
Iran hangt gevangene op in Gohardasht gevangenis
(Iran - 30 december 2009) Volgens berichten uit Iran werd gevangene Ardashir Keshavarz vanochtend 
opgehangen in de gevangenis in Karaj.Rond 6:30 werd deze gevangene, die ongeveer een week geleden in 
afwachting van zijn executie in eenzame opsluiting werd geplaatst, opgehangen op de binnenplaats van de 
gevangenis. De 35-jarige gevangene zat al langer dan 6 jaar in de gevangenis en had het grootste deel van zijn 
straf al uitgediend op afdeling 1 van Gohardasht. (Human Rights and Democracy Activists in Iran) 

Ashura is de tiende dag van de eerste maand van het islamitisch jaar: 
10 muharan. Nadat op 1 muharram in de moskee het kerkelijke jaar 

is begonnen, wordt op deze dag pas echt nieuwjaar gevierd.

Scherpe internationale kritiek bij proces tegen Bahá’í-leiders in Iran
In Teheran is het proces tegen zeven vooraanstaande leden van de Bahá’í religieuze minderheid begonnen. De religieuze gemeenschap van 
de Bahá’í in Iran wordt blootgesteld aan ernstige vervolging en onderdrukking. De aangeklaagden zijn Kamalabadi Fariba, Jamaloddin 
Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli en Vahid Tizfahm. Op één na werden alle leden van de groep op  
14 mei 2008 in Teheran gearresteerd. Mahvash Sabet was al op 5 maart in Mashhad gearresteerd. Sinds die tijd zitten ze in de Evin-gevangenis 
van Teheran, waar ze het eerste jaar gevangen werden gehouden zonder officiële aanklacht en zonder rechtsbijstand.

Zij moeten zich nu verantwoorden wegens “spionage en schending van de nationale veiligheid”. Zij worden ook beschuldigd van “collaboratie 
met Israël en het verzamelen van geheime documenten voor dat doel”, zoals de Iraanse staatstelevisie dinsdag meldde. Op een ander 
punt van de aanklacht “corruptie op aarde”, staat in Iran de doodstraf. Het op 12 januari begonnen proces tegen de zeven Bahá’í heeft 
scherpe internationale kritiek uitgelokt. De beklaagden zitten al meer dan 20 maanden vast zonder enige vorm van rechtsbijstand, aldus  
de woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS, P.J. Crowley.

De woordvoerster van de afdeling mensenrechten en humanitaire hulp van de CDU / CSU, Erika Steinbach, sprak van een “schijnproces”. 
“Door de standaard beschuldiging van Zionisme worden de Bahá’í verantwoordelijk gemaakt voor de huidige onrust in het land”, zei ze.  
In haar verklaring van 12 januari staat onder andere: “Het schijnproces tegen zeven vooraanstaande leden van de Bahá’í is weer een 
dieptepunt in de vreselijke vervolging, discriminatie en alles omvattende bedreiging van de leden van deze religieuze gemeenschap.”
De Bahá’í -gelovigen worden door het Iraanse regime als “onrein” beschouwd en hun religieuze gemeenschap wordt een “perverse politieke 
sekte” genoemd. Hun vervolging is louter religieus gemotiveerd. De strategie tegen de grootste religieuze minderheid in Iran is buitengewoon 
afschrikwekkend. Met bulldozers werd een van de Bahá’í begraafplaatsen vernietigd, op school wordt dwang uitgeoefend op de kinderen om 
hun godsdienst te verloochenen en de Bahá’í hebben geen toegang tot het hoger onderwijs.

