
 
 

 

   

 

Gevangene gedood door marteling in Kermanshah 
 
 VRIJDAG, 23 OKTOBER 2009   Ahmad Mohammadi, een Koerdische man die 
enige tijd geleden met drie anderen werd gearresteerd in de regio Salas 
Babajani, is overleden na onderworpen te zijn geweest aan ernstige 
marteling in een detentiecentrum. 
He was gearresteerd door veiligheidsagenten in deze regio en overleed 
afgelopen week na marteling door de veiligheidsdienst in Kermanshah. 
 
De drie andere mannen die gelijktijdig warden gearresteerd kregen ieder 12 jaar 
gevangenisstraf en verbanning naar de Ardabil-gevangenis.  
 
Activist uitgesloten van bezoek en telefoongesprekken 
 
Keyvan Samimi, een bekende activist die na de verkiezingen werd gearresteerd staat onder 
fysieke en psychische druk en zijn bevel tot vrijlating is ingetrokken. 
 
Samimi, die de redacteur is van de krant Nameh, werd gearresteerd nadat 
veiligheidskrachten zijn huis binnenstormden en zijn deur kapot maakten. Ondanks zijn 
lange vastzetting is hij nog steeds niet veroordeeld en is in eenzame opsluiting. Samimi staat 
onder druk om een bekentenis op televisie aft e leggen. Zijn familie is enige tijd gelden 
gevraagd een borgsom te betalen en dit bedrag aan de rechtbank over te dragen, maar de 
rechter heft zijn vrijlating op borg ingetrokken. Hij werd hierna onderworpen aan nog meer 
onderdrukking en mag geen telefoongesprekken voeren en familie bezoek ontvangen. 
 
 
Baha'i man gearresteerd in Yazd 
 
A Baha'i man werd gearresteerd door veiligheidskrachten en naar een onbekende locatie in 
Yazd gebracht.  
Behnam Rohanifard die al geruime tijd in Teheran woont, werd gearresteerd in Yazd in zijn 
auto en overgebracht naar een onbekende plek. Hij was in Yazd voor de begrafenis van een 
andere Baha'i. 
 

Koerdische gevangene door marteling gedood 
 
Namir Abdollah-pour, een Koerdische gevangene werd gedood na ernstige marteling door 
functionarissen van de Orumieh-gevangenis zonder enige behandeling te hebben gekregen. 
Mensenrechtenactivisten hebben gemeld dat een persoon, geïdentificeerd als Akbar Pashuri, 
hem martelde in deze gevangenis. 
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Bassij troepen vallen vreedzame demonstranten aan in de Vrije 
Universiteit van Teheran 
 
 DINSDAG, 20 OKTOBER 2009   Een vreedzame bijeenkomst van meer dan 2.000 studenten van 
de Vrije Universiteit van centraal Teheran om te protesteren tegen de regering en de recente 
behandeling van studentenactivisten van deze universiteit en andere universiteiten werd 
gewelddadig nadat ongeveer 100 Bassij troepen, die ’s morgens met bussen werden 
binnengebracht, de studenten aanvielen met traangas. 
Een student die was gearresteerd door Bassij troepen werd vastgezet in het kantoor van de 
vertegenwoordiging van de leiding van deze universiteit. 
 

Meer onderdrukkende maatregelen tegen universiteitsstudenten in Iran     
 

Het Iraanse regime heft de onderdrukking opgevoerd 
op studenten van de Universiteit van Babol (noord 
Iran) en Kermanshah (west Iran) 
 
Volgens ontvangen berichten heeft het onderdrukkende disciplinaire 
comité van de universiteit 100 studenten onthouden van deelname 
aan onderwijs van het eerste tot en met het derde semester en enkele 
studenten veroordeeld tot geldelijke boete.  
Op de Technische Universiteit Noushirvani in Babol hebben overheidsagenten niet alleen 
enkele studenten veroordeeld tot gevangenisstraf en onthouding van onderwijs, maar zij 
hebben ook de veiligheidsmaatregelen ernstig verscherpt.  
 
De aangewezen voorzitter van de universiteit heeft herhaaldelijk families van de 
studentenactivisten ontboden en hen bedreigd en geïntimideerd.  
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Iran arresteert bekende schrijver 
 
 

 

 

 

Javad Mahzadeh, de auteur van 'Take Your Smile from Me' 
die kandidaat is voor een literaire prijs en volgens de polls 
een van de meest gelezen boeken, werd vandaag onderweg 
naar zijn werk gearresteerd. Hij werd gearresteerd met een 
bevel van de Revolutionaire aanklager en werd naar zijn huis 
gebracht door een aantal agenten. De agenten namen na 
huiszoeking zijn computer in beslag 


