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Voorwoord
Ik houd van je oh eeuwige vrijheid

(ontleend van het gedicht “alleen voor jou” van grote Iraanse dichter Ahmad Sjamlou)

In oude Iraanse geschiedenis is god Anahita symbol voor het leven en de bron van het bestaan. (Anahita 
betekent in oude Perziche taal rein en onschuldig). Ze is diegene die de principe van het leven en bestaan in 
7000 jaar cultuur van Iraniers met haar gepaard gaat. Deze dame is ook god van regen en water en sym-
bol voor groei en overwinning, overwinning van licht op duister en overwinning van waarheid en vrijheid op 
dwang, geweld en bedrog.

In het Perzische cultuur wordt een maand van het jaar naar haar naam, Aban genoemd. (In oud Perzie werd 
offers gebracht in de tempel van Anahita). Daarom zijn we van mening dat de offers dat Iraniers in de maand 
Aban jl. (November 2019) brachten, zal leiden tot overwinning, verandering en aanbreken van een nieuwe fase. 
Geinspireerd op het oude symbool, komen we in opstand tegen elke form van dwang en onderdrukking en 
in solidariteit met het volk dat 40 jaar lang onder het regime lijdt, gaan we een menselijke ketting vormen om 
het leven van de slachtoffers te redden en ook om een remedie te zijn voor gebroken harten van de families 
van martelaren en een brug bouwen voor her bereiken van vrijheid en mensenrechten in Iran. 
Het zaad dat we Jaren lang hebben geplant, bloeide in 2019 en de lekkere geur van vrijheid is in alle steden 
van Iran verspreid. De inzet van tolken heeft ook onze stem en die van de protesten in heel Iran bij de verte-
gnwoordigers van internationale organisaties weergegeven. De stem van het onderdrukte volk is door jullie 
inzet en 40 jaar samenwerking, in de hele wereld verspreid en dat wordt ondersteund door de internationale 
gemeenschap. Alle onthollingen van misdaden van het regime en alle steun van de internationale gemeen-
schap en veroordelingen van deze misdaden hebben deels tot de opstand van januari 2018 geleid en dit is 
te danken aan de inzet van alle mensen die voor vrijheid en mensenrechten actief zijn.  
We presenteren het jaarverslag van de vereniging aan de 1500 martelaren van de opstand van November 
2019 die hun leven hebben opgeofferd voor vrijheid van Iraans volk. Ze waren dappere mannen en vrouwen, 
vaders en moeders en jongens en meisjes van alle leeftijden. Ze zijn voor vreedzame demonstratie en voor 
hun burgerrechten op straat gekomen,  maar de religieuze Gestapo heeft hun met de mitrailleur, oorlogsma-
teraal en helikopter aangevallen en hun stem en wens de kop ingedrukt. 

De gewonden van de opstand warden door de repressieorganen in de ziekenhuizen van Teheran doodge-
schoten en hun stoffelijk overschotten in het meer gegooied om de sporen van hun misdaden te verbergen.

Tussen de slachtoffers waren kinderen van 13 en 14 jaar oud die door de militairen op hun hoofd en borst 
was geschoten of een zwangere vrouw die de voordeur van haar huis opendeed om aan een gewonde de-
monstrant water te geven, maar ze werd in haar hoofd geschoten.

Dit verslag wordt ook gepresenteerd aan mensen die voor rechtvaardigheid in opstand zijn gekomen en in 
de rietvelden van de stad Mahshahr werden met de mitrailleur afgeslacht en ook aan de studenten van de 
stad Shiraz die aan de muren “lang leve vrijheid”hebben geschreven en werden doodgeschoten.
En aan meer dan 4000 gewonden van de opstand die niet konden opgenomen worden in ziekenhuizen, om-
dat zij door de veiligheidsagenten van de bezettingsmacht herkend konden worden en in dat geval zouden 
ze gevaar lopen gearresteerd en vervolgens gemarteld en geexsecuteerd worden.

En ook aan meer dan 12000 arrestanten die in de middeleeuwse gevangenissen van Iran zonder bassisvoor-
zieningen vastzitten. Ze mogen o.a. geen advocaat hebben.    

Dit verslag wordt ook gepresenteerd aan de familieleden van de slachtoffers en politieke gevangenen  en 
bloedige en rauwende vaderland. Ondanks afsluiten van Internet door de staat om de stem van de burgers 
te doven, heeft het volk de stilte omgezet in opstand en protest. 
De nieuwe ontwikkelingen in Iran zullen tot de omwenteling en tot het uitbreken van een nieuwe fase op 
menselijk leven en vrede en broederschap in de hele regio leiden. We reopen alle rechtvaardige mensen op 
om Iraniers in hun streven naar vrijheid tegen de religieuze dictator te steunen.  We zijn alle liefhebbers  van de 
mensenrechten die in de afgelopen 40 jaar en in moeilijke en duistere tijden van massaafslachting Iraniers heb-
ben ondersteund, dankbaar en we waarderen jullie steun van harte. Jullie inzet heeft ons mogelijk gemaakt om 
de misdaden van het mullahs regime overal in de wereld te onthullen en het regime in diskrediet te brengen. 
De vrijheidsbeweging van Iraniers duurt voort, wordt uitgebreid en diep. De internationale gemeenschap 
heeft ervaring met de overwinning op apartheid regime in Zuid-Afrika en ook verlies van het fascism van 
Hitler. Geschiedenis kent geen acheruitgaan en geen macht kan de maatschappelijke evolutie tegenhouden 
en mensen blemeren hun eigen lot te bepalen. We zullen samen standvastig grote overwinningen boeken. 
Overwinning op duisternis en viering van vrijheid van Iraanse mensen is in zicht.
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Jaarverslag 2019 • Deel II

Het resultaat van twaalf maanden campagne van 1 januari t/m 31 december 2019
1. Het opzetten van een internationale campagne in Europa en de Verenigde Staten, tegen massamoord en 

voor het aan de kaak stellen van misdaden tegen de menselijkheid, om daarmee levens te redden. Een 
campagne tegen willekeurige arrestaties en terechtstellingen en voor de vrijlating van 8000 mensen, die 
tijdens vreedzame demonstraties, sinds december 2017, zijn gearresteerd en voor de vrijlating van meer 
dan 12000 personen, die naar willekeur werden gearresteerd en vaak verdwenen tijdens de opstand in 
november 2019 en die middeleeuwse martelingen ondergaan. 

2. Bijeenroepen van vergaderingen, conferenties en internationale bijeenkomsten ter wereldwijde veroorde-
ling van de misdaden tegen de menselijkheid in Iran.  

3. De vruchten plukken van negen jaar van internationale inspanning om een gerechtelijke vervolging te 
bewerkstelligen voor de massamoord van 1988 en een vervolg geven aan deze activiteiten.

4. Rechtskundige campagne en verhoogde internationale druk om politieke gevangenen, dissidenten en 
mensenrechtenactivisten vrij te krijgen. 

De toegenomen, rechtskundig georiënteerde inspanningen hebben succes opgeleverd voor de slachtoffers 
en terughoudendheid bij de religieuze fascisten, die een aantal mensenrechtenactivisten en politieke gevan-
gen hebben vrijgelaten. We beginnen met de vermelding van een belangrijk feit, daarna volgen de acties in 
chronologische volgorde.

Sectie 1: Het aantrekken van internationale steun  
voor Mensenrechten Campagnes 

Maximale druk op de middeleeuwse dictatuur in Iran
Tegen terechtstellingen, marteling, censuur, geweld en onderdrukking 

Het religieuze fascisme, dat over Iran regeert, werd voor de 66-ste maal, in de Algemene Ver-
gadering van de Verenigde Naties, veroordeeld voor de schending van de mensenrechten 

18 december 2019

Voor 66-ste maal werd het klerikale regime veroordeeld door de Verenigde Naties, dit was één van de be-
langrijkste successen, die door alle internationale inspanningen van ons, mensenrechtenverdedigers, om de 
onderdrukking in Iran te beëindigen, werd bereikt. Dit resultaat kwam tot stand door de inzet van duizenden, 
die de klok rond werkten om alle gegevens en nieuws te verzamelen.

New York, 18 december 2019, de Algemene Vergadering van de VN nam de 66-ste resolutie, waarin de dicta-
tuur van de moellahs werd veroordeeld, met 81 stemmen voor, aan. De resolutie was van te voren goedge-
keurd door de Derde Commissie van de Algemene Vergadering. 

In de resolutie, die door de Algemene Vergadering van de VN (UNGA) werd aangenomen, uitte de interna-
tionale gemeenschap zijn bezorgdheid over de schending van de basis van de mensenrechten en van de 
fundamentele vrijheden en over het hoge aantal terechtstellingen, in het bijzonder die van minderjarigen, 
als wel over de marteling en de wrede behandeling van gevangenen onder het fascistisch regime, dat Iran 
regeert. The UNGA benadrukt het hoge aantal executies door de religieuze dictatuur, waaronder  “De tenuit-
voerlegging van de doodstraf op minderjarigen en op hen die een gedwongen bekentenis hebben afgelegd, 
dit in strijd met het internationaal recht “.

De resolutie van de Algemene Vergadering roept het regime ook op om zich te houden aan “in wet en prak-
tijk niemand te onderwerpen aan marteling of een andere wrede, onmenselijke of vernederende behande-
ling,” en op te houden met “wijdverspreide en systematisch toegepaste eigenmachtige opsluiting, dat ook 
gericht is op burgers met een buitenlandse of dubbele nationaliteit”.

De resolutie, die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN, richt zich ook op de gevallen 
van gedetineerden, die in de gevangenis ter dood zijn gebracht en op het excessieve gebruik van geweld 
tegen demonstranten en roept de dictatuur van de moellahs op om diegenen vrij te laten, die opgesloten zijn 
vanwege “het uitoefenen van hun rechten en het gebruikmaken van hun fundamentele vrijheden”, waaronder 
“zij die alleen maar zijn gearresteerd omdat zij meededen aan demonstraties.” 
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Het laatste deel van de resolutie van de Algemene Vergadering benadrukt de noodzaak van een bezoek van 
de Speciale Rapporteur aan het Iran dat geregeerd wordt door geestelijken en zegt “De Algemene Vergade-
ring is van plan de mensenrechten in Iran te bewaken.”

Oproep van deskundigen van de VN om noodzakelijke medische zorg  
voor politieke gevangenen in Iran

Geneve, 21 januari 2019

• Dainius Pῡras, Speciaal Rapporteur over het recht op gezondheid, 
• Nils Melzer, Speciaal Rapporteur over marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende behan-

deling of straffen, 
• Michel Forst, Speciaal Rapporteur over de toestand van mensenrechtenverdedigers; 
• Javaid Rehman (Pakistan), Speciaal Rapporteur voor de Mensenrechtensituatie in Iran 

In een verklaring beschreven de VN deskundigen dat zij vele verslagen hadden ontvangen over gevange-
nen in Iran, die noodzakelijke medische behandeling zorg wordt onthouden, wat neerkomt op onmenselijke 
behandeling en marteling. 

Volgens mensenrechtenverdedigers wordt aan politieke gevangenen, in de gevangenissen van de religieu-
ze dictatuur in Iran, moedwillig medische behandeling onthouden om hen te dwingen tot bekentenissen in 
verhoren die op video worden opgenomen en uitgezonden worden.

De volgende methoden, die bedreigend zijn voor de gezondheid van de gevangenen, worden toegepast in 
de Iraanse gevangenissen: Spoedeisende behandeling is niet voorhanden; medicijnen voor gevangenen zijn 
verboden en de medicijnen, die worden uitgedeeld zijn reeds lang over hun datum; verdachte medicijnen 
worden aan gevangenen gegeven om hun psychische en fysieke balans te verstoren. Dit leidt soms tot de 
dood of een onomkeerbare psychische gesteldheid van de gevangene. 

De VN deskundigen riepen op tot de vrijlating van Nazanin Zaghari-Ratcliffe en van Narges Mohammadi, die 
in hongerstaking zijn omwille van hun onmenselijke behandeling.

Twee Rapporteurs van de VN Werkgroep zeiden ook dat de detenties naar willekeur en onwettig zijn.

Persconferentie en verklaring van Verslaggevers zonder Grenzen

Parijs, 7 februari 2019

Islamitische dictatuur in Iran - 40 jaren van onderdrukking

Verslaggevers zonder grenzen (RSF)1, die wereldwijd werken aan vrijheid van informatie, deden op 7 februari, 
tijdens een persconferentie, verslag van de intimidatie door het regime van tegenstanders, religieuze minder-
heden en wetenschappers.

Tijdens deze belangrijke conferentie werd verslag gedaan van 61940 gevallen van zaken tegen mensenrech-
tenactivisten en politieke gevangenen in Iran, waaronder die tegen 520 personen, jonger dan 18 jaar, over 
de jaren 1979 tot 2009. Er werd bij gezegd dat in die periode tenminste 860 dissidente journalisten werden 
vervolgd en geëxecuteerd en zelfs in het geheim werden geliquideerd.

RSF kondigde aan dat nieuwe informatie, die beschikbaar was gekomen, zou worden gedeeld met de Hoge 
Commissaris voor Mensenrechten van de VN,  Michelle Bachelet, zodat de religieuze dictatuur ter verant-
woording kan worden geroepen. 

Recente rapporten tonen aan dat 5760 Bahai in Iran, onder het voorwendsel dat zij tot een sekte zouden 
behoren, zijn gearresteerd, onder druk gezet en veroordeeld.  

Het justitieel systeem van de religieuze dictatuur houdt geen lijsten bij van beroepen, die politieke gevan-
genen en mensenrechtenactivisten uitoefenen, zodat zij later kunnen zeggen dat er geen journalisten bij de 
politieke gevangenen in Iran zijn. Deze leugen wordt met opzet gebruikt om internationale kritiek de kop in te 
drukken en mensenrechtenverdedigers te ontmoedigen.

1 https://rsf.org/en
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Het regime van de moellahs beschuldigt politieke gevangenen ervan samen te werken met het buitenland en 
van activiteiten tegen de nationale veiligheid en van spionage.

SMV staat stevig achter de verklaringen in deze conferentie van onze zusterorganisatie RSF. We beschou-
wen dit als een belangrijke stap in het aan de kaak stellen van de mensenrechtenschendingen in Iran.

Mensenrechtenraad VN: Opdracht om internationaal de mensenrechtentoestand in Iran kritisch 
te volgen – verlenging van het mandaat van de Speciale Rapporteur over Iran met een jaar

Geneve, 22 maart 2019

Op 22 maart, nam de Mensenrechtenraad van de VN in Geneve een resolutie aan, waarin het mandaat 
van de Speciale Rapporteur over de toestand van de mensenrechten in Iran voor nogmaals een jaar werd 
verlengd. Iran wordt beschouwd als een land waar het met de mensenrechten droevig is gesteld en waar 
internationaal toezicht geboden is.

Javaid Rahman, de Speciale Rapporteur over de Mensenrechten, sprak op 11 maart over de omvang van 
de mensenrechtenschendingen in Iran, tijdens de presentatie van zijn zesmaandelijks rapport aan de Men-
senrechtenraad in Geneve2. Tijdens de persconferentie veroordeelt hij het toepassen van de doodstraf op 
minderjarigen in Iran. De Speciale Rapporteur van de VN refereerde ook aan de burgerprotesten voor soci-
ale rechtvaardigheid en mensenrechten in Iran, sedert het begin van 2018 en deed een beroep op regime 
in Teheran om het recht van de burgers op een vrije meningsuiting en vergadering te respecteren en alle 
gevangenen vrij te laten, die gearresteerd werden omdat zij van hun rechten gebruik maakten bij vreedzame 
demonstraties.  Hij wees er op dat de toenemende bedreiging, treitering en opsluiting van verdedigers van 
mensenrechtenverdedigers, advocaten en activisten van de lerarenvakbond en andere vakbonden, ernstige 
zorg baren. 

Dit succes is het resultaat van een langjarige campagne tegen de mensenrechtenschendingen in Iran, dat 
werd bereikt door het opsturen van duizenden documenten en gedetailleerde verslagen over wat erin de 
gevangenissen in het hele land gebeurt en over de onderdrukking van mensenrechtenactivisten. Dit succes 
mag worden gevierd.   

President van het Europees Parlement roept op tot de in vrijheid stelling  
van een mensenrechtenadvocaat in Iran

Straatsburg, 5 april 2019

De president van het Europese Parlement, Antonio Tajani, riep op tot de onmiddellijke in vrijheidstelling van 
de mensenrechtenadvocaat, Nasrin Sotoudeh. Tajani zei in de openbare vergadering van het Europese Par-
lement dat “ haar fout is de verdediging van de mensenrechten.”

Nasrin Sotoudeh won de prestigieuze Sakharov mensenrechtenprijs van het Europese Parlement in 2012, 
maar is, sinds juni 2018, gedetineerd in de beruchte Evin gevangenis van Iran. In recente jaren heeft zij vele 
politieke gevangenen en mensenrechtenverdedigers bijgestaan en is actief bezig met de verdediging van 
hen, die om hun verzet tegen de verplichte sluier, werden gearresteerd. Ze was ook actief in campagnes 
tegen de doodstraf en voor het redden van kinderen, die ter dood waren veroordeeld.

2 https://undocs.org/en/A/HRC/40/67
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Wegens ernstige schendingen van de mensenrechten breidt de Europese Unie  
de sancties tegen het regime in Iran uit

8 april 2019

De Europese Unie breidt de sancties tegen het regime in Teheran, vanwege de voortgaande mensenrechten-
schendingen in Iran, voor een jaar uit. De lidstaten van de EU besloten de strafmaatregelen te laten voortdu-
ren tot 13 april 2020.

Hier volgt de verklaring:

De namen van 82 hooggeplaatste, veiligheids- en justitiële ambtenaren, die betrokken zijn bij massamoord, 
onderdrukking en de terechtstelling van mensenrechtenactivisten staan op de lijst, waaronder de rechter bij 
het Islamitische gerechtshof, Mohammad Moghisei, die aan het hoofd staat van het Revolutionaire Gerechts-
hof in Teheran, 28-ste district. Hij sprak het vonnis van 33 jaar gevangenisstraf en 148 zweepslagen uit tegen 
Nasrin Sotoudeh, advocaat, in maart van dit jaar, alleen vanwege haar betrokkenheid bij mensen- en vrou-
wenrechten. 

SMV verwelkomt de aandacht van de internationale gemeenschap voor hen die betrokken zijn bij marteling 
en onderdrukking van mensenrechtenactivisten en noemt dit een stap in de goede richting om het Iraanse 
regime terughoudend te laten zijn.

Verklaring van zes Mensenrechten deskundigen van de VN:
Waarschuwing voor ongehoorde schending van de Mensenrechten in Iran 

9 mei 2019

Op 9 mei 2019, waarschuwden zes deskundigen van de VN voor de schending van de mensenrechten in 
Iran en brachten in een verklaring naar buiten dat ten minste 90 personen in gevangenissen werden vastge-
houden, die als minderjarigen waren gearresteerd en die ter dood waren veroordeeld.  Hen hangt de voltrek-
king van de doodstraf boven het hoofd. 

• Javaid Rahman (Pakistan), Speciaal Rapporteur voor de Mensenrechtensituatie in Iran
• Agnes Callamard (Frankrijk), Speciaal Rapporteur voor standrechtelijke, civiele of willekeurige executies
• Nils Melzer (Zwitserland), Speciaal Rapporteur over marteling
• Renate Winter (Oostenrijk), Voorzitter van de VN-Commissie voor de Rechten van het Kind
• Catalina Devandas-Aguilar (Costa Rica), Speciaal Rapporteur voor de Rechten van Mensen met een handicap
• Dainius Puras (Litouwen), Speciaal Rapporteur voor het Recht op gezondheid

Europese Raad
Raad van de Europese Unie
Mensenrechtenschendingen in Iran:  
Raad verlengt sancties met 1 jaar

Vandaag heeft de Raad zijn beperkende maatregelen in reactie op ernstige mensenrechtenschen-
dingen in Iran tot en met 13 april 2020 verlengd. Deze maatregelen omvatten:
• een reisverbod en een bevriezing van tegoeden ten aanzien van 82 personen en 1 entiteit
• een verbod op uitvoer naar Iran van uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse re-

pressie en uitrusting voor de interceptie van telecommunicatieverkeer

Deze maatregelen werden ingevoerd in 2011 en zijn sindsdien telkens op jaarbasis verlengd.
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Deskundigen van de VN uiten ‘diepe bezorgdheid’ over Irans ‘consistente patroon’ van het 
onthouden van levensreddende medische behandeling aan gedetineerden

Geneve, 10 juli 2019

Mensenrechtendeskundigen van de VN drukten hun diepe bezorgdheid uit over de voortdurende weigering 
van Iran van passende gezondheidszorg aan gedetineerden, ondanks herhaalde oproepen.

“De laatste maanden hebben we de Iraanse overheid onze diepe zorgen overgebracht over de fysieke en 
geestelijke gezondheid van de gedetineerden,” zeiden de deskundigen.  “Ondanks de verzekering van de 
overheid zijn we teleurgesteld dat we nog steeds verslagen ontvangen over het weigeren van medische 
behandeling, waaronder levensbedreigende toestanden. Deze voorvallen zijn niet geïsoleerd, maar lijken een 
consistent patroon te vertonen.”

De kritieke toestand, waarin de mensenrechtenverdediger Arash Sadeghi verkeert, is bijzonder alarmerend. 
Hij is, volgens verslagen, gediagnostiseerd met een zeldzame vorm van botkanker. Sadeghi werd veroor-
deeld tot 15 jaar gevangenisstraf door het Revolutionaire Gerechtshof, in augustus 2015, op beschuldiging 
van “vereniging en samenspanning, met gebruik van propaganda, tegen de Staat”; “belastering van de 
stichter van de Islamitische Republiek van Iran”; “het verspreiden van leugens via cyberspace”; en “propa-
ganda tegen het regime”. De deskundigen zeiden dat zijn vreedzame mensenrechtenactiviteiten bestonden 
uit berichten via sociale media en gesprekken met journalisten en mensenrechtenverdedigers in het buiten-
land, over de mensenrechtentoestand in Iran.

Autoriteiten van de Raja’i Shahr gevangenis hebben hem, volgens verslagen, toegang tot medische behan-
deling geweigerd. Sadeghi’s gezondheidstoestand verslechterde, nadat hij, na zijn operatie in september 
2018, werd teruggestuurd naar de gevangenis, tegen het advies van de doctoren in.

Ernstige bezorgdheid werd ook uitgedrukt ten aanzien Ahmadreza Djalali en Kamran Ghaderi. Djalali, een 
Zweedse-Iraniër met een dubbele nationaliteit, medicus en onderzoeker bij het Karolinska Instituut voor 
Geneeskunde in Stockholm. Hij werd schuldig bevonden en ter dood veroordeeld op beschuldiging van 
“misbruik van vertrouwen” voor, zogenaamd, spionage in Iran. Gevangen gehouden in de Evin gevangenis, 
is Djalali passende gezondheidszorg onthouden, hoewel medische tests hebben uitgewezen dat hij waar-
schijnlijk kanker heeft. 

Ghaderi, een Oostenrijks-Iraanse zakenman, met dubbele nationaliteit, beschuldigd van spionage, dient een 
straf van 10 jaar uit. Ook in de Evin gevangenis, werd hem passende medische behandeling onthouden, 
niettegenstaande een tumor in zijn been.

Sadeghi, Djalali and Ghaderi zijn behandeld voor sommige dingen, maar de deskundigen zeiden dat zij be-
zorgd waren over het feit dat dit vaak na tussenposen en lang wachten gebeurde. Verder wordt niet voorzien 
in herstel-behandeling en een follow-up door specialisten.

Twee vrouwen, Nazanin Zaghari-Ratcliffe en Narges Mohammadi, waarvan de gezondheidstoestand uitvoe-
rig werd weergegeven in een verklaring in januari 2019, hebben nog steeds de vereiste medische zorg niet 
gekregen.

“We dringen er bij de Iraanse overheid op aan dat, niet alleen deze betrokkenen, maar ook andere gedeti-
neerden, onmiddellijk en onvoorwaardelijk toegang krijgen tot passende medische behandeling en verzor-
ging, als zij die nodig hebben,” zeiden de deskundigen.

De deskundigen vestigden ook de aandacht op talrijke verslagen over onveilige en onhygiënische omstandig-
heden in de gevangenis, die de fysieke en mentale gezondheid van gedetineerden in Iran in gevaar brengen. 
Volgens de verslagen lijden vele gevangenissen onder overbezetting, verontreinigd voedsel en water, knaagdie-
ren- en insectenplagen en onhygiënische faciliteiten en van onvoldoende controle over de temperatuur.

De Werkgroep Willekeurige Detentie van de VN heeft hiervoor al vastgesteld dat vier, met name genoemde 
personen (Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Narges Mohammadi, Arash Sadeghi en Ahmadreza Djalali), naar wille-
keur zijn opgesloten en heeft opgeroepen hen in vrijheid te stellen.

“We herhalen onze oproep voor de onmiddellijke invrijheidstelling van mensenrechtenverdedigers en van alle 
andere personen, waarvan bekend is dat zij arbitrair zijn opgesloten,” zeiden de deskundigen.
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De deskundigen van de VN hebben in het verleden de Iraanse overheid ook al in kennis gesteld van hun 
zorgen. De VN-deskundigen zijn: 
• Dainius Puras (Litouwen), speciale berichtgever voor het recht op gezondheid
• Michel Forst (Frankrijk), speciale berichtgever over de positie van mensenrechtenverdedigers
• David Kaye (VS), speciale berichtgever over de vrijheid van meningsuiting
• José Antonio Guevara Bermúdez (Mexico), Spreker van de VN-werkgroep over willekeurige arrestaties 
• Fionnuala Ní Aoláin (Ierland), speciale berichtgever over mensenrechten in betrekking tot de strijd tegen 

terrorisme 
• Agnes Callamard (Frankrijk), speciale berichtgever over onrechtmatige, standrechtelijke of willekeurige 

terechtstellingen 
• Nils Melzer (Zwitserland), speciale berichtgever over marteling
• Javaid Rehman (Pakistan), speciale berichtgever over de mensenrechtentoestand in Iran

Verklaring van zes mensenrechten deskundigen van de VN:  
Veroordeel de vervolging van Iraanse vrouwenrechten activisten 

16 augustus 2019

Mensenrechtendeskundigen van de VN hebben de lange gevangenisstraffen, die werden opgelegd aan drie 
Iraanse vrouwen, die tegen de sluierdwang protesteerden, veroordeeld. 

“We zijn verontrust erover dat de arrestatie en lange gevangenisstraffen, die deze vrouwen moeten onder-
gaan, direct in verband staan met het vreedzaam uitoefenen van hun recht op een vrije mening en vergade-
ring, in hun streven naar gendergelijkheid in Iran,” zeiden de experts.

“We roepen de Iraanse autoriteiten op om deze vonnissen te vernietigen en onmiddellijk alle mensen-
rechtenverdedigers vrij te laten, die volkomen willekeurig zijn opgesloten vanwege hun opkomen voor 
vrouwenrechten en de verzekering te geven, dat het recht van deze vrouwen op vrijheid van meningsuiting, 
vreedzaam bijeenkomen en niet gediscrimineerd worden, ten volle zal worden gerespecteerd.” De deskundi-
gen herinnerden eraan dat activiteiten van vrouwenrechtenverdedigers essentieel zijn in het genieten van de 
mensenrechten.

Mevr. Mojgan Keshavarz werd veroordeeld tot 23 jaar en 6 maanden gevangenisstraf, terwijl Mevr. Yasaman 
Aryani en Mevr. Monireh Arabshahi elk werden veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. 

Alle drie werden veroordeeld vanwege vergadering en samenzwering met het doel de nationale veiligheid in 
gevaar te brengen, propaganda tegen de Staat en “het aanmoedigen en mogelijk maken van [morele] cor-
ruptie en prostitutie”. Mevr. Keshavarz werd ook beschuldigd van het “beledigen van de heiligen”.

De tenlasteleggingen werden uitgebracht nadat er een video was vertoond, waarop te zien was hoe de drie 
vrouwen bloemen uitdeelden bij de metro van Teheran op 8 maart 2019, de Internationale Vrouwendag. De 
mensenrechtenverdedigers, die geen sluier droegen, protesteerden vreedzaam tegen de sluierdwang en 
verdedigden het recht van de vrouw, wel of geen sluier te dragen. 

Nadat de video tevoorschijn was gekomen, werden de vrouwen opgepakt in april 2019, ze “verdwenen”, 
onder gebruik van geweld, voor 9 tot 14 dagen. Aan het begin van hun onderzoeksperiode hadden zij geen 
toegang tot een advocaat. Hun wettige vertegenwoordigers werd, zo wordt gemeld, verboden om hen 
tijdens het proces bij te staan. De deskundigen toonden zich in het bijzonder bezorgd over deze duidelijke 
inbreuk op het recht van de vrouwen op een eerlijk proces. 

“We herinneren de Iraanse autoriteiten eraan dat vrouwenrechtenverdedigers, die zich verzetten tegen een 
verplichte kledingcode, zich bezig houden met het verdedigen van universeel gegarandeerde mensenrech-
ten. Het inzetten van onderdrukkende wetgeving, om het uitoefenen van het recht op een eigen mening en 
vreedzaam bijeenkomen te criminaliseren, is in strijd met de verplichtingen van Iran om de mensenrechten te 
eerbiedigen,” zeiden de deskundigen. 

De vrouwen maken deel uit van een aantal Iraanse mensenrechtenverdedigers, die opgesloten en veroor-
deeld zijn vanwege de beschuldiging van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid, toen zij bezig 
waren de vrouwenrechten uit te dragen. Volgens verslagen zijn sinds januari 2018 tenminste 32 mensen 
gearresteerd en zeker 10 van hen opgesloten, voor het protesteren tegen het verplichte dragen van de sluier.

Zoals wordt gerapporteerd, neemt het aantal arrestaties van vrouwenrechtenactivisten in de recente weken 
toe en een ambtenaar heeft een waarschuwing doen uitgaan dat  andere mensen, die protesteren tegen de 
verplichte sluier een aanklacht van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid tegemoet kunnen zien.
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De VN-deskundigen stelden de Iraanse overheid al op een eerder tijdstip op de hoogte van hun bezorgd-
heid. In het antwoord van de overheid van Iran werd aangegeven dat de drie vrouwen gearresteerd waren op 
aanklachten, die te maken hadden met de moraal en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid.
• Javaid Rehman (Pakistan), Speciaal Rapporteur over de toestand van de mensenrechten in Iran;
• Mevr. Dubravka Šimonović (Kroatië), Speciaal Rapporteur over gebruik van geweld tegen vrouwen, de 

oorzaken en de gevolgen; 
• Michel Forst (Frankrijk), Speciaal Rapporteur over de toestand van mensenrechten verdedigers; 
• Mevr. Meskerem Geset Techane (Ethiopië), Voorzitter, Werkgroep over de discriminatie van vrouwen en 

meisjes; 
• David Kaye (VS), Speciaal Rapporteur over de bevordering en de bescherming van het recht op een vrije 

mening en de uiting ervan; 
• Ahmed Shaheed (Maladiven), Speciaal Rapporteur over vrijheid van godsdienst en geloof.

Europees Parlement roept op tot de onmiddellijke invrijheidstelling  
van verdedigers van vrouwenrechten 

19 september 2019

Het Europese Parlement veroordeelde in een resolutie de grove schendingen van de mensenrechten in Iran, 
in het bijzonder de vervolging van vrouwen en andere mensenrechtenverdedigers.3 Het Europese Parlement 
veroordeelt eveneens de doodstraf voor minderjarige daders en roept de Iraanse overheid op de doodstraf 
af te schaffen.