De zeven in het voorjaar van 2008 gearresteerde Bahá’í worden beschuldigd van spionage voor Israël en propaganda tegen de Iraanse 
regering. Het proces tegen hen werd al meerdere malen uitgesteld. De Iraanse leiders maken nu gebruik van de aanhoudende protesten 
die sinds de presidentsverkiezingen in juni vorig jaar plaatsvinden. De Bahá’í krijgen de schuld van de huidige onrust in het land door de 
standaard beschuldiging van Zionisme. Deze ongefundeerde beschuldiging rechtvaardigt opnieuw de systematische vervolging van deze 
groep.  Met het oog op het geplande proces eist de werkgroep Mensenrechten en Humanitaire hulp nadrukkelijk dat het fundamentele recht 
van godsdienstvrijheid voor de Bahá’í in Iran gerespecteerd wordt.

Veiligheidstroepen doden en verwonden 
demonstranten tijdens Ashura met hagelgeweer 
Tijdens het volksoproer van 27 december (Ashura) in Teheran werd een aantal demonstranten in  
de omgeving van de universiteit met hagelgeweren neergeschoten door veiligheidstroepen. Als gevolg 
hiervan is ten minste één persoon ter plaatse overleden en verscheidene anderen raakten gewond.  
De bij dit incident gewonde demonstranten werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht, hoewel 
velen ervan afzagen om naar een ziekenhuis te gaan uit angst om gearresteerd te worden. Op de foto 
iemand die met 120 hagelkorrels werd neergeschoten en de afgelopen dagen uit het ziekenhuis wist  
te ontsnappen. (Mensenrechtenactivisten in Iran - 30 december 2009)

<-  Dit is de foto van een van de bewoners van Teheran, die door  
veiligheidstroepen werd neergeschoten met een hagelgeweer.
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Hezbollah strijdkrachten veranderen herdenking 
Mashhad Universiteit in bloedbad
Woensdag drongen leden van het Ansar Hezbollah en Bassij leger met messen en sabels de Vrije 
Universiteit Mashhad binnen tijdens een herdenking voor hen die gedood waren op Ashura 
(27 december). Onder het roepen van leuzen ten gunste van Khamenei werd deze ceremonie 
door hen in een bloedbad veranderd.Om een uur of 1 reed een aantal bussen de campus van de 
universiteit op waaruit meer dan 500 leden van het Hezbollah en Bassij leger kwamen. Dit leger 
was gewapend met messen en kleine zwaarden. 
Ze vielen de studenten aan met als gevolg  
dat 8 studenten naar het ziekenhuis moesten. 

Volgens berichten werd een van de hoogleraren neergestoken, terwijl een vrouwelijke 
student zwaar gewond aan het hoofd werd doordat ze werd neergeknuppeld. 
Er zijn geen exacte gegevens over hoeveel personen werden gearresteerd, maar volgens de 
berichten zijn er meer dan 70 studenten en anderen gearresteerd en overgebracht naar 
het politiebureau Qasem Abad. (Mensenrechtenactivisten in Iran - 30-12-2009)

Lichaam van de neef van Moussavi in stilte 
begraven onder strenge veiligheidsmaatregelen
De veiligheidsdienst heeft de familie van Seyed Ali Moussavi, de neef van Mir Hossein Moussavi, gevraagd het lichaam 
in stilte, zonder media-aandacht en onder strenge veiligheidsmaatregelen in ontvangst te nemen. Het lichaam van 
Moussavi wordt nu gereed gemaakt voor de begrafenis op het kerkhof Behesht Zahra. (website Jaras – 30-12-2009) 

Politiechef Iran waarschuwt oppositie
Het hoofd van de Iraanse politie heeft woensdag, drie dagen nadat acht demonstranten 
gedood werden bij protestdemonstraties, de aanhangers van de oppositie gewaarschuwd 
dat ze harde maatregelen kunnen verwachten als zij deelnemen aan illegale betogingen. 
Om de crisis nog meer op de spits te drijven zei een 
vertegenwoordiger van de Iraanse Opperste Leider ayatollah 
Ali Khamenei dinsdag dat de oppositieleiders ‘vijanden van 
God’ zijn, die volgens de sharia-wetgeving van het land 
geëxecuteerd moeten worden.De Iraanse politiechef zei 
woensdag dat ‘er geen ruimte meer was voor tolerantie voor 
deelnemers aan illegale betogingen’.‘Degenen die deelnemen 
aan illegale betogingen zullen nog harder aangepakt worden 
en de rechterlijke macht zal nog beslister optreden,’ aldus 
Esmail Ahmadi-Moqadam volgens het officiële persbureau 
IRNA. ‘Sommige van de actievoerders van zondag worden 
beschouwd als mohareb (vijand van God) en zullen stevig 
aangepakt worden,’ zei hij. (Reuters – 30-12-2009)

