
-  24 gevangenen gelijktijdig 
opgehangen 

-  Iran sluit journalisten genootschap 
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RReecchhttsskkuunnddiigg  ggeennoooottsscchhaapp  ggrriijjpptt  iinn  nnaa  aaaannvvaall  IIrraakkeeeess  lleeggeerr  oopp  vvlluucchhtteelliinnggeennkkaammpp    

6 augustus 2009 - Het rechtskundig genootschap International 
Human Rights Committee heeft ingegrepen na een aanval door de 
Irakese strijdkrachten op een vluchtelingenkamp met duizenden 
Iraniers.   
De aanval op Kamp Ashraf, waar 3.500 Iraanse vluchtelingen, 
waarvan 1.000 vrouwen wonen, heeft geleid tot 13 doden en meer 
dan 400 gewonden.  
Tot januari 2009 werd de veiligheid van kamp en inwoners 
gegarandeerd door de coalitie-strijdkrachten in Irak. Die verplichting 
is echter overgenomen door de Irakese krijgsmacht, waarbij de 
Irakese authoriteiten de verzekering hebben gegeven dat de 
inwoners humaan behandeld zou worden en hun rechten volgens de 
internationale wetgeving zouden worden gerespecteerd.    
Amnesty International heeft opgeroepen tot 'Urgent Action', waarbij 
verklaard werd dat in videobeelden is waargenomen dat mensen door Irakese militairen 
herhaaldelijk geslagen werden op verschillende lichaamsdelen, waaronder het hoofd. 
De beelden tonen ook het schieten op de inwoners door de Irakese militie, waardoor 
een aantal doden is gevallen.    
Het rechtskundig genootschap International Human Rights Committee wijst erop dat de 
inwoners van Kamp Ashraf 'beschermde personen' zijn volgens de vierde Conventie van 
Genève. Daardoor hebben zij omvangrijke rechten onder de internatiolale wetgeving, 
waaronder het recht om niet onder dwang verplaatst, gedeporteerd, gerepatrieerd of 
uitgewezen te worden.   
 

SPOEDEISENDE ACTIE 
Schrijf svp een brief of stuur een bezwaarschrift naar: Minister van Buitenlandse zaken 
Maxime Verhagen, President Barack Obama, Mrs Hillary Clinton en de ambassade van 
Irak in Den Haag. 
 Spreek uw bezorgdheid uit omdat 36 gearresteerde bewoners van Kamp Ashraf geslagen en gemarteld zijn 
en dat minstens zeven van hen medische zorg nodig hebben; 
 dring er bij de autoriteiten op aan alle beschuldigingen van marteling of slaag te onderzoeken en de daders 
voor het gerecht te brengen;  
 dring er bij de autoriteiten op aan alle gevangenen de vereiste medische verzorging te geven; 
 dring er bij de autoriteiten op aan de gedetineerden vrij te laten, tenzij ze direct beschuldigd worden van 
kennelijke delicten en berecht worden volgens de internationale standaards voor een eerlijk proces; 
dring er bij de autoriteiten op aan ervoor te zorgen dat de inwoners van Kamp Ashraf of andere Iraniërs niet 
gedwongen worden naar Iran terug te keren, omdat ze daar foltering of andere ernstige schendingen van de 
mensenrechten riskeren.  
  

TV West: Demonstratie voor Kamp Ashraf 

donderdag 6 augustus 2009(VIDEO RTV West - Interview) - Opnieuw een demonstratie van Iraniërs in Den Haag. 
Vanmiddag werd gedemonstreerd bij de Iraanse ambassade in Den Haag. Gisteravond stonden de demonstranten bij 
de Amerikaanse ambassade. 
De demonstranten willen dat Nederland en Amerika actie ondernemen tegen de onderdrukking van Iraniërs in eigen 
land en in Kamp Ashraf, in Irak. De politie hield de demonstranten op ruime afstand van de Iraanse ambassade. De 
demonstranten protesteren tegen de herbenoeming van de Iraanse president. Ook veroordelen ze de aanval op Kamp 
Ashraf door het Irakese leger.  
 

-  Rechtskundig genootschap grijpt in na 
aanval Irakese krijgsmacht op 
vluchtelingenkamp  

-  Protest Iraanse ballingen inzake Kamp 
Ashraf in Den Haag - Londen - Berlijn - 
Stockholm - Washington - Ottawa 

 

     Gewelddadige aanval van Irakese leger op 
      Kamp Ashraf, Irak 

SSPPOOEEDDEEIISSEENNDDEE  AACCTTIIEE  

http://www.jtwnetwork.nl/images/artmedia/RTV%20West%20-%20Kamp%20Ashraf.wmv�


  