De resolutie spreekt zijn waardering uit voor en ondersteunt mensenrechtenverdedigers, benadrukkend: 
“Houdt in gedachte dat jullie gebruik hebben gemaakt van jullie recht op vrijheid van meningsuiting en ver-
gadering en het recht op een vreedzame samenkomst. “

De resolutie vermeld dat, volgens een groot aantal verslagen, er onmenselijke en vernederende omstandig-
heden bestaan, vooral in de Evin gevangenis in Teheran en spreekt over het gebrek aan medische zorg voor 
gedetineerden, dat in strijd is met de principes van de VN, inzake de behandeling van gevangenen.  

De resolutie bevestigd  dat er systematisch wordt gemarteld in de Iraanse gevangenissen en roept op tot 
beëindiging, zonder uitzondering, van alle vormen van marteling en slechte behandeling.

De resolutie veroordeelt ook de vervolging van vrouwenrechtenactivistes, die betogen tegen de sluierdwang 
en roept het Iraans regime op het recht van de Iraanse vrouw te respecteren om haar eigen kleding te kie-
zen. 

Het Europese Parlement riep op tot de in vrijheid stelling van verschillende activisten. 

Het belang van deze resolutie is gelegen in het feit dat aan de ene kant een groot aantal afgevaardigden 
deze ondersteunden, terwijl anderzijds aandacht wordt gevestigd op de zeer vernederende en onderdruk-
kende maatregelen binnen Iran die tegen vrouwen- en mensenrechtenactivisten worden ingezet. Deze waar-
devolle veroordeling is het resultaat van twee jaar werk om de stemmen van de slachtoffers te laten horen 
aan de internationale gemeenschap en de internationale druk op Iran te verhogen.

VN, Europees Hoofdkwartier: Conferentie over de Toestand van de Mensenrechten  
in Iran – Veroordeling van de voortdurende Schending van de Mensenrechten 

4 oktober 2019

Geneve – Mensenrechtenconferentie over Iran –  
Veroordeling van de voortdurende mensenrechtenschendingen in Iran 

Gelijktijdig met de jaarlijkse bijeenkomst van de Mensenrechten Raad, die gehouden werd op 9 september 
in het hoofdkwartier van de VN in Geneve, werd een conferentie bijeengeroepen door drie mensenrechtenor-
ganisaties, die de advies-status van de VN hebben, waaronder France Libertés4, de Internationale Vereniging 
voor Vrouwenrechten (WHRIA) en de Internationale Vereniging voor de Ontwikkeling van Onderwijs.

3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-09-19_NL.html
4 https://www.france-libertes.org/fr/
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Bij deze conferentie, werd gesproken over de mensenrechtentoestand in Iran onder het bewind van de 
moellahs en opgeroepen tot opheffing van de onschendbaarheid van de daders van de massamoord op 
politieke gevangenen in 1988, die zich bevinden onder de hoogste ambtenaren van het regime en hen voor 
het gerecht te brengen.

De thematische sprekers bij de conferentie waren: 
• Kirsty Brimelow, Engeland Queen’s Councel (QC), prominent, internationaal mensenrechtenadvocaat 
• Laurence Fehlmann Rielle – Afgevaardigde van het Zwitsers Federale Parlement
• Dr. Alejo Vidal-Quadras - President van de internationale Commissie “Op zoek naar gerechtigheid” 
• Dr. Henrik Hermansson, een mensenrechtendeskundige en politicoloog

Getuigen van de misdaden van het regime en familieleden van de slachtoffers van de vermoorde gevange-
nen deelden hun ervaringen. 

De afgevaardigde van de Mensenrechtenorganisaties introduceerde de sprekers en legde aan het gehoor uit 
wat de bedoeling was van de conferentie. Mevr. Emami (een lid van de raad van bestuur van de SMV, sprak 
als getuige).  

Mevr. Christie Brimlow, een vooraanstaand mensenrechtenadvocaat en juriste, zei dat de VN deze misdaad 
tegen de menselijkheid moet onderzoeken, vanwege de overweldigende hoeveelheid bewijs voor de mas-
saslachting van 1988. Anders verliest de VN zijn grondslag en wijkt af van zijn oorspronkelijke doelstelling.

Daarna refereerde ze aan een interview met de trawant van het regime, Mostafa Pourmohammadi, ze zei: 
“Hij gaat door met het rechtvaardigen van de massamoord in zijn toespraken”. Ze volhardde dat de daders 
voor het gerecht dienen te worden gebracht. 

Dr. Alejo Vidal Quadras, President van de Internationale Commissie “op Zoek naar Gerechtigheid” (ISJ)5, was 
ook spreker op de conferentie. Hij zei: “ 30000 politieke gevangenen werden standrechtelijk geëxecuteerd 
en in massagraven begraven, de antecedenten van deze mensen worden nog steeds door de Iraanse amb-
tenaren geheim gehouden.”

Mensenrechtenschendingen in Iran zijn een officieel onderdeel in het regime van de moellahs en worden 
toegepast in de wet en de dagelijkse praktijk. Systematische mensenrechtenschendingen zijn de basis van 
de regering van Iran.

Hij voegde eraan toe: Iraanse autoriteiten moeten ter verantwoording worden geroepen voor de grove 
schendingen van de mensenrechten door de Raad voor de Mensenrechten. Hij riep de Rapporteur voor de 
Mensenrechten in Iran en de Rapporteur voor het zoeken naar de waarheid op, om door te gaan met het 
werk van Mevr. Asma Jahangir. Hij zei dat de internationale gemeenschap zich moest concentreren op de 
mensenrechtenschendingen. De meest fundamentele en noodzakelijke stap hierin is de straffeloosheid van 
dit regime aan de orde te stellen. 

Laurence Fehlmann Rielle,  afgevaardigde van het Zwitsers Federale Parlement, ondersteunde de oproep 
om de Mensenrechten Raad een commissie te laten oprichten, die de massamoord van 1988 onderzoekt en 
die de daders van deze misdaad tegen de menselijkheid hun gerechte straf doet ondergaan. Zij zei: “Ik roep 
de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten,  Michele Bachelet, op, te bevorderen dat recht wordt gedaan 
door onderzoek naar de massamoord op politieke gevangenen van 1988.

NGO’s en mensenrechtenactivisten moeten met kracht doorgaan met hun werk om de daders voor het 
gerecht te brengen. Hij benadrukte dat mensenrechten moeten prevaleren over economische belangen van 
overheden en niet moeten worden opgeofferd.  

Dr. Henrik Hermanson, een politicoloog  en mensenrechtenexpert, merkte op: “De misdaad tegen de mense-
lijkheid die Iran in 1988 beging, is, gezien de aard van het regime, geworden tot een ladder naar de top voor de 
daders ervan.” Medeplichtigheid aan deze misdaad is kenmerkend voor de mensen in de top van het regime. 
Op deze manier kan onschendbaarheid via het regime worden verkregen. De daders van deze misdaad vindt 
men op alle niveaus van dit regime en zij zijn ook betrokken bij de misdaden die nu worden begaan.

Mevr. Emami SMV : De massamoord van 1988 bleef in de internationale gemeenschap voor dertig jaar 
onbesproken. Sedert 2016 is deze zaak naar buiten gebracht door het intensieve werk van de Internationale 
Campagne om Levens te Redden. Tijdens die drie jaar hebben we zoveel werk verzet dat we mechanismen 
in de VN hebben kunnen activeren. We zullen niet stoppen met het verkrijgen van rechtvaardiging.

5 http://isjcommittee.com/
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Mensenrechtendeskundige van de VN veroordeelt de executie van minderjarigen in Iran

22 oktober 2019 

Verslag door Javaid Rahman 

Javaid Rahman, deskundige van de VN, presenteerde zijn tweede zesmaandelijks rapport 6 over zijn werk in 
New York. Dit document gaat over de ernstigste mensenrechtenschendingen in Iran.

Javaid Rahman, professor in het internationaal recht, door de VN in juli 2018 benoemd als Speciaal Rap-
porteur over de toestand van de mensenrechten in Iran, heeft de opdracht om deze toestand zorgvuldig 
te onderzoeken en om de zes maanden een rapport uit te brengen aan de Mensenrechtenraad van de VN 
en aan de Algemene Vergadering. (Speciale Rapporteurs over de Mensenrechten worden alleen benoemd 
voor landen die in een vreselijke toestand inzake mensenrechten verkeren en die voortdurend internationaal 
toezicht nodig hebben.) 

Volgens een nieuw verslag van mensenrechtenexperts werd in 2018 in Iran de doodstraf uitgesproken tegen 
zeven minderjarigen. Javid Rahman heeft ook betrouwbare bewijzen dat op dit ogenblik 90 minderjarigen in 
een dodencel zitten.

SMV stelt de voortdurende inspanning van de mensenrechtenbeweging in Iran op hoge prijs en beschouwt 
het als zijn plicht om verdere verslagen over mensenrechtenschendingen naar buiten te brengen.

In een nieuwe resolutie veroordeelde de VN de miserabele toestand van de mensenrechten 
in Iran en riep de Islamitische Republiek op om specifieke acties te ondernemen om een 

einde te maken aan onderdrukking, marteling en terechtstellingen. 

14 november 2019

De Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de VN nam op 14 november 2019 een nieuwe reso-
lutie aan, waarin de internationale gemeenschap aan het Iraanse regime duidelijk maakt te stoppen met de 
mensenrechtenschendingen.

De internationale druk op het regime in Teheran inzake de mensenrechten neemt toe en Duitsland, het Ver-
enigd Koninkrijk en Frankrijk behoren tot de ondersteuners van de resolutie, die in december door de Alge-
mene Vergadering van de VN is aangenomen.  

De resolutie is een doeltreffende steun voor mensenrechtenbeweging in Iran.

De resolutie laat ook zien dat de internationale gemeenschap er bezorgd om is dat de mensen in Iran wille-
keurig worden opgesloten en dat gevangenen noodzakelijke medische verzorging wordt onthouden. 

Deze zorgen bestaan verder uit: 
• Onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting en van de vrijheid van denken, daaronder valt het ge-

bruik van het Internet en de vrijheid van vergadering.
• Discriminatie en schending van mensenrechten waaraan vrouwen worden onderworpen.  
• Vervolging van politieke tegenstanders, mensenrechtenverdedigers, vrouwenrechtenverdedigers en 

religieuze minderheden, maar ook van vakverenigingen, advocaten, doctoren, schrijvers, milieuactivisten, 
kunstenaars en journalisten.

• Mensenrechtenschendingen waaraan leden van religieuze en etnische minderheden zijn blootgesteld.

6  https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/74/188
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Sectie 2: Demonstraties, bijeenkomsten, lange marsen, 
conferenties, tentoonstellingen, toespraken

Voor de mensenrechten in Iran

Grote demonstraties in Parijs tegen mensenrechtenschendingen,  
terechtstellingen, marteling en onderdrukking in Iran

Parijs, 8 februari 2019

Mensenrechtenactivisten en Iraniërs in ballingschap eisen vrijheid en democratie in Iran.

Internationale solidariteit met de Iraanse opstand voor verkrijgen van vrijheid.

Nee tegen de dictatuur!

Op 8 februari belegde de Unie van Mensenrechtenorganisaties in Europa een grote bijeenkomst om te pro-
testeren tegen de mensenrechtenschendingen in Iran.

Demonstranten riepen de internationale gemeenschap op om solidariteit te betuigen met hen die een Vrij 
Iran ondersteunen, voor het vestigen van mensenrechten, vrijheid van mening en godsdienst en om een 
einde aan discriminatie en onderdrukking. De gebeurtenis werd live uitgezonden door de Nationale Televisie 
van Iran in ballingschap, voor Iran zelf en voor het buitenland. 

Deelnemers aan de demonstratie betoogden dat de religieuze dictatuur in Iran een grote bedreiging is voor 
de wereldvrede met hun verspreiding van massavernietigingswapens.  

Een democratisch Iran, gebaseerd op de scheiding van kerk en staat en respect voor de mensenrechten, 
kan een belangrijke rol spelen in een veiliger en vreedzame wereld. 

Verschillende bekende mensenrechtenverdedigers verklaarden zich gedurende de bijeenkomst  solidair met 
het Iraanse volk en de demonstranten. 

Tijdens de demonstratie haalde het hoofd van de Mensenrechtenorganisatie France Liberté een verslag van 
Amnesty International aan. Hij zei dat in 2018 7000 personen in Iran waren gearresteerd en dat dit jaar een 
beschamend jaar was voor het Iraanse regime.

Betogers in Parijs riepen de Europese Unie op om het wrede optreden in Iran hard te veroordelen en riepen 
ook op tot de vrijlating van allen, die, alleen vanwege het uitoefenen van hun recht op een vrije mening, ver-
gadering en godsdienst, werden opgesloten. Alleen algemene internationale druk is in staat om het regime 
in Teheran af te schrikken en een stap terug te laten doen en het gebruik van geweld tegen gevangenen te 
stoppen. 

Tijdens de demonstratie riepen Iraniërs in ballingschap en mensenrechtendeskundigen op, met executies 
te stoppen en de doodstraf in Iran af te schaffen. Het regime in Teheran houdt vast aan de doodstraf voor 
minderjarigen en weigert de doodstraf af te schaffen en gaat hiermee in tegen het internationaal recht. Geen 
enkel land heeft zoveel minderjarigen geëxecuteerd in de laatste jaren als Iran. 

Tijdens de demonstratie in Parijs vestigden vrouwenrechtenactivistes er de aandacht op dat het regime 
besloten had op te treden tegen vrouwen, die weigeren om gedwongen te worden een sluier te dragen. Dit 
resulteert in lange gevangenisstraffen voor veel vrouwen, die vreedzaam hadden geprotesteerd.  

De demonstranten stelden dat de mensenrechtentoestand in Iran van eminent belang is voor de wereld en 
dat het de plicht van de internationale gemeenschap is om ervoor te zorgen dat die rechten afdoende wor-
den geëerbiedigd.
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Washington DC:  
Demonstratie en mars op Vrouwendag - Stop executie en gewelddadig optreden in Iran 

Verzoek voor vervolging van de daders van de massamoord van 1988 

14 maart 2019

Op vrijdag, 8 maart werd de Internationale Vrouwendag gehouden in Washington DC. Met een demonstratie 
en een mars door Iraanse ballingen en mensenrechtenverdedigers uit geheel Amerika. 

De demonstratie begon met een bijeenkomst op Freedom Plaza en werd vervolgd met een mars naar het 
Witte Huis. 

De sprekers bij deze gelegenheid waren:
• Sheila Jackson Lee, Lid van het Congres
• Linda Chavez, vroeger PR-vertegenwoordiger van het Witte Huis en het hoofd van het centrum voor Gelij-

ke Kansen
• Adam Erlie, vroeger ambassadeur van de VS in Bahrein en woordvoerder van  het ministerie van Buiten-

landse zaken van de VS
• Shekoufeh Sharif en Hasti Hesami

Congreslid Brad Sherman, lang zittend lid van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis, sprak even-
eens zijn steun en solidariteit uit met het verzet en opstand van het Iraanse volk in een bericht aan de de-
monstranten op de Internationale Vrouwendag in Washington. 

Linda Chavez, zei in een toespraak: “Dank U. Dank U zeer. Ik ben blij dat U hier bent samengekomen voor 
het Freedom House.

Wat jullie en ik, het Amerikaanse volk en, het meest belangrijk, wat het Iraanse volk wil, is vrijheid. Maar die 
vrijheid zal er alleen komen als er in Teheran een wisseling van de macht komt. We hebben nu al lang de be-
loften van matiging gehoord en dat die matiging zal worden ingevoerd door de overheid en de geestelijkheid. 
Maar er is niets veranderd.

Wat is wel gebeurd? We hebben te maken met een regime dat doorgaat met moorden en nog steeds de 
Iraanse bevolking onderdrukt. Als we in maart de Vrijheid van de Vrouw vieren, dan is het goed er bij stil te 
staan dat meer dan de helft van de Iraanse bevolking helemaal geen gelijke rechten kent. De Iraanse vrou-
wen worden onderdrukt door het regime van de moellahs. 

Terwijl Iraniërs in de steden door heel Iran demonstreren voor een economische verandering en streven naar 
vrijheid voor vrouwen, gelijkheid van kansen en onafhankelijkheid van het rechtssysteem, zien we dat dat hij, 
die verantwoordelijk is voor de dood van  geen 300, geen 3000, maar 30000 mensen in 1988, Ibrahim Raisi, 
benoemd is tot hoofd van het rechtelijk apparaat. Hoe kan er sprake zijn van vrijheid als we te maken heb-
ben met een wild dier dat mensen doodt? Hij die de moordenaar is van mensen van alle leeftijden, mannen 
en vrouwen. Zwangere vrouwen werden door Raisi geëxecuteerd, maar ook minderjarigen. Vijftien jaar oude 
meisjes werden door dit monster gemarteld en ter dood gebracht. Dus moeten we nee zeggen tegen dit 
regime.  

Het was me een eer om met jullie deze vele jaren samen te werken, vanaf de beginjaren 1990, toen ik actief 
was bij de VN.  Ik was er voor jullie en steunde jullie aanklachten en heb me uitgesproken tegen het ver-
schrikkelijke regime in Iran. Ik voel me vereerd dat ik deze dingen met jullie heb mogen doen en steunde 
jullie. En, nogmaals, ik ben blij dat ik jullie hier in Washington mag ontvangen. 

Vroegere ambassadeur van de VS in Bahrein en woordvoerder van  het ministerie van Buitenlandse Zaken 
van de VS, Adam Erlie, bevond zich onder de sprekers. Hij beschreef de veertig jaar oude staat van dienst 
van de moellahs. Hij prees de voortdurende opstand voor de omverwerping van de moellahs en benadrukte 
dat er een duidelijke visie op verandering in Iran bestaat. 

Een aantal afgevaardigden van Iraanse verenigingen en organisaties voerden ook het woord tijdens de bij-
eenkomst. .

Na de bijeenkomst op Freedom Plaza, liepen de deelnemers naar het Witte Huis.
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Conferentie in Turijn, Italië: Mensenrechten in Iran onderdrukt

18 april 2019

In een bijeenkomst over de toekomst van Iran met politieke en culturele persoonlijkheden uit de Italiaanse 
mensenrechtenbeweging in Turijn, , veroordeelden de sprekers de wrede en systematische schendingen van 
de mensenrechten en de verspreiding van terrorisme naar verschillende landen door het moellah regime.  

De vertegenwoordiger van Amnesty International in Piëmont, Angela Wital Negrin, beschreef in haar toe-
spraak de mensenrechtenschendingen in Iran, ze refereerde aan het toenemende aantal terechtstellingen, de 
onmenselijke marteling in de gevangenissen en de heftige onderdrukking van de vrijheid van mening, vreed-
zame bijeenkomsten en de onmenselijke druk die uitgeoefend wordt op gevangenen. 

Dr. Johnny Sartorio, president van de Internationale Hulp Organisatie, zei: “De onderdrukking van volk en 
jeugd en de wrede repressie door het regime gaat maar door .... We moeten naar hen luisteren en hen steu-
nen.”

Tolio Monty, de president van het genootschap voor een democratische en vrij Iran, herinnerde aan de 
dreiging die het religieuze bewind in Iran vertegenwoordigt als voornaamste verspreider van staatsterrorisme 
over de gehele wereld, hij zei: “De aanhouding van terroristen, deel uitmakend van het Iraanse regime, in een 
aantal landen in Europa, bewijst dat de internationale gemeenschap, in het bijzonder de landen, die uitgaan 
van een politiek van verzoening, eens en vooral dit corrupte regime moeten verwerpen en de vrijheid in Iran 
moeten ondersteunen.”

De bijeenkomst werd ook bijgewoond door Olivie Yu Rostanio, adviseur van de gouverneur van Piëmont en 
door Deborah Sorini, adviseur van het stadsbestuur van Turijn. 

Grote demonstratie in Brussel – mars voor de mensenrechten in Iran

15 juni 2019

De Unie van Mensenrechtenorganisaties in Europa, Iraniërs in ballingschap en mensenrechtenactivisten rie-
pen de Europese Unie op om de ongehoorde reactie op de opstand in Iran te veroordelen, men riep op om 
alle arrestanten, die geen andere misdaad begingen, dan op te komen voor hun burgerrechten voor vrijheid 
van mening, vergadering en godsdienst, vrij te laten.  

Nee tegen de doodstraf!

Nee tegen het Islam-fanatisme!

Neen tegen de mensenrechtenschendingen, martelingen en willekeurige arrestaties!

Voor een Vrij Iran zonder dictatuur en onderdrukking!

Wereldwijde solidariteit met Burgerprotesten voor Mensenrechten en Vrijheid in Iran!

Bij deze bijeenkomst riep, Mevr. Ingrid Betancourt, een mensenrechtenactievoerder, eertijds presidentskan-
didaat in Colombia en zes jaar gegijzeld, op de mensenrechten in Iran te eerbiedigen. Zij herinnerde eraan 
dat in Europa propaganda voor het vestigen van een dictatuur is verboden.  

Een aantal volksvertegenwoordigers uit het Belgische Parlement woonden de bijeenkomst ook bij, zij ver-
klaarden zich solidair met het Iraanse volk, dat sinds het eind van 2017 roept om democratie en sociale 
rechtvaardigheid. Ze veroordeelden het geweld en de repressie die het regime in Teheran inzette tegen de 
burgerprotesten.

Pierre Galland, eertijds hoofd van de Wereldorganisatie tegen Marteling (World Organization Against Torture 
(OMCT)7) en Professor Eric David, een bekend hoogleraar internationaal recht van de Vrije Universiteit van 
Brussel, spraken ook tijdens de demonstratie, zij verklaarden zich solidair met de mensenrechtenacties in 
Iran en zeiden dat de daders van de massamoord in 1988 bestraft moeten worden en dat misdaden tegen 
de menselijkheid niet onbeantwoord mogen blijven

Het programma hield ook een tentoonstelling in over de slachtoffers van de massamoord in 1988. 

7 https://www.omct.org/
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Demonstraties in Berlijn – Duizenden lopen voor de mensenrechten,  
tegen de onderdrukking in Iran

20 juni 2019

Bij een grote vergadering in Berlijn constateerden verbannen Iraniërs en mensenrechtenactivisten een be-
moedigende verbinding met democratie en mensenrechten en riepen de internationale gemeenschap op om 
de slachtoffers van de klerikale tirannie in Iran te steunen.  

Demonstranten gaan de straat op in Iran, omdat de religieuze dictatuur in Iran een van de meest abjecte 
schenders van de mensenrechten ter wereld is. 

Mensenrechtenverdedigers en Iraanse ballingen riepen op tot het beëindigen van de executies en de af-
schaffing van de doodstraf in Iran.

De eisen bij deze belangrijke gebeurtenis kunnen worden gevolgd via posters en spandoeken bij de demon-
stratie: 

Stop de terechtstellingen en de marteling in Iran!

Laat politieke gevangenen vrij!

Oproep tot internationaal onderzoek naar de omstandigheden in Iraanse gevangenissen!

Het lastigvallen van vrouwenrechtenverdedigers moet worden voorkomen!

Verdedig de vrouwenrechten in Iran!

Sprekers bij deze belangrijke vergadering in Berlijn waren:

Vroeger congreslid Patrick Kennedy en neef van wijlen president  John F. Kennedy zei in zijn toespraak dat 
het gevecht tegen de dictatuur en voor de vrijheid van wereldbelang is. Hij beschreef de moellahs, die over 
Iran regeren, als repressieve dictators, die op een tirannieke en systematische manier de mensenrechten 
hebben geschonden.

De volgende spreker, Ingrid Betancourt, een Frans-Colombiaanse mensenrechtenactiviste. Ze sprak over de 
executies in Iran en drong er bij de Europese overheden op aan geen concessies te doen aan de moellahs. 

Tijdens de bijeenkomst was een grote tentoonstelling ingericht over de massamoord op politieke gevan-
genen in 1988, familieleden van de slachtoffers deelden hun ervaringen met het publiek, dat deze tentoon-
stelling bezocht. Documenten tonen aan dat veel van de huidige vertegenwoordigers van het regime in Iran 
direct betrokken waren bij de moord op 30000 politieke gevangenen. Mensenrechtenactivisten en familiele-
den van de slachtoffers drongen er op aan de onderdrukkende autoriteiten in Iran niet onbestraft te laten. De 
bijeenkomst bevatte een duidelijke boodschap aan de slachtoffers van het religieuze bewind in Iran en ves-
tigde de aandacht van mensenrechtenorganisaties op de droevige toestand van de mensenrechten in Iran.  

New York – Bijeenkomst tegen een nucleair Iran

27 september 2019

Joseph Lieberman, eerder senator en de president van “Verenigd tegen een Nucleair Iran” (United Against 
Nuclear Iran UANI)8 zei: 

We zijn er trots op dat we vechten tegen dit extremistisch regime. Aan het einde van zijn interview met Voice 
of America benadrukte hij: Het regime in Iran doet van alles … en de enige optie die overblijft is dat andere 
landen in deze wereld het Iraanse volk steunen in hun opstand tegen deze regering.

8 https://www.unitedagainstnucleariran.com/
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New York – Bijeenkomst tegen Executies, Mensenrechtenschendingen in Iran

Toespraken door Joseph Lieberman, Roya Sepehrrad, Pastor Miranda

2 oktober 2019

Op dinsdag 2 oktober, toen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York bijeenkwam, or-
ganiseerden Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten een demonstratie naar aanleiding van de aanwe-
zigheid van de president van het Iraanse fascisme in het VN hoofdkwartier. 

Tijdens deze demonstratie, die werd bijgewoond door Amerikaanse persoonlijkheden, veroordeelden deel-
nemers de terechtstellingen en onderdrukking binnen Iran en het aanzetten tot oorlog in de regio door dit 
regime. Er werd aangedrongen op besluitvaardig optreden tegen het regime en de verwijdering ervan uit het 
hoofdkwartier van de VN.

Landgenoten hieven spreekkoren aan: houder van het record aantal executies, centrale bankier van het ter-
rorisme, die denkt te overleven door terrorisme, oorlog, piraterij en nucleaire chantage, je hebt geen plaats 
in de internationale gemeenschap en je vertegenwoordigers moeten uit het hoofdkwartier van de VN worden 
uitgebannen en worden vervolgd door een internationaal tribunaal voor hun betrokkenheid bij de misdaden 
van de moellahs. 

Vroegere senator Joseph Lieberman sprak de vergadering toe: Dank U. Dank U dat U hier bent.

Jullie spreken over vrijheid terwijl zij denken dat zij hun despotisme verborgen kunnen houden. Jullie staan 
voor economische mogelijkheden voor ieder mens in Iran, terwijl zij denken dat zij de aandacht kunnen af-
wenden van de corruptie en wanbeheer van hun regime.  

Jullie staan voor een vreedzaam en niet-nucleair Iran, terwijl zij terroristische moordenaars steunen en hun 
inmenging doen gelden in de hele regio van Syrië en Libanon tot Irak en Jemen.

Ik zeg tegen de leiders, die hier bijeen zijn gekomen… van over de gehele wereld, van Europa tot India, tot 
China en Japan, landen die het regime financierden door olie te kopen, maar zij zijn nu gestopt met het ko-
pen van vaten olie. Zij laten het regime nu bankroet gaan. Wat zij liquideren is een moorddadig systeem, dat 
mensen doodt, de meest menselijke vrijheden onderdrukt, de onafhankelijkheid van de bevolking negeert, 
burgers terechtstelt in het openbaar. Het geld van Japan en China werd gebruikt om vrije mensen te onder-
drukken. Wij zeggen tegen de landen in deze wereld, die het leiderschap van de VS hebben gevolgd en de 
financiering van het regime hebben gestopt, dat de toestand niet meer hetzelfde is als hiervoor. We zijn hier 
bijeen als een wereldgemeenschap.

Ik wenste dat ik jullie de dag en de tijd kon vertellen, dat moeders en vaders in heel Iran hun kinderen in de 
ogen kunnen kijken en zeggen jullie zijn niet anders. Net als andere kinderen in deze wereld zullen jullie een 
toekomst hebben. Jullie zullen vrij zijn. Jullie zullen je eigen gekozen overheid hebben. Je zult in staat zijn 
om voor je kinderen te zorgen. Je zult een huis kunnen bouwen en je eigen toekomst kunnen bepalen. Ik 
wenste dat ik je die dag kon vertellen. Ik wenste dat ik de tijd wist. Ik weet het niet. Maar ik weet een ding. ... 
Iran zal vrij worden. Ik ben vol goede moed. 

Terwijl ik zou wensen te weten wanneer die dag aanbreekt, weet ik dit. De zetel in de Verenigde Naties, die 
bestemd is voor betrouwbare mannen en vrouwen, wordt bezet door een persoon wiens handen met bloed 
bevlekt zijn, de aanwezigheid van zo’n persoon alleen al staat in schrille tegenstelling met de idee waarvoor 
de Verenigde Naties zijn opgericht. Maar die zetel zal worden gegeven aan een Iraniër, die zijn volk respec-
teert, die eerbied heeft voor de democratie. Aan hem, die een vreedzaam leven wenst. Hij die wil dat het 
Iraanse volk weer deel uit maakt van de internationale gemeenschap. Mag God U allen zegenen. Dank U 
allen hartelijk.

Roya Sepehrrad: “ Iraans-Amerikaanse dames en heren, vrienden. Dank U dat U vandaag hiernaar toe bent 
gekomen, U, die de delegaties uit 40 staten uit de gehele Verenigde Staten representeert. Ik dank U dat U 
altijd weer de stem van het Iraanse volk weergeeft, dat al voor meer dan 40 jaar om een vrij Iran roept. Laat 
ons dat Iran begroeten.“

We zijn er trots op dat wij vandaag hier kunnen zijn en in de gelegenheid zijn gesteld om de stem van het 
Iraanse volk hier te laten horen. Het regime in Iran wil geen verandering, het deed er niet toe hoeveel Europe-
se en andere landen al jaren hebben geprobeerd het ertoe over te halen. We moeten leren van de geschie-
denis en dan met name van hen die probeerden Hitler op andere gedachten te brengen.
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Pastor Miranda van de Kerk van New York State: Dank U. Zijn jullie klaar voor verandering? Ik hoor jullie niet. 
Zijn jullie er klaar voor? Laat ik jullie dit vertellen. De verandering komt eraan. Jullie moeten een ding onthou-
den en dat is dat jullie je best doen en dat al voor meer dan veertig jaar. Ik schat dat dit mijn vijfde jaar sa-
men met jullie is. En ik ben hier om aan het Iraanse volk te zeggen dat dat wij met hen zijn.  En ik, net zo als 
vele Christenen in deze wereld, zal hen nooit vergeten. Het gevecht is nog niet voorbij. Het bloed van hen die 
door het regime zijn gedood roept om gerechtigheid, we moeten hen niet vergeten. Het bloed van duizenden 
politieke gevangenen, die werden afgeslacht in de zomer van 1988 roept om gerechtigheid en we moeten 
hen nooit vergeten. Ik zal jullie de waarheid vertellen. Mijn hart doet pijn als ik denk aan de meer dan 120000 
mensen, die zijn gedood, gevangen gezet en gemarteld door dit regime. Het is een despotisch regime, dat 
doorgaat met het verspreiden van vrees, arrestaties en massaexecuties, als een manier om de meerderheid 
van het Iraanse volk het zwijgen op te leggen. In de laatste twee maanden alleen al werden 34 Christenen 
gearresteerd. Waarom? Hun enige misdaad was dat zij Christen waren. Voortdurend worden er kerken in de 
brand gestoken en gesloten. Hoe lang nog? Hoelang tolereren we nog dat dit maar doorgaat? In juli werd 
een hele familie van vijf personen gearresteerd in Bushehr, in het zuidwesten van Iran. Tijdens het president-
schap van Rouhani waren er duizenden terechtstellingen, waaronder die van tientallen dissidenten, vrouwen 
en kinderen. Onder deze overheid wordt telkenmale aan politieke gevangenen een eerlijk proces onthouden. 
En Iran heeft nog steeds het hoogste aantal executies per hoofd van de bevolking van de gehele wereld. Op 
het gebied van de mensenrechtenschendingen behoort Iran tot de top. Er is nog steeds geen verbetering 
in de eerbiediging van de rechten van vrouwen, media en van de etnische en religieuze minderheden. Hoe 
lang gaat dit nog door? De president van de religieuze dictatuur in Iran gaat maar door met glimlachen in de 
camera en laat tegelijkertijd het Iraanse volk vermoorden. Afgelopen jaar werden vijf Iraanse diplomaten uit 
Europese landen verwijderd, vanwege terroristische activiteiten. Het regime is nu veertig jaar in oorlog met 
de internationale gemeenschap en toch nodigen de Verenigde Naties het uit om de Algemene Vergadering 
toe te spreken. Ik heb een boodschap voor de wereldleiders hier in de VN. Vrijheid van godsdienst zal nooit 
in Iran mogelijk zijn onder het huidige regime.  Persvrijheid zal nooit in Iran mogelijk zijn onder het huidige 
regime. Vrijheid van mening zal nooit in Iran mogelijk zijn onder het huidige regime. Vrouwenrechten zullen 
nooit in Iran worden gerealiseerd onder het huidige regime. En hervormingen zullen nooit in Iran mogelijk zijn 
onder het huidige regime. Hoeveel doden moeten er nog vallen voor de VN zich realiseert dat op dit regime 
niet te rekenen valt?