VN mensenrechten hoofd geschokt door geweld in Iran, 
roept regering op  veiligheidstoepen 
in toom te houden
30 december 2009 GENEVE - De VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten 
Navi Pillay zei woensdag dat ze geschokt was door het recente geweld dat tot 
doden en gewonden in de Islamitische Republiek Iran leidde, en verzocht de 
regering om excessen door de veiligheidstroepen te beteugelen.

“Ik ben geschokt door de toename van de doden, gewonden en arrestaties”, zei 
Pillay. Zij voegde hieraan toe dat, hoewel de precieze omstandigheden die hebben 

geleid tot ten minste zeven doden, en nog veel meer gewonden, tijdens en na de religieuze herdenking van ashura afgelopen 
zondag nog onduidelijk zijn, “de beschikbare informatie opnieuw buitensporig geweld door de veiligheidsdiensten en de Bassij 
paramilitaire militie suggereert. “ 

“De regering heeft de plicht om ervoor te zorgen dat het geweld niet escaleert,” zei ze.

De Hoge Commissaris heeft ook haar bezorgdheid geuit over de aanhoudende berichten over arrestaties 
van politieke activisten, journalisten, mensenrechtenactivisten en andere maatschappelijke actoren.

“Mensen hebben het recht om hun gevoelens te uiten, en om vreedzame protesten te houden, zonder te worden geslagen, 
doodgeknuppeld en in de gevangenis te worden gegooid, ‘zei ze. “Degenen die zijn gearresteerd, om welke reden dan ook, moeten 

	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 



een proces worden toegekend dat volledig in overeenstemming is met de internationale normen inzake mensenrechten en normen, 
met inbegrip van het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.” 

Iran is partij bij het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten dat bepaalt dat “niemand mag worden onderworpen 
aan willekeurige arrestatie of detentie ‘(artikel 9), en iedereen heeft het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 19) en het recht op 
vreedzame vergadering (artikel 21).

De organisatie Reporters zonder Grenzen veroordeelt de arrestatie 
van verscheidene journalisten bij de bloedige protesten in Iran
Na de harde acties van de Iraanse veiligheidsdiensten tegen demonstranten, heeft de voorzitter buitenlandse zaken van de Bundestag, 
Ruprecht Polenz, opgeroepen tot sancties tegen de functionarissen van het regime. De Europese Unie moet duidelijk maken dat degenen 
in de regering die hiervoor de verantwoordelijkheid dragen, zoals officieren van justitie of politiechefs, niet welkom zijn, zei Polenz 
dinsdag op de Duitse radio. “Het juiste Europese antwoord is het niet verstrekken van een visum aan de 30, 40 of 50 die hierin op de meest 
negatieve wijze naar voren komen.” 

