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In één oogopslag 
 

Schending van de mensenrechten in Iran in januari 2009 
 

Vrouwenbeweging  
Steniging 

 
Persbericht van de campagne Stop Steniging voorgoed: Het stenigen in Iran blijft 
voortduren: minstens 10 personen riskeren de dood door steniging.  

In de laatste week van December 2008 werden 3 mannen door steniging ter dood gebracht op de begraafplaats 
Behesht Reza in Mashhad.  
In juli 2008 hielden verscheidene voorvechters van vrouwenrechten, juristen en activisten, een persconferentie 
waarin de namen bekend gemaakt werden van negen vrouwen, die op dat moment een vonnis tot dood door 
steniging te wachten stond.   
Bovendien zijn er op dit moment minstens tien anderen, opgesloten in verschillende gevangenissen in het hele land, 
die het gevaar lopen door steniging ter dood gebracht te worden: 

1.    Kobra Najjar, gevangen gehouden in Reja’i-shahr - Karaj 
2.    Iran A., gevangen gehouden in de Sepidar gevangenis - Ahvaz  
3.    Kheirieh V., gevangen gehouden in de Sepidar gevangenis - Ahvaz  
4.    Ashraf Kalhori, gevangen gehouden in de Evin gevangenis - Teheran 
5.    Abdollah Farivar, gevangen gehouden in de Sari gevangenis 
6.    Ghilan Mohammadi, gevangen gehouden in de centrale gevangenis - Isfahan 
7.    Gholamali Eskendari, gevangen gehouden in de centrale gevangenis - Isfahan 
8.    Afsaneh R., gevangen gehouden in de ‘Adel Abad gevangenis - Shiraz 
9.    De vrouw M.J., gevangen gehouden in de Vakil Abad gevangenis - Mashhad 
10.  De vrouw H., gevangen gehouden in de Vakil Abad gevangenis - Mashhad 
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Verklaring van het presidium namens de EU betreffende de executie door steniging in Mashhad, 
Iran, 13 januari 2009 

 [uittreksel] De Europese Unie spreekt haar scherpe veroordeling uit over de nieuwe gevallen van executies door steniging in de 
Islamitische Republiek van Iran.  

Volgens officiële bevestiging en rapporten van andere geloofwaardige bronnen, zijn in de week van 21 december 2008 in de stad 
Mashdad 3 personen door steniging geëxecuteerd.   

De Europese Unie doet een oproep aan de Islamitische Republiek van Iran om de wrede en onmenselijke straf steniging af te 
schaffen  en de Conventie tegen marteling en andere wrede, onmenselijke en vernederende behandelingen of straffen te 
bekrachtigen.   

Deze recente executies gaan niet alleen in tegen de belofte tot opschorting, ze zijn tevens een zorgwekkende stap achteruit, en 
we dringen aan op een onmiddellijke verklaring van de Islamitische Republiek van Iran met de verzekering dat dit in de 
wetgeving wordt vastgelegd.   

 

 

Gewetensgevangenen 

De Stem van de Mensenrechten in Iran,  5 januari 2009   

Volgens de nieuwsbrief van Amir Kabir en informatie uit het dossier van Nikoo Nesbati, wordt de 
reden van de beschuldigingen en het vonnis gebaseerd op de brief die hij schreef samen met Ali 
Azizi, voormalig lid van de Centrale Assemblee, en Arman Sedaghati en Pedram Raf’ati, allen tevens 
lid van  het Bureau ter Versterking van de Algemene Eenheid. Samen schreven zij een brief aan 
Ahmadinejad ter gelegenheid van zijn terugkeer van de Columbia Universiteit en zijn optreden bij 
de Universiteit van Teheran in oktober 2007, waarbij zij hem een vraag stelden. Behalve Ali Nikoo 

Nesbati, werd ook Ali Azizi door de rechtbank beschuldigd van activiteiten tegen de nationale veiligheid en 
veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Arman Sedaghati is eveneens beschuldigd van verstoring van de openbare 
orde en tot twee jaar veroordeeld.   