A.M  Emadi, vertegenwoordiger van de Iraanse Alumni Vereniging: De internationale gemeenschap moet een 
robuuste politiek ontwikkelen tegen de toenemende onderdrukking in Iran en tegen de expansiedrift in de 
regio door de Iraanse regering.
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Ter gelegenheid van de Wereld Dag tegen de Doodstraf 

10 oktober 2019

Bijeenkomsten en straat-tentoonstellingen in Amsterdam, Brussel, Rome, Parijs, Wenen, Hamburg, Oslo, 
Stockholm, Kopenhagen, Gotenburg, Washington en New York

Een kort verslag van uitgebreide tentoonstellingen en bijeenkomsten in vele landen 

Terwijl de internationale gemeenschap een Wereld Dag viert ter bezinning op het uitvoeren van de doodstraf 
en er wereldwijd een rijzende trend te ontwaren is voor de afschaffing ervan, gaat het religieuze regime in 
Iran door met het uitspreken van de doodstraf. 

Volgens mensenrechtenverdedigers zijn er dit jaar tot dusverre meer dan 100 personen terechtgesteld, 
waaronder 8 vrouwen en bijna 3800 executies zijn er over de laatste zes jaar geregistreerd. Als we het aantal 
executies in Iran, uitgevoerd door de dictatuur, relateren aan het inwoneraantal, dan is dit het hoogste aantal 
ter wereld.

De doodstraf is een wrede, onmenselijke straf, die die in strijd is met het fundamentele recht op leven en met 
de waardigheid van de mens. Wij zetten ons in voor een onmiddellijke afschaffing van de doodstraf in Iran.

We roepen de internationale gemeenschap, de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties, 
die herhaaldelijk hebben verzekerd dat de doodstraf, onder welke omstandigheid dan ook, moet worden 
afgeschaft, op, om snel doeltreffende maatregelen te treffen om de executies in Iran te doen ophouden.

Het regime in Teheran houdt zich aan religieuze wetten en onder deze wetten is het toegestaan om 9 jaar 
oude meisjes en 15 jaar oude jongens terecht te stellen. 

Deze handelwijze van de machthebbers in Iran gaat in tegen de internationaal geldende mensenrechten wet.

Zowel het VN Verdrag over de Rechten van het Kind, als de Internationale Overeenkomst over Burgerlijk en 
Politiek Recht, verbieden de terechtstelling van personen onder de 18 jaar, terwijl in Iran alsmaar minderjari-
gen ter dood worden veroordeeld en geëxecuteerd. 

Twee jonge mannen, Mehdi Sohrabifar en Amin Sedaqat werden door het regime geëxecuteerd in april 2019.

De twee werden gearresteerd toen ze 15 jaar oud waren, ze werden gemarteld om hen te laten bekennen. 
De twee werden terechtgesteld terwijl hun advocaten niets wisten over de hen opgelegde straf. 

Op 25 april 2019, werden twee, 17 jaar oude, gevangenen in het geheim terechtgesteld in de Adelabad ge-
vangenis (ten zuiden van Shiraz). Volgens de familie waren hun lichamen gehavend en met bloed bedekt, ten 
teken dat zij ernstig waren gemarteld voor hun executie. 

Op 9 mei 2019 bevestigden zes mensenrechtendeskundigen van de VN het feit, dat tenminste 90 gevange-
nen in de beruchte gevangenissen van Iran ter dood werden veroordeeld, zij werden gearresteerd toen zij 
nog minderjarig waren. Deze gevangenen lopen een groot risico dat zij nu worden geëxecuteerd. 

Het onrechtvaardige gerechtelijk systeem van het regime in Teheran, dat optreedt als een repressiemiddel, 
velt iedere dag opnieuw doodvonnissen. Deze vonnissen zijn nooit in overeenstemming met internationale 
rechtsstandaarden en uitgaande van het internationaal recht zouden het nooit doodvonnissen mogen zijn. 
De gevangenen zouden eigenlijk onder geen enkele omstandigheid ter dood mogen worden veroordeeld, 
omdat bekentenissen worden verkregen onder marteling en andere ernstige fysische en psychische druk.

Volgens de VN deskundigen staat de voltrekking van het doodvonnis, in straten en in openbare ruimtes, 
gelijk aan een onrechtmatige en op willekeur berustende moord.

SMV heeft een overzicht uitgebracht over de toepassing van de doodstraf in 2019 in Iran. Dit overzicht wordt 
als aanhangsel aan dit jaarlijkse rapport gehecht en is in te zien via een webpagina.9 

9 https://smvi.nl/node/2216
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Sectie 3:  
Beweging: Gerechtigheid voor de massamoord van 1988

Onafhankelijke campagne, inhoudende demonstraties, colleges, tentoonstellingen, sit-ins, 
petities inzamelen, versturen van betrouwbare documenten naar internationale instituten

Gezamenlijke verklaring van vijf mensenrechtenorganisaties, met de status van adviseur van de Verenigde 
Naties, over het bloedbad van 1988 Geregistreerd document bij de Mensenrechten Raad van de VN

21 september 2019

Veel van de daders van het bloedbad bezetten hoge posten in de regering

De Mensenrechten Raad moet een eind maken aan de straffeloosheid van Iraanse ambtenaren van 
het regime 

Gedurende de vergadering van de Mensenrechten Raad van de VN van dit jaar in Geneve, die begon op 9 
september en liep tot 27 september, brachten vijf NGO’s, ieder met de status van adviseur van de Verenigde 
Naties, een verklaring uit, getiteld:  “Verenigde Naties moeten optreden tegen de daders van de massamoord 
van 1988.” Deze verklaring werd opgenomen als een agendapunt in de vergadering door het secretariaat 
van de Mensenrechten Raad.

De vijf mensenrechtenorganisaties, met adviserende status bij de VN, zijn: de Geweldloze Radicale Partij10 
(gevestigd in Italië), de Internationale Vereniging voor Vrouwenrechten11, de France Liberté-Daniel Mitterrand 
Stichting12, het Edmund Rice Centrum13 en de Internationale Vereniging voor de Ontwikkeling van Onderwijs 
(International Educational Development, Inc. IED).

“In de zomer van 1988, liet het Iraanse regime 30000 politieke gevangenen wreed vermoorden op grond van 
een fatwa van de Hoogste Leider Khomeini,” zo luidde de verklaring. “Doodscommissies werden in Iran in 
het leven geroepen om politieke gevangenen, die geen afstand van hun overtuiging wilden nemen, terecht te 
stellen. Politieke gevangenen, die behoorden tot andere overtuigingen, werden geëxecuteerd in een tweede 
groep, ongeveer een maand later. De slachtoffers werden, in het geheim, in massagraven bijgezet.”

“Een in Londen gevestigde NGO, die “Rechtvaardigheid voor de slachtoffers van het bloedbad in Iran in 
1988” heet (Justice for the Victims of the Massacre of 1988 in Iran)14 heeft de identiteit van 87 leden van de 
doodscommissies naar buiten gebracht,” zo luidt de verklaring van de vijf  NGO’s. Veel van deze mensen 
bekleden nu hoge posities binnen de Iraanse rechtspraak en de regering.  

Dat zijn o.a:

• Hoofd van het Rechtssysteem: Ibrahim Raisi, was een lid van de doodscommissie in Teheran tijdens het 
bloedbad van 1988. Hij werd hoofd van het Iranese rechtssysteem in maart 2019.

• Minister van Justitie: Alireza Avaei, was aanklager in Dezful bij het bloedbad van 1988 en een lid van de 
doodscommissie. Hij is minister van Justitie in het Iranese regime.

• Plaatsvervangend Spreker van het Parlement: Abdul Reza Mesri was een lid van de doodscommissie in 
Kermanshah tijdens het bloedbad in 1988. In mei 2019 werd hij plaatsvervangend Spreker van het Parle-
ment.

• Adviseur van het hoofd van het rechtssysteem: Mostafa Pourmohammadi, was een lid van de doodscom-
missie in Teheran. Hij is sedert 2018 adviseur van het hoofd van het rechtssysteem.

• Vice President van de Hoge Raad: Hossein Ali Nayeri ,was het hoofd van de doodscommissie in Teheran 
tijdens de massamoord van 1988. Hij is tegenwoordig de President van de Hoge Raad van Rechters en 
de Vice President van de Hoge Raad van het regime in Iran.  

• Rechter van de Hoge Raad: Ali Razini, maakte deel uit van de doodscommissie in Teheran tijdens het 
bloedbad van 1988. Hij is nu hoofd van afdeling 41 van de Hoge Raad van het Iraanse regime.”

10 https://nrptt.org/
11 https://uia.org/s/or/en/1100029284
12 https://www.france-libertes.org/en/
13 https://www.erc.org.au/
14 https://iran1988.org/
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In hun geregistreerde verklaring bij de 42ste vergadering van de Mensenrechten Raad van de VN, refereerden 
de vijf mensenrechtenorganisaties aan twee recente bekentenissen van daders van de massamoord van 
1988, die op dit ogenblik officiële posities bekleden: 

“Op 25 juli 2019, verdedigde Mostafa Pourmohammadi de massamoord van 1988 in een interview met het 
tijdschrift Mossala, hij zei ook nog dat de pas gearresteerde ..  activisten de doodstraf tegemoet konden 
zien.”

Ali Razini vertelde op de regeringswebsite Jamaran op 29 juli 2019: “De terechtstellingen werden snel uitge-
voerd op bevel van Khomeini om “bureaucratie” te voorkomen.

Met verwijzing naar het bestaan van 59 massagraven, signaleert de verklaring ook de wijdverspreide pogin-
gen van de moellahs om de sporen van hun grote misdaad van massaexecuties van politieke gevangenen 
uit te wissen. 

“In 2018, in een gezamenlijk rapport van Amnesty International en “Recht voor Iran (Justice for Iran)”15 ge-
titeld “Criminele Doofpot” toont men aan dat de Iraanse autoriteiten bezig zijn met het bulldozeren van de 
massagraven en met bouwwerkzaamheden erop, om op deze manier het bewijsmateriaal over de omvang 
van hun misdaden weg te werken, zodat geen recht kan worden gedaan aan de slachtoffers.   

De verklaring van de vijf mensenrechtenorganisaties over de massamoord op politieke gevangenen noemt 
verschillende rapporten van de vroegere Speciale Rapporteur van de VN, maar ook:

• Verslag van Amnesty International over het bloedbad van 1988,
• Verslag van mevr. Asma Jahangir, vroegere Speciale Rapporteur van de VN, over het bloedbad van 1988,
• Verslag van Antonio Guterres, Secr. Generaal van de VN, over de massamoord op politieke gevangenen,
• Opmerkingen van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Zaid Raad al-Hussein.

De vijf mensenrechtenorganisaties voegden aan hun verklaring toe, “Het is tijd om te handelen”; “We doen 
een beroep op de Mensenrechten Raad een einde te maken aan de al 31 jaar bestaande straffeloosheid van 
dienaren van het Iraanse regime t.a.v. het bloedbad van 1988 … Er moet een onderzoekscommissie worden 
gevormd, die recht zal doen aan de slachtoffers van deze misdaad tegen de menselijkheid.”

Toespraken van drie vertegenwoordigers van de Internationale Mensenrechtenorganisatie 
bij de 42ste Mensenrechten Raad vergadering over de massamoord in 1988 

20 september 2019

Vertegenwoordiger van SMV: 

Meneer de president, 

De vroegere Rapporteur over de Mensenrechten, wijlen mevr. Asma Jahangir, schreef in haar rapport aan de 
Algemene vergadering van de VN in 2017: 

“De lichamen van de slachtoffers van de massamoord in 1988 zijn begraven op onbekende plaatsen en hun 
families zijn nooit op de hoogte gesteld over waar deze zich bevinden.”

Daarom zijn wij vandaag hier. 

Moeders, vaders, kinderen en andere familieleden van de slachtoffers verwachten van de Hoge Commissaris 
voor Mensenrechten, dat een er internationaal, onafhankelijk onderzoek komt om de waarheid aan het licht 
te brengen wat er met hun geliefden is gebeurd en dat de  daders voor het gerecht worden gebracht.

15	 https://www.fidh.org/organisation/justice-for-iran
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Vertegenwoordiger van de Internationale Vereniging van Vrouwenrechten (WHRIA)16 

Meneer de president,

Tijdens de zomer van 2019 liet het Iraanse regime 100 mensen terechtstellen, waaronder 6 vrouwen. 

Het Iraanse regime overtreedt de internationale wet door het uitvoeren van willekeurige executies en arres-
taties. Meer dan 35 vrouwenrechtenactivisten, die protesteerden tegen het verplicht dragen van een sluier, 
werden in de gevangenis opgesloten en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. 

Het regime van de moellahs weigert de gevangenen toegang tot medische zorg binnen de gevangenis. Dit 
heeft tot vele doden geleid. Javaid Rahman, Speciale Rapporteur over de mensenrechten in Iran, schreef in 
zijn laatste rapport dat in Iran meer kinderen ter dood worden veroordeeld dan in enig ander land. Antonio 
Guterres, de Secr. Generaal van de VN zei ook dat “ hij diep teleurgesteld is door het aantal minderjarigen 
dat in Iran terechtgesteld is.”

We vestigen uw aandacht op de verslechterende situatie van de mensenrechten in Iran en roepen de Men-
senrechten Raad op om tussenbeide te komen en de willekeurige executies een halt toe te roepen. 

De beweging: Gerechtigheid voor 1988

Geneve, 8 november 2019

Stop mensenrechtenschendingen en executies in Iran.

Iraanse bannelingen en mensenrechtenactivisten vestigen de aandacht van de internationale gemeenschap 
op de deplorabele toestand van de mensenrechten in Iran en roepen de internationale gemeenschap op om 
effectieve matregelen te nemen.  

Tijdens het debat in de Mensenrechten Raad van de VN over de toestand in Iran wezen mensenrechtenad-
vocaten uit Iran, in het hoofdkwartier van de VN in Geneve, erop, dat het Iraanse regime een van de ergste 
mensenrechtenschenders ter wereld blijft.  Demonstranten  deden en beroep op de VN en de internationale 
gemeenschap om de mensenrechtenschendingen van het fundamentalistische-Islam-regime ten strengste 
te veroordelen en effectief aan het werk te gaan om een eind te maken aan executies en martelingen en om 
gelijke rechten voor vrouwen en een vrije meningsuiting te bewerkstelligen en een einde te maken aan de 
discriminatie van minderheden.   

Prof. Alfred Di Ziass, een vroegere VN-Rapporteur, bevond zich onder de deelnemers en gaf een toespraak. 

Er was een tentoonstelling ingericht ter herdenking van de massa-executies in 1988, waarbij 30000 politieke 
gevangenen in Iran werden geslachtofferd. 

Bijeenkomst en Tentoonstelling op de 31ste Herdenking van de Massamoord op 30000  
Politieke Gevangenen 

Op uitnodiging van de burgemeester van het District 1 van Parijs, met deelname van Franse  
volksvertegenwoordigers en mensenrechtenverdedigers 

3 september 2019

Ter gelegenheid van de 31ste herdenking van de massamoord op 30000 politieke gevangen werd een bij-
eenkomst en tentoonstelling gehouden op vrijdag 3 september, waaraan werd deelgenomen door Franse 
volksvertegenwoordigers en mensenrechtenverdedigers, in het 1ste district van Parijs.

Deelnemers aan deze bijeenkomst ondersteunden de beweging voor rechtvaardigheid voor de slacht-
offers van de massamoord van 1988.  

Tijdens de bijeenkomst werd een oproep gedaan om een internationaal onderzoek naar de massamoord op 
politieke gevangenen uit te voeren en om vervolging van hen die verantwoordelijk zijn voor de moorden en 
van misdaden tegen de menselijkheid. 

16 https://uia.org/s/or/en/1100029284





40 | Page Stichting Mensenrechten Vrienden (SMV)

Jean-François Legaret, Burgemeester van District 1 van Parijs:

Beste Kamerleden, collega’s, dames en heren, vrienden. Welkom in het stadhuis van Parijs, district 1. 

Dit gruwelijke bloedbad vond plaats in de verschrikkelijke 80-er jaren in Iran, aan het einde van augustus 
1988.

We zijn hier bij elkaar om dat te gedenken. 

Ik denk dat, ondanks alle ups en downs in internationale relaties, die in het algemeen nogal complex in el-
kaar zitten en het terrein zijn van professionals, we hier met iets zeer reëels van doen hebben.

De bedrijvers van deze massamoord, binnen het Iraanse regime, zijn heden ten dage nog steeds aan de 
macht en dat is wat wij naar buiten moeten brengen en waarover internationale juridische instanties zich 
moeten buigen.

Tot twee dagen geleden nog gingen de machthebbers door met executies zonder proces. Het regime heeft 
alle vormen van respect voor slachtoffers aan de kant gezet. De machthebbers ontkennen officieel iets met 
de massamoord, zoals deze door internationale organisaties wordt gedefinieerd, van doen te hebben. 

Een laatste eer bewijzen aan de slachtoffers, zoals wij hier doen, is natuurlijk in Iran niet mogelijk, omdat dat 
wordt bestraft en onderdrukt. Het bewijst dat er in Iran geen plaats is voor mensenrechten en het recht.

Ik schreef een brief aan de Franse President, uit naam van de Commissie van Burgemeesters, gericht tegen 
het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Iran aan Frankrijk, omdat zo’n regime een dergelijke 
eer niet waard is. 

Ik geloof dat, buiten onze solidariteit en steun, we trouw moeten blijven aan een aantal principes over hoe 
regeringen met elkaar omgaan, principes die al eeuwen bestaan.

Met deze korte introductie en welkom, benadrukken we onze solidariteit met U, als Commissie van Burge-
meesters. 

Michèle de Vaucouleurs, Voorzitter van de parlementaire commissie voor een democratisch Iran, in de Fran-
se Nationale Vergadering:

“Een goede dag, Meneer de burgemeester, dames en heren, 

Ik kwam hier naar toe met dezelfde motieven als de anderen, die voor mij spraken en die dat met nog meer 
overtuiging deden dan ik dat kan. Jullie hebben loyale vrienden hier achter de tafel.   

Ik ontmoet hen vaak. En dat is zeer waardevol. Vrienden, die al jaren naast jullie staan en goed begrepen 
waarom zij dat deden en niet opgaven.

Echter, jullie kunnen rekenen op onze groep van parlementariërs, dat we zo ver zullen gaan als we kunnen 
om de aspiraties van het Iraanse volk te verwezenlijken. We hebben recentelijk afgesproken dat we de Ver-
enigde Naties vragen zullen stellen over het bloedbad van 1988. En, tenslotte zullen we samen verder gaan 
en een ieder zal doen wat hij kan. Een ieder van ons, elk op zijn eigen terrein, zal er naar streven om ons 
doel te bereiken.”

• Toespraak door Jean-Pierre Berard – Vroeger lid van de Franse Nationale Vergadering.
• Toespraak door François Colcombet – Oprichter van de Unie van Franse Rechters.
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Fototentoonstelling over de massamoord in 1988 voor het Congres in Washington DC door 
Iraanse bannelingen 

13 september 2019

Ter herdenking van de 30000 politieke gevangenen die in de zomer van 1988 werden vermoord werd een 
tentoonstelling ingericht voor het Congres in Washington DC door Iraanse bannelingengemeenschappen. 

Foto van de expositie over de massamoord in 1988, bij het Congres in Washington DC 

Van de fototentoonstelling werd kennisgenomen door de pers. De Iraanse TV in ballingschap zond live inter-
views uit met familieleden van de slachtoffers.  

De Verenigde Naties, Amnesty International, de Speciale Rapporteur over de toestand van de mensenrech-
ten in Iran en een aantal niet-gouvernementele organisaties, met adviesbevoegdheid aan de VN, hebben de 
massamoord op politieke gevangenen in de zomer van 1988, genoemd en veroordeeld. 
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Oproep tot het royeren van het fascistische regime uit de Verenigde Naties om hun slechte 
reputatie t.a.v. executies en om gerechtigheid te verkrijgen voor het bloedbad in 1988. De 

oproep houdt ook de vervolging in van de daders van de genocide in 1988 en hun misdaden 
tegen de menselijkheid 

New York, 25 september 2019

Tegelijk met de zitting van de Algemene Vergadering van de VN, in New York op 25  september 2019, heeft 
onze organisatie, samen met de Mensenrechtenbeweging voor Vrijheid uit de VS en Iraanse verenigingen in 
ballingschap een demonstratie gehouden buiten het hoofdkwartier van de Verenigde Naties.

De bijeenkomst werd gehouden voor het hoofdkwartier van de VN om de aandacht te vestigingen op de 
opstand van de Iraanse bevolking, maar was ook gericht tegen de aanwezigheid van de President van de 
Iraanse religieuze dictatuur, die bekend staat als de bankier van het terrorisme en in het bezit is van het re-
cord van het aantal uitgevoerde executies.

De demonstratie werd live uitgezonden in Iran door de Voice of America en Sky News International. De de-
monstratie werd vergezeld van optredens en een grote mensenrechten tentoonstelling. 

Amerikanen en Iraniërs namen deel aan deze demonstratie. Deelnemers veroordeelden de aanwezigheid van 
de vertegenwoordiger van het dictatoriale regime uit Teheran bij de Verenigde Naties en eisten een proces 
tegen de leiders van het regime voor de misdaden begaan bij het onderdrukken van de opstand en hun mis-
daden tegen de menselijkheid, in het bijzonder die bij de massamoord van 1988.

De beweging: Gerechtigheid voor de massamoord van 1988

Tentoonstellingen op straat

Optredens en straat tentoonstellingen werden gehouden in Parijs, Brussel, Rome, Washington, Ottawa, 
Toronto, Stockholm, Oslo en Amsterdam, gedurende een maand, van 30 augustus tot 30 september. Naast 
de distributie van boeken, werden documentaires over mensenrechtenschendingen in Iran en documenten, 
die misdaden tegen de menselijkheid van 1988 belichten, getoond.

Na het bekijken van de tentoonstellingen stuurden bijna 10000 mensen brieven en petities aan de Secreta-
ris Generaal van de VN en de Speciale Rapporteur over de Mensenrechten om de executies een halt toe te 
roepen en dossiers over de massamoord over te dragen aan een onafhankelijk, internationaal tribunaal. 
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Sectie 4: Onafhankelijke Campagnes

Tegen executies en mensenrechtenschendingen in Iran 

Rechtskundige Campagne om het Leven te Redden van Mensenrechten Advocaten  
in Iraanse Gevangenissen  

1 juni 2019

De onderdrukking van onafhankelijke advocaten en mensenrechtenactivisten is toegenomen in Iran. Na het 
vonnis van 33 jaar tegen Nasrin Sotoudeh, in maart, werd een andere advocaat, Amir Salar Davoodi, veroor-
deeld tot 30 jaar gevangenisstraf en 111 zweepslagen door een hof in Iran voor het werk dat hij deed voor 
politieke gevangenen. Volgens de vrouw van Davoodi, zat hij 190 dagen in isolement opgesloten en was 
bezoek van zijn familieleden beperkt. Midden-Oosten deskundige van Amnesty, Philip Luther, beschrijft het 
schokkende vonnis ook als een onbeschaamd onrecht.

De campagne veroordeelt de onderdrukking van onafhankelijke advocaten en vraagt om hulp voor hun vrijla-
ting bij alle internationale instanties. Advocaten van politieke gevangenen in Iran moeten vrezen voor wille-
keurige opsluiting en intimidaties, alleen maar omdat zij hun cliënten bijstaan. Dit betekent een overtreding 
van art. 19 van het Internationale Verdrag over Burger- en Politiek Recht, waaronder advocaten het recht 
hebben om hun zaken te behartigen, zonder vrees voor intimidatie, pesterij en tussenkomst van de overheid. 

Michal Kirby, lid van het bestuur van het Mensenrechten Instituut van de Internationale Vereniging van Advo-
caten (International Bar Association, IBA)17 zei: “ Het recht op een fatsoenlijk proces voor Davoodi is ern-
stig geschonden. Hij kreeg geen toegang tot juridische bijstand en werd blootgesteld aan marteling en een 
onmenselijke behandeling voor het proces begon.”  

Campagne om het leven te redden van gevangen gezette Christenen in Iran -  
Campagne tegen Onderdrukking en Discriminatie

5 juni 2019

SMV roept de internationale gemeenschap op om tussenbeide te komen en de onmiddellijke invrijheidstel-
ling op te eisen van alle gevangenen, die vanwege hun geloof in Iran zijn opgesloten.

Volgens verslagen vanuit Iran zijn vier Christenen gearresteerd in de stad Bushehr door veiligheidsagenten 
van het regime. Hun huizen en werkplaatsen werden door de overheidsmisdadigers overvallen. En deze 
Christenen werden ernstig mishandeld en gemarteld.

Sinds het begin van 2019 werden 34 Christenen gearresteerd in verschillende steden van Iran, omwille van 
hun geloof. Zestien andere, nieuw-bekeerde Christenen, werden veroordeeld tot gevangenisstraffen, zonder 
toegang tot een advocaat. 

Ondertussen is een Christelijke begraafplaats ook niet beschermd tegen aanvallen van veiligheidsagenten 
van het regime in Teheran, het Iraans regime verwoestte het graf van Pastor Soudman, die het twintig jaar 
eerder, omwille van zijn geloof, had terechtgesteld. 

Een tot het Christendom bekeerde, Saheb Fada’i, is tot een gevangenisstraf veroordeeld om zijn geloof en 
Yousef Naderkhani, Mohammad Reza Omidi en Yasser Mossayyebzadeh zijn ieder tot tien jaar veroordeeld. 
Kinderen van Pastor Yousef Naderkhani krijgen hun schooldiploma niet, omdat zij weigeren lessen in de 
Islam te volgen, die de school hen opdringt. Veiligheidsagenten van het regime richten verwoestingen aan en 
nemen eigendommen in beslag, als zij de woningen van Christenen en tot Christen bekeerden overvallen en 
verbranden al hun boeken. Deze handelingen zijn strijdig met normen en verdragen van het burgerlijk recht 
t.a.v. religieuze minderheden en andersdenkenden.

Moslims, die tot het Christendom zijn bekeerd, kunnen de doodstraf tegemoet zien, onder de Islamitische 
wetgeving in Iran. Veiligheidsagenten van de Iraanse overheid registreren de namen van een ieder, die een 
dagelijks gebed in een kerk bijwoont. Dus kiezen bekeerlingen ervoor, om in hun eigen huis een kerk op te 
zetten, iets dat dan altijd weer wordt gevolgd door invallen en vernielingen door de veiligheidsagenten. 

17 https://www.ibanet.org/
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De middeleeuwse dictatuur in Iran behoort tot de tien landen van deze wereld die religieuze minderheden 
ernstig lastig valt. 

De campagne om de levens van Iraanse Christenen te redden houdt onder meer in:  het beschikbaar stellen 
van uitgebreide documentatie aan de internationale gemeenschap, het vestigen van de aandacht van alle 
Christelijke leiders op de toename van het geweld in Iran en doet een beroep op hen om de Iraanse overheid 
onder druk te zetten. 

Campagne tegen executies in Iran - Stop de executies in Iran,  
80 executies in Juli en Augustus

Straat tentoonstelling – Steun aan  Universiteitsprofessoren – Steun aan Gemeentebesturen -  
en Priesters, voor het voorkomen van executies in Iran

10 september 2019

Het religieuze bewind, dat over Iran regeert, gaat door met zijn wrede executies en verzet zich hevig tegen 
de afschaffing van de doodstraf, wereldwijd een aanvaard principe. Een terechtstelling is een middel om 
in te zetten tegen een bevolking die steeds ontevredener wordt. Volgens verslagen, die wij mochten ont-
vangen, hebben de moellahs in augustus 41 mensen terechtgesteld. Een van hen was een vrouw, die werd 
opgehangen in Mashad op 25 augustus. Ze was de 94ste vrouw die werd geëxecuteerd tijdens het president-
schap van Rouhani.

Ook, in een van Irans beruchte gevangenissen, Rajai Shahr in Karaj, werden acht gevangenen, waaronder 
vier vrouwen, geëxecuteerd. 

Over de laatste zes jaar zijn er 3800 executies geregistreerd in Iran, het hoogste aantal per hoofd van de 
bevolking ter wereld. 

De rechtelijke macht in Teheran wordt gebruikt als middel om de bevolking te onderdrukken. De meeste 
doodvonnissen zijn gebaseerd op bekentenissen, die onder foltering zijn verkregen. 

Volgens deskundigen van de VN staat een doodvonnis, opgelegd door de religieuze dictatuur in Iran, gelijk 
aan een willekeurige en onwettige moord, zeker omdat een openbare verhanging een onuitwisbare indruk 
maakt op die maatschappij. 

De campagne om levens te redden, alom onderschreven door progressieve priesters, wetenschappers en 
mensenrechten-persoonlijkheden, van overal ter wereld,  moet de aandacht trekken van velen, zodat het 
regime in Iran onder druk komt om de doodstraf niet meer toe te passen.

Campagne tegen willekeurige arrestaties in Iran

De Bahia gemeenschap is het slachtoffer van toenemende discriminatie en intimidatie in Iran

15 oktober 2019

De intimidatie tegen religieuze minderheden in Iran moeten ophouden. Het Teheraans regime heeft telken-
male internationale mensenrechtenverdragen geschonden door de vervolging van de Bahai. 

Terwijl leden van de Bahai gemeenschap over de gehele wereld  de 200ste geboortedag van Baha’u’llah, 
de stichter van deze religie, herdenken, worden andere leden van deze gemeenschap in toenemende mate 
gearresteerd en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld op ongefundeerde beschuldigingen van “propa-
ganda tegen het regime” of “het in gevaar brengen van de veiligheid van de staat”. Twee Bahai studenten 
in Kerman werden van de universiteit verwijderd vanwege hun geloof, Mitra Badrinejad, gearresteerd op 2 
maart 2018 , werd aangehouden door agenten van het regime, die haar computer in beslag namen en ook al 
haar persoonlijke bezittingen. Ze werd ondervraagd zonder toegang tot juridische bijstand en in isolatie, voor 
50 dagen, opgesloten in de Sepidar gevangenis in Ahvaz. Volgens haar zoon werden haar familieleden ook 
verhoord en herhaaldelijk bedreigd door de agenten.

