecu-
teerd
Acht jonge mannen werden woensdag 11 juni in de beruchte Evin gevangenis van Teheran opge-
hangen. Twee van hen zaten al jaren in gevangenis.
Een minderjarige van 17 jaar, Mohammad Hassan-Zadeh, werd eveneens dinsdag 10 juni opgehan-
gen. Hij werd geëxecuteerd in de gevangenis van Sanandaj, in Iraans Kurdistan. Een man van 60 
jaar, Rahim Pashabadi, werd samen met hem in deze gevangenis opgehangen, terwijl hij ziek was.

EXECUTIES  VAN MINDERJARIGEN IN IRAN
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Fatwa van Khomeiny om het bloed van ter dood 
veroordeelden te vergieten

Van de algemene procureur van de revolutie van de islamitische Republiek Iran
Aan alle gevolmachtigden van de revolutie in de departementen en de provincies:

Ten behoeve van in de strijd gewonde pasdaran (Iraanse revolutionaire gardisten) in de ziekenhuizen, 
die dringend behoefte hebben aan bloedtransfusies en gezien het tekort aan bloed en het onvermogen 
om dit snel aan te leveren, hetgeen de dood van de gewonde tot gevolg kan hebben…., 



EXECUTIES IN IRAN GECENSUREERD
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hierbij de vertrouwelijke aanbeveling om dit probleem op te lossen door net voor de executie van een ter 
dood veroordeelde bloed af te laten nemen door een medicus en dit zo snel mogelijk naar de dichtstbijzi-
jnde bloedbank te brengen ten behoeve van gewonde strijdmakkers.

U wordt eraan herinnerd dat er voor deze methode geen enkel religieus beletsel is.

 Deze vraag is gesteld aan zijne excellentie Velayat-e-Faghih, imam Khomeiny, leider en stichter van de 
islamitische Republiek, moge zijn schaduw eeuwig voortduren, wiens antwoord hierop ontkennend was.

De algemene procureur van de revolutie van de islamitische Republiek van lran - 10 mehr 1360 (2 oktober 
1981)

2 augustus 2008 – het regime van de mullahs is trots op de 29 executies van zondag
In zijn vrijdagpreek dankte Ahmad Janati, hoofd van de machtige Raad van Bescherming van de 
mullahs, „de rechterlijke macht, het ministerie van Inlichtingen (Vevak) en de Staatsveiligheidsdienst 
(SSF)“ voor “de executie van de herrieschoppers“ van afgelopen zondag, te weten 29 gevangenen in 
de Evin gevangenis van Teheran, aldus de staatstelevisie. „Wij moeten dit ongedierte uitschakelen”, 
voegde Janati toe. „Wij hadden daar al tien tot twintig jaar geleden mee moeten beginnen“.

15 september 2008 - executies gecensureerd .Het ministerie van de Cultuur en islamitische voor-
lichting heeft aan de schriftelijke 
pers gevraagd om het nieuws 
over de toename van executies, 
in het bijzonder die van minder-
jarigen, te censureren omdat het 
rampzalige consequenties op in-
ternationaal niveau kan veroor-
zaken.
Bovendien zullen journalisten 
die dit soort nieuws blijven bren-
gen ontslagen worden.

19 september 2008 - 500 men-
sen ter dood veroordeeld in de 
heilige stad Machad
Gholam-Hossein Esmaili, pro-
cureur van Machad, heeft 
verklaard dat „500 gevangenen 
de galg zullen krijgen”. Het is 
de tweede keer in minder dan 
een maand dat zulk schokkend 
nieuws uit Iran blijk geeft van het 
toenemende aantal ter dood ve-
roordeelden.

executies executies van 
minderjarigen
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MARTELINGEN VAN INTELLECTUELEN IN DE 
GEVANGENIS

19 april 2008 - Vier gevangenen sterven door het onthouden van zorg
De afgelopen dagen hebben minstens vier gevangenen het leven verloren in de 
Dasguerd gevangenis van Isfahan (centraal Iran) doordat hen de noodzakelijke 
geneeskundige zorg onthouden werd. Na twee dagen van hevige pijnen is vrijdag 
Ahmad Massali, 35 jaar, in gevangenis gestorven. Zijn aanvragen tot overplaat-
sing naar de kliniek van de gevangenis werden door de gevangenisdirecteur 
verworpen.

8 juli 2008 - Tien feministes in hongerstaking in de gevangenis
Zondag, in de beruchte Evin gevangenis van Teheran zijn tien militante femi-
nistes, die onwettig gevangen gezet zijn, in hongerstaking gegaan. Onder hen 
bevinden zich een vrouw van 70 jaar en een jong meisje van 17 jaar die al drie 
weken gevangen gehouden worden.