Het optreden van het Iraanse regime tegen de demonstranten was eerder al wereldwijd veroordeeld door VS president Barack Obama, de 
Europese Unie (EU), bondskanselier Angela Merkel en andere politieke leiders.
President Obama heeft maandag verklaard dat de Iraniërs al maandenlang niets anders willen dan het uitoefenen van hun universele 
rechten. “Elke keer dat ze dat doen, komen ze in aanraking met de ijzeren vuist, zelfs bij plechtigheden en op feestdagen. De wereld volgt 
de gebeurtenissen met grote bewondering voor de moed en overtuiging van het Iraanse volk.” 
Obama wees erop dat de gebeurtenissen in Iran niets te maken hebben met de Verenigde Staten of enig ander land. ‘Het gaat over het 
Iraanse volk en hun hoop op rechtvaardigheid en een beter leven. En het besluit van de Iraanse leiders om door angst en tirannie te 
regeren zal die hoop niet doen vervliegen. “De Iraanse regering moet zich houden aan haar internationale verplichtingen en de rechten 
van haar eigen burgers respecteren.”
In de Islamitische Republiek zijn afgelopen zondag minstens acht mensen gedood bij de zwaarste confrontaties tussen veiligheidstroepen 
en oppositie sinds de omstreden herverkiezing van president Ahmadinejad in juni.
Ondertussen heeft de organisatie “Reporters sans Frontières (RSF, Reporters zonder Grenzen), de arrestatie van enkele journalisten 
tijdens de bloedige protesten in Iran veroordeeld. De regering in Teheran wil de “ooggetuigen van het bloedbad van 27 december” censuur 
opleggen, bekritiseerde de organisatie dinsdag in Parijs. Bovendien werden tijdens de protesten de meeste websites geblokkeerd die 
onafhankelijke informatie verspreiden of in verband gebracht worden met de oppositie.
Maandag werd o.a. de bekende Iraanse journalist en mensenrechtenactivist Emadeddin Baghi gearresteerd. Verder zijn minstens drie 
andere journalisten gearresteerd, aldus RSF. Onder hen een verslaggever  van het Syrische tv-station Dubai TV.

    Volgens persberichten

Iran: Politieke gevangene in de dodencel 
waarschuwt voor een ander bloedbad in de gevangenis

In een bericht op 30 december waarschuwde de heer Ali Saremi, een 62-jarige politieke gevangene, over het plan van het Iraanse regime 
voor een ander bloedbad van politieke gevangenen met inbegrip van degenen die zijn vastgehouden tijdens antiregimeprotesten van 
de afgelopen maanden. De heer Saremi heeft in totaal van 23 jaar van zijn leven in gevangenissen doorgebracht tijdens het bewind van 
de Sjah en mullahs in Iran. Hij is het laatst gearresteerd in de zomer van 2007 voor het toespreken op een herdenking gehouden ter 
gelegenheid van de 19e gedenkdag van het bloedbad van politieke gevangenen in Iran. 
Op dinsdag 29 december informeerde het theocratische regime de heer Saremi dat hij ter dood veroordeeld was, zonder enige gerechtelijke 
procedure. Het Iraanse Verzet roept de VN-secretaris-generaal, de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten en de internationale 
mensenrechten organisaties op dringende maatregelen aan te nemen om de executie van de heer Saremi en andere politieke gevangenen 
te voorkomen. 

Uitreksels uit het bericht van de heer Saremi op 30 december:
“Gelijktijdig met de opstand van de Iraanse mensen die op zoek zijn naar hun rechten om de vrijheid te krijgen en ons vaderland te 
redden van de tirannieke heerschappij, is het regime van plan om te voorkomen dat mensen uiting geven aan hun woede en protest, door 
intimidatie en het creëren van angst. Daartoe heeft het een aantal onschuldige mensen gearresteerd en zelfs geëxecuteerd. 

	    

	  

	  



Daarom is de doodstraf die ik gisteren kreeg misschien wel het signaal van de lancering van een plan voor een bloedbad. Mijn straf is 
afgegeven, terwijl ik geen misdaad had begaan, zelfs binnen de context van de wetten van het regime en het justitiële systeem, behalve met 
een simpele aanwezigheid ongeveer twee jaar geleden tijdens een herdenking in Khavaran begraafplaats voor het eren van de afgeslacht 
politieke gevangenen. 

Het is duidelijk dat mijn straf geen enkele juridische rechtvaardiging heeft. Hun enige bedoeling is om Iraanse mensen en de jongeren 
te intimideren en maakt ze bang uiting te geven aan hun rechtvaardige eisen. Mijn bloed is zeker niet verschillend van die van Neda 
en andere jongeren die iedere dag op straat is verspild. Het zal alleen de gerechtigheid van ons pad bevestigen en toevoegen aan onze 
moed en eer.