Een revolutionair gerechtshof veroordeelde drie Bahai tot 20 jaar in Semnan.

Farhang Saba werd in januari 2019 veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf; hij wilde zijn geloof niet opgeven 
en weigerde mee te doen aan de religieuze rituelen van het regime.
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Bahai vormen de grootste niet-moslim, religieuze minderheid in Iran. Middelbare scholieren, die dit geloof 
aanhangen, worden niet in de universiteit geaccepteerd, niettegenstaande de door hen behaalde goede 
cijfers. Het regime neemt vrijelijk hun woningen en eigendommen in beslag. 

De twee maanden durende campagne (van begin september tot eind oktober) tegen de discriminatie en 
pesterijen van de Bahai-gemeenschap in Iran, ontving petities en wijdverspreide maatschappelijke steun van 
universiteiten en middelbare scholen, maar ook van Europese parlementariërs. 

Campagne tegen de onmenselijke straf van amputatie 

23 oktober 2019

Op 23 oktober werd de hand van een jonge man afgehakt in Sari na een uitspraak van de rechters van het 
Iraanse regime. Deze man was gearresteerd en verloor zijn hand omdat hij goederen had gestolen, omdat 
hij arm was en honger had. Het vonnis m.b.t. een amputatie is volgens het internationale recht verboden, 
omdat het een verschrikkelijke aantasting is van de menselijke waardigheid. 

Echter, de middeleeuwse dictatuur in Iran gaat door met het inzetten van barbaarse straffen en promoot op 
deze wijze het barbarendom. De wrede amputaties en openbare executies van dissidenten zijn hun middel 
om de bevolking te intimideren en te onderdrukken. 

Meer dan 215 mensen werden in Iran van 2007 tot 2017, volgens verslagen die bijeen gebracht zijn door 
SMV, veroordeeld tot amputatie. 

Het voortdurend gebruik van lijfstraffen, zelfs op jonge kinderen, betekent een schokkend respectloos om-
gaan met menselijke waarden door het bewind in Iran.  

Deze campagne om levens te redden, roept alle mensenrechtenorganisaties op om druk op de Iraanse over-
heid uit oefenen om met deze beestachtige praktijken te stoppen.  

Campagne om het leven te redden van leraren en doctoren, die in Iran werden gearresteerd 

4 november 2019

Mohammad Habibi, hoofd van het bestuur van directeuren van de lerarenvakbond in Teheran en een leraar 
aan een middelbare school, werd door de Iraanse veiligheidstroepen gearresteerd aan het begin van augus-
tus en tot tien en een half jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen veroordeeld. De reden voor zijn arrestatie 
was, dat hij met een aantal collega’s had meegedaan aan een vreedzame demonstratie tegen de middel-
eeuwse, dictatoriale onderwijspolitiek in Iran.  Volgens familieleden van Mohammad Habibi werd hij door de 
veiligheidsagenten tijdens zijn arrestatie geslagen en raakte hij gewond.

In een brief van 30 oktober veroordeelt hij publiekelijk het onophoudelijk geweld dat in de gevangenissen 
wordt ingezet tegen mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen en hij protesteert tegen de onmense-
lijke omstandigheden in de Evin gevangenis. Hij werd hiervoor door de veiligheidsmensen in de gevangenis 
opnieuw bestraft. Hem werden medicijnen en medische zorg onthouden. 

SMV, brengt hulde aan de leraar, veroordeelt de druk die op hem wordt uitgeoefend en de ontzegging van 
medische zorg en medicijnen. SMV dringt erop aan dat internationale instituties, in het bijzonder de Wereld 
Unie voor Onderwijs, de Verenigde Naties, de Hoge Commissaris voor Mensenrechten en de volksverte-
genwoordigers in het Europese Parlement,  druk uit oefenen op de moellahs en er voor zorgen dat de leraar 
medicijnen en verzorging krijgt. 

Ook, Farhad Maysami, een 48-jaar oude Iraanse schrijver en professor in de geneeskunde, die sedert 31 juli 
2018 in hechtenis zit, werd beschuldigd van het in gang zetten van een campagne tegen de verplichte sluier. 
De veiligheidsagenten vonden in zijn huis niets anders dan een paar boeken. In januari van dit jaar werd hij 
veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en hem werd verboden enig journalistiek werk te doen. De dictato-
riele justitie in Iran heeft hem beschuldigd van propaganda tegen het regime en het in gevaar brengen van 
de veiligheid, een voorwendsel dat het regime gebruikt om mensenrechtenverdedigers te intimideren en te 
onderdrukken. De mensenrechtenbeschermer werd overgebracht van de Evin gevangenis naar de beruchte 
Rajaii Shahr gevangenis in Karaj in november 2019, waar hij ernstig gevaar loopt te worden gemarteld, om-
dat politieke gevangenen daar vaak worden blootgesteld aan druk en geweld door de bewakers. 
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De reden voor de overplaatsing van deze geweldige doctor is louter een strafmaatregel. In een open brief 
in oktober van 2019 protesteerde hij tegen de toenemende druk en foltering van gevangenen binnen  de 
gevangenis. 

In de afgelopen maanden, na wijdverspreide campagnes tegen de religieuze dictatuur, die over Iran regeert, 
riepen zowel de Verenigde Naties als het Europese Parlement op een eind te maken aan de vervolging van 
mensenrechtenverdedigers in Iran. Echter het bewind in Iran gaat door  de bevolking te intimideren om soci-
ale- en burgerprotesten te voorkomen. 

Campagne om de leiders van vak- en journalistenverenigingen te redden  

6 november 2019

De Iraanse rechtsspraak veroordeelde eens te meer mensenrechtenverdedigers tot gevangenisstraffen en 
afranseling voor hun deelname aan vreedzame protesten voor sociale rechtvaardigheid, vrijheid van me-
ningsuiting, vrouwenrechten of bloggen...

Nahid Khodajou, een lid van de Vrije Vakvereniging van Iraanse  Werknemers werd veroordeeld tot zes jaar 
gevangenisstraf en 74 zweepslagen. Voor zijn deelname aan een 1- mei bijeenkomst en protest voor het par-
lementsgebouw. Ondertussen werden overeenkomstige oordelen uitgesproken over de Vice President van 
de Vakvereniging voor Journalisten en verscheidene actievoerders van de Verpleegsters Vakbond. 

Met deze campagne beoogt SMV weer eens de internationale gemeenschap op te roepen tot solidariteit met 
mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen en op te komen voor hun invrijheidstelling.

Campagne voor steun aan onderzoeksprojecten op het gebied van de mensenrechten, 
waaronder publicaties van boeken en freelance werk 

De campagne verwelkomt onderzoeksprojecten in Iran en het Midden-Oosten op het gebied van de men-
senrechten en ondersteunt onafhankelijke samenwerkingsverbanden om het noodzakelijk onderzoek uit te 
voeren en publicatie van boeken, tijdschriften, wetenschappelijke en onderzoeksartikelen. 

Campagne voor de ondersteuning van Iraanse media in ballingschap 

De campagne verwelkomt radio- en Tv-zenders, die nieuws kunnen uitzenden van binnen en buiten Iran, 
omdat deze media in staat zijn Iran te bereiken, terwijl de moellahs aan de macht zijn. We beschouwen dit 
als een stap voorwaarts in de richting van grotere bewustwording. De campagne ondersteunt vooral nieuws 
en artistieke programma’s, films, rapportages en wetenschappelijke en informatieve documentaires. Hier-
door kunnen delen van de Iraanse geschiedenis, die gecensureerd worden door het religieus, fascistisch 
bewind in Iran, vrijelijk worden vertoond. Mensen in Iran zijn in het algemeen blij met deze aanpak. 

Campagne tegen censuur in Iran – Steun voor onafhankelijke Bloggers

Deze campagne, bedoeld als steun aan onafhankelijke bloggers, zorgt voor vertaling en heruitgave van ge-
censureerd werk en werkt tegen door de staat gesubsidieerde censuur van intellectuelen, schrijvers, musici 
en artiesten, die voortdurend onder druk staan en zorgt ervoor dat hun werk publiekelijk bekend wordt.

Maatschappelijke en rechtskundige uiteenzettingen in Europa en de Verenigde Staten 

Lezingen in universiteiten, onderzoeksinstituten, scholen, vakverenigingen en kerken over de mensenrech-
tenschendingen in Iran, explicatie van het project en verwijzing van het dossier over het handelen van het 
Iraanse regime naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
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(e-)Mailactiviteiten 2019

SMV nam deel aan drie grote projecten in 2019:

• Mensenrechtenschendingen van Christenen
• Campagne voor de in vrijheidstelling van mensenrechtenactivisten in Iran
• Campagne tegen de willekeurige aanhouding van vrouwenrechtenactivisten in Iran, hun showprocessen 

en de hen opgelegde lange gevangenisstraffen

In relatie tot het bovenstaande verzonden we bijna 5000 e-mails en 3000 berichten via de normale postbe-
zorging, naar onze ondersteuners. 

Ook werden nieuwsberichten over de schending van de mensenrechten in Iran naar 8000 personen, die ons 
steunen en geen e-mail hebben, per post verstuurd.



49 | PageStichting Mensenrechten Vrienden (SMV)

Sectie 5: Secretariaat – Public Relations 2019

Bijwonen van de dienst voor de geboorte van Jezus Christus. Solidariteit met Christenen in de gevan-
genis in Iran. Campagne die oproept tot de vrijlating van meer dan 40 Christenen, die naar willekeur 

werden gearresteerd en gevangen gezet om hun geloof

Herdenking van de Christen martelaar, Ashur Kalna, gedood tijdens de opstand van 2019

Op 24 december, op kerstavond, een afvaardiging, bestaande uit de raad van beheer van SMV en de moe-
ders van martelaren, nam deel aan een dienst in de Sint-Jacobus de Meerdere kerk in den Haag. In de kerk 
werden 30 kaarsen aangestoken om 30000 vermoorde politieke gevangenen te herdenken en we baden 
voor het aanbreken van de dageraad van de vrijheid en de eerbiediging van de mensenrechten in Iran en 
voor de invrijheidstelling van de politieke gevangenen.   

In de dienst werden ook kaarsen aangestoken voor Christenen, die hun eredienst in Iran niet mogen houden 
en voor priesters en activisten, die in de gevangenis verblijven en onder druk staan van de moellahs. Deze 
rituelen en onze steun spelen een grote rol in de Iraanse Christelijke gemeenschap, in hechtenis of in de 
gevangenis. Om de politieke gevangenen, die in hongerstaking zijn, maar ook de priesters en de Christelijke 
bekeerlingen, die in de gevangenis verblijven, eer te bewijzen en de priestermartelaren Dibaj, Michaellian, 
Soudmand en Hosepian Mehr, te herdenken, werden kaarsen aangestoken en gebeden gezegd.

Bij de dienst werd ook herinnerd aan de 1500 mensen, die werden gedood gedurende de vreedzame de-
monstraties van november 2019.  

Verslag van Public Relations Activiteiten 2019

Aan het eind van 2019, hadden we 810 bijeenkomsten gehad met 810 oude en nieuwe vrienden, over lopen-
de projecten, we informeerden hen over de voortgang ervan. Het aantal bijeenkomsten, waar we inlichtingen 
gaven over de projecten, over het jaar bedroeg 20, allen werden in het weekend gehouden. Aan deze bij-
eenkomsten werd in het algemeen deelgenomen door één of meer gasten die met de vergadering communi-
ceerden door middel van video conferencen. Vrienden en gasten konden vragen en antwoorden uitwisselen 
over de situatie en het nieuws van de dag. 

Het secretariaat zendt ook overzichten aan allen die ons steunen met ons werk, door hun commentaar over 
onze tekortkomingen, nieuwe suggesties en tips. 

In het eerste kwartaal van het jaar verzonden we aan een ieder van onze donoren een overzicht van hun 
giften, zodat zij dit konden gebruiken bij hun belastingaangifte. We zijn een ANBI organisatie.  

Het secretariaat verzendt eveneens een bedankbrief aan al diegenen, die ons steunen met hun gift.  

In 2019, namen zes van onze vrienden ons op in hun testament. We zijn zeer blij met deze manier van steun.

Resultaten:
• Het vervaardigen van alles, van nieuws en verslagen tot het sturen van een ansichtkaart, vereist een enor-

me hoeveelheid werk: van het uitzoeken van het onderwerp, tot vertaling, ontwerp en uitvoering. Meer 
dan  95% van onze inspanningen wordt verricht door onze vrienden en vrijwilligers. Dit werk gaat soms 
door tot in de kleine uurtjes en soms zonder enige overdrijving 24 uur lang. Aan dit werk geen materiele 
waarde worden toegekend, omdat wij het doen uit de grond van ons hart en vanuit de diepten van ons 
bestaan en met de inzet van al ons menselijk kunnen voor het bereiken van de de vrijheid.

• Het maken van een jaarverslag over activiteiten en grote gebeurtenissen, over de plannen voor het betui-
gen van onze solidariteit met politieke gevangenen in Iran.

• Samenstelling en vertaling van bijna 7000 Franse, Duitse, Engelse, Farsi en Nederlandse artikelen voor 
mensenrechtenpublicaties. O.a. over het beëindigen van de executies in Iran.

• Voor het ontwerp van een affiche voor het Joodse Nieuw Jaar gebruikten we het prachtige werk van een 
Amerikaanse kunstenares, Karin Foreman, die ons haar schildering schonk uit solidariteit en ons toestem-
ming gaf om het af te drukken. We danken haar hartelijk. Ook de ontwerpen voor de tentoonstelling ter 
herdenking van het bloedbad van 1988 en die van de Iraanse opstand, waren voortbrengselen van onze 
organisatie.  
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Verslag van lokale vergaderingen over historische, nationale en culturele aangelegenheden

Historisch: 

• Holocaust Herdenkingsdag, zaterdag 27 januari, 18:00 – 20:00 in Amsterdam & Den Haag  (Herdenking 
voor de 12,000 Joodse burgers van den Haag, die naar een vernietigingskamp werden gedeporteerd en 
gedood). 

• Herdenking van Dr. Mohammad Mossadegh, de leider van de anti-koloniale beweging in Iran, maar ook 
als herinnering en eerbetuiging aan zijn toespraak in 1951 voor het Internationale Hof van Justitie, 4 
maart,  den Haag

• Viering van het Perzische Nieuwjaar (Nowruz), 20 maart, den Haag
• Viering van de geboorte van Zoroaster, de Perzische profeet en schepper van de filosofie (religie) van de 

goede God, goede Idee, goede Verhaal en goede Daad, 25 maart, den Haag
• Deelname aan de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, bloemlegging en kaarsen 

voor het Binnenhof en een minuut stilte, 4 mei, den Haag 
• Viering van de geboorte van Cyrus de Grote, de auteur van de Eerste Universele Verklaring van de Rech-

ten van de Mens, 29 oktober, den Haag en Amsterdam

Cultureel:

• Deelname aan het Paasgebed, parochie Maria, Sterre der Zee, 12 april, den Haag 
• Deelname aan Hemelvaartviering, 30 Mei
• Deelname aan Pinkstergebed, zondag en maandag 9, 10 juni, Sint-Jacobus de Meerdere kerk, den Haag 
• (In de gebeden, werden vijf moedige, Iraanse priesters herdacht, die de marteldood stierven door toe-

doen van het fundamentalistische, religieuze bewind in Iran. Een tijdschrift, gepubliceerd door SMV met 
een herinnering aan deze Christenen werd opgedragen aan de kerk). 

• Herdenking van Mowlana Jalal al-Din Mohammed Balkhi, stichter van het Soefisme, 30 september, Am-
sterdam

• Tentoonstelling over “Neen tegen executies”, tegen de mensenrechtenschendingen, gehouden in Parijs, 
Washington DC, Rome en Brussel, om de Iraanse  politieke gevangenen te gedenken en te steunen en de 
campagne tegen executies, gehouden in Europa van 1 tot 25 augustus en in de Verenigde Staten van 11 
tot 25 september en van 17 tot 20 december.

Een groet:

In 2019 zijn 4 eerbare sympathisanten van ons overleden, vrienden die ons inspireerden en inspireren nog steeds 
en nu in de moeilijke tijden in ons vaderland voelen we hun aanwezigheid bij ons. We groeten hen allemaal.
• Dhr Abe de Jong 
• Dhr Frank van Alphen
• Dhr D.Dooremans
• Dhr Cees Hilhorst
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Sectie 6:Jaarlijks rapport over de doodstraf in Iran 2019
Monitor Mensenrechten in Iran, Oktober 2019

Inleiding
Iran voert de meeste executies uit per hoofd van de bevolking

Jaarlijks worden in Iran honderden mensen ter dood veroordeeld. 10 oktober, de Internationale dag tegen 
de doodstraf, herinnert ons aan de duizenden gevangenen die in Iraanse gevangenissen in de dodencellen 
vertoeven.
Iraanse regeringsfunctionarissen hebben nooit gehoor gegeven aan de oproepen van de internationale ge-
meenschap om de doodstraf af te schaffen.
Het opzettelijke gebruik van de doodstraf door Iran is een constante bron van internationale verontwaardi-
ging en veroordeling. Volgens verschillende onafhankelijke internationale instanties, waaronder de speciale 
VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran en Amnesty International, is Iran de staat met de meeste exe-
cuties per hoofd van de bevolking, alleen in absolute aantallen na China. Iran staat ook bovenaan de lijst van 
het aantal executies van minderjarigen en jeugdige daders. De Monitor Mensenrechten in Iran heeft in Iran 
sinds begin 2019 de executie van meer dan 200 personen geregistreerd.
Ten minste acht jeugdige delinquenten en 10 vrouwen werden geëxecuteerd; 12 executies werden in het 
openbaar uitgevoerd. Onder de geëxecuteerden zijn zes politieke gevangenen.
Het Iraanse regime gebruikt executie als middel om de   ontevreden bevolking te onderdrukken en tot zwijgen 
te brengen, van wie de meerderheid onder de armoedegrens leeft, werkloos is en geen vrijheid van menings-
uiting heeft.
In maart 2019 heeft de opperste leider van het regime, Ali Khamenei, een voormalige rechter, die berucht is 
als verantwoordelijke voor massale executies, aangesteld als hoofd van de rechterlijke macht om de sociale 
onrust onder controle te houden. Sindsdien heeft Ebrahim Raisi, die heeft deelgenomen aan ‘doodscommis-
sies’, die in 1988 het bevel gaven voor het bloedbad van tienduizenden gevangenen, tenminste 173 mensen, 
verspreid over heel Iran laten executeren.
In een periode van iets meer dan acht maanden zijn tenminste negen vrouwen geëxecuteerd, terwijl in de 
periode van 2016 tot 2018 het aantal door het Iraanse regime geëxecuteerde vrouwen gedurende het hele 
jaar varieerde tussen 6 en 10. Tegelijkertijd tijd escaleerde de executie van druggerelateerde gevangenen. 
Op 5 maart 2019 veroordeelde Robert Palladino, plaatsvervangend woordvoerder van het Amerikaanse mi-
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nisterie van Buitenlandse Zaken, de benoeming van Raisi tot hoofd van de almachtige rechterlijke macht van 
Iran en noemde het een “schande” en een “aanfluiting voor de rechtspraak”, aangezien Raisi verantwoorde-
lijk is voor de dood van duizenden politieke gevangenen in de jaren tachtig, inclusief het bloedbad van 1988. 
Palladino tweette (zowel in het Farsi als in het Engels): “Ebrahim Raeesi (Raisi), betrokken bij massale execu-
ties van politieke gevangenen, werd gekozen om de rechterlijke macht van Iran te leiden. Wat een schande! 
Het regime bespot de rechtspraak door oneerlijke processen en onmenselijke gevangenisomstandigheden 
toe te staan. Iraniërs verdienen beter!”

Executies uitgevoerd in gevangenissen in Iran:

De meeste executies in 2019 zijn uitgevoerd in de Raja’i Shahr gevangenis.
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Executies in Iran in strijd met het internationale recht

De doodstraf schendt de meest fundamentele mensenrechten, het recht op leven en het recht om ver-
schoond te blijven van foltering en wrede, onmenselijke en onterende straf.
Wereldwijd hebben 160 landen de doodstraf afgeschaft of op zijn minst een moratorium op het gebruik 
ervan ingesteld.

Het Iraanse regime heeft niet alleen geweigerd de doodstraf af te schaffen, het heeft ook
12 mensen in het openbaar geëxecuteerd, en o.a.:
• acht jeugdige daders,
• verstandelijk gehandicapten,
• 10 vrouwen,
• 33 mensen op beschuldiging van drugsgebruik of -handel,
• mensen veroordeeld op grond van vage beschuldigingen als ‘oorlog voeren tegen God’ of ‘corruptie op 

aarde’, en
• mensen veroordeeld op grond van andere niet-gewelddadige misdrijven zoals financiële delicten en be-

spotting
geëxecuteerd.
Omdat bovendien het regime van de geestelijken weigert om moorden in te delen in categorieën naar gelang de 
achtergronden van de dader wordt iedereen die een moord pleegt ter dood veroordeeld, ongeacht zijn motieven.

Minstens 10 vrouwen opgehangen

Sinds begin 2019 zijn ten minste 10 vrouwen geëxecuteerd.
Op 26 september 2019 werd Leila Zarafshan opgehangen in de centrale gevangenis van Sanandaj.
Een onbekende vrouw werd samen met zeven mannelijke gevangenen op 25 september 2019 opgehangen 
in de Raja’i Shahr gevangenis te Karaj.
Op 25 augustus 2019 werd in de centrale gevangenis van Mashhad een 38-jarige vrouw geëxecuteerd.
In juli werden in acht dagen tijd vier vrouwen opgehangen, namelijk Maliheh Salehian in de centrale gevangenis 
van Mahabad, Zahra Safari Moghadam, 43, in de gevangenis van Nowshahr en Arasteh Ranjbar en Nazdar 
Vatankhah, die al 15 jaar in de gevangenis hadden doorgebracht, in de centrale gevangenis van Urmia.
Het Iraanse regime is de grootste uitvoerder van doodstraffen voor vrouwen en heeft het record van execu-
ties per hoofd van de bevolking in de wereld.
Veel van de vrouwen in Iran die zijn veroordeeld voor moord zijn zelf het slachtoffer van huiselijk geweld 
tegen vrouwen en hebben de betreffende moord uit zelfverdediging gepleegd.
De onmenselijke doodvonnissen, met name voor Iraanse vrouwen, worden uitgevoerd aan het einde van een 
niet volgens de regels gevoerd en illegaal proces.
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Iran executeert acht kinderdelinquenten

Minstens acht mensen zijn in 2019 in Iran geëxecuteerd wegens misdrijven die naar verluidt zijn begaan toen 
zij kinderen waren.
In een flagrante schending van de internationale mensenrechten heeft het Iraanse regime in april twee 
tienerjongens gegeseld en geëxecuteerd zonder hun familie of advocaten op de hoogte te brengen. Mehdi 
Sohrabifar en Amin Sedaghat, twee 17-jarige neven, werden op 25 april geëxecuteerd, kort nadat ze waren 
overgebracht naar de gevangenis van Adelabad in de zuidelijke provincie Fars. Beiden werden meer dan 
twee jaar geleden, toen ze 15 jaar oud waren, gearresteerd en veroordeeld wegens verkrachting.
De mensenrechtengroep meldde, dat de families van de jongens hen de voorafgaande dag in de gevangenis 
mochten bezoeken maar niet te horen kregen dat het ter voorbereiding op hun executie was. Naar verluidt 
hoorden de families van het nieuws toen ze telefoontjes ontvingen van de Iraanse organisatie van justitieart-
sen. Beide lichamen zouden zijn bedekt met striemen, wat aangeeft dat ze vóór hun dood waren gegeseld.
Amnesty International zei in een verklaring van 29 april: “De Iraanse autoriteiten hebben opnieuw bewezen 
dat ze weerzinwekkend bereid zijn om kinderen ter dood te brengen, in flagrante strijd met het internationale 
recht.” Het internationale recht verbiedt ten strengste het gebruik van de doodstraf in alle gevallen waarin de 
verdachte ten tijde van het misdrijf jonger dan 18 was. Iran heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind ondertekend, dat het gebruik van de doodstraf verbiedt.
In 2013 zijn wijzigingen aangebracht in het strafwetboek ter bescherming van minderjarigen in het straf-
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rechtsysteem van Iran, waardoor rechters discretie kunnen gebruiken bij de veroordeling van misdrijven 
waarop de doodstraf staat. Volgens Amnesty International zijn die wijzigingen echter niet serieus doorge-
voerd waardoor de autoriteiten “hun voortdurende schendingen van kinderrechten kunnen goedpraten en 
kritiek op hun afschuwelijke staat als een van ‘s werelds laatste uitvoerders van doodstraffen voor jeugdige 
daders kunnen afwijzen.”
Meer dan 90 andere jongeren blijven het risico lopen geëxecuteerd te worden. Velen van hen hebben reeds 
lange tijd in de dodencel doorgebracht – in sommige gevallen meer dan tien jaar.

Twee 17-jarige jongens, Mehdi Sohrabifar (links) en Amin Sedaghat (rechts) werden op 25 april 2019 geëxecuteerd.

Executies op politieke gronden

Iran heeft verschillende mensen geëxecuteerd op vage beschuldigingen met weinig transparantie, noch met 
een eerlijk proces.
In 2019 zijn tenminste acht gevangenen geëxecuteerd, die werden veroordeeld wegens ‘oorlog voeren tegen 
God’ of ‘corruptie op aarde’. Hun namen zijn Seyyed Jamal Haji Zavvareh, Maliheh Salehian, Abdullah Kar-
mollah Chab, Ghassem Abdullah, Hamid Derakhshandeh, Behrouz Abdipour, Hossein Roshan en Mohsen 
Kounani. Nog minstens 40 gevangenen die veroordeeld zijn op basis van vergelijkbare aanklachten bevinden 
zich in de dodencel.
Iran is ook berucht vanwege het executeren van mensen voor misdaden die niet voldoen aan de internatio-
nale basisnorm om de doodstraf te beperken tot de meest ernstige misdrijven.
In een recente zaak heeft het Revolutionaire Hof van Teheran een aanhanger van de Iraanse Volksbevrij-
dingsbeweging  ter dood veroordeeld. Volgens de uitspraak werd de mensenrechten -activist Abdullah 
Qasempour veroordeeld tot de doodstraf èn tot acht jaar gevangenisstraf op beschuldiging van “vijand-
schap met God door lidmaatschap van, goedkeuring van en samenwerking met de Iraanse Volksbevrijdings-
beweging”. Het hof beschuldigde de 34-jarige Abdullah Qasempour van het filmen van het incident en het 
verzenden van de video naar media die verbonden zijn. De lange staat van dienst van de rechterlijke macht 
inzake het schenden van de rechten van gedetineerden en het toepassen van de doodstraf zonder gepaste 
procedure geven aanleiding tot ernstige zorgen. Twee gevangenen, Abdullah Karmollah Chab en Ghassem 
Abdullah, uit de Arabische Ahwazi minderheid in Iran, werden op 4 augustus geëxecuteerd, na maanden van 
marteling waarin beiden werden gedwongen om valse bekentenissen af te leggen. In augustus executeerden 
de Iraanse autoriteiten Hamidreza Derakhshandeh, een man die de vrijdaggebedsleider van het regime in 
Kazerun had vermoord.
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Vrijdaggebedsleiders zijn moellahs die in verschillende steden rechtstreeks Ali Khamenei, de opperste leider 
van het Iraanse regime, vertegenwoordigen als gevolg waarvan ze erg gehaat worden door de Iraanse bevol-
king, die de repressie en corruptie van regime-ambtenaren beu is. Vorig jaar werd Kazerun opgeschrikt door 
duizenden protesterende burgers die woedend waren over het beleid van het regime om de gemeentelijke 
indeling van de stad te veranderen, wat de weg zou effenen voor meer malversaties door ambtenaren van 
het regime en zou resulteren in minder dienstverlening aan de inwoners van de stad.
De protesten van het volk overal in Iran richten zich regelmatig tegen regeringsfunctionarissen, onder wie 
ook vrijdaggebedsleiders, vanwege hun rol in de corruptie door de overheid.
In commentaren naar aanleiding van de moord op de vrijdaggebedsleider van het regime in Kazerun had 
Derakhsan gezegd: ‘Beste mensen van Iran, ik houd van jullie allemaal, ik houd van de arme mensen van 
Iran, degenen die ’s-avonds geen brood te eten hebben, degenen die ziek zijn geworden van het moeten 
lenen om rond te komen ...”. “Ik heb gevallen van onrecht gehoord en gezien. Honderden van zulke geval-
len. Er is maar zoveel dat ik kan doen om te kopen en aan de armen te geven. Ik zag deze misdaden. Ik ben 
geen crimineel. Dit was mijn eerste keer. Mijn vrienden kennen mij. Ik ben geen crimineel.”

Tegen tegenstanders van de doodstraf

Op 18 juni 2019 heeft het Revolutionaire Hof van Teheran een nieuwe zaak onderzocht tegen Golrokh 
Ebrahimi Iraee en Atena Daemi, aangeklaagd vanwege hun protest – terwijl zij zelf in gevangenschap zaten 
– tegen de executie van drie Koerdische dissidenten. De rechtbank veroordeelde hen tot 1,5 jaar gevange-
nisstraf wegens ‘propaganda tegen de staat’ en tot 2 jaar en een maand wegens ‘belediging van de leider 
(d.w.z. Ali Khamenei)’.
Amir Raissian, advocaat van Golrokh Ebrahimi Iraee, vertelde de pers op 5 september 2019 dat dit vonnis 
in hoger beroep was bevestigd zonder te zijn onderzocht door het Hof van Beroep. Golrokh Ebrahimi Iraee 
werd in april na meer dan drie jaar gevangenisstraf vrijgelaten.
In september 2019, op de eerste verjaardag van de executies van Koerdische politieke gevangenen Zaniar 
Moradi, Loghman Moradi en Ramin Hossein Panahi, stuurde Atena Daemi een open brief vanuit de Evin 
gevangenis waarin ze haar verzet tegen de doodstraf benadrukte. In een deel van haar brief verwees ze naar 
haar nieuwe veroordeling, waarin ze schreef: “Wat een eer om nog een gevangenisstraf te krijgen voor mijn 
verzet tegen de doodstraf en voor het verdedigen van het menselijk leven.”

Oproep tot afschaffing van de doodstraf

Aan de vooravond van 10 oktober, de Internationale dag tegen de doodstraf, roept Monitor Mensenrechten 
in Iran alle internationale mensenrechtenorganisaties, met name de Hoge Commissaris voor de Mensen-
rechten en de speciale rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in Iran, journalisten en de media, 
dringend op om de gruwelijke executies in Iran te veroordelen en onmiddellijk actie te ondernemen om en 
einde te maken aan de uitvoering van deze middeleeuwse misdaden in de eenentwintigste eeuw.

We willen een Iran vrij van executies.
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Jaarverslag 2019 • Deel III

Opstand in Iran

Op 15 november 2019 was de wereld getuige van een demonstratie door burgers voor de rechten van het 
Iraanse volk, een demonstratie die wreed werd onderdrukt.

Er bestaat voor ons geen enkele reden om kritiek uit te oefenen op deze protestbeweging. Zeker niet omdat 
de middeleeuwse dictatuur in Iran slechts voor meer dan 40 jaar kon overleven door onverschilligheid, on-
derdrukking en verspreiding van dogmatisme en terrorisme, waarbij een klasse scheiding in de maatschap-
pij werd veroorzaakt door politieke corruptie, roof en de uitverkoop van Iraans bezit. Integendeel, we zijn 
ernstig bezorgd, omdat anderhalve maand na de burgerprotesten in Iran (31 december 2019), de religieuze 
dictatuur, die over Iran regeert, zijn best doe om het aantal martelaren en hun namen en het aantal gearres-
teerden geheim te houden; de veiligheidstroepen uit Teheran weigeren de lichamen van deze martelaren aan 
hun familie terug te geven. Veel van de dodelijke slachtoffers werden direct afgevoerd door de revolutionaire 
gardisten, hetzij vanuit de ziekenhuizen, hetzij direct van de straat en begraven op een onbekende plaats.