5 augustus 2008 – Muiterij in de centrale gevangenis van Yazd
Op 4 augustus is in de gevangenis van de stad Yazd (centraal Iran) een grote 
muiterij uitgebroken. De gevangenen worden er vaak mishandeld en door de 
bewakers beledigd.De gevangenen worden regelmatig getergd door de procu-
reur, die het instituut ieder weekend bezoekt.

11 augustus 2008 - gevangene verlamd door foltering in Kachan 
In Kachan, centraal Iran, heeft het onmenselijke regime van de mullahs op 7 au-
gustus een gevangene, Mohammad-Reza Rafiyani, geboeid met handboeien aan 
zijn armen aan het plafond van zijn cel gehangen.

27 augustus 2008 - 80 Koerdische politieke gevangenen zijn in hongerstaking 
gegaan als protest tegen de omstandigheden in de gevangenis, aldus een verkla-
ring met de begindatum van deze protestactie, 26 augustus. De Koerdische 
gevangenen roepen op tot directe opschorting van de doodstraf voor politieke 
gevangenen en beëindiging van alle vormen van foltering en vernederende kasti-
jdingen.

Leiders van religieuze Bahai
gearresteerd

Repressie en Vervolging van religieuze Minderheden

Nor Ali Tabandeh, Leider van Sofi religieuze met 100 van zijn gelovi-
 ge gearresteerd en hun graf werd verbrand door de mullahs garde in

Birjand
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HYSTERISCHE MENSENHAAT
28 augustus 2008 – de Iman van het vrijdaggebed van Mehriz vergelijkt 
vrouwen met ezels Ali Borhan, gebedsimam van Mehriz (centraal lran) heeft 
Iraanse vrouwen die weigeren om de traditionele chador te dragen, vergeleken 
met “ezels zonder zadel“, aldus de officiële website Asr-e-lran. De inwoners 
van Mehriz zullen geen vrouwen tolereren die iets anders dragen dan een 
chador.

30 augustus 2008 - meer dan 1600 arrestaties in één nacht in Teheran
Tijdens een, zelfs volgens de normen van het regime, nog nooit vertoonde 
operatie, heeft de Staatsveiligheidsdienst (SSF) op 27 augustus 1600 inwoners 
van Teheran bij een nachtelijke razzia in de hoofdstad aangehouden.

31 augustus 2008 - meisjes beledigd en geslagen op straat onder voorwend-
sel van slecht gesluierd te zijn. Op de avond van 31 augustus heeft de politie 
van de mullahs 17 meisjes beestachtig aangevallen en geslagen, op beschul-
diging van slecht gesluierd te zijn, aldus het nieuwsagentschap Irna. De agen-
ten hebben de meisjes in een minibus gestopt en overgedragen aan de politie. 
Vier van hen waren 15 en 16 jaar. „De politie zal de parken ontdoen van deze 
onzedig uitgedoste vrouwen. Wij zullen zorgen voor een passende omgeving 
voor de gezinnen van Teheran door ons snel te ontdoen van hen die de wet 
schenden“, voegde Radan toe. Dit in verband met de verhoging van de open-
bare veiligheid, verduidelijkte Radan.

11 september 2008 - Zesentwintig duizend waarschuwingen voor overtre-
dingen op het vasten Generaal Hossein Zolfaghari, vice-commandant van de 
Staatsveiligheidsdienst (SSF) heeft verklaard dat tijdens de eerste week van 
Ramadan 26.000 personen op straat een waarschuwing hebben gekregen 
omdat ze zich niet aan het vasten hielden. “Er liggen op dit gebied 1029 ge-
rechtelijke dossiers te wachten. Ongeveer 208 restaurants zijn gesloten en 
vele zijn in de brand gestoken ook zijn er 376 rijbewijzen ingenomen”, voegde 
Zolfaghari hieraan toe.