De aanklager van Teheran, Ali Larijani, voorzitter van de Majlis, en een aantal andere criminele ambtenaren van het regime hebben 
brutaal dergelijke plannen op tv aangekondigd om mensen te intimideren. Er is geen twijfel dat dergelijke straffen en intimidaties niet 
van invloed zijn op onze bereidheid om een vrij Iran te creëren. 
Als een vader en iemand die 23 jaar van zijn leven in de gevangenis heeft doorgebracht bij de huidige en de vorige regimes, gewoon om 
vrijheid naar dit land te brengen, waarschuw ik Larijani en andere criminelen [die heersen in Iran] ... “
(Human Rights Activists in Iran)

Executie dreigt voor twee Koerdische politieke gevangenen
12januari 2010 - Internationaal Comité tegen Executie: volgens berichten die 
het comité heeft gekregen lopen Farzad Kamangar en Habib Latifi het risico 
om binnenkort geëxecuteerd te worden. Farzad Kamangar is een populaire 
leraar die al meerdere jaren volgens de islamitische wet wordt vastgehouden.

Zijn doodvonnis werd enige tijd geleden aangekondigd. 
Habib Latifi is een studentenactivist die vanwege 
zijn politieke activiteiten werd gearresteerd en 
ter dood veroordeeld. Volgens het rapport dat het 
comité ontving heeft het hoofd van het Sanandaj 
Departement voor Uitvoering van Vonnissen aan 
Habib Latifi verteld dat er “geen garanties zijn die 
zijn executie kunnen voorkomen” en maakte op die 
manier bekend dat zijn doodvonnis binnenkort zal 
worden voltrokken. Volgens dit rapport loopt ook 
Kamangar gevaar te worden opgehangen.

Iran ’s werelds grootste gevangenis voor 
journalisten: dreigende executies
07 januari 2010 - De organisatie Reporters zonder Grenzen (RSF) is verontrust over het eisen van 
de doodstraf voor de oppositie door de hoogste ambtenaren in Iran. De internationale gemeenschap 
moet ingeschakeld worden om executies 
te voorkomen. RSF uitte felle kritiek op de arrestaties van journalisten in Iran. 
Sinds de recente massale demonstraties van de Iraanse oppositie op 27 december wordt er door 
veiligheidstroepen een “georganiseerde razzia” gehouden tegen de oppositie en vertegenwoordigers 
van de media. Met 42 gedetineerde journalisten is Iran ‘s werelds grootste gevangenis voor de media, 
aldus de organisatie.

In een persbericht van Reporters zonder Grenzen van 6 januari staat onder andere: “Reporters zonder Grenzen (RSF) spreekt zijn 
verontrusting uit over de drastische vonnissen tegen journalisten in Iran, evenals over de geplande aanscherping van sancties tegen de 
oppositie. Op 4 januari werd de journalist Bahaman Ahamadi Amoee veroordeeld tot zeven jaar en vier maanden gevangenisstraf en 34 
zweepslagen. Op dezelfde dag hebben 36 leden van het parlement en aanhangers van president Mahmoud Ahmadinejad een wetsontwerp 
ingediend waarin gedetineerde tegenstanders van de regering beschouwd worden als “Mohareb” (vijanden van God), die binnen vijf 
dagen na arrestatie moeten worden geëxecuteerd.”

“De eisen van de hoge Iraanse functionarissen voor de maximale straf voor gevangenen zijn alarmerend”, zegt RSF. “Het vormt een direct 
gevaar. Hardliners binnen het regime zijn ertoe in staat zijn om getuigen van de brute overheidsacties te executeren. Internationale 
instellingen moeten dus dringend maatregelen nemen voordat de eerste politieke gevangenen gedood worden. “
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