Ondertussen vragen de veiligheidstroepen van het Iraanse regime van ouders geld voor de kogels, die ge-
bruikt werden om de martelaren te doden. Deze schokkende slachting is ontegenzeggelijk een van de meest 
walgelijke misdaden van de 21-ste eeuw.

Ons stappenplan is als volgt:

Ten eerste, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Europese Unie nemen onmiddellijk maatrege-
len om de onderdrukking en deze misdaad tegen de menselijkheid tot staan te brengen en de gearresteer-
den vrij te krijgen.  

Ten tweede, we roepen de Verenigde Naties op om een internationale commissie samen te stellen, die deze 
grote misdaad onderzoekt en de gevangenissen van het regime en de gevangenen, die daar opgesloten 
zitten, bezoekt.

Het volgende bevat een kort overzicht van de internationale inspanningen van de Internationale Campagne 
ter ondersteuning van de Iraanse Opstand aan het eind van december. De belangrijkste aspecten van onze 
activiteiten zijn de volgenden:

• Het opstellen van de lijst van martelaren, gearresteerden en vermiste gevangenen. 
• Het kritisch volgen van alle nieuwsmedia en verslag uitbrengen over op waarheid berustende, gedetail-

leerde verslagen.
• Het schrijven van verslagen voor afgevaardigden in het Europees Parlement, de Hoge Commissaris voor 

Mensenrechten, deskundigen op het gebied van mensenrechten van de VN en voor de heer Javaid Rah-
man, de speciale rapporteur over de toestand van de mensenrechten in Iran. 

• Organiseren van tentoonstellingen, boeken, colleges, conferenties, vergaderingen, bijeenkomsten. 
• Het verkrijgen van reacties op het gebeurde van burgemeesters, persoonlijkheden uit mensenrechtenbe-

weging en van godsdienstige richtingen, kerken.

Reacties vanuit de internationale politiek

Senaat van de VS  
- Tentoonstelling over de martelaren van de Iraanse Opstand & Conferentie  

over steun aan de Iraanse Opstand

4 december 2019

Een conferentie in de senaat van de VS met de titel “De Opstand van het Iraanse volk voor Vrijheid” werd 
gehouden ter ondersteuning van de nationale opstand van het Iraanse volk.

Bij deze conferentie werden toespraken gehouden door: Senator Martha McSallie, lid van de senaatscom-
missie voor Defensie, generaal James Jones, Obama’s eerste nationale veiligheidsadviseur, gouverneur Tom 
Ridge, de eerste minister van Binnenlandse Veiligheid en door de vroegere onderminister van buitenlandse 
zaken, Lincoln Bloomfield. 
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Senator Ben Cardin, reeds lang lid van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, sprak in een bericht aan 
de conferentie zijn steun uit voor de rechten van Iraanse burgers en riep op tot onmiddellijke beëindiging van 
het bloedvergieten door het criminele bewind in Iran.  

De Iraanse opstand, die op 15 november 2019 begon, strekte zich uit over meer dan 200 steden in Iran en 
duurde verscheidenen dagen. 

De reactie van het moellah-regime was zeer wreed. Er werden meer dan 1000 demonstranten in de straten 
gedood. De video’s over het schieten van de revolutionaire gardisten op tieners zijn schokkend. In degene, 
die werd opgenomen in Gorgan in het noorden van Iran, schiet een gardist vanaf dichtbij op een jonge man. 
Een andere gardist slaat daarna de gewonde jongen met een bijl. 

Bij deze conferentie hoorde een tentoonstelling waar foto’s van martelaren van de opstand werden getoond. 

Italiaans Parlement:  
Conferentie waarin solidariteit met de families van de slachtoffers werd betuigd;  

oproep om arrestanten van de Iraanse Opstand vrij te laten

7 december 2019

Op woensdag werd in het Italiaanse Parlement een persconferentie gehouden namens de mensenrechten-
organisatie Don’t Touch Cain1, met medewerking van één van de parlementsleden, Federico Molicone, ter 
ondersteuning van de opstand van de Iraanse bevolking. 

Senator Lucio Malan, een lid het presidium van de Italiaanse senaat, Senator Manuel Vescuio en de parle-
mentariërs Renata Polurini, Stefania Petzopane en Federico Molicone, en ook de vroegere  Senator Luigi 
Campania, woonden de persconferentie bij. Naast senatoren en parlementariërs waren ook de vroegere 
minister van Buitenlandse Zaken, Giulio Tertzi en vertegenwoordigers van Don’t Touch Cain, Elizabetta Zam-
parotti, eerder parlementslid en Sergio Delia, aanwezig bij de conferentie.

“Het aantal mensen dat is gedood door het regime in Iran, wat ook bevestigd is door mensenrechtenorgani-
saties, is meer dan 1000, waaronder jongeren onder de 18 jaar,” zei Zamparotti aan het begin van de con-
ferentie, zij refereerde hier aan misdaden begaan door het regime: “Ze werden gedood door schoten door 
hun hoofd en borst.” Ze wees op de arrestatie van duizenden anderen, die werden bedreigd met executie 
door functionarissen van het regime en ze veroordeelde de politiek van verzoening van de Italiaanse regering 
tegenover de moellahs.  

De volgende spreker op de conferentie was de vroegere minister van Buitenlandse Zaken van Italië,  Giulio 
Tertzi. Hij zei: 

Het is mij een groot genoegen dat ik deze conferentie kan bijwonen samen met prominente vertegenwoordi-
gers van alle Italiaanse partijen. De onderdrukking in Iran is nu zelfs erger dan bij het neerslaan van de mas-
sademonstraties in 2009 en feitelijk lijkt het meer op de massamoorden van 1988, begaan door dit religieuze 
regime, dat duizenden politieke gevangen liet executeren op grond van een fatwa van Khomeini. De daders 
van die misdaad bekleden nu hoge functies in de huidige regering.

Het Iraanse regime is een wankelende overheid, die zeker de steun mist van een groot deel van de bevolking 
en die misdaden begaat tegen de menselijkheid door het gebruik van geweld. 

Mevrouw Polurini, lid van het parlement en vroegere gouverneur van Rome, riep bij de persconferentie in het 
Italiaanse parlement op tot een bredere steun voor het Iraanse volk, dat opstaat voor haar vrijheid. Ze bena-
drukte dat activiteiten in het parlement en andere maatschappelijke en overheidsinstituties moeten worden 
uitgebreid om de strijd van Iraanse volk voor vrijheid en democratie te ondersteunen. 

1 https://www.irandemocratic.org/public_html/news/tag/dont-touch-cain/
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Huis van Afgevaardigden van de VS 
 – Steun voor de opstand in Iran door Democraten en Republikeinen

14 december 2019

Bij de conferentie van de Iraans-Amerikaanse Gemeenschap in de VS, gehouden in het Amerikaanse Huis 
van Afgevaardigden op woensdag 5 december 2019, spraken tien lang zittende afgevaardigden van zowel 
de Democratische als de Republikeinse partij, die zitting hebben in de commissies voor Buitenlandse be-
trekkingen, Defensie, Binnenlandse zaken en toezicht op de overheid,  hun steun uit voor de opstand in Iran 
en veroordeelden de misdaden, die het regime tegen haar bevolking beging. 

De conferentie begon met opmerkingen van Homeira Hesami, een vertegenwoordiger van de organisatie van 
Iraans-Amerikaanse gemeenschappen. Ze zei over de demonstraties in de verschillende steden:

Het antwoord op deze protesten van de strijdkrachten van overheid was gericht schieten op de mensen. 
Meer dan duizend mensen werden gedood, waaronder kinderen van 13 jaar. Duizenden zijn gewond en 
gearresteerd. 

John Molnar, een Republikein van Michigan en een lid van de begrotingscommissie:

“Ik vind het een eer om hier met U te zijn, ik veroordeel het doden van een groep mensen door het Iraanse 
regime en de vervolging van mensen. Wat ik zie is dat U de stem bent voor de vrijheid van de Iraanse be-
volking. De hele wereld kijkt naar wat er gebeurt in Iran en jullie willen een betere toekomst voor het Iraanse 
volk.”

Scott Perry, lid van de commissie van Buitenlandse Zaken van het Huis, wees op de fototentoonstelling van 
de martelaren van de opstand, hij zei:

“Voor ons als Amerikaanse politici is het belangrijk dat wij onze bezorgdheid uitspreken over hetgeen er aan 
de hand is in Iran en dat wij onze steun uitspreken voor de mensen die proberen hun vrijheid te verkrijgen… 
Duizenden zijn gedood, gewond en gearresteerd. We moeten onderscheid maken tussen het regime dat 
Iran regeert en de Iraanse bevolking die vrij wil zijn en contacten wil met andere vrijheidslievende mensen op 
deze wereld. We moeten uitspreken dat wij hen steunen. Ik dank U voor deze tentoonstelling en voor deze 
conferentie in het Congres. “

Raoul Ruiz, een lid van de commissie voor Handel en Energie van het Congres, zei : “Ik bedank de organisa-
tie van de Iraans-Amerikaanse Gemeenschap voor het gastheerschap van deze bijzondere gebeurtenis.“

We bewijzen eer aan hen, die op dit ogenblik vechten tegen de tirannie in Iran en aan hen die werden ge-
dood in hun gevecht tegen de onderdrukkende krachten in dit regime. We zijn getuige geweest van de 
protesten in bijna 200 steden, die geresulteerd hebben in meer dan 4000 gewonden en de tragische dood 
van meer dan duizend personen door het optreden van de Iraanse veiligheidstroepen. En de daarop volgen-
de blokkade van het internet is een verdere uiting van de wrede censuur, die de Iraanse religieuze dictatuur 
toepast.

Hij veroordeelt de onderhandelingen met het regime in Iran en steunt het Iraanse volk in hun strijd voor vrijheid:

Ik schaar mij bij mijn collega’s in het Congres ter ondersteuning van de twee-partijen resolutie 374, die uit-
gaat van een republiek, die gebaseerd is op de scheiding van kerk en staat en een niet-nucleair Iran. 

Ik steun een vrij Iran. Ik steun mevr. Maryam Rajavi’s tien-punten plan voor de toekomst van Iran. Ik zal 
doorgaan met het steunen van het Iraanse volk bij hun demonstraties voor het verkrijgen van fundamentele 
rechten, vrijheid en democratie.  Amerika heeft uw stem gehoord en zal zich solidair met U betonen.

David Schweikert, een lid van de commissie Uitgaven en Middelen van het Huis, verwierp de verzoenings-
politiek van de Europese landen met de Iraanse overheid vanwege het economisch belang en hij wees op de 
mogelijkheden van de Iraanse bevolking om ervoor te zorgen dat er vrijheid komt en betere relaties met de 
wereld.
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Sheila Jackson Lee, lid van de commissie voor de rechtelijke macht en nationale veiligheid van het Congres, zei: 

“We staan al meer dan tien jaar naast jullie in jullie streven naar vrijheid voor Iran. Door jullie strijd zal Iran 
worden bevrijd. Iran zal vrij worden met onze zuster Maryam, omdat jullie strijden voor het recht. Geef nooit 
op. En wij zullen nooit samen de vrijheid voor dit land opgeven. We staan voor de vrijheid. We zullen samen 
strijden voor die vrijheid.”

Paul Gossar, lid van de subcommissie voor toezicht op de overheid en nationale veiligheid, zei:

“De opstand van de Iraanse bevolking piekte op 15 november, we zien nu een opstand in alle provincies … 
We zien ook de onderdrukking ervan door het Iraanse regime. Zij blokkeren het internet. Zij doden hun bur-
gers. Dit zijn tekenen van barbarisme en wreedheid.

(Verantwoordelijken voor deze resolutie) kijken er naar uit dat het Iraanse volk ervan verzekerd wordt dat zij vrij 
hun mening mogen uiten, dat ze bevrijd worden van de tirannie, die nu in Iran bestaat. Het Amerikaanse volk 
moet zich bewust worden van deze tirannie in Iran. Dat is waarom wij hier bij jullie staan. Ik dank U allen. 

Europees Parlement 
- veroordeling van het wrede optreden tegen de demonstranten in Iran

19 december 2019

Het Europese Parlement veroordeelt het optreden tegen de demonstranten in Iran, en dringt er bij de VN op 
aan om onmiddellijk een onderzoek in te stellen naar de ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran. 

• Niettegenstaande herhaalde  oproepen tot terughoudendheid hebben Iraanse veiligheidstroepen geweld 
gebruikt tegen demonstranten.

• Volgens verslagen uit de burgermaatschappij openden de veiligheidstroepen het vuur op de demonstran-
ten, hoewel die geen duidelijk gevaar opleverden en, zoals verslagen vermelden, werd er gericht op hen 
geschoten. 

• Duizenden demonstranten, waarbij journalisten, mensenrechtenverdedigers en studenten werden gear-
resteerd. 

• Op 16 november 2019 blokkeerden de Iraanse autoriteiten het internet voor bijna vijf dagen, zodat de 
Iraniërs niet meer de mogelijkheid hadden om via het internet met elkaar in contact te treden. 

• De resolutie veroordeelt de beslissing van de Iraanse overheid om de toegang tot het internet te blokke-
ren. Dit is een klinkklare schending van het recht op vrije meningsuiting.

Handtekeningenactie tegen het doden van demonstranten 

Meer dan 220 parlementsleden uit 14 landen steunen de opstand in Iran 
tegen de mensenrechtenschendingen 

21 december 2019

Oproep om gevangenissen en gedetineerden te bezoeken.

Parlementariërs en politieke figuren doen een beroep op de Veiligheidsraad van de VN de misdaden tegen 
de menselijkheid in Iran te onderzoeken en de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen.

De internationale commissie van parlementariërs voor een Democratisch Iran en de Britse commissie voor 
een Vrij Iran maakten in verklaring bekend:

Op de vooravond van de herdenking dat het 40 dagen geleden was dat in Iran 1500 demonstranten door 
de veiligheidstroepen werden gedood, brachten meer dan 200 parlementariërs uit 14 landen een verklaring 
uit, waarmee zij hun solidariteit betuigden met de familie van de martelaren en daarmee steun gaven aan de 
demonstraties tegen het regime door miljoenen Iraniërs in 191 steden, verspreid over Iran en ze riepen op 
om vrijheid en democratie tot stand te brengen en alle arrestanten vrij te laten.

“Verschrikkelijke beelden laten zien hoe revolutionaire gardisten vanaf daken of van dichtbij op ongewapen-
de demonstranten schieten,” wordt in de verklaring vermeld. In veel gevallen gebruikte het regime helikop-
ters en tanks om de menigte in bedwang te houden. 
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Wat grote zorgen baart is dat leidende overheidsfunctionarissen in Iran hebben opgeroepen om de arrestan-
ten terecht te stellen. We zijn erg bezorgd over een herhaling van de massamoord van 1988, waarbij 30000 
politieke gevangenen werden geëxecuteerd. 

Het stilzwijgen van de internationale gemeenschap over deze misdaad, een van de verschrikkelijkste van 
de 21-ste eeuw, is niet rechtvaardig. De leiders van het Iraanse regime moeten ter verantwoording worden 
geroepen. 

Om de opstand te ondersteunen, doen de ondertekenaars een beroep op de Verenigde Naties, de Europese 
Unie en de lidstaten om de onderdrukking van de demonstraties in Iran te veroordelen, met spoed maatre-
gelen te treffen om het moorden te doen ophouden, de gevangenen vrij te laten en om de gevangenissen en 
de gedetineerden in Iran te bezoeken.  Ze dringen er bij de Veiligheidsraad op aan om deze misdaden tegen 
de menselijkheid te onderzoeken en de daders voor het gerecht te brengen. 

Behalve de parlementsleden, ondertekenden John Baird, de vroegere minister van Buitenlandse Zaken van 
Canada en Giulio Tertzi, de vroegere minister van Buitenlandse Zaken van Italië de verklaring. 

Het ondertekenen van de verklaring gaat door, rechtskundige, politieke leiders en bekende personen in ver-
schillende landen worden benaderd.

Reacties vanuit Internationale Organisaties en Media

Iran:  
Deskundigen slaan alarm over arrestaties en gemelde slachting, blokkade van het internet  

Geneve, 22 november 2019 

Mensenrechtendeskundigen van de VN spraken hun grote bezorgdheid uit over de toestand in Iran, toen in 
de afgelopen week de protesten zich over het land uitbreidden. 

“We zijn erg bezorgd over de rapportage van doden en gewonden en over het feit dat de autoriteiten bui-
tensporig geweld hebben gebruikt tegen de demonstranten,” zeiden deze deskundigen. “We herinneren de 
autoriteiten eraan dat, onder het Internationale Verdrag over Burger- en Politieke Rechten, dodelijk geweld 
alleen mag worden toegepast, als het onvermijdelijk is, om levens te redden.” 

De deskundigen merkten op, dat uit betrouwbare verslagen blijkt dat, tussen 15 en 19 november, zeker 106 
mensen werden gedood en dat zeker 1000 personen werden gearresteerd, omdat zij aan de demonstraties 
deelnamen. Recente verslagen tonen aan dat deze cijfers veel hoger zullen uitvallen.

“We herinneren de regering aan haar verplichtingen onder het Verdrag en we roepen de autoriteiten op om 
te verzekeren dat het recht op vrijheid van mening en het uiten daarvan, maar ook het recht op vreedzaam 
samenkomst, wordt gerespecteerd en beschermd,” zeiden zij. De deskundigen deden verder een beroep op 
diegenen, die aan de protesten meedoen, dit op vreedzame wijze te doen.

De protesten begonnen, nadat de regering aankondigde dat de brandstofprijzen met 50% zouden worden 
verhoogd en ook dat benzine gerantsoeneerd zou worden op maandelijkse basis. De regeling zou onmiddel-
lijke ingaan. De protesten komen in een moeilijke economische situatie, die het gevolg is van wanbeheer en 
corruptie, maar ook door het wederom invoeren van de sancties in 2018. Dit alles heeft een enorme negatie-
ve impact op het economische en maatschappelijke leven van de doorsnee Iraniër.

Protesten in 2017 en 2018 tegen verslechterende omstandigheden leidden toen ook tot arrestaties op grote 
schaal van demonstranten en blokkade van de digitale communicatie. 

De deskundigen uitten ook hun zorg over de totale internetblokkade, ze zeiden dat internationale mensen-
rechtenorganisaties, waaronder de Raad voor de Mensenrechten van de VN, zulke disproportionele acties 
hebben veroordeeld. Hoewel de verslagen van 21 november een marginale toename van de connectiviteit 
hebben aangegeven, is deze sterk gelimiteerd. 

“Een nationale netwerkblokkade van deze omvang, heeft duidelijk een politiek doel: het recht van Iraniërs 
op toegang tot informatie en communicatie ten tijde van toenemende protesten te verhinderen,” zeiden de 
deskundigen. “Zo’n onwettige stap berooft de Iraniër niet alleen van een fundamentele vrijheid, maar ook 
van toegang tot essentiële diensten.”
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“We dringen er bij de overheid op aan, om toegang tot het internet volledig te herstellen en zich te verplich-
ten om het internet ten alle tijden in de lucht te houden, in het bijzonder tijdens demonstraties.”

Waarschuwingen van de autoriteiten, dat beslissende actie zal worden ondernomen, als de demonstraties 
blijven doorgaan, geven aanleiding tot grote zorg dat de toestand verder zal verslechteren, zeiden de ex-
perts.  Ze moedigden de regering aan om in overleg te gaan met de demonstranten en af te zien van maatre-
gelen, die inbreuk maken op hun mensenrechten of die onderdrukken.

De VN-deskundigen hebben al eerder hun zorgen uitgesproken tegenover de regering en zullen doorgaan 
met de dialoog over deze kwesties en de toestand in de gaten houden.  

De VN-deskundigen zijn: 

• Javaid Rehman, Speciale Rapporteur over de toestand van de mensenrechten in de Islamitische Repu-
bliek Iran; 

• Clement Nyaletsossi Voule, Speciale Rapporteur over het recht op vreedzame vergadering en vereniging;  
• David Kaye, Speciale Rapporteur over de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van me-

ning en meningsuiting; 
• Mevrouw Agnes Callamard, Speciale Rapporteur over wederrechtelijke, standrechtelijke of willekeurige 

terechtstellingen; 

Speciale Rapporteurs maken deel uit van wat bekend staat als Speciale Procedures2 van de Mensenrech-
ten Raad van de VN. Speciale Procedures, het omvangrijkste lichaam in het Mensenrechtensysteem van de 
VN, is een algemeen begrip voor het mechanisme van feitenverzameling en bewaking, dat de aandacht richt 
op specifieke toestanden in bepaalde landen of op thematische zaken in alle delen van de wereld. Deskundi-
gen bij Speciale Procedures werken op vrijwillige basis; ze behoren niet tot de staf van de VN en krijgen geen 
salaris voor hun werk. Ze staan los van enige overheid of organisatie en doen dienst louter als zelfstandige.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet,
veroordeelt openlijk het neerslaan van de protesten in Iran 

7 december 2019

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR) annonceerde op vrijdag 
dat de Iraanse veiligheidstroepen in de recente weken “schoten om te doden” op anti-regering demonstran-
ten. 

Waarheidsgetrouwe en geloofwaardige video-opnamen laten zien hoe veiligheidstroepen, gericht, op weer-
loze demonstranten schoten, in hun rug, hoofd of hart.

De Mensenrechten Commissaris riep op tot onafhankelijk onderzoek naar het tegen de demonstranten ge-
bruikte geweld en zei dat alle uit willekeur gedetineerden moesten worden vrijgelaten.

Mensenrechtendeskundigen van de VN: Waarschuwing;
 stel de gevangenen in vrijheid  

20 december 2019 

Mensenrechtendeskundigen van de VN riepen vandaag de Iraanse autoriteiten op om alle personen, die ge-
durende de recente protesten willekeurig werden gearresteerd en mishandeld, vrij te laten en ze spraken hun 
zorgen uit over al die honderden mensen, die de dood vonden. 

“We zijn geschokt door de rapporten over de mishandeling van hen die werden opgepakt tijdens de protes-
ten van november 2019 en diep verontrust door het gerapporteerde buitensporige geweld, dat werd gebruikt 
door de Iraanse veiligheidsdiensten en dat heeft geleid tot een onnoemelijk aantal gewonden, maar ook 
doden,” zeiden de deskundigen.

“Verslagen duiden aan dat gedetineerden worden gemarteld of lijden onder andere vormen van mishan-
deling, soms aangewend om een gedwongen bekentenis te verkrijgen. Anderen, zo wordt gerapporteerd, 
wordt medische behandeling onthouden, waaronder aan hen die gewond werden door veiligheidsagenten, 
die excessief geweld gebruikten; gevangenen verblijven in overvolle detentiecentra. Een aantal van hen 
wordt in isolatie opgesloten, anderen zijn spoorloos verdwenen.”

2 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
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Meer dan 200000 mensen namen deel aan de protesten, toen de Iraanse regering het nieuwe brandstofbe-
leid bekend maakte. Officiële bronnen zeggen dat tenminste 7000 personen werden gearresteerd, waarvan 
er duizenden nog steeds in hechtenis zijn. 

De deskundigen vrezen ook dat gedetineerden een eerlijk proces zal worden onthouden, omdat Iran zich niet 
houdt aan verplichte processtandaarden, zeker in het geval van hen, die zich uitspreken tegen de overheid. 

“Hoge ambtenaren hebben gezegd dat de demonstranten een zware straf tegemoet kunnen zien,” zeiden de 
experts. “We hebben al gezien dat de Iraanse staatstelevisie zogenaamde ‘bekentenissen’ heeft getoond, 
niettegenstaande het bekend was dat deze bekentenissen onder dwang waren verkregen. Veel gedetineer-
den, zo wordt gerapporteerd, is het recht ontzegd van een advocaat van eigen keus. 

“We dringen er bij de regering en het rechtssysteem op aan dat, voor allen die van een misdaad worden 
beschuldigd, een rechtsgang in acht wordt genomen, die overeenkomt met een internationale eerlijk-proces-
standaard, waaronder de vooronderstelling van onschuld.”

Volgens betrouwbare bronnen zijn tenminste 304 mensen, waaronder 12 kinderen gestorven. Dit aantal is 
bevestigd, maar onbevestigde rapporten spreken over meer dan 400 doden. Het aantal doden in provincies 
met een grote minderheidspopulatie, schijnt bijzonder hoog te zijn, voegden de experts hieraan toe.

“Verslagen en beeldmateriaal laten zien dat de Iraanse veiligheidsagenten niet alleen met scherpe munitie op 
ongewapende demonstranten schoten, maar ze schoten ook gericht op hoofd en vitale organen,” zeiden de 
deskundigen. 

“Het richten op deze delen van het lichaam laat zien dat veiligheidsagenten schieten om te doden, op zijn 
minst om zware verwondingen toe te brengen. De gouverneur van de stad Quds gaf zelf in het openbaar 
toe, dat zij de veiligheidsagenten bevel had gegeven om demonstranten, die het gouvernementsgebouw 
binnendrongen, dood te schieten.

“We zijn buitengewoon ontsteld erover, dat de Iraanse autoriteiten zulke tactieken inzetten tegen vreedzame 
demonstranten, die alleen hun recht op vrijheid van mening en samenkomst in de praktijk brengen. Dat is in 
tegenstrijd met internationale standaarden voor het gebruik van geweld.”

De deskundigen spraken uit, terwijl zij opmerkten dat de blokkade van het internet was versoepeld, dat zij 
nog steeds bezorgd waren over de verdrukking van de vrijheid van meningsuiting.

“Het meest verontrustend is dat families van personen, die werden gedood door de veiligheidsdiensten, zo-
als beweerd wordt, bedreigd worden er niet over te spreken. Iraanse journalisten werd bevolen geen kritiek 
te leveren op de reactie van de overheid, terwijl relaties van  journalisten, die werken voor agentschappen in 
het buitenland en die gebruik maken van het Farsi, onder druk werden gezet, om hen er in hun reportages 
niet over te laten spreken.”

De deskundigen herhaalden de oproep van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Michelle Bache-
let, aan de regering om onmiddellijk een onafhankelijk, onpartijdig onderzoek in te stellen naar alle beschul-
digingen van mensenrechtenschendingen, waaronder de dood van demonstranten.

De VN-deskundigen hebben al eerder hun zorgen uitgesproken tegenover de regering en zullen doorgaan 
met de dialoog over deze kwesties en de toestand in de gaten houden.  

De deskundigen zijn:

• Javaid Rehman, Speciale Rapporteur over de toestand van de mensenrechten in de Islamitische Repu-
bliek Iran; 

• Clement Nyaletsossi Voule, Speciale Rapporteur over het recht op vreedzame vergadering en vereniging;  
• David Kaye, Speciale Rapporteur over de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van me-

ning en meningsuiting; 
• Mevrouw Agnes Callamard, Speciale Rapporteur over wederrechtelijke, standrechtelijke of willekeurige 

terechtstellingen; 
• Nils Melzer, Speciale Rapporteur over marteling en andere wrede, onmenselijke of onwaardige behande-

ling en straf; 
• Michel Forst, Speciale Rapporteur over de toestand van mensenrechtenverdedigers
• Diego García-Sayán, Speciale Rapporteur over de onafhankelijkheid van rechters en advocaten; 
• José Antonio Guevara Bermúdez, Voorzitter van de Werkgroep Willekeurige Detentie
• Mevr. Leigh Toomey, Vicevoorzitter Communicatie; 
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• Mevr. Elina Steinerte,  Vicevoorzitter Follow-up; 
• Seong-Phil Hong en Sètondji Adjovi en de Werkgroep over Gedwongen of Onvrijwillige Verdwijnin-

gen, bestaande uit: Luciano Hazan ,Voorzitter-Rapporteur, Tae-Ung Baik, Vicevoorzitter, Mevr. Houria 
Es-Slami, Bernard Duhaime en Henrikas Mickevicius.

Reuters:  
Neerslaan van de burgerprotesten in Iran: 1500 doden

23 december 2019 

Het nieuwsagentschap Reuters doet er verslag van dat de Iraanse autoriteiten hebben bevolen “tegen elke 
prijs” op te treden tegen de demonstranten. Dit resulteerde in de dood van 1500 demonstranten, waaronder 
17 minderjarigen en 400 vrouwen. 

Ook, Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN, beschuldigde op 6 decem-
ber 2019, de milities van het regime van het doden van demonstranten. 

Human Rights Watch  
uit beschuldiging van het in de doofpot stoppen van het aantal dodelijke slachtoffers 

Aan het einde van november heeft Human Rights Watch (HRW) het regime in Teheran beschuldigd van het 
“opzettelijk in de doofpot stoppen” van de omvang van het geweld dat gebruikt is om de recente protesten 
te onderdrukken.

Michael Page, een Midden-Oosten deskundige van Human Rights Watch, zei: De overheid in Teheran moet onmid-
dellijk bekend maken hoeveel doden er zijn gevallen en hoeveel mensen er zijn gearresteerd en gevangen gezet.

Nobelprijswinnaars steunen de Opstand in Iran

Nobelprijswinnaars dringen erbij de VN op aan een einde te maken aan de onderdrukking in Iran

Eind november drukten Nobelprijswinnaars hun diepe bezorgdheid uit in en brief aan de Secretaris-Generaal 
van de VN, Antonio Guterres. Zij veroordeelden het extreme geweld dat door de milities van de Iraanse rege-
ring werd ingezet tegen demonstranten, die de straat waren opgegaan om hun rechten op te eisen. 

In de brief staat o.a. het volgende:

Behalve onze speciale verplichting om de wetenschap te bevorderen en het leven van de mensheid te 
verbeteren, geloven we dat het onze plicht is om de mensenrechten wereldwijd te beschermen. We dringen 
er daarom bij de Verenigde Naties op aan onmiddellijk tussenbeide te komen en verdere misdaden van het 
Iraanse regime tegen zijn bevolking te voorkomen. 

We stellen voor dat de lidstaten van de VN onmiddellijk reageren op de crisis en de noodzakelijke maatre-
gelen nemen om degenen die er aansprakelijk voor zijn ter verantwoording te roepen. We dringen erbij de 
Verenigde Naties op aan om een internationale onderzoekscommissie in het leven te roepen om naar Iran te 
reizen en de toestand in detail in ogenschouw te nemen. Het belangrijkst is dat er precieze gegevens komen 
over het aantal slachtoffers, gewonden en gevangenen. 