Christenen zonder aanklacht gearresteerd in Iran
De mullahs blijven doorgaan met een vloedgolf van arrestaties van christenen. De mullahs treden streng op 
tegen bij hen bekende christelijke bekeerlingen. In Shiraz zijn leden van christelijke families gearresteerd, 
waarbij hun boeken, computers en printers in beslag genomen werden.
Twee echtparen zijn in hechtenis genomen voordat ze in het vliegtuig zouden stappen op Shiraz International 
Airport en werden rechtstreeks naar de gevangenis gestuurd. Alle vier werden urenlang ondervraagd.
Anderen, onder wie een zwangere vrouw, zijn gearresteerd in de Amol, een provincie bij de Kaspische zee. 
Zij worden noch steeds vastgehouden, maar waar is niet bekend.
Volgens de strenge islamitische wetten van Iran is het onwettig om moslims te bekeren, en iedere moslim die 
zich tot een ander geloof bekeert riskeert de doodstraf.  Onder het Iraanse islamitische regime van de afge-
lopen 30 jaar zijn honderden burgers die van de islam overgegaan zijn naar het christendom weken of zelfs 
maanden vastgehouden op onbekende locaties en onderworpen aan psychologische en fysieke foltering.
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6 april 2008 – De imam van het vrijdaggebed opent de jacht op „slecht 
gesluierden“ in Mashad Seyed Ahmad Alam-al-Hoda, imam van het vri-
jdaggebed van de heilige stad Mashad, heeft gezegd: „Slecht gesluierd 
zijn is de oorsprong van veel andere maatschappelijke misdragingen“. 
Fars. 

28 mei 2008 - meer dan 200.000 openbare arrestaties in de provincies 
Oost-Azerbajdzjan en lsfahan. De afgelopen drie maanden heeft de 
Staatsveiligheiddienst (SSF) in de provincies Oost-Azerbajdzjan (in het 
Noord-Westen van lran) en lsfahan (centraal Iran) meer dan 200.000 per-
sonen op straat aangehouden wegens overtreding van de kledingvoors-
chriften, aldus het officiële nieuwsagentschap Fars.

15 juli 2008 – Omvangrijke onderdrukking van jongeren onder voorwend-
sel van het bestrijden van herrieschoppers en hooligans“
Zondag maakte het officiële nieuwsagentschap Fars melding van een 
omvangrijke golf van onderdrukking tegen „herrieschoppers en hooligans“ 
en van “uitgebreide arrestaties in Groot Teheran“. Said Mortazavi, de 
algemene procureur van Teheran, heeft beloofd om de gerechtelijke pro-
cedures te bespoedigen en om zwaar te straffen. „Wij zullen „een speciale 
gerechtelijke afdeling“ aanstellen om tot strenge en repressieve straffen te 
besluiten; deze (jeugdige) delinquenten kunnen de doodstraf krijgen.“

23 november 2007 - Generaal Ahmad Rouzbehani, chef van de ze-
denpolitie van het regime, heeft de arrestatie aangekondigd van 4800 
personen onder het mom van „het bestrijden van herrieschoppers en 
hooligans“. Volgens het officiële nieuwsagentschap IRNA vallen hier 240 
pubers onder.
„Het plan om de openbare moraal te versterken is niet tegen te houden” 
werd hieraan toegevoegd. “30% van de arrestanten is veroordeeld tot 
lange gevangenisstraffen en 50 anderen wacht de doodstraf.”

ONDERDRUKKING VAN JONGEREN EN  VROUWEN

Westerse landen voerden op vrijdag succes toen een resolutie van de Algemene 
Vergadering van de VN waarin de schendingen van de mensenrechten in Iran wer-
den veroordeeld door een belangrijke commissie gemakkelijker werd aangenomen 
dan in het verleden.
De poging van Iran om de resolutie bij de derde commissie van de vergadering tot 
stilstand te brengen- in de zin dat het zou zijn doorgeschoven - werd verworpen met 
81 stemmen voor en 71 tegen. 
De commissie nam daarna de resolutie aan met 70 stemmen voor en 51 tegen, 
hoewel 60 landen zich onthielden van stemming. De resolutie gaat naar de volledige 

Iran faalt VN-vergadering rechtenresolutie te stoppen
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IRAN: LE TERRAIN DE 
CHASSE DES MOLLAHS
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DRIE KINDEREN GEDOOD BIJ EEN MANI-
FESTATIE IN IVAN-E-GHARB

vergadering van volgende maand, maar diplomaten zeiden dat de uitslag naar verwachting hetzelfde zal 
zijn en de voornaamste stemming in de commissie was.
De U.N dringt er bij Iran op aan een einde te maken aan foltering en wrede bestraffing van gevangenen, 
executies van minderjarigen, steniging tot de dood, gewelddadige onderdrukking van de vrouwelijke 
demonstranten, discriminatie van etnische minderheden en de leden van het Bahá’i geloof en de beper-
kingen van de vrijheid van godsdienst en geloof. 
“Dit is een politiek gemotiveerde resolutie, het ontbeert de minimale legitimiteit en is een opvallend voor-
beeld van selectiviteit en dubbele standaard”, zei Mir Mohammad Ali Mohammadi van de Iraanse 
VN-missie in een verklaring. 