IIrraaaannssee  bbaalllliinnggeenn  iinn  DDeenn  HHaaaagg  --  LLoonnddoonn  --  BBeerrlliijjnn  --  SSttoocckkhhoollmm  --  WWaasshhiinnggttoonn  eenn  
OOttttaawwaa      pprrootteesstteerreenn  iinnzzaakkee  KKaammpp  AAsshhrraaff 
Samenvatting: .. Groepen Iraniërs in Den Haag, London, Berlijn, Stockholm, Washington en Ottawa hebben gezworen 
in hongerstaking te blijven tot de dood erop volgt  tenzij er iets wordt gedaan om de duizenden medeballingen, die in 
een kamp in Irak wonen te helpen na een dodelijk conflict met het Irakese veiligheidsleger vorige week.   
Mahmoud, 65, is een van de 4 Iraanse ballingen in Nederland die al zeven dagen voedsel geweigerd hebben. Hij zegt 
ook niet te zullen drinken als protest tegen de  inval van het kamp, waar twee van zijn kinderen wonen.    
“Ik ben hier voor Ashraf en ik ga hiermee door tot de dood,” snikte de heer Mahmoud, die bij de bijeenkomst op een 
stretcher lag omdat hij kennelijk te zwak was om te lopen.  
Mevrouw  Fereshteh, 55, eveneens iemand met 2 verwanten in Ashraf, zei: “Ik ben hier opdat mijn stem gehoord wordt 
door de regering van de VS. Zij zijn verantwoordelijk voor het gebeurde.”   Als boodschap voor Nederland voegde ze 
hieraan toe: “Waarom zwijgen jullie, waarom doen jullie niets? Jullie moeten actie ondernemen.” .. 

Demonstratie tegen Iraans regime in Amsterdam  

Geplaatst op zaterdag 25 juli 2009    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

IIrraann  sslluuiitt  jjoouurrnnaalliisstteenn  ggeennoooottsscchhaapp    
TEHERAN (Reuters) 06 aug - De Iraanse autoriteiten hebben een toonaangevende journalistenorganisatie gesloten, aldus leden van 

de groepering. Deze maatregel werd veroordeeld door internationale persgenootschappen.  

Gewapende mannen hebben woensdagavond laat de kantoren van de Association of Iranian Journalists in Teheran overvallen en 

verzegeld, aldus de International Federation of Journalists (IFJ), die tevens een oproep deed aan Iran om 42 gevangen reporters vrij 

te laten.  

"Het is waar, het is gesloten," zei een lid van het Iraanse genootschap, die zijn naam niet genoemd wil zien. 

  

2244  ggeevvaannggeenneenn  ggeelliijjkkttiijjddiigg  ooppggeehhaannggeenn  

Iran Focus: Teheran, Iran, 05 aug - Iraanse autoriteiten hebben vorige week een massa-
executie uitgevoerd op 24 personen in het westen van Teheran, aldus de staatsmedia op 
woensdag. De 24 personen, die niet bij name genoemd werden, zijn opgehangen in een 
gevangenis in Karaj op donderdag 30 juli. Het staatsdagblad Etemad citeerde de substituut 
openbare aanklager van Teheran, Mahmoud Salarkia: "Het Opperste Gerechtshof heeft hun 
executie goedgekeurd". 
Volgens het rapport waren ze beschuldigd van drugshandel. De Iraanse autoriteiten hebben 
de routine om dissidenten te executeren op valse beschuldigingen, zoals gewapende 
roofovervallen en drugshandel. Bij een andere massa-executie zijn op 4 juli in Karaj 20 
personen opgehangen.  
 
Sinds de presidentsverkiezingen op 12 juni hebben miljoenen mensen deelgenomen aan anti-regeringsdemonstraties in Teheran en 
andere grote steden. Hierbij werd geprotesteerd tegen de herbenoeming van Mahmoud Ahmadinejad na de verkiezingen, waar 
volgens hen mee geknoeid is.  Irans hoogste leider Ayatollah Ali Khamenei schaarde zich op 19 juni achter Ahmadinejad en eiste dat 
de demonstranten hun acties stopzetten. Sindsdien richten de demonstranten hun protesten tegen het gehele geestelijke 
establishment, met leuzen als “dood aan Khamenei”. 

 

AMSTERDAM (ANP) - Op het Museumplein in Amsterdam is 
zaterdagmiddag een manifestatie tegen het optreden van het 
Iraanse regime. Volgens de organisatie zijn er circa 
tweeduizend deelnemers. De politie houdt het op iets meer dan 
duizend.  

Hongerstaking  

Een aantal van de actievoerders in Amsterdam behoort overigens 
tot een groep Nederlandse Iraniërs die momenteel in hongerstaking 
zijn uit solidariteit met de demonstranten in Iran.  

Sinds de omstreden herverkiezing van de uiterst conservatieve 
president Mahmoud Ahmadinejad op 12 juni is het onrustig in de 
islamitische republiek. De oppositie beschuldigt de machthebbers 
van fraude bij de stembusronde. Er zijn massale protesten geweest, 
maar de autoriteiten hebben die met harde hand de kop ingedrukt. 
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