We moeten allemaal onze volledige steun en solidariteit met het dappere volk van Iran betuigen. Dat is wel 
het minst wat je kunt doen voor iemand die het verdient.
• Professor Richard Roberts, Nobelprijs, Geneeskunde 1993, VS 
• Professor Elias Corey, Nobelprijs, Scheikunde 1990, VS 
• Professor Gerhard Ertl, Nobelprijs, Scheikunde 2007, Duitsland
• Professor John Lewis Hall, Nobelprijs, Natuurkunde 2005, VS 
• Professor Oliver Hart, Nobelprijs, Economie 2016, VS 
• Professor Tim Hunt, Nobel Laureate, Geneeskunde (2001), V.K. 
• Professor Jerome Friedman, Nobelprijs, Natuurkunde 1986, VS 
• Professor Roger Guillemin, Nobelprijs, Geneeskunde 1977, VS 
• Professor Roger D. Kornberg, Nobelprijs, Scheikunde 2006, VS 
• Professor John Polanyi, Nobelprijs, Scheikunde 1986, Canada 
• Professor John Mather, Nobelprijs, Natuurkunde 2006, VS 
• Professor Dudley Herschbach, Nobelprijs, Scheikunde 1986, VS 
• Professor Hamilton Smith, Nobelprijs, Geneeskunde 1978, VS 
• Professor Sheldon Glashow, Nobelprijs, Natuurkunde, 1979, VS 
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Boodschap van de ITUC (Internationale Confederatie van Vakverenigingen)  
Solidair met de Opstand

Sharon Barrow, de Secretaris-Generaal van de Internationale Confederatie van Vakverenigingen (ITUC) zei:  
“Uw moed is groot. We steunen U en bewonderen uw moed ”

Mevr. Sharon Barrow, Secretaris-Generaal van de ITUC, verzond een videobericht ter ondersteuning van de 
opstand van de Iraanse bevolking namens de 200 miljoen leden van de Confederatie in 160 landen. Het be-
richt, dat werd geplaatst op de officiële website van de ITUC, maar ook op de officiële Twitter van de Confe-
deratie, veroordeelde tevens de wrede onderdrukking van de opstand in november 2019. 

De Internationale Confederatie van Vakverenigingen (ITUC), opgericht op 1 november 2006, omvat op dit 
ogenblik 200 miljoen leden uit verschillende sectoren van 332 vakverenigingen in 163 landen.  Het hoofd-
kwartier van de Confederatie is gevestigd in Geneve en heeft de status van adviseur van de Verenigde 
Naties.

Mevr. Sharon Barrow zegt in de boodschap: “Terwijl de Iraanse overheid zijn eigen bevolking aanvalt en er 
honderden van doodt en duizenden verwondt, geef ik deze boodschap van solidariteit met het Iraanse volk 
door. Omdat dit een regime betreft, dat de fundamentele rechten van zijn bevolking negeert evenals de vrij-
heid die het verlangt. “

“Zolang er geen vrijheid bestaat om verenigingen op te richten of samen te komen en er geen mogelijkheid 
is om elkaar te vertegenwoordigen, worden arbeiders uitgebuit en bestaat er geen vrijheid en democratie in 
dit land.”

“Dit is een voorbeeld van onderdrukking als een overheid het internet afsluit en de mensen uitsluit van com-
municatie met de buitenwereld,” zei de secretaris-generaal van de ITUC, waarbij ze doelde op de blokkade 
van het internet door het regime.

Sharon Barrow benadrukte voor het Iraanse volk: we zeggen tegen U, uw moed is geweldig; uw strijd is in 
lijn met de strijd in de wereld en is op het juiste spoor, dus staat de ITUC achter U met 200 miljoen leden, we 
steunen U, we staan naast U en bewonderen uw moed. We getuigen van onze solidariteit met U. 

Italiaanse vakverenigingen  
met meer dan 12 miljoen leden veroordelen de wrede actie die  

het Iraanse regime tegen demonstranten uitvoerde

Drie grote Italiaanse vakverenigingen met meer dan 12 miljoen leden zonden op 10 december gezamenlijk 
een brief aan de ambassade van het Iraanse regime in Italië. In deze brief ondersteunden zij de recente pro-
testen in Iran en drukten hun bezorgdheid uit over het gebruik van excessief geweld tegen de demonstran-
ten. Het gaat hier over de volgende drie vakbonden:  Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), 
Confederazione Italiana Sindicati Lavoratori (CISL) en Unione Italiana del Lavoro (UIL).3

Internationale Campagne  
om willekeurige arrestaties tegen te gaan, evenals foltering en executie van demonstranten  

en steun voor de Iraanse Opstand

Parijs, Brussel, Den Haag, Berlijn, Hamburg, Oslo, Kopenhagen, Rome, Londen, Washington, Stockholm, 
Gotenburg, Malmö, Wenen, Toronto, Ottawa, Sydney

In samenwerking met alle mensenrechtenorganisaties in ballingschap werden wijdverspreide demonstraties 
door Iraanse ballingen gehouden als steunbetuiging aan de opstand. Ze riepen op een eind te maken aan de 
onderdrukking in Iran en riepen de internationale gemeenschap op om effectieve maatregelen te nemen om 
de onderdrukking in Iran tot staan te brengen. en hen te vervolgen die vreedzame demonstranten de dood 
inzonden. Deze daad moet worden bestempeld als een misdaad tegen de menselijkheid.

Een aantal burgemeesters, prominente mensenrechtenverdedigers en progressieve priesters en kunstenaars 
namen ook aan deze wereldwijde demonstraties deel. 

3 #IranProtests #StopIranBloodshed #FreeAllProtester
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Herdenking op de 40-ste dag van de rouwperiode  
over de martelaren van de opstand, in Europa, VS, Canada en Australië

Op uitnodiging van mensenrechtenorganisaties, werd de 40-ste dag herdenking van de 1500 mensen, ge-
dood door  Iraanse veiligheidseenheden tijdens de vreedzame opstand van 15 november 2019 gehouden in 
Parijs, Brussel, Den Haag, Amsterdam, Berlijn, Wenen, Rome, Oslo, Helsinki, Malmö, Kopenhagen, Ottawa, 
Sydney en Washington DC. 

Mensenrechtenverdedigers, verkozen volksvertegenwoordigers, progressieve priesters woonden de bijeen-
komsten bij.

Campagne voor steun aan vreedzame demonstraties voor burgerrechten in Iran

Burgemeester van Urbino, Italië  
– Solidariteit met de Iraanse bevolking en hun opstand 

Maurizio Gambini, Burgemeester van Urbino, steunde middels een boodschap de opstand van de Iraanse 
bevolking voor vrijheid en democratie, hij zei:

In de afgelopen weken zijn we getuige geweest van het neerslaan door het regime van vreedzame demon-
straties in Iran. Volgens internationale organisaties eiste het geweld, dat werd ingezet tegen burgers door de 
Iraanse revolutionaire garde, meer dan duizend doden (de belangrijkste verzetsgroepering in Iran heeft tot 
dusverre 615 gedetailleerde foto’s van slachtoffers vrijgegeven.)

Meer dan 4000 mensen werden gewond en meer dan 12000 gearresteerd.  De recente demonstraties wer-
den georganiseerd door studenten, arbeiders en vele Iraanse burgers.

Mensenrechten zijn Iraanse burgers al veertig jaar onthouden.

De gemeenteraad van Urbino verklaart hierbij haar steun aan de strijd van het Iraanse volk voor vrijheid en 
democratie en roept op tot de zo spoedig mogelijke vrijlating van gearresteerden, waarvan het leven gevaar 
loopt. De raad roept ook de Verenigde Naties en de Europese Unie op om zo spoedig mogelijk een commis-
sie naar Iran te sturen om de recente gebeurtenissen te onderzoeken. 

We kijken uit naar de dag waarop de zon van de vrijheid opgaat.

Burgemeester Maurizio Gambini
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Aanvullend verslag

Verslag van Amnesty International

De internationale gemeenschap moet dringend actie ondernemen, dat houdt zeker in dat de Raad voor de 
Mensenrechten van de VN een speciale vergadering bijeenroept over Iran, waar een onderzoek naar de on-
rechtmatige dood van demonstranten, de vreselijke golf van arrestaties, gedwongen verdwijningen en marte-
ling van gedetineerden wordt gemandateerd, met de waarborg verantwoording.

Zonder dringende internationale druk staan duizenden bloot aan het risico van marteling en andere ziekma-
kende behandeling. 

Video beeldmateriaal, dat is geverifieerd door Amnesty’s Digital Verificatie Corps, ondersteund door ge-
tuigenverklaringen, laat zien dat Iraanse veiligheidseenheden het vuur openen op ongewapende demon-
stranten, die in het geheel geen risico vormden. De meerderheid van de doden, die door de organisatie zijn 
geregistreerd, viel als gevolg van geweerschoten door het hoofd, hart, nek en andere vitale organen, wat er 
op wijst dat de troepen schoten om te doden. 

Philip Luther zei dat de Iraanse autoriteiten hen, die willekeurig werden gearresteerd, onmiddellijk en onvoor-
waardelijk moet vrijlaten.  

Verscheidene bronnen vertelden, onafhankelijk van elkaar, aan Amnesty International dat veiligheidseenhe-
den nog steeds in het hele land razzia’s uitvoeren om mensen in hun huis of op hun werkplek te arresteren.

Een video, geverifieerd en gelokaliseerd door het Digital Verificatie Corps, toont gedetineerden met hand-
boeien om, die worden gebracht naar het terrein van de politiepost Mali Abad in Shiraz, provincie Fars. Ze 
worden geslagen, gestompt en geschopt door de veiligheidsmensen.

Slachtoffers en ooggetuigen hebben Amnesty International ook verteld dat Iraanse veiligheidseenheden in 
het gehele land ziekenhuizen en medische centra hebben overvallen om gewonde demonstranten te arreste-
ren en hen over te brengen naar detentiecentra, waarbij hen mogelijk levensreddende medische zorg wordt 
onthouden.

Een bron zei dat ambtenaren van de inlichtingendienst de directeur van een ziekenhuis in de provincie Khu-
zestan dwongen om hen een lijst van pas opgenomen patiënten te laten zien.

In tientallen gevallen die werden gerapporteerd bij Amnesty International, worden gedetineerden vermeld die 
sinds hun arrestatie geen of weinig contact met hun familie werd toegestaan en sommigen van hen werden 
gevangen gehouden onder condities die sterk leken op een gedwongen verdwijning, wat een misdaad is 
volgens internationale wetgeving.

Familieleden hebben de organisatie verteld dat zij politiebureaus, bureaus van openbare aanklager, revolu-
tionaire gerechtshoven, gevangenissen en andere detentiecentra hebben bezocht om te zoeken naar hun 
geliefden, die onder dwang zijn verdwenen, maar de autoriteiten weigeren iedere informatie.  

“De wereld moet zich niet in stilzwijgen hullen als de Iraanse autoriteiten doorgaan met het schenden van de 
mensenrechten in hun niet-aflatende pogingen om dissidenten te vermorzelen,” zei Philip Luther.
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Verslag van SMV 

20 tieners, 400 vrouwen doodgeschoten gedurende de protesten in Iran  

Onderzoek laat zien dat 20 minderjarigen gedood werden tijdens de protesten in Iran.

SMV heeft complete lijst samengesteld van de tiener-martelaren en deze ter hand gesteld van internationale 
autoriteiten. Het lichaam van een van de martelaren, Nikita Esfandani, werd overgedragen door de veilig-
heidspolitie aan haar familie drie dagen nadat zij als vermist was opgegeven, er werd beweerd dat zij vergif 
had ingenomen, terwijl zij was gedood door een kogel in haar hoofd. De veiligheidsagenten in Teheran eisen 
ook geld van de familie voor de kogel, die het slachtoffer om het leven heeft gebracht. 

Dit voorval drukt op het geweten van de internationale gemeenschap verschrikkelijke gebeurtenissen die 
plaats vinden in Iran..

Het regime in Teheran heeft in heel Iran een niets ontziende aanpak van de demonstraties gelanceerd om 
verdere binnenlandse protesten te voorkomen.  

Volgens verslagen die zijn ontvangen bij SMV, zijn meer dan 12000 demonstranten gearresteerd, veel van 
hen zijn door eenheden van het regime of de milities met wreedheid behandeld. Staatsmedia in Iran vermel-
den dat meer dan 1000 mensen in november zijn gearresteerd in 30 provincies van Iran en op 1 december in 
7 provincies.

De gedetineerden worden gemarteld en gevangen gehouden zonder contact met de buitenwereld. Ze vertel-
len dat zij, onderworpen aan marteling, voor de camera een valse bekentenis moesten afleggen. 

Ondertussen heeft onze organisatie een lijst samengesteld van hen, die na hun arrestatie werden vermoord 
of gemarteld.

Een van de gevangenen die werd gedood door foltering is Halimeh Samiri (foto?), die in het midden van 
november werd gearresteerd tijdens de burgerprotesten in Abadan, in het zuidwesten van Iran. Kort daarna 
werd haar lichaam door agenten voor het huis van haar vader neergelegd.

Veel families weten nog steeds niet wat het lot is van hun verwanten, die deelnamen aan de demonstraties 
en sindsdien zijn verdwenen.

Onder de vermisten is de 48 jaar oude Azam Shirafkan (foto?), zij is de moeder van drie en werd op 18 no-
vember gearresteerd en na onbekende plaats gebracht. Sindsdien is er niets meer van haar vernomen.

Zohreh Sayyadi (foto?), die campagne voerde voor de rechten van vrouwen en kinderen werd op 10 decem-
ber gearresteerd in de buitenwijken van Andisheh. Er is niets meer van haar vernomen. 

De gearresteerde demonstranten moeten vrezen voor zware straffen, waaronder de doodstraf.  

Op 19 november, dreigde de rechtskundige medewerker van het door de staat gerunde dagblad Kayhan, dat 
gearresteerde demonstranten de doodstraf en hun executie tegemoet konden zien.

Op 22 november, tijdens het vrijdaggebed, riep de Imam van Teheran op tot de executie van de leiders van 
het burgerprotest.

Ook op 22 november, dreigde Ibrahim Raisi, het hoofd van de rechtelijke macht van het regime: “Jullie en de 
ondersteuners van deze protesten zullen streng worden gestraft.” Raisi is een reeds lang zittende ambtenaar 
van het regime, die officieel was betrokken bij de massaexecuties van politieke gevangenen in de tachtiger 
jaren.

The SMV roept de internationale gemeenschap op om effectieve maatregelen te nemen tegen het extreme 
geweld dat het regime in Iran gebruikt tegen de vreedzame demonstranten. De Veiligheidsraad van de VN 
moet wrede onderdrukking van de burgerprotesten veroordelen. Alle gedetineerden, die gevangen zitten 
alleen omdat zij deelnamen aan burgerproteten moet onmiddellijk worden vrijgelaten.
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1 Teheran Amir Hossein Sadeqi
2 Teheran Hamid Reza Qabouli
3 Teheran Majid Hessabi
4 Teheran Seyed Hamid Taheri
5 Teheran Mej. Nikta Esfandbani 

(14 jaar oud)
6 Teheran Majid Fallahpour
7 Teheran Mevr. Mina Sheikhi
8 Teheran Mevr. Golnaz Samsami
9 Teheran Sajjad Baqeri

10 Teheran Fereidoun Kazemi
11 Teheran Ali Behboudi
12 Teheran Ali Morad-Manesh
13 Teheran Abdollah Ajarloo
14 Teheran Ali Dahlir
15 Teheran Yashar Alizadeh
16 Teheran Peyman Nouri
17 Teheran Mahmoud Valiollahi
18 Teheran Moussa Shahsavand
19 Teheran Ali Shahsavand
20 Teheran Hamzeh Shahsavand
21 Teheran Khosro Bakhtiari
22 Teheran Saeed Yousefi
23 Teheran Hossein Yami
24 Teheran Hossein Issavand
25 Teheran Seyed Qassem Hosseini
26 Teheran Erfan Faeqi
27 Teheran Mehrdad Moin
28 Teheran Payman Qolipour
29 Teheran Majid Sheikhi
30 Teheran Hossein Niaz
31 Teheran Mehran Zahedi
32 Teheran Siamak Navidi Bildashi

33 Teheran Esmaeel Arab Ahmadi
34 Teheran Ali Ostovan
35 Teheran Mevr
36 Teheran Yusef Dari
37 Teheran Aria Sadeqi
38 Teheran Esmael Rezaei 

Pirposhteh
39 Teheran Taqi Ali-Loo
40 Teheran Ahmad Morad
41 Teheran Amir Alizadeh
42 Teheran Ahmad Moradi
43 Teheran Misagh Maleki
44 Teheran/Islamshahr Mohsen Mozafari
45 Teheran/Islamshahr Hossein Qassemi
46 Teheran Mostafa (Ali) Abrotan 

Lanagran
47 Teheran Mohammad Safari
48 Teheran Ali Farvan Langaran
49 Teheran Ramin Lamseh
50 Teheran Hossein Niazi
51 Teheran Ali Sepehri
52 Teheran Qolamreza Qazi-Zahedi
53 Teheran Yasin (Mujtaba) 

Ramezan-nejad
54 Teheran Abolfazl Azarm
55 Teheran Mohammad Reza 

Mohammadi
56 Teheran Hossein Taheri
57 Teheran Esmaeel Rezazadeh
58 Teheran Esmaeel Alahqoli
59 Teheran Maysam Jafari
60 Teheran Ali Akbar Abroutan
61 Teheran Pedram Shojaee

SMV heeft de namen van martelaren van de landelijke opstand vrijgegeven.
Het aantal slachtoffers dat tot nu toe is geïdentificeerd staat op 601.
Het aantal martelaren in de opstand dat zich naar 191 steden verspreidde, 
is groter dan 1.000.
Verschillende kinderen en minderjarigen zijn onder

De namen van 601 martelaren, tot dusverre geïdentificeerd, zijn de volgenden:
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62 Teheran Ali Shirmohammadi
63 Teheran Ramin Dana
64 Teheran Mehdi Karkaee
65 Teheran Majid Maleki
66 Teheran Majid Gheibellahi
67 Teheran Samaneh Zolqadr
68 Teheran Mohammad Heydarian
69 Teheran/Yaft Abad Ahmadreza Falah
70 Teheran/Yaft Abad Mehrdad Qassemi
71 Teheran/Boumehen Arham Moayd Bakhtiari
72 Teheran/Kianshahr Mohsen Karaminia
73 Teheran/Robat Karim Mohsen Hosseini
74 Teheran/Robat Karim Mohammad Mahdavi
75 Teheran/Robat Karim Iman Fatahi
76 Teheran/Robat Karim Marzieh Abbas Zadeh
77 Teheran/Robat Karim Abdolhamid Baqeri
78 Teheran/Robat Karim Peyman Shahabi
79 Teheran/Robat Karim Mohammad Mohebnia
80 Teheran/Robat Karim Ali Kermanshahi
81 Teheran/Robat Karim Alireza Zabeti
82 Teheran/Robat Karim Alireza Shafaei
83 Teheran/Robat Karim Maryam Nouri
84 Teheran/Robat Karim Javid Mirzai
85 Teheran/Robat Karim Hossein Amini
86 Teheran/Robat Karim Pedram Nasseri
87 Teheran/Robat Karim Mohammad Reza Azizi
88 Teheran/Robat Karim Hossein Azizi
89 Teheran/Robat Karim Jamal Ramazani
90 Teheran/Robat Karim Fereydoun Khoshnoudi
91 Teheran/Robat Karim Nasser Parvari
92 Teheran/Robat Karim Farshad Jafarizadeh
93 Teheran/Robat Karim Abbas Yussefi
94 Teheran/Robat Karim Sohrab Moqaddam 

Niaz-Asl
95 Teheran/Robat Karim Sirous Sohrevardi
96 Teheran/Robat Karim Farhad Forouqi
97 Teheran/Robat Karim Ali Babaie
98 Teheran/Robat Karim Rostam Jaberi
99 Teheran/Robat Karim Parviz Kashani

100 Teheran/Robat Karim Jamshid Khodayari

101 Teheran/Robat Karim Parvaneh Seifi
102 Teheran/Robat Karim Ebrahim Farrokhi-Rad
103 Teheran/Robat Karim Hossein Aqbalaqi
104 Teheran/Qods Reza Hosseini
105 Teheran/Qods Hossein Shahbazi
106 Teheran/Qods … Alizadeh
107 Teheran/Qods Javad Babaizadeh
108 Teheran/Qods Navid Behboodi
109 Teheran/Qods Hamid Hosseini
110 Teheran/Qods … Fallahati
111 Teheran/Qods Reza Einalou
112 Teheran/Qods Heidar Ali Ramazan-

nejad
113 Teheran/Quds Hossain Abravi
114 Teheran/Islamshahr Kamal Faraji
115 Teheran/Islamshahar Mehdi Valipour
116 Teheran/Islamshahr Amir Reza Abdullahi
117 Teheran/Islamshahr Iman Rassouli
118 Teheran/Islamshahr Mohsen Jafarpanah
119 Teheran/Islamshahr Arash Kohzadi
120 Teheran/Islamshahr Mohammad Mehdi 

Haghgouy
121 Teheran/Shahriar Esmaeel Qolipour
122 Teheran/Shahriar Reza Hassanvand
123 Teheran/Shahriar Ebrahim Mohammad-

pour
124 Teheran/Shahriar Mevr
125 Teheran/Shahriar Mehdi Paapi
126 Teheran/Shahriar Hossein Ghadami
127 Teheran/Shahriar Mehdi Da’emi
128 Teheran/Shahriar Ehsan Shiri
129 Teheran/Shahriar Milad Nahjevand
130 Teheran/Shahriar Aliollah Amini
131 Teheran/Shahriar Qassem Rezai
132 Teheran/Shahriar … Yar Mohammadi
133 Teheran/Shahriar … Momeni
134 Teheran/Shahriar Seyed Mohammad 

Hossein Tahaei
135 Teheran/Shahriar Ali Qorbani
136 Teheran/Shahriar Taqi Rahimi
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137 Teheran/Shahriar Nader Momeni
138 Teheran/Shahriar Mehdi Golipour
139 Teheran/Shahriar Behrouz Asgharpour
140 Teheran/Shahriar Milad Mohaqeqi
141 Teheran/Shahriar Mehran Jabouri
142 Teheran/Shahriar Alireza Nouri
143 Teheran/Shahriar Akbar Langari
144 Teheran/Shahriar Mohammad Arabi
145 Teheran/Shahriar Nader Mehdipour
146 Teheran/Shahriar Pouria Nasserikhah
147 Teheran/Shahriar Mohammad Akkas
148 Teheran/Shahriar Soleiman Rezaei
149 Teheran/Shahriar ... Dadashi
150 Teheran/Shahriar ... Habibi
151 Teheran/Shahriar Ali Sartipi
152 Teheran/Shahriar Mohammad Moin Salehi
153 Teheran/Shahriar Moussa Bahram
154 Teheran/Shahriar Amin Azad
155 Teheran/Shahriar Morad Beyk
156 Teheran/Shahriar Ali Mohammadian
157 Teheran/Shahriar Mohammad Sheikh-

zahed
158 Teheran/Shahriar Mehdi Karimi
159 Teheran/Shahriar Hadi Ghorbani 

Mohammad-Hosseini
160 Teheran/Shahriar Omid Pakdaman
161 Teheran/Shahriar Hamid Karimi
162 Teheran/Shahriar Mehdi Vosouqi
163 Teheran/Shahriar Mansour Eqbali
164 Teheran/Baharestan Mevr
165 Teheran/Baharestan Gol Agha Nouri
166 Teheran/Baharestan Mohammad Taheri
167 Teheran/Nassim Ahmad Hassanpour
168 Varamin Hassan Khodai
169 Karaj /Fardis Pedram Jafari Kamijani
170 Karaj /Fardis Ashur Kalna (Christian)
171 Karaj /Fardis Omid Salehi
172 Karaj /Fardis Mohammad Amin-

Allahqoli
173 Karaj /Fardis Babak Allah-Ejdehak

174 Karaj /Fardis Milad Mojevard
175 Karaj /Fardis Mahmoud Rahimi
176 Karaj /Fardis Hamid Qa’emi
177 Karaj /Fardis Alireza Tayabi Salar
178 Karaj Mehdi Abbaszadeh
179 Karaj Farrokh Qafari
180 Karaj Mehdi Aghyari
181 Karaj Mehdi Attarzadeh
182 Karaj Mehdi Hamidi
183 Karaj Reza Rahimi
184 Karaj Hassan Delfan
185 Karaj Mohsen Chamanfar
186 Karaj Ali Bakhtiari
187 Karaj Rassoul Bakhtiari
188 Karaj Sadeq Bakhtiari
189 Karaj Alireza 

Mohammadzadeh
190 Karaj Mehdi Kloukhi
191 Karaj Mehdi Moshtaqi
192 Karaj Maysam Moradi
193 Karaj Ali Pasha
194 Karaj Milad Darvishi
195 Karaj Mohammad Reza 

Nikuvaran
196 Karaj/ Golshahr Mehdi Taherzadeh
197 Karaj/ Meshkinshahr Aziz Eskandari
198 Karaj/ Mallard Reza Paziresh
199 Karaj/ Mallard Sajjad Rezai
200 Karaj/ Mallard Mohammad Teymouri
201 Karaj/ Mallard Mohammad Khazai
202 Karaj/ Mallard Milad Darvish 

Mohammadi
203 Karaj/ Mallard Mehrzad Rezaei
204 Karaj Dariush Zibanejad 

Mofrad
205 Karaj Omid Rezai
206 Karaj Nasser Rezai
207 Karaj Amir Hossein Kabiri
208 Karaj Maysam Ahmadi
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209 Karaj Mevr. Mahnaz 
Mehdizadeh Nader

210 Karaj Morteza Sadeqi Nader
211 Karaj Ebrahim Mehdipour
212 Karaj Shahram Moini
213 Karaj Reza Mo’azami 

Goudarzi
214 Karaj Poya Bakhtiari
215 Karaj Hossein Qassemi
216 Karaj Mevr. Ameneh Shahbazi
217 Karaj Amir Shokri
218 Karaj Farhad Majdam
219 Karaj Morteza Alizadeh
220 Karaj Alireza Azadi
221 Karaj Koroush Sheidani
222 Karaj Ali Rahmani
223 Karaj Mahan Faramarzi
224 Karaj Saeed Hamidi
225 Karaj Asqar Heshmatpour
226 Karaj Sina Mohammadi
227 Karaj Karim Baqeri
228 Karaj Mohammad-Parsa 

Azizi-Moqadam
229 Karaj Hossein Jamali
230 Karaj Iraj Mishmast
231 Karaj Sajjad Vatankhah
232 Karaj Qasem Nematipour
233 Karaj Mohsen Talivardi
234 Karaj Ali Hosseini
235 Karaj Rahim Akhavan
236 Karaj Maysam Mohammadi
237 Karaj Mohammad Reza 

Hosseini
238 Karaj Vahid Damvar
239 Karaj Mevr. Azar Mirzapour 

Zahabi
240 Karaj - Fardis Faramarz 

Poursadi
241 Karaj Bita Khodadadi
242 Karaj Ebrahim Ketabdar

243 Karaj/Mehrshar Nikta Khazai
244 Karaj / Mehrshar Reza Khazai
245 Karaj/ Mehrshahr Hamid Rassouli
246 Karaj Ali Morshedi
247 Karaj Mohsen Rahimi
248 Karaj Shahla Rezai-Pour
249 Karaj Mehdi Hemami
250 Karaj Bahram Ehsani
251 Karaj Mahmoud Soltani
252 Karai Ali Khoda-Moradi
253 Karaj Parsa Badarlou
254 Karaj Hessam Namavar
255 Karaj Mahmoud Sadeqpour
256 Saveh Aboulfazl Sha’bani
257 Saveh Esmaeel Shojaee
258 Ahvaz Reza Shahmoradi
259 Ahvaz Kamal Daghghele
260 Ahvaz Reza Darabpour
261 Ahvaz Masoumeh Darabpour
262 Ahvaz Mohammad Reza 

Ossafi Zargani
263 Ahvaz Hamzeh Sevari
264 Ahvaz Maysam Mojadam
265 Ahvaz Reza Atieh Neisi
266 Ahvaz Mohammad Barhi 

(Barbehi)
267 Ahvaz Ali Tamimi
268 Ahvaz Reza Shahmoradi
269 Ahvaz/Kut Abdullah Hamid Movahednejad
270 Ahvaz Hamid Avi
271 Ahvaz Mehdi Zargani
272 Ahvaz Abbas Barihi
273 Ahvaz Saeed Punki
274 Ahvaz Hani Shahbazi
275 Ahvaz Bashir Sorkhi
276 Ahvaz Seyed Hassan 

Mosha’shaee
277 Ahvaz Reza Beletizadeh
278 Hamidieh Ahmad Sa’edi
279 Hamidieh Shahab Siahi
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280 Behbahan Mohammad Hossein 
Ghanavati

281 Behbahan Javid Naaman
282 Behbahan Mehrdad Dashtinia
283 Behbahan Mahmoud Dashtinia
284 Behbahan Ehsan Abdollah Nejad
285 Behbahan Mohammad Hashamdar
286 Behbahan Mevr. Shabnam Diani
287 Behbahan … Taddayon
288 Behbahan Farzad Ansari (Farzad 

Tazmipour)
289 Behbahan Esmaeel Bazargan
290 Shush Sadeq Kabi
291 Khorramshahr Mohsen 

Mohammadpour
292 Khorramshahr Maysam Mani’at 

(Nasseri)
293 Khorramshahr Khaled Mani’at
294 Khorramshahr Milad Hamidi
295 Khorramshahr Maysam Abdolvahab 

Adgipour
296 Khorramshahr Ali Ghazlavi
297 Khorramshahr Hassan Tamimi
298 Andimeshk Sajjad Miri
299 Andimeshk Shafi Baztab
300 Andimeshk Ali Esfandiari
301 Andimeshk Abdullah Yaqoubvand
302 Andimeshk Milad Najafvand
303 Andimeshk Abdullah Lorestani
304 Andimeshk Akbar Yaqoubi
305 Andimeshk Ali Eskandari
306 Andimeshk Shahram Shokrian
307 Andimeshk Assad Birovand
308 Andimeshk Rahim Eskandari
309 Khuzestan Iman Moussavi
310 Ramhurmoz/ 

Khuzestan
Hadi Ghorbani

311 Ramhurmoz/ 
Khuzestan

… Moussavi

312 Ramhurmoz/ 
Khuzestan

Nabi Saeed

313 Ramhurmoz/ 
Khuzestan

… Rashedi

314 Ramhurmoz Bani Rashid
315 Ramhurmoz Ali Moussavi
316 Shushtar Ahmad Moussavi 

Jo’aveleh
317 Shushtar Abbas Ka’bi
318 Shushtar Mamoud Ka’bi
319 Shushtar Reza Delfi
320 Shushtar Ali Soleimani
321 Shushtar Qassem Zaghabi
322 Shushtar Aref Delfi
323 Shushtar Jamal Kabi
324 Shushtar Adel Kabi Farzeh
325 Shushtar Ali Kabi
326 Shushtar Oudi Kabi
327 Shushtar Amar Zaghabi
328 Shushtar Mehdi Agabi
329 Shushtar Yas Soleimani
330 Shushtar Milad Soleimani
331 Shushtar Ahmad Sa’di
332 Abadan Ali Baghlani
333 Abadan Hamid Beshareh Doraqi
334 Abadan Ali Bavi
335 Abadan Ravanbakhsh Emami-

Malmali
336 Abadan Ebrahim Matouri
337 Abadan Halimah Samiri
338 Abadan Ravanbakhsh Emami-

Raad
339 Mahshahr Hamid Sheikhani
340 Mahshahr Razzaq Nasserizadeh
341 Mahshahr Mevr Hasineh Atighi
342 Mahshahr … Hatavi
343 Mahshahr Ghassem Bavi
344 Mahshahr Mohammad Khaleghi
345 Mahshahr Adnan Helali
346 Mahshahr Mojtaba Ebadi
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347 Mahshahr Mansour Daris
348 Mahshahr Abbas (Reza) Assakereh
349 Mahshahr Ahmad Khajeh Albughli
350 Mahshahr Ali Albughli
351 Mahshahr Mohammad Khaledi
352 Mahshahr Youssef Khaledi
353 Mahshahr Iqbal Esmaeeli
354 Mahshahr Salem Amirsanjaran 