 

Alweer een gevangene dood door onmenselijk strenge omstandigheden in de gevangenis van 
Isfahan   

De Stem van de Mensenrechten in Iran,  6 januari 2009   

  Volgens informatie van de Centrale Gevangenis van Isfahan heeft een gevangene getracht zich van het leven te 
beroven. De naam van de gevangene is Hasan Shirazi, 46 jaar.  Hij  deed een zelfmoordpoging op zaterdag 27 
december, o.a. omdat hij door de Nationale Garde mishandeld werd,  en overleed de volgende dag door onvoldoende 
medische zorg. De heer Shirazi zat de afgelopen 14 jaar gevangen in afdeling 2 van de gevangenis van Isfahan. Hij 
was de enige kostwinner voor de rest van zijn familie. 
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Vrijheid van meningsuiting 

Ongebruikelijk vonnis voor studenten van de : negen studenten collectief veroordeeld tot schorsing 
van 15 termijnen  

De Stem van de Mensenrechten in Iran,  6 januari 2009 

 

 

 

 

 

 

Negen studentenactivisten van de Universiteit van Shiraz zijn collectief veroordeeld tot een schorsing van 15 
termijnen, hun dossiers zijn gezonden naar het Centrale Tuchtcollege. Alle studenten werden beschuldigd van 

belediging van Islamitische en nationale symbolen en van het begaan van daden tegen het regime van de 
Islamitische Republiek.  Onder de veroordeelden waren Kazem Rezaei, Saeed Khalatbari, Abduljalil Rezaei en 
Anayat Taghavi. Twee andere studenten zijn ieder voor twee termijnen geschorst. Andere studenten, onder wie 

Arash Roostaei en Hadi Alemliand Hamdullah Namjo, zijn veroordeeld tot één termijn schorsing. 

 

Schending van vrouwenrechten 

      2 januari 2009       
 
De Iraanse regering dient onmiddellijk te stoppen met de vervolgingscampagne tegen moslimfeministe Dr. 
Shirin Ebadi, die nu is geëscaleerd in gewelddadigheden tegen haar huis en bedreigingen door  het 
gepeupel, aldus de International Campaign for Human Rights in Iran en Human Rights Watch. Dr. Ebadi 
heft in 2003 de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen en is een belangrijke voorvechtster voor de 
mensenrechten in Iran. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

 

 



 4 

 

Schending van Mensenrechten in Iran 
 
Voice of America, 5 januari 2009   
 
De Verenigde Staten veroordelen de sluiting van het Centrum voor de Verdediging van Mensenrechten en dringen er 
bij de Iraanse autoriteiten op aan deze en soortgelijke organisaties zonder onderdrukking hun werk te laten doen.   
 
Op 21 december 2008 hebben de Iraanse autoriteiten de organisatie gesloten van Nobelprijswinnares  Shirin 
Ebadi, net voor het vieren van de 60ste gedenkdag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. 
Mevrouw Ebadi is een bekend verdedigster van de Mensenrechten en is zowel de eerste Iraanse als de eerste 
Moslimvrouw die de Nobelprijs heeft gewonnen gedurende het 102-jarige bestaan hiervan.  

 

De Stem van de Mensenrechten in Iran,  5 januari 2009 

 

 

 

 

 

 

Vier politieke gevangenen in de Evin gevangenis hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven tegen het sluiten  
en verzegelen van de kantoren van het Centrum voor de Verdediging van Mensenrechten en hebben hun steun 
uitgesproken voor de juristen van dit centrum.   

“Ongeacht hoe de acties berekend of gepland worden op het hoogste niveau van  uitvoerende en juridische ministeries 
van de overheid, zij zijn kenmerkend voor het feit dat de drempel van de tolerantie van het regime niet alleen bereikt is, 
maar ook hoger zal worden. De tolerantie zal verminderen tot het punt dat vreedzame, burgerlijke en legale activiteiten 
van mensenrechtenactivisten onaanvaardbaar worden beschouwd. Zelfs als resultaat van een toevallig besluit en 
partijpolarisatie, wijst het op beleidsdesintegratie van de overheid op het hoogste niveau “.   
 
Ali Saremi, was waarnemer van de massa-executie van politieke gevangenen in 1988. 
Sayed Zohor Nabavi was schrijver voor het verboden tijdschrift Sarzamin Aryaei  
Mohammad-Ali Mansoori was waarnemer van de massa-executie van politieke gevangenen in 1988. 
Misagh Yazdan-Nejad was student en nam deel aan de herdenking  van de massa-executie van politieke gevangenen in 1988. 
 