ONDERDRUKKING BIJ VOLKSMANIFESTATIES
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30 april 2008 - de bevolking van lvan-e-Gharb huilt om de tieners die gedood zijn door geweld van 
het regime Kasra Miri, Achkan Bibak en Milad Hassani werden bruut afgeslacht bij confrontaties 
tussen CGR en de woedende menigte die demonstreerde tegen de verkiezingsmaskerade van de 
mullahs.
Qanbari, de afgevaardigde van de provincie Ilam, heeft de misdaden begaan door veiligheidsa-
genten toegegeven: “het regeringsleger heeft zonder enige waarschuwing het vuur geopend op 
de bevolking. Er zijn drie jongeren van 12,16 en 17 jaar onder de doden, hetgeen bewijst dat het 
regeringsleger willekeurig in de menigte heeft geschoten.

24 april 2008 - wilde aanval van pasdaran (Iraanse revolutionaire garde) tegen de bevolking van 
Sardacht zondag hebben speciale eenheden van de revolutionaire garde (COR) een vredelie-
vende bijeenkomst in het dorpje Rabat, in de omgeving van Sardacht, in het Noordwesten van 
Iran, aangevallen, waarbij een dode en 5 gewonden vielen.
Direct na aankomst heeft de revolutionaire garde het vuur geopend op de weerloze menigte, 
waarbij een jongeman van 21 jaar, Hossein Pouya’ i-Far, gedood werd.
De mensen protesteerden tegen de willekeurige inbeslagname door de Staatsveiligheidsdienst 
van een transportvoertuig voor handelswaar van de plaatselijke bevolking. 

16 april 2008 - Brandweerlieden aangehou-
den wegens het niet inzetten van een water-
kanon tegen protesterende arbeiders. 
Zes brandweerlieden zijn aangehouden we-
gens hun weigering om een heetwaterkanon 
in te zetten bij een arbeidersmanifestatie bij 
de bandenfabriek van Kiyan (Alborz) in de 
voorsteden van Teheran. 
Als uiting van sympathie met de stakende 
arbeiders hebben de brandweerlieden het 
warme water op straat geloosd.

  



          

30 JAAR LANG WREDE MISDADEN TEGEN DE MENSHEID DOOR 
DE MACHTHEBBENDE MULLAHS IN IRAN

• 30 Jaar systematische schendingen van de mensenrechten die tot op heden 55 maal door            
 de VN en internationale organisaties scherp veroordeeld zijn. 

• 120.000 voorstanders van de mensenrechten executies, waaronder de massa-executie
           van 30.000 politieke gevangenen in de zomer en herfst van 1988

• 174 Foltermethodes in de Iraanse kerkers, uitvoering van de wreedste straffen in het         
 openbaar zoals het uithalen van ogen, amputaties van handen of voeten, stenigingen en    
  geselingen.

• Totale onderdrukking van vrouwen

• Systematische executies van minderjarigen

• Schendingen van rechten van etnische en religieuze minderheden, arrestaties en execu    
 ties,  verbranding en vernietiging van woningen en gebouwen voor godsdienstoefening

• Censuur en onderdrukking van schrijvers, journalisten en intellectuelen in en buiten Iran

• Miljarden euro’s worden uitgegeven aan de export van terrorisme en oorlogszuchtige acti 
 viteiten in het buitenland.

• Inquisitie en middeleeuwse dictatuur uitgevoerd door een minderheid van machthebbers  
 (5%) tegenover de Iraanse bevolking, totale onderdrukking van protestbewegingen.

• Uitgave van meer dan miljarden euro’s10 voor productie van atoom- en massa 
          vernietigingswapens ten bate van export van islamitisch fundamentalisme

• Voortdurende catastrofe van honger door armoede, een toenemend aantal straatkinderen,  
   prostitutie, zelfmoord en de emigratie van 3 miljoen intellectuelen

• Vlucht en emigratie van rond 3 miljoen intellectuele Iraniërs naar het buitenland.

S t i c h t i n g  M e n s e n r e c h t e n  Vr i e n d e n
Benoordenhoutseweg 23
2596 BA  Den Haag

SNSBank: 937569720
PostBank: 4925296

Email: info@smvi.nl
Website: www.smvi.nl

KvK: 39084249         ANBI Nr: 22 530

Tel.   070-3142435
Fax.  070-3142436