Eidani
355 Mahshahr Farshad Hajipour
356 Mahshahr Taher Al-Khamis
357 Mahshahr Majid Mojadam
358 Mahshahr Amad Cheraghian
359 Mahshahr Jafar Al-e Khamis
360 Mahshahr Mansour Albavi
361 Mahshahr Mansour Asakereh
362 Mahshahr Yosef Albuebadi
363 Mahshahr Ali Moradi
364 Shiraz Seyed Keyvan Yarfi
365 Shiraz Hossein Bazrafshan
366 Shiraz Kianoush Qardashi
367 Shiraz Kambiz Qardashi
368 Shiraz Majid Reyhani
369 Shiraz Hamid Reyhani
370 Shiraz Hashem Zare
371 Shiraz Vahid Torabi
372 Shiraz Farshad Miri
373 Shiraz Amir Pasha Qarchivand
374 Shiraz Mohammad Tavasoli
375 Shiraz Mohammad Hossein 

Dastankhah
376 Shiraz/Kelar Rassoul Ghavami
377 Shiraz Mohammad Reza 

Jamshidi
378 Shiraz Bahman Jafari
379 Shiraz / Marvdasht Mehdi Nikoui
380 Shiraz Amir Alvandi
381 Shiraz Abdollah Ghavimi
382 Shiraz Mehdi Nekoui Ali Abadi
383 Shiraz Reza (Bahman) Jafari

384 Shiraz Majid Hashemi
385 Shiraz Janfeshan Assadi
386 Shiraz … Parsai
387 Shiraz … Parsai
388 Shiraz Mehdi Jahanbazi
389 Shiraz Mehdi Moqadamzadeh
390 Shiraz Mohammadreza 

Khorshidi
391 Shiraz Seyed Alireza Anjavi
392 Shiraz Sadeq Ahmad-Panahi
393 Shiraz Ahmad Reza Pour-

Qayoumi
394 Shiraz Hamid Farhadi
395 Shiraz Amir Panahi
396 Shiraz Nader Assadi
397 Shiraz Jamal Qoreishi
398 Shiraz Mohammad Hossein 

Hourang
399 Shiraz Hossein Heidari
400 Shiraz Javad Nekoui
401 Shiraz Morteza 

Mohammadzadegan
402 Shiraz Mohammad Yousefi
403 Shiraz Mohammad Shojaee
404 Shiraz Reza Alipour
405 Shiraz Payman Shoaian
406 Shiraz Saeed Sadeqi
407 Shiraz Mohammad Hossein 

Shekari
408 Shiraz Mohsen Pydar
409 Shiraz Sadeq Sa’adat
410 Shiraz Nader Nassirpour
411 Sirjan Ruhollah Nazari 

Fat’habadi
412 Garmsar Hamid Qobakhlou
413 Garmsar Mohammad Amin Alikai
414 Garmsar Kourosh Shahlai
415 Garmsar Hassan Tavoosi
416 Sanandaj Mozzafar Seifi
417 Sanandaj … Fa’eq
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418 Sanandaj Ali Baghlani
419 Sanandaj Saneh Shahoo
420 Sanandaj Mohammad-Reza 

Ahmadi
421 Sanandaj Ziba Khoshgvar
422 Sanandaj Kaveh Veysani
423 Sanandaj Nasser Rahzai
424 Sanandaj Hiva Rahimi
425 Sanandaj Massoud Amini
426 Sanandaj Reza Sadeqi
427 Sanandaj Souran Mohammadi
428 Sanandaj Ali Javaheri
429 Sanandaj Ershad Rahmanian
430 Sanandaj Pouya Ahmadzadeh
431 Saqqez Mohammad Heydarian
432 Somesara … Kiaei
433 Bukan Shelir Dadvand
434 Bukan Hiva Naderi
435 Marivan Saman Bassami
436 Marivan Mehran Taak
437 Marivan Behrouz Maleki
438 Marivan Usman Naderi
439 Marivan Danial Ostovari
440 Marivan Edris Bivareh
441 Marivan Usman Ahmadi
442 Marivan Aryaan Rajabi
443 Javanroud Hamzeh Naghdi
444 Javanroud Farshad Kheirandish
445 Javanroud Ali (Yunes) Firouzbakht
446 Javanroud Yunes Houshangi
447 Javanroud Kaveh Rezai
448 Javanroud Jabbar Tejareh
449 Javanroud Kaveh Mohammadi
450 Javanroud Salman Rahmani
451 Javanroud Ebrahim Moradi
452 Javanroud Mobin Abdollahi
453 Javanroud Omran Validi
454 Javanroud Bahram Qolami
455 Javanroud Arash Ayobi
456 Javanroud Ribvar Seyed-Rostami

457 Javanroud Khaled Rashidi
458 Shadegan Mohsen Albuali
459 Shadegan Bassam Alboughbaish
460 Shadegan Ali Rashedi
461 Kermanshah Saeed Esmaeeli
462 Kermanshah Sadra Sarbaleh
463 Kermanshah Qolam Tabzar
464 Kermanshah Masoud Moradi
465 Kermanshah Manouchehr Fathi
466 Kermanshah Ali Alqasi
467 Kermanshah Vahid Fathi
468 Kermanshah Mohammad Naderi
469 Kermanshah Houshang Karimi
470 Kermanshah Saeed Amiri
471 Kermanshah Reza Mahmoodi
472 Kermanshah Saeed Bayj
473 Kermanshah Heshmat Moradi
474 Kermanshah Khosro Karimi
475 Kermanshah Mahmoud Rezai
476 Kermanshah Mazaher Rostami
477 Kermanshah Hessam Barani Rad
478 Kermanshah Esmaeel Qaderinia
479 Kermanshah Mozzafar Zahiri
480 Kermanshah Nader Biravand
481 Kermanshah Nader Bijanvand
482 Kermanshah Mohammad Mirzai
483 Kermanshah Mozzafar Vatandoust
484 Kermanshah Mostafa Farzami
485 Kermanshah Yunes Ezzati
486 Kermanshah Mostafa Bakeri
487 Kermanshah Abdollah Shahabadi
488 Kermanshah Mansour Fakhri
489 Kermanshah Ahmad Mansouri
490 Kermanshah Faramarz Rahimi
491 Kermanshah Abdolreza Shirzadi
492 Kermanshah Borhan Mansournia
493 Kermanshah Foad Joshan
494 Kermanshah Nemat Hosseini
495 Kermanshah Yunes Jalili
496 Kermanshah Saeed Rezai
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497 Kermanshah Javad Karami
498 Kermanshah Bahman Azizi
499 Kermanshah Milad Shirazi
500 Kermanshah Hamzeh Faraji
501 Kermanshah Behzad Jooybareh
502 Kermanshah Mohammad Palani
503 Kermanshah Armin Qaderi
504 Kermanshah Danial Mohammadi
505 Kermanshah Hamid Borhani
506 Kermanshah Abdollah Mansouri
507 Kermanshah Mostafa Hemmatirad
508 Kermanshah Qader Bahmanyar
509 Kermanshah Afshin Jalili
510 Kermanshah Javad Palani
511 Kermanshah Mohsen Esfandiari
512 Kermanshah Bahman Kamrani
513 Kermanshah Mansour Rezai
514 Kermanshah Shakiba Biranvand
515 Kermanshah - Valiollah Pir-Hayati
516 Kermanshah - Gholamreza Davoudi
517 Kermanshah - Ibrahim Fadai
518 Kermanshah - Esmaeel Kharmand
519 Kermanshah - Abolfazl Bigdeli
520 Kermanshah - Saber Tavasolkani
521 Kermanshah - Mohammad Reza 

Nobakhti-Nia
522 Kermanshah - Farshad Palevani
523 Kermanshah - Sadeq Abbasi Kordnia
524 Kermanshah - Ali Asghar Molania
525 Kermanshah - Ali Javanroudi
526 Kermanshah - Farzad Qassemi 

Moghaddam
527 Kermanshah - Majid Assad Molania
528 Kermanshah - Ahmad Shakeri
529 Kermanshah - Mojtaba Esfandiar 

Sabet
530 Kermanshah - Mohammad Javad 

Rostami
531 Kermanshah - Rassoul Ziarati 

Khoshnam

532 Kermanshah - Behrouz Fallahi Raad
533 Kermanshah - Javad Mokhtari
534 Kermanshah - Hossein Amini
535 Kermanshah - Vahid Elahi
536 Kermanshah Behnam Amirian
537 Kermanshah Yunes Eini
538 Kermanshah Saeed Esmaeelian
539 Eivan/ Gharb/ Ilam Sajjad Esmaeeli
540 Islamabad/ Gharb Saeed Nurollahi
541 Tabriz Ali Hosseini
542 Tabriz Elaheh Rastegar
543 Ardabil Seyed Ali Fotohi 

Kouhsareh
544 Ardabil Mahyar Qorbani
545 Ardabil Arash Vakili
546 Langroud Pejman (Ali) Gholipour
547 Yazdanshahr Sassan Eidivand
548 Yazdanshahr Rasoul Amani
549 Yazdanshahr … Davoudvand
550 Isfahan Masoud Baharloo
551 Isfahan Mohammad Javad 

Abedi
552 Isfahan Mohammad Pour Pirali
553 Isfahan Javad Shiyazi
554 Isfahan Arsham Ebrahimi
555 Isfahan Safar Eidivandi
556 Isfahan Ahmad Qorbani 

Dastjerdi
557 Isfahan Ebrahim Manssouri
558 Isfahan Arman Armani
559 Isfahan Amir Hossein Dadvand
560 Isfahan … Shokrollahi
561 Isfahan Saeed Baharloo
562 Isfahan Majid Baharloo
563 Isfahan Hossein Baharloo
564 Isfahan Ali Sadeqi
565 Isfahan Hassan Parvaresh
566 Isfahan Pasha Ebrahimi
567 Isfahan … Koleini
568 Isfahan Behzad Moenifar
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569 Isfahan Yaqoub Najafi Hajipour
570 Isfahan Saeed Asadzadeh
571 Isfahan Mohammad Ebrahimi
572 Isfahan Heydar Shiazi
573 Isfahan Hossein Karimi-Alvijeh
574 Isfahan … Estaki
575 Isfahan Gholamreza Bahrami
576 Isfahan Hamid Sharifi
577 Isfahan Mehdi Sabzi
578 Isfahan Farshid Afarin
579 Isfahan Mohammad Arman
580 Isfahan Ayoub Bahramian
581 Isfahan Ali Mir-Afzali
582 Isfahan Ali Mokhtari
583 Zanjan Amir Hossein Abbasi
584 Rasht Mevr. Parisa Seifi
585 Astaneh/Ashrafiyeh - 

…
Ramazani

586 Arak Farhad Miri
587 Arak Ali Assadi
588 Arak Massoud Saberi
589 Dezful Sohrab Khajeh-nouri
590 Khorramabad Omid Mohammad 

Mehrabi
591 Khorramabad Morteza Moradi
592 Khorramabad Seyed Mostafa 

Zare’zadeh
593 Khorramabad Farshad Darikvand
594 Khorramabad Arshia Pirouzi
595 Khorramabad Hossein Paapi
596 Minab Mohammad Jalali
597 Minab Hossein Torkamani
598 Gorgan Hamed Semnani
599 Gonabad Hassan Sahrai
600 Mashhad Esmaeel Shiran
601 Mashhad Hassan Sadati
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Introductie 

De internationale veroordeling van het gebruik van militair geweld door het Islamitische regime tegen vreedzame 
demonstranten blijft van kracht, omdat volgens betrouwbare schattingen het aantal demonstranten, gedood door 
Iraanse veiligheidstroepen tijdens de eerste vier dagen van massale anti-regeringsdemonstraties in Iran, minimaal 90 
bedraagt maar, volgens sommige schattingen, wel is opgelopen tot 200. 

De fragmentarische verslagen die, ondanks de overheidsbeperking op informatie en internet, internationale media 
bereiken, geven aan dat de meest gewelddadige aanvallen op demonstranten hebben plaatsgevonden in Zuid-Iran in 
Behbahan, Mahshahr, Bushehr en Shiraz, alsmede in de Koerdische steden Javanroud en Marivan in het westen en in de 
zuidwestelijke buitenwijken van Teheran, met name in Shahryar. 

In verschillende verslagen en door personen, die naar buitenlandse satellietradio en tv-zenders bellen, wordt gezegd dat 
IRGC en Basij-milities rechtstreeks op de demonstranten hebben geschoten, daarbij bewust richtend op hun hoofden. 

Een video van de protesten op de Universiteit van Shiraz toont hoe IRGC-schutters het vuur op demonstranten openen 
met machinegeweren. Elders laten andere video's zien dat sluipschutters van Basij-milities vanaf de daken van 
overheidsgebouwen op de demonstranten schieten. 

In het vervolg wordt verslag gedaan van de protesten en de gevolgen daarvan, alsmede de (internationale) reacties erop, 
zoals die door betrouwbare bronnen zijn vermeld. 

Het begin: Arrestaties en doden  

• Het dodental voor de vier dagen van protesten in Iran tegen de stijging van de benzineprijs steeg tot minstens 
300. Hoewel het aantal uit Iran ontvangen verslagen en video's beperkt is vanwege het afsluiten van het internet 
zeggen bronnen dat het regime zijn toevlucht nam tot een dodelijk optreden tegen demonstranten. 

• Uit de laatste verslagen vanuit Iran blijkt dat de meeste demonstranten die door de veiligheidstroepen zijn 
neergeschoten en gedood in hun hoofd en borst zijn geschoten. 

• Het regime probeert de omvang van zijn moorden te verbergen. In veel gevallen hebben veiligheidstroepen 
geweigerd de lichamen van de demonstranten aan hun families over te dragen. In plaats daarvan worden ze op 
onbekende locaties begraven. 

• Minstens 3000 demonstranten raakten gewond. 

• Volgens het staatspersbureau Fars zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd. 

• Op vrijdagavond 15 november opende de Staatsveiligheidsdienst het vuur op een demonstratie door mensen in 
Sirjan (Zuid-Centraal Iran), waarbij Javad Nazari Fath Abad (37) werd gedood en vele anderen werden verwond.  

• De regeringstroepen schoten Mr. Nazari door het hoofd op het Olieplein, bij het oliedepot van de stad, hij stierf 
ter plekke.  
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• Mehdi Nikuie Ali Abadi, 20, uit de provincie Fars, Zuid-Centraal Iran, werd zondag 17 november gedood door de 
veiligheidstroepen van de staat in het district Moaliabad in Shiraz. Zijn ouders hebben te horen gekregen dat ze 
niet mogen rouwen om zijn dood. 

• Een andere demonstrant, Farzad Ansari, werd door de veiligheidstroepen aangevallen en gedood in Behbahan, 
in het zuidwesten van Iran. Hij werd dinsdag in zijn woonplaats ter ruste gelegd. 

• De 31-jarige Mehdi Papi werd zondagavond gericht gedood door veiligheidstroepen in Fardis, Karaj, in de buurt 
van Teheran. 

• Onder de doden, die tijdens de landelijke protesten in Iran vielen, waren drie vrouwen. 

• Op zaterdag 16 november 2019 werd een 50-jarige vrouw genaamd Mina Sheikhi doodgeschoten tijdens de 
protesten in Teheran. De veiligheidstroepen weigerden het lichaam van Mina Sheikhi, die oorspronkelijk uit 
Saqqez in Iraans Koerdistan kwam, over te dragen aan de familie. 

• Op zondag 17 november 2019 openden de strijdkrachten in de stad Boukan in Iraans Koerdistan het vuur op de 
demonstranten. Een jonge vrouw genaamd Shelir Dadvand, werd tijdens deze aanval gedood. 

• Ook werd op zaterdag 16 november 2019 een vrouw van middelbare leeftijd met losse patronen beschoten en 
gedood door anti-oproerkrachten. Een videoclip van de laatste ogenblikken van deze vrouw is op internet en 
sociale media geplaatst. 

• Op zondag 17 november werd een jong meisje gedood door een rechtstreeks schot van de Iraanse strijdkrachten. 
Ze werd geïdentificeerd als Shelir Dadvand uit het dorp Moradabad in Bukan. 

• Na een nieuwe golf van protesten tegen de torenhoge benzineprijzen in het land zijn minstens 31 burgers 
gedood, meer dan 200 gewond geraakt en honderden gearresteerd in de Koerdische steden in Iran, zo hebben 
verschillende bronnen bevestigd aan het Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN). Na de 
plotselinge stijging van de benzineprijs hebben wijdverspreide protesten, onder andere in Koerdische steden als 
Ilam, Dehloran, West-Islamabad, Sar-Pole-Zahab, Kermanshah, Javanrood, Kamyaran, Sanandaj, Marivan, 
Saqqez en Bukan, sinds 16 november het land geschokt. 
In Javanrood zijn in de afgelopen twee dagen minstens acht demonstranten gedood en meer dan 25 gewond 
geraakt. Vijf van de overleden burgers zijn geïdentificeerd als Mobin Abdollahi, Kaveh Mohammadi, Ibrahim 
Moradi, Hamza Naghdi en Jabar Tajare. De families van Kaveh Mohammadi en Jabar Tajare hadden de 
mogelijkheid om hen op 18 november op de begraafplaats te begraven 

• In de stad Marivan zijn minstens zeven burgers gedood en tientallen gewond geraakt tijdens een dag van anti-
regeringsprotesten die in een aantal Koerdische steden en in diverse andere steden in Iran uitbraken na een 
plotselinge stijging van de benzineprijs. Adnan Hassanpour, een journalist die in Marivan woont, vertelde het 
Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN) dat "de protesten in de stad vreedzaam begonnen maar 
gewelddadig werden onderdrukt door politie en veiligheidstroepen." 

• Hoewel het aantal slachtoffers nog niet is gemeld, heeft het KHRN vernomen dat Mobin Abdullahi door de 
Iraanse strijdkrachten is vermoord. Naar verluidt raakten ook tientallen demonstranten gewond, van wie 
sommigen naar medische centra in Kermanshah werden gebracht, terwijl anderen de voorkeur gaven aan 
thuisbehandeling omdat ze bang waren in het ziekenhuis te worden gearresteerd. Volgens twee bronnen in 
Javanrud werden in deze stad vier burgers gedood van wie er twee zijn geïdentificeerd als Kaveh Mohammadi 
en Hamza Naqi. 

• Een demonstrant werd gedood en vijf anderen raakten gewond in Marivan tijdens protesten tegen het besluit 
van de Iraanse autoriteiten om de benzineprijs te verhogen, zo vertelden bronnen aan het Netwerk voor de 
Mensenrechten in Koerdistan (KHRN). Het lichaam van de overleden burger Osman Naderi werd naar verluidt 
overgebracht naar het Marivan Bou Ali Sina-ziekenhuis, de gewonde burgers werden overgebracht naar een 
lokaal ziekenhuis. Een van de gewonde burgers werd geïdentificeerd als de 13-jarige tiener Hiva Naderi. "De 
speciale troepen schoten op demonstranten tijdens een bijeenkomst op 16 november op het Shabrangplein in 
Marivan, wat leidde tot de dood en verwonding van een aantal burgers" vertelde een bron in Marivan aan de 
KHRN. 
Bovendien kreeg het KHRN de informatie dat speciale troepen ook op demonstranten hebben geschoten in de 
straat die leidt naar het Azadiplein in Sanandaj, waarbij minstens één jonge vrouw werd gedood. 
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Meer informatie over arrestaties en doden  

Tijdens de zes dagen van protesten in Iran zijn minstens 251 demonstranten neergeschoten en meer dan 3700 gewond 
geraakt, sommigen met levensbedreigende verwondingen. Uit verslagen blijkt dat ten minste 7000 demonstranten zijn 
gearresteerd. Gevangenen worden in de gevangenissen van het regime bedreigd met marteling en dood.1 

De aanwezigheid van Speciale Strijdkrachten rond het Azadiplein, Jafarabad, Boulevard, Dolatabad en Bagh Abrisham is 
voelbaar. Een inwoner van het district Jafarabad van Kermanshah bevestigde dat de meeste slachtoffers van de protesten 
waren neergeschoten door de veiligheidstroepen en voegde eraan toe dat "tijdens een protestdemonstratie in Jafarabad 
op 16 november eenheden van de Speciale Strijdkrachten vanuit helikopters direct op de mensen schoten." 

Er is geen informatie beschikbaar over het lot van tientallen burgers die door de Iraanse veiligheidstroepen worden 
vastgehouden sinds de protesten tegen de torenhoge benzineprijzen in Iran op 16 november begonnen. 

Speciale troepen van de Revolutionaire Garde blijven aanwezig in de straten van Marivan, samen met de oprichting van 
controleposten op de wegen, met name bij de ingang en uitgang van de stad, en mensen zijn in algemene staking gegaan 
uit protest tegen de moord op burgers door de veiligheidstroepen, zo vertelde een bron uit Marivan aan het Netwerk 
voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN). 

Een andere bron zei dat de gezondheid van 18 demonstranten in de Bu Ali Sina- en Fajr-ziekenhuizen, die de afgelopen 
dagen gewond zijn geraakt door wetshandhavings- en veiligheidstroepen, is verslechterd. Speciale troepen die vanuit 
Hamadan naar Marivan zijn gestuurd, hebben de ziekenhuizen belegerd waar de gewonde burgers momenteel worden 
behandeld. 

Bronnen in Marivan meldden ook de aanwezigheid van vreemdelingen in de Revolutionaire Garde (IRGC). 

Op 19 november werden de lichamen van enkele van de slachtoffers van de protesten onder strenge 
veiligheidsmaatregelen aan hun families overgedragen. 2  

Woensdagavond laat bestormden veiligheidstroepen bijeenkomsten op de Universiteit van Teheran en arresteerden daar 
40 studenten. Volgens ooggetuigen werden de gevangenen in verschillende ambulances naar een onbekende plaats 
gebracht. Ondertussen zeggen berichten in de sociale media, die via de beperkte toegang van burgers tot het internet 
zijn verzonden, dat een aantal studenten ook thuis is gearresteerd nadat de veiligheidstroepen na middernacht hun 
huizen waren binnengedrongen. 3 

 

 

1 https://irannewswire.org/irgc-commander-threatens-iran-protesters-kills-at-least-251-in-day-3-of-internet-blackout/ 

2 http://kurdistanhumanrights.net/en/latest-news-of-protests-in-kurdish-cities/ 

3 https://en.radiofarda.com/a/iran-restores-minimal-internet-access-in-one-province-steps-up-arrests/30284736.html 

https://irannewswire.org/irgc-commander-threatens-iran-protesters-kills-at-least-251-in-day-3-of-internet-blackout/
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Islamshahr: Vier gedode demonstranten die werden geïdentificeerd zijn de 20-jarige Iman Rasouli, door het hoofd 
geschoten, Mohsen Jafarpanah, 22, in de buik geschoten, de 17-jarige Arash Kohzadi, door het hoofd geschoten, en 
Mohammad Mehdi Haghgu, 21, die eveneens door het hoofd werd geschoten. Ongeveer 40 mensen raakten gewond. 

Pakdasht:  Een groot aantal veiligheidstroepen werd naar het gebied gezonden; het zag eruit als een semi-oorlogsgebied.  

Verslag van een ingezetene van Ahvaz: we hebben geen internet, alleen telefoons hebben verbinding. De 
omstandigheden in Mahshahr zijn gevaarlijk. Gisteren bracht het regime tanks en gepantserde manschappenwagens naar 
Mahshahr. 4  

De Revolutionaire Garde van Iran heeft ongeveer 100 leiders van de protesten die vorige week uitbarstten over de 
prijsstijgingen van benzine gearresteerd, zei Gholamhossein Esmaili, woordvoerder van de rechterlijke macht van Iran, 
volgens het officiële persbureau IRNA. "Ongeveer 100 leiders, hoofden en hoofdpersonen van de recente onrust werd 
geïdentificeerd en gearresteerd in verschillende delen van het land door het Islamitische Revolutionaire Garde Corps", 
aldus Esmaili. 5 

De politiecommandant van Gachsaran, kolonel Seyyed Mohammad Mousavi, zei dat bij de recente rellen 150 mensen 
werden gearresteerd. Hij vervolgde: “Sommigen ontvangen salarissen van dit systeem, maar hun kinderen behoren tot 
de demonstranten van recente incidenten. Met de inspanningen van de veiligheidstroepen zullen deze demonstranten 
worden geïdentificeerd en gearresteerd".6 

Staatspersagentschap IRNA berichtte over de arrestatie van twee demonstratieleiders in Shiraz: “Twee leiders van 
saboteurs in Shiraz in de provincie Fars, Zuid-Iran, zijn gearresteerd door de inlichtingendienst van de Islamitische 
Revolutionaire Garde (IRGC), zo is door de IRGC bekend gemaakt. Deze twee mensen waren ingehuurd door bepaalde 
buitenlandse landen om de missie uit te voeren om mensen uit te lokken om belangrijke centra in steden aan te vallen 
en de openbare eigendommen te vernietigen in ruil voor aanbiedingen van contant geld en verblijf, aldus de IRGC." 

Volgens IRNA zei het ministerie van Inlichtingen zondag dat het krachtig zal optreden tegen verstoring van de wet en 
de orde door wetsovertreders en dat het ministerie geen inspanningen zal sparen om te voldoen aan zijn wettelijke 
verplichting om de nationale veiligheid te beschermen. 

Het ministerie zei in een verklaring dat de belangrijkste saboteurs van de openbare veiligheid in de afgelopen twee 
dagen zijn geïdentificeerd en dat de juiste maatregelen worden genomen.7 

Een burgeractivist, die de afgelopen dagen door de Sanandaj-inlichtingendienst is opgeroepen en ondervraagd, 
vertelde aan het Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN) dat hij dreigende telefoontjes had ontvangen en 
werd opgeroepen door de Sanandaj-inlichtingendienst en de inlichtingendienst van de Islamitische Revolutionaire Garde 
(IRGC). De veiligheidstroepen vielen ook het huis van arbeidsactivist Ghaleb Hosseini binnen en verzegelden het terwijl 
ze de arbeidsactivist en zijn familieleden dwongen om de stad tot nader order te verlaten. 

"Tientallen gedetineerde demonstranten uit de steden Saqqez en Marivan zijn ook overgebracht naar de 
detentiefaciliteiten van de veiligheidsagentschappen in Sanandaj en worden nog steeds ondervraagd" zei de bron. 

De bevindingen van KHRN geven aan dat er momenteel meer dan 100 demonstranten worden vastgehouden in het 
centrale detentiebureau van de inlichtingendienst en het Shahramfar detentiecentrum dat banden heeft met de IRGC. 
Tientallen andere burgers die tijdens protesten op 16 en 17 november in Sanandaj gearresteerd werden worden ook 
vastgehouden in het detentiecentrum van de veiligheidspolitie.8 

 

 

4 https://irannewswire.org/irgc-commander-threatens-iran-protesters-kills-at-least-251-in-day-3-of-internet-blackout/ 

5 https://www.irna.ir/news/83564794 

6 https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/836647-

%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-

%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-

%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1 

7 https://en.irna.ir/news/83559122/Two-saboteur-leaders-arrested-by-IRGC-in-Shiraz 

8 http://kurdistanhumanrights.net/en/update-dozens-of-detained-protesters-remain-under-interrogation-of-security-agen cies-in-sanandaj/ 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/836647-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/836647-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/836647-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/836647-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
http://kurdistanhumanrights.net/en/update-dozens-of-detained-protesters-remain-under-interrogation-of-security-agen
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Een journalist werd gearresteerd vanwege zijn tweets op bepaalde dagen van de internetafsluiting in Iran. 
Mohammed Mosaed, een economische journalist, werd vrijdag 22 november gearresteerd. Zijn collega's en familieleden 
hebben gezegd dat de journalist sindsdien wordt vastgehouden en de telefoon niet opnam. Geen enkele veiligheids- of 
wetshandhavingsfunctionaris heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de arrestatie van deze journalist. Deze 
verslaggever speelde een bijzondere rol in de protesten van de suikerrietarbeiders in Haft Tapeh in 2018 en 2019. 9 

Een ooggetuige in Kermanshah meldde de voortdurende beveiligingsomgeving en de grote aanwezigheid van 
Speciale Strijdkrachten in Jafarabad, Dolatabad, Garage, Serah Maskan en rond de moskee van de stad. 
Veiligheidstroepen blijven burgers vasthouden, zei de bron. Het Olieplein, waaraan het detentiecentrum van het Nabi 
Akarm-leger staat, is belegerd door IRGC-troepen..  

Volgens de bron raakten zaterdagavond 16 november door toedoen van de veiligheidstroepen in slechts één uur 12 
demonstranten in de wijk Jafarabad ernstig gewond, van wie sommigen stierven tijdens de transfer naar het ziekenhuis. 
Er is geen informatie over de toestand van andere mensen. 300 mensen zijn gearresteerd door veiligheidstroepen in de 
stad Kermanshah en worden momenteel vastgehouden in het detentiecentra van de veiligheidspolitie, het Nabi Akram-
leger en het inlichtingenbureau op het Olieplein. 

Tientallen gedetineerde demonstranten uit de steden Saqqez en Marivan zijn ook overgebracht naar de 
detentiefaciliteiten van de twee veiligheidsagentschappen en worden nog steeds ondervraagd. 

Tientallen andere burgers die afgelopen zaterdag en zondag gearresteerd werden tijdens protesten in Sanandaj worden 
ook vastgehouden in het detentiecentrum van de veiligheidspolitie. 10 

Volgens Amnesty International hebben regeringstroepen kogels afgevuurd vanaf daken en vanuit helikopters,. 
Andere demonstranten hebben het politiegeweld gelaakt en gezworen dat degenen die gevangengenomen werden, 
achter de tralies aan gruwelijke vormen van marteling worden onderworpen. 

"95 procent van de demonstranten bestond uit jongeren van 
20 tot 25 jaar. Ik was vanaf de eerste dag op straat en vanaf 
de tweede dag begonnen de troepen van het regime 

rechtstreeks op ons te schieten" vertelde activist Arash, 25 en 
afgestudeerd aan de universiteit, uit de stad Behbehan aan Fox News. 

"Twee van mijn vrienden werden naast me gedood. Een van mijn 
kennissen is verpleegster. Ze zei dat ik de gewonden en martelaren niet 
naar haar ziekenhuis moest brengen omdat de Iraanse Revolutionaire 
Garde (IRGC) er troepen naar toe had gestuurd om de gewonden weg 

te halen." 

"Het was op de tweede dag dat de IRGC ons aanviel. Ze werden vergezeld door de para-militaire Bassij-strijdkrachten. Ze 
doodden meedogenloos mensen" herinnert Hassan, een 52-jarige een automonteur uit de stad Mahshahr, zich. 

"Ze kwamen zelfs met helikopters en hebben de afgelopen dagen bussen aangevoerd en de gearresteerden erin gestopt. 
De autoriteiten zeggen dat er meer dan 1000 mensen zijn gearresteerd. 11 

Gedetineerde demonstranten in de zuidwestelijke Iraanse stad Shiraz worden gemarteld om te 'bekennen' dat ze 
contact hebben met bronnen buiten Iran, zei een mensenrechtenwebsite vandaag. 

Volgens het rapport is een groot aantal in Shiraz gearresteerde demonstranten tijdelijk overgebracht naar de gevangenis 
van Adel Abad. De gevangenis heeft zijn volledige capaciteit bereikt. 

Het exacte aantal gedetineerde demonstranten in Shiraz en hun toestand is niet bekend. 

 

 

9 http://www.baharnews.ir/news/192430 

https://www.radiozamaneh.com/475746 

10 http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=10603 

11 https://www.foxnews.com/world/iran-protest-crackdown-leadership 

http://www.baharnews.ir/news/192430
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=10603
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Ook werden sommige gevangenen overgebracht naar het detentiecentrum van het Ministerie van Inlichtingen en een 
detentiecentrum in de Khiraamstraat in Shiraz. 

Inlichtingenagenten martelen demonstranten, aldus het rapport. De families van de gevangen demonstranten hebben 
geen antwoord gekregen op de toestand van hun geliefden. 