Er wordt verteld dat het Iraanse regime op de begraafplaats van Khavaran opnieuw bezig is om zijn misdaden te verhullen. Na het 
verbod op een ceremonie op de begraafplaats van Khavaran ter gelegenheid van de 20ste gedenkdag van de massa-executie van 
politieke gevangen in de tachtiger jaren, heeft de veiligheidsdienst zijn controle op dit kerkhof verscherpt en de enige toegang met 
ketens afgesloten. Vanaf dat moment mochten families die naar de begraafplaats kwamen niet meer binnen via de hoofdingang. 
Volgens ooggetuigen leek het erop dat bepaalde gedeeltes van Khavaran vlak gemaakt waren en dat er verse aarde was gestort op 
plekken die door de families waren geïdentificeerd als massagraven. (Centrum van Politieke Gevangenen in Ballingschap, 19 
januari 2009)   
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Minstens 20 personen binnen 24 uur geëxecuteerd in Iran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen nieuws over toestand gevangen journalist 
 

 
 
 
                          
 
    
     
 
   
 
 

HIV/AIDS artsen vervolgd in oneerlijk proces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De artsen Kamiar en Arash Alaei, Iraanse broers die wereldwijd bekend staan om hun werk als HIV/AIDS artsen, 
behoren tot de vier Iraanse burgers die vandaag zijn gedagvaard door de Iraanse autoriteiten wegens een poging tot 
omverwerpen van de staat, zo vernamen Physicians for Human Rights, Human Rights Watch, en de  International 
Campaign for Human Rights in Iran uit betrouwbare bron. (Human Rights Watch - 13 januari 2009) 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag rapporteerde het door de staat geëxploiteerde 
nieuwsagentschap Fars dat woensdagmorgen 11 personen geëxecuteerd 
zouden worden. Het door de staat  gerunde dagblad Kayhan rapporteerde 
heden dat de doodvonnissen van 11 personen vandaag zijn uitgevoerd in 
de Evin gevangenis.   
Het eveneens door de staat gerunde dagblad Iran kondigde de executie 
aan van een man die "Gholam" genoemd werd op dinsdagmorgen in de 
Qezel Hesar gevangenis in Karaj.  
Volgens een verklaring van de Openbare Aanklager van Yazd, werden op 
20 januari 6 andere personen eveneens opgehangen in de centrale 
gevangenis van Yazd.   
Het departement van Justitie van Isfahan heeft eveneens in een verklaring 
gezegd dat er op dinsdagmorgen 2 personen zijn geëxecuteerd in de 
centrale gevangenis van deze stad. (Radio Farda – 21 jan. 2009)  
 

 

 

Ne'mat Ahmadi, de advocaat van Masoud Kordpoor, 
een gevangen genomen journalist, zei dat zijn cliënt 3 
dagen geleden, op 19 januari, is overgeplaatst van de 
openbare afdeling van de gevangenis naar een 
onbekende locatie. Ahmadi zei dat hij de reden van 
deze overplaatsing niet wist, maar benadrukte dat 
zowel deze verplaatsing als het verbreken van  zijn 
communicaties buiten de gevangenis illegaal is. 
(Human Rights Activists in Iran – 21 jan. 2009)  
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Schending van de rechten van minderheden 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderdrukking in Koerdische gebieden 
Vreedzame dissidenten gevangen gezet, boeken en publicaties verboden, 19 januari 2009 
De regering van Iran zou de breedsprakige wetten voor nationale veiligheid , die gebruikt worden om vreedzame 
Koerdische critici en dissidenten te onderdrukken door willekeurige arrestaties, moeten wijzigen of afschaffen. 
Aldus  Human Rights Watch  in een vandaag uitgegeven rapport.   

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidsagenten verwoesten Baha'i begraafplaats 
 
 
 
 
 

 
Nieuw stadium bereikt in de onderdrukking van Derwisjen, 6 januari 
2009  
Een week van onrust heeft geleid tot de arrestatie van acht Derwisjen van 
het eiland Kish, en het sluiten en verzegelen van een godsdienstig centrum 
en het huis van één van hen. Rechter Sader, van afdeling 102 van het 
algemene Hof voor strafrecht van het eiland Kish, heeft na het begin van de 
incidenten met de derwisjen officieel bevel tot aanhouding gegeven om 
“veiligheidsgerelateerde” redenen. Hij stond geen bezoek toe van 
familieleden of advocaten. 

 

 

 

Gisteren om middernacht heeft een aantal undercover agenten met een 
truck en een bulldozer de Baha'i begraafplaats in Zikla in de stad 
Qaemshahr met de grond gelijk gemaakt, waarbij de grafstenen gebroken 
zijn.  
Terwijl de agenten op de begraafplaats aan het werk waren, was in de 
hele omgeving de stroom uitgeschakeld. Een locale bewoner, die getuige 
was van het voorval, werd gearresteerd nadat de agenten in de lucht 
geschoten hadden. Nadat ze hem aan handen en voeten gebonden 
hadden lieten ze hem vrij op de begraafplaats. (Human Rights Activists 
in Iran - Jan. 19, 2009)    
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