Veiligheidstroepen hebben ook gewonde demonstranten uit het ziekenhuis naar de gevangenis overgebracht en 
onderzoeken de identiteit van demonstranten die in de ziekenhuizen Namazi en Faqihi behandeld werden met het oog 
op hun toekomstige arrestatie. 

Vooral na 19 november werden in Shiraz honderden demonstranten gearresteerd. De stad was gedurende de afgelopen 
dagen het toneel van intense botsingen en protesten. 

Rapporten geven aan dat in sommige delen van de stad nog steeds een groot aantal veiligheidstroepen zijn gestationeerd. 

De lichamen van demonstranten die in de Mollah Sadrastraat door veiligheidstroepen werden neergeschoten en gedood 
moeten nog aan hun families worden gegeven. Families zijn bedreigd en verteld dat ze niet met de media mochten 
praten. Hun is ook verteld dat zij moeten betalen voor schade aan overheidsgebouwen. 

Meer dan 285 demonstranten zijn gedood en minstens 3700 gewond geraakt, sommigen met levensbedreigende 
wonden. 

Uit rapporten blijkt dat in heel Iran ten minste 7000 demonstranten vastgehouden worden.12 

Voorlopige conclusie 

Uit de laatste rapporten uit Iran blijkt dat het dodental van de protesten in Iran tot 300 is gestegen. 

Met bijna een volledige afsluiting van het internet is het aantal meldingen uit Iran beperkt, maar uit verspreide video's 
en rapporten zijn het gewelddadige optreden van de overheid en het vallen van burgerslachtoffers duidelijk. 

De Iraanse autoriteiten hebben slechts gewag gemaakt van enkele doden. 

Uit diverse rapporten blijkt dat veel gezinnen nog steeds wanhopig wachten op nieuws over geliefden die het huis hebben 
verlaten om aan de protesten deel te nemen en nooit zijn teruggekeerd. 

 Sommige mensen die de dood van hun familieleden wel hebben vernomen hebben gezegd dat ambtenaren hun lichaam 
niet vrijgeven voor een begrafenis omdat ze vrezen dat de begrafenissen in protesten zullen veranderen. 

  

 

 

12 https://irannewswire.org/jailed-protesters-in-sw-city-under-torture-to-confess/  

https://irannewswire.org/jailed-protesters-in-sw-city-under-torture-to-confess/
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Officiële reacties en bedreigingen uit Iran 

Afsluiting van het internet 

Vanaf 16 november, minder dan een dag nadat de protesten begonnen, schakelden de autoriteiten het internet vrijwel 
volledig uit, waardoor bijna alle middelen voor online communicatie voor mensen in Iran werden afgesloten. De 
resulterende black-out van informatie is een opzettelijke poging van de autoriteiten om te voorkomen dat mensen 
afbeeldingen en video's delen van het dodelijke geweld dat de veiligheidstroepen gebruiken. 

Volgens de NGO NetBlocks zijn de verbindingen van Iran met de buitenwereld, sinds de protesten begonnen, gedaald tot 
4% van het normale niveau. Alle mobiele netwerken zijn losgekoppeld en er is een bijna totale nationale internet- en 
telecommunicatie-black-out, hoewel sommige gebruikers er nog in geslaagd zijn om via het gebruik van virtuele privé-
netwerken (VPN's) en andere middelen toegang tot het internet te krijgen. 

“Het afsluiten van communicatie via internet is een systematische aanval op het recht op vrijheid van meningsuiting en 
suggereert dat de autoriteiten iets te verbergen hebben. De Iraanse autoriteiten moeten onmiddellijk alle beperkingen 
op de toegang tot internet en sociale media opheffen, zodat mensen informatie kunnen delen en hun mening vrijelijk 
kunnen uiten" zei Philip Luther. 

Systematisch en gecoördineerd optreden 

Diverse overheidsfunctionarissen, onder wie de Opperste Leider, de president en het hoofd van de rechterlijke macht 
hebben de demonstranten gedemoniseerd en gewaarschuwd dat veiligheidstroepen demonstranten met geweld zullen 
confronteren. 

Op 16 november zei de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken dat de autoriteiten niet langer "tolerantie" en 
"zelfbeheersing" zullen tonen tegenover de demonstranten, ondanks toenemende berichten over slachtoffers onder de 
demonstranten. 

Tijdens een toespraak op 17 november beschreef de hoogste leider van Iran de demonstranten als 'schurken' die werden 
aangezet tot geweld door contrarevolutionairen en buitenlandse vijanden van Iran. Hij beval veiligheidstroepen om "hun 
taken uit te voeren" om de protesten te beëindigen, waarmee hij het groene licht gaf om door te gaan met de 
wreedheden. 

Gerechtelijke en veiligheidsinstanties hebben ook dreigende massale sms-berichten gestuurd om mensen te 
waarschuwen weg te blijven van "illegale bijeenkomsten", anders zouden zij juridische stappen tegemoet kunnen zien. 

“In plaats van groen licht te geven aan wreedheden moeten de Iraanse autoriteiten hun veiligheidstroepen in toom 
houden om verder bloedvergieten te voorkomen. Het al lang bestaande patroon van straffeloosheid voor onwettige 
moorden en verwondingen in Iran zal zeker doorgaan tenzij onafhankelijk onpartijdig onderzoek wordt verricht naar alle 
vermoedelijke gevallen van willekeurig en misbruik van geweld en degenen die dergelijke ernstige misdaden en 
schendingen begaan ter verantwoording worden geroepen”, aldus Philip Luther. 

“De VN en individuele lidstaten moeten publiekelijk het bloedige optreden van Iran aan de kaak stellen. Ze moeten de 
Iraanse autoriteiten onder druk zetten om onafhankelijke mensenrechtenwaarnemers toegang te verlenen tot 
ziekenhuizen en detentiecentra in het land, de blokkering van het internet op te heffen en VN-mandaathouders 
uitnodigen om onderzoek te doen naar feiten.”(Amnesty International – 19 november, 2019) 13 

De Iraanse autoriteiten begonnen demonstranten te waarschuwen dat ze bereid waren om geweld tegen hen te 
gebruiken; Ali Khamenei noemde de demonstranten "misdadigers". 

Khamenei erkende in zijn opmerkingen de dood van demonstranten. 

 

 

13  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/iran-more-than-100-protesters-believed-to-be-killed-as-top-officials-give-green-light-to-crush-

protests/ 
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Hij gaf openlijk opdracht tot een beslissend optreden tegen de demonstranten en droeg de veiligheidstroepen op om te 
handelen in overeenstemming met hun 'plichten'. 

Khamenei beschuldigde ook tegenstanders van het Iraanse regime en buitenlandse vijanden van “sabotage”. Hij 
beschreef degenen die tijdens de protesten openbaar eigendommen in brand staken als "bandieten" gesteund door de 
vijanden van Iran, zonder daar nadere uitleg over te geven. 

“Sommige mensen maken zich ongetwijfeld zorgen over deze beslissing … maar sabotage en brandstichting worden 
gepleegd door hooligans en niet door onze mensen.” 

Khamenei zei dat de verhoging van de benzineprijzen gebaseerd was op de mening van deskundigen en uitgevoerd moet 
worden, maar hij riep ambtenaren op om prijsstijgingen van andere goederen te voorkomen. (khamenei.ir – 17 november 
2019) 14 

De president van het regime, Rouhani, nam maandag ook zijn toevlucht tot bedreigingen. Hij sprak demonstranten 
aan die met hun auto's de straat hebben afgesloten en zei: "We hebben diverse bewakingssystemen die de 
kentekenplaten en de bestuurders van de auto's identificeren." (Staatsnieuwsagentschap Etemadonline – 18 november 
2019) 15  

Naar aanleiding van zijn opmerkingen waarschuwden andere functionarissen voor een harde reactie op protesten. 
De beruchte opperrechter van het regime, Ebrahim Raisi, beloofde "hooligans" aan te pakken. In een verklaring zei hij 
dat officieren van justitie de opdracht kregen om resoluut maatregelen te nemen tegen "hooligans en aangeslotenen van 
antirevolutionaire groepen" met de medewerking van politie en veiligheidstroepen. (Staatsnieuwsagentschap 
Khabarfoori – 17 november 2019)16 

De hoofdofficier van justitie van Iran, Mohammad Jafar Montazeri, noemde de demonstranten 'saboteurs' en 
waarschuwde dat ze 'zware straf' zouden krijgen als ze zouden worden gearresteerd. Hij heeft ook beweerd dat 
buitenlandse mogendheden achter de protesten zaten. (Staatspersbureau Porcesh – 17 november 2019)17 

In een persconferentie op dinsdag beweerde de Iraanse woordvoerder van de rechterlijke macht Gholam-Hossein 
Esmaeili dat personen, die video's van de recente protesten naar "buitenlandse en vijandige netwerken" hebben 
gestuurd, zijn geïdentificeerd en zullen worden gestraft. 

In zijn persconferentie zei Esmaeili ook dat de rechterlijke macht een 'strafbeleid' zal voeren tegen degenen die de 
veiligheid van burgers in gevaar brengen en openbaar eigendom plunderen of vernietigen, aldus Mizan Online, de officiële 
nieuwswebsite van de rechterlijke macht. (Staatsnieuwsagentschap Mizan – 19 november 2019)18  

De gouverneur van Marivan zei dat hij het aantal gedode demonstranten in de stad niet mocht bekendmaken. Hij 
voegde eraan toe dat de coördinatieraad van het gouvernement dit moet meedelen. (Staatsnieuwsagentschap 
Hamshahrionline – 19 november 2019) 19  

 

 

14 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44018 

15 https://etemadonline.com/content/361528 

16 https://www.khabarfoori.com/detail/1516462 

17 http://porcesh.ir/fa/22060/print 

18 https://www.mizanonline.com/fa/news/569179 

19 https://www.hamshahrionline.ir/news/464240 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44018
http://porcesh.ir/fa/22060/print
https://www.hamshahrionline.ir/news/464240
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De krant Kayhan, die de standpunten van Ali Khamenei, de hoogste 
leider van de moellahs weerspiegelt, publiceerde op 18 november een 
artikel met de tekst: "ingehuurde misdadigers wacht de strop." De 
dreiging was gebaseerd op afgedwongen "bekentenissen" van gearres-
teerde demonstranten. Kayhan voegde eraan toe dat de gerechtelijke 
autoriteiten protestleiders in Iran absoluut tot de galg zullen 
veroordelen. 

Kayhan schreef dat de misdaden van demonstranten neerkomen op 
'rebellie' en wettelijk en religieus strafbaar zijn met de doodstraf. 
(Staatsdagblad Kayhan – 18 november 2019)  20 

Meer officiële reacties en bedreigingen uit Iran 

Iran verwierp het door mensenrechtenwaakhond Amnesty International genoemde dodental van meer dan 100 
tijdens de recente protesten als "verzonnen" en noemde de organisatie "bevooroordeeld". Alireza Miryousefi, 
woordvoerder van Teheran bij de VN, beschreef het door Amnesty genoemde aantal van 106 doden tijdens de 
demonstraties als onderdeel van een "desinformatiecampagne tegen Iran vanuit het buitenland". "Alle ongevallencijfers 
die niet door de overheid zijn bevestigd, zijn speculatief [en] niet betrouwbaar", twitterde de woordvoerder.21 

Een woordvoerder van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) zei woensdag dat in vier provincies van het land 
de leiders van de recente rellen in Iran zijn gearresteerd. Tweede brigadegeneraal Ramezan Sharif vertelde verslaggevers 
aan de zijlijn van een lokaal evenement in Astara, in de provincie Gilan, dat de leiders van de onrust in vier provincies van 
Iran, Alborz, Fars, Teheran en Khuzestan, zijn gearresteerd. Hij merkte op dat deze arrestaties veel hebben bijgedragen 
aan het verminderen van rellen en voegde eraan toe dat deze personen banden hadden met buitenlandse 
veiligheidsdiensten. 

Sharif zei dat de vijanden misdadigers gebruikten om onrust te creëren na het falen van de sancties tegen Iran. "Van de 
750 steden in het hele land hadden we rellen in minder dan 100 steden, die allemaal in een periode tussen 24 en 72 uur 
afnamen" voegde hij eraan toe.22 

De secretaris van de Hoge Nationale Veiligheidsraad, Ali Shamkhani, zei dat waakzaamheid van de Iraanse natie de 
complotten van vijanden verijdelde, terwijl hij benadrukte dat al diegenen die hooliganisme hebben gepleegd in recente 
rellen voor het gerecht zullen worden gebracht. 

"Misdadigers, monarchisten en vijanden kunnen de vastberadenheid van de Iraanse natie nooit verbreken om hun doel 
te bereiken," vertelde Shamkhani woensdagavond tegen nieuwsagentschap Mehr. 

"Vijanden wilden profiteren van de protesten van het Iraanse volk over economische kwesties maar ze moesten hun 
nederlaag als gevolg van de waakzaamheid van de natie erkennen" voegde hij eraan toe. 

Hij ging verder met het trekken van een grens tussen demonstranten en hooligans en merkte ook op dat "alle 
herrieschoppers in het hele land zullen worden geïdentificeerd en berecht."23 

Tijdens vrijdaggebeden in Teheran en Mashhad werd de regering [door de predikers] opgeroepen om de 
internetdienst voor Iraanse burgers, die geblokkeerd zijn om de gewelddadige onderdrukking van anti-regeringsprotest 
tijdens deze week te verbergen, niet te herstellen. 

In Teheran zei Ahmad Khatami dat "de regering van Rouhani de stijging van de benzineprijs efficiënter had kunnen 
aanpakken om de onrust te voorkomen" die zich snel verspreidde naar meer dan 100 steden en een grote politieke 
omwenteling werd. 

 

 

20 http://kayhan.ir/fa/mobile/news/175094/1720 

21 https://www.aljazeera.com/news/2019/11/iran-blasts-amnesty-protest-toll-calling-disinformation-191120195212119.html 

https://en.farsnews.com/print.aspx?nn=13980829000865 

22 https://www.mehrnews.com/news/4777358 

23 https://www.mehrnews.com/news/4777372 

https://www.mehrnews.com/news/4777372
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Ondertussen prees hij de Iraanse veiligheidstroepen voor het onderdrukken van de protesten. Khatami riep de Iraanse 
rechterlijke macht ook op om maximale straffen op te leggen aan "de rebellen die terreur en chaos in de samenleving 
hebben veroorzaakt". 

Elders in zijn preek prees Khatami de regering-Rouhani voor het blokkeren van internettoegang en suggereerde dat de 
overheid het internet zou moeten vervangen door een berichtenservice van eigen bodem. "Deblokkeer alsjeblieft het 
internet niet! Je zag dat het de mensen leert hoe ze misdaden moeten plegen" zei hij.24 

In Mashhad, in Noordoost-Iran, riep Ahmad Alamolhoda, een van de meest geharde ultraconservatieve geestelijken, 
ook op tot het blokkeren van sociale mediasites en toepassingen. 

Alamolhoda noemde de demonstranten "de agenten van de vijand" en zei dat in Mashhad op de eerste dag van de 
protesten 400 mensen werden gearresteerd maar dat 90 procent van hen snel vrijgelaten werd en "de 10 procent die 
agenten van de vijand waren, blijft in de gevangenis."25 

Iedereen die onveiligheid of beschadigingen aan openbaar eigendom heeft veroorzaakt, zal met "zware straf" te 
maken krijgen, zei het hoofd van de rechterlijke macht, Ebrahimi Raisi, vrijdag volgens Mizan, de nieuwssite van de 
rechterlijke macht…26 

Mensen die anderen aanmoedigen om onrust op sociale media te veroorzaken, zullen worden opgepakt door de 
FATA-politie. 

De FATA-politiechef in de hoofdstad, Toraj Kazemi, benadrukte dit door te zeggen: “Mensen die via cyberspace mensen 
tot onrust overhalen, worden door de FATA-politie geïdentificeerd en zullen worden onderzocht. De Fatah-politie zal ze 
identificeren en doorverwijzen naar de veiligheidspolitie. De veiligheidspolitie zal hen vervolgens dagvaarden en 
arresteren en hun zaak indienen.”27 

Internationale reacties 

In een eerste reactie zei VN-chef Antonio Guterres 
maandag dat hij de protesten in Iran met ernstige bezorgdheid 
in de gaten houdt en dat hij bedroefd en ontsteld is over de 
mensen die worden gedood in de straten van Iran, aldus 
woordvoerder Stéphane Dujarric in een toelichting aan de 
pers. (Verenigde Naties – 18 november 2019) 28 

In een andere reactie riep een woordvoerster van de 
Duitse bondskanselier Angela Merkel de Islamitische 
Republiek op om het recht van het volk om te protesteren te 
respecteren en bereidheid tot overleg met de demonstranten 
te tonen. "Het is legitiem en verdient ons respect wanneer 
mensen moedig hun economische en politieke grieven uiten, 

zoals momenteel gebeurt in Iran," zei woordvoerster Ulrike Demmer tegen de verslaggevers. 

"De Iraanse regering moet op de huidige protesten reageren met de bereidheid om een dialoog aan te gaan", zei ze 
tijdens een reguliere persconferentie, eraan toevoegend dat Duitsland de gebeurtenissen "met bezorgdheid" volgt. "We 

 

 

24 https://www.tabnak.ir/fa/news/938988 

https://en.radiofarda.com/a/prayer-imams-in-iran-urge-government-to-keep-internet-closed/30287107.html 

25 https://www.irna.ir/news/83564517 

https://en.radiofarda.com/a/prayer-imams-in-iran-urge-government-to-keep-internet-closed/30287107.html 

26 https://www.mizanonline.com/fa/news/569952 

27 https://www.mizanonline.com/fa/news/569824 

28 https://www.un.org/press/en/2019/db191118.doc.htm 

https://www.mizanonline.com/fa/news/569952
https://www.mizanonline.com/fa/news/569824
https://www.un.org/press/en/2019/db191118.doc.htm
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dringen er bij de regering in Teheran op aan de vrijheid van vergadering en meningsuiting te respecteren." (DW – 18 
november 2019) 29 

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook een verklaring afgegeven waarin de Iraanse autoriteiten 
worden opgeroepen om het recht van het volk om te protesteren en hun vrijheid van meningsuiting te respecteren. Er 
wordt in gezegd: “Frankrijk volgt nauwlettend de demonstraties die momenteel in verschillende steden in Iran 
plaatsvinden. Het betreurt de dood van verschillende demonstranten in de afgelopen dagen.” (Franse overheidswebsite 
– 18 november 2019) 30 

Het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties in Genève uitte op 19 november diepe bezorgdheid over het 
gebruik van scherpe munitie door de Iraanse veiligheidstroepen tegen de betogers en riep de autoriteiten op het gebruik 
van geweld tegen de deelnemers aan de protesten, die het gevolg zijn van een verhoging van de brandstofprijzen, te 
beperken. De functionaris van de OHCHR voegde er aan toe dat er ook meer dan 1000 demonstranten gearresteerd zijn. 

Rupert Colville, VN-woordvoerder over de mensenrechten, riep de autoriteiten in Iran op om de sinds 16 november 
afgesloten internetdiensten te heropenen en de rechten van de demonstranten op vrijheid van meningsuiting en 
vreedzame vergadering te handhaven. “Er zijn steeds meer verslagen die suggereren dat het aantal doden zeker in de 
tientallen loopt, sommige verslagen geven zelfs nog hogere aantallen. 

Het zou dus heel goed zijn om een beter, helderder beeld te hebben, maar het is duidelijk een zeer belangrijke, zeer 
alarmerende toestand”, voegde hij eraan toe. Voorts drong hij er op aan dat demonstranten op hun beurt zouden moeten 
demonstreren zonder hun toevlucht te nemen tot fysiek geweld of de vernietiging van eigendommen. (VN-nieuws – 19 
november 2019) 31 

Iran: Experts slaan alarm over arrestaties, meldingen van executies en de afsluiting van het internet 

GENÈVE (22 november 2019) - VN-
deskundigen 32  op het gebied van de 
mensenrechten hebben hun ernstige 
bezorgdheid geuit over de situatie in Iran 
tijdens de protesten die zich de afgelopen 
week over het land hebben verspreid.  

"We zijn diep bezorgd over meldingen van 
vermoorden en gewonden en dat de 
autoriteiten mogelijk buitensporig geweld 
hebben gebruikt tegen degenen die 
deelnemen aan de protesten," zeiden de 
experts. "We herinneren de autoriteiten eraan dat dodelijk geweld volgens het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten alleen gebruikt mag worden als het strikt noodzakelijk is om levens te beschermen." 

De deskundigen ontvingen geloofwaardige rapporten dat tussen 15 en 19 november niet minder dan 106 mensen werden 
gedood en dat maar liefst 1000 mensen werden gearresteerd wegens deelname aan de protesten. Recente rapporten 
suggereren dat deze cijfers nog aanzienlijk hoger zouden kunnen zijn. 

"We herinneren de regering aan haar verplichtingen onder het Verdrag en roepen de autoriteiten op, ervoor te zorgen 
dat de rechten op vrijheid van mening en meningsuiting, evenals de vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging, 

 

 

29 https://www.dw.com/en/germany-urges-iran-to-respect-legitimate-protests/a-51295901 

30 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/iran/news/article/iran-q-a-from-the-press-briefing-18-nov-19 

31 https://news.un.org/en/story/2019/11/1051661 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25338&LangID=E 
32 De deskundigen van de VN zijn: Javaid Rehman, speciaal rapporteur voor de mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran, 

Clement Nyaletsossi Voule, speciaal rapporteur voor het recht op vreedzame vergadering en vereniging,  
David Kaye, speciaal rapporteur voor bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, 
Agnes Callamard, speciaal rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies 
 

https://www.dw.com/en/germany-urges-iran-to-respect-legitimate-protests/a-51295901
https://news.un.org/en/story/2019/11/1051661
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25338&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/sp/countriesmandates/ir/pages/sriran.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/freedomopinion/pages/opinionindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx
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worden gerespecteerd en beschermd" zeiden ze. De experts riepen verder de deelnemers aan de protesten op om ervoor 
te zorgen dat ze dit vreedzaam doen. 

De protesten begonnen nadat de regering een verhoging van de brandstofprijzen met 50 procent aankondigde, evenals 
een maandelijkse rantsoenering van benzine, die onmiddellijk van kracht werd. De protesten komen middenin een 
moeilijke economische situatie van het land als gevolg van economisch wanbeheer en corruptie, en ook het opnieuw 
opleggen van sancties in 2018. Dit alles heeft aanzienlijke negatieve implicaties voor de economische en sociale rechten 
van gewone Iraniërs. 

De in 2017 en 2018 gehouden demonstraties tegen de verslechterende economische omstandigheden hebben eveneens 
geleid tot grootschalige arrestaties van deelnemers en het onmogelijk maken van communicatie. 

De experts hebben ook hun bezorgdheid geuit over de landelijke sluiting van het internet en zeggen dat internationale 
mensenrechtenorganisaties, waaronder de Raad voor de Mensenrechten, dergelijke onevenredig zware acties 
veroordelen. Hoewel berichten van 21 november een marginale toename van de beschikbare verbindingen aangaven, 
bleven deze zeer beperkt. 

"Een landelijke netwerkafsluiting van dit soort heeft duidelijk een politiek doel: de toegang tot informatie en 
communicatie, waarop Iraniërs recht hebben, in een tijd van toenemend protest onderdrukken", zeiden de experts. “Een 
dergelijke onwettige stap berooft Iraniërs niet alleen van hun fundamentele vrijheid, maar ook van de toegang tot 
essentiële diensten. 

"We dringen er bij de regering sterk op aan om de volledige internettoegang te herstellen en er voor te zorgen, het 
internet altijd operationeel te houden, vooral in tijden van publiek protest." 

Waarschuwingen van de Iraanse autoriteiten een beslissende actie zal worden ondernomen als de protesten niet 
ophouden, geven aanleiding tot ernstige bezorgdheid dat de situatie verder zal kunnen verslechteren, aldus de experts. 
Ze sporen de regering aan om de dialoog aan te gaan met degenen die deelnemen aan de protesten en af te zien van 
maatregelen die hun mensenrechten onderdrukken of schenden. 

De deskundigen van de VN33 hebben eerder hun bezorgdheid geuit bij de regering en zullen blijven zoeken naar een 
dialoog over deze kwesties en de situatie blijven volgen. 

AMNESTY INTERNATIONAL - Iran  

Naar men aanneemt zijn meer dan 100 demonstranten vermoord omdat 
topfunctionarissen groen licht gaven om de protesten te neer te slaan. 

“Geverifieerde videobeelden, ooggetuigenverklaringen van mensen ter plaatse en 
informatie verzameld door mensenrechtenactivisten buiten Iran onthullen een 

schrijnend patroon van onwettige moorden door Iraanse veiligheidstroepen, die buitensporig en dodelijk geweld 

 

 

33 De speciale rapporteurs maken deel uit van de zogenaamde Speciale Procedures van de Raad voor de Mensenrechten. Speciale 
Procedures, het grootste orgaan van onafhankelijke deskundigen in het mensenrechtenstelsel van de VN, is de algemene naam van de 
onafhankelijke onderzoeks- en monitoringorganisaties van de Raad, die zich richten op de situatie in specifieke landen of thematische 
kwesties in alle delen van de wereld. Deskundigen van de Speciale Procedures werken op vrijwillige basis, zij behoren niet tot het 
personeel van de VN en ontvangen voor hun werk geen salaris. Ze zijn onafhankelijk van enige overheid of organisatie en werken mee 
op individuele basis. 

 
VN Mensenrechten, Landenpagina — Iran 

Neem voor meer informatie en mediaverzoeken contact op met mevr. Katharine Marshall (+41 22 917 9695 / kmarshall@ohchr.org) 

Neem voor vragen van de media met betrekking tot andere onafhankelijke VN-deskundigen contact op met dhr. Jeremy Laurence, 
UN Human Rights – Media Unit (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org) 

Volg nieuws dat betrekking heeft op de onafhankelijke mensenrechtendeskundigen van de VN op Twitter@UN_SPExperts. 
Bezorgd over de wereld waarin we leven? Sta dan vandaag nog op voor iemands rechten. 
#Standup4humanrights en bezoek de website op http://www.standup4humanrights.org 
 
 

 

http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx
mailto:kmarshall@ohchr.org
mailto:jlaurence@ohchr.org
https://twitter.com/UN_SPExperts
http://www.standup4humanrights.org/
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gebruiken om grotendeels vreedzame protesten in meer dan 100 steden in heel Iran, die het gevolg zijn van een stijging 
van de brandstofprijzen op 15 november, neer te slaan.”, zei Amnesty International vandaag. 

Volgens geloofwaardige verslagen, die Amnesty International ontvangen heeft, zijn minstens 106 demonstranten in 21 
steden vermoord. De organisatie is van mening dat het werkelijke aantal doden veel hoger kan zijn, waar sommige 
berichten suggereren dat er wel 200 mensen zijn gedood. Staatsmedia hebben slechts een handvol doden van 
demonstranten gemeld, evenals de dood van ten minste vier leden van de veiligheidstroepen. Videobeelden tonen 
veiligheidstroepen die vuurwapens, waterkanonnen en traangas gebruiken om deelnemers aan de protesten te 
verspreiden en die demonstranten met knuppels slaan. Beelden van op de grond achtergebleven kogelomhulsels geven, 
evenals het daaruit voortvloeiende hoge dodental, aan dat ze scherpe munitie gebruikten. "De autoriteiten moeten deze 
brutale en dodelijke actie onmiddellijk beëindigen en respect tonen voor het menselijk leven" zei Philip Luther, directeur 
onderzoek en rechtsbijstand voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International. 

“De frequentie en het voortduren van dodelijke geweld, gebruikt tegen vreedzame demonstranten in deze en eerdere 
massaprotesten, evenals de systematische straffeloosheid voor veiligheidstroepen, die demonstranten doden, wekken 
ernstige vrees dat het opzettelijk dodelijke gebruik van vuurwapens om protesten neer te slaan een kwestie van 
staatsbeleid is geworden." 

Topambtenaren, onder wie de Opperste Leider van Iran, Ali Khamenei, hebben verklaringen afgegeven waarin zij 
demonstranten beschrijven als "schurken" en die veiligheidstroepen groen licht geven om demonstraties neer te slaan. 

Volgens het internationale recht mogen veiligheidstroepen alleen dodelijk geweld gebruiken wanneer dat strikt 
onvermijdelijk is om zich te beschermen tegen een dreigende dood of ernstig letsel. 

Amnesty International roept de Iraanse autoriteiten ook op om het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en 
vrijheid van meningsuiting te respecteren, onder meer door de vrijwel totale blokkering van toegang tot het internet op 
te heffen, die ingesteld is om de informatiestroom naar de buitenwereld over het optreden van de overheid te beperken,. 

Honderden demonstranten blokkeerden wegen en gebruikten hun geparkeerde auto's als een vorm van protest. 
Geverifieerde en door Amnesty International beoordeelde videobeelden tonen leden van de oproerpolitie die autoramen 
breken terwijl de chauffeurs nog in de auto’s zitten. 

Volgens ooggetuigenverslagen, die worden bevestigd door videobeelden die door Amnesty International zijn beoordeeld, 
hebben sluipschutters ook vanaf daken en in één geval vanuit een helikopter op mensenmassa's geschoten. 

Hoewel de meeste demonstraties vreedzaam blijken te zijn, ging in sommige gevallen, toen het optreden van de 
veiligheidstroepen escaleerde, een klein aantal demonstranten over tot het gooien van stenen en tot brandstichting en 
vernielingen aan banken en opleidingsinstituten voor geestelijken. 

“Zelfs als een kleine minderheid van demonstranten haar toevlucht tot geweld heeft genomen moet de politie altijd 
terughoudend zijn en niet meer geweld gebruiken dan strikt noodzakelijk, evenredig en rechtmatig in reactie op het 
geweld waarmee ze wordt geconfronteerd. Geweld door enkele individuen rechtvaardigt geen wijdverspreide, niets 
ontziende reactie,” aldus Philip Luther. 

Verschillende ooggetuigen hebben gezegd dat veiligheidstroepen doden en gewonden hebben weggehaald van wegen 
en uit ziekenhuizen. Volgens een patroon dat consistent is met eerdere praktijken hebben inlichtingendiensten en 
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veiligheidstroepen geweigerd de lichamen van veel van de slachtoffers terug te geven aan hun families of hebben ze 
families gedwongen hun dierbaren haastig te begraven, zonder een onafhankelijke autopsie om de oorzaken en 
omstandigheden rond de doden vast te stellen. Dit is in strijd met het internationale recht en de normen voor het 
onderzoek naar onwettige moorden. 

Staatsmedia hebben gemeld dat vanaf het begin van de protesten tot en met 17 november meer dan 1000 
demonstranten zijn gearresteerd. 

Onder de gevangenen bevindt zich de mensenrechtenverdedigster Sepideh Gholian, die op 17 november werd 
gearresteerd na deelname aan de protesten door vreedzaam een tekstbord over de benzineprijzen omhoog te houden. 
Haar verblijfplaats is momenteel onbekend en Amnesty International vreest dat ze het risico loopt op marteling en andere 
vormen van mishandeling, in het licht van de verschrikkelijke staat van dienst van het martelen van gedetineerde 
mensenrechtenverdedigers. 

“Iedereen die slechts wordt vastgehouden omdat hij vreedzaam deelnam aan demonstraties, zijn steun daaraan betuigt 
of de autoriteiten bekritiseert, moet onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. Alle gevangenen moeten 
worden beschermd tegen marteling en andere vormen van mishandeling”, aldus Philip Luther. 

De organisatie roept op tot onmiddellijke actie van de internationale gemeenschap, waaronder de VN en de EU, om de 
Iraanse autoriteiten verantwoordelijk te houden voor het plegen van onwettige moorden en het gewelddadig 
onderdrukken van het recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering. 

Meer internationale reacties 

Reporters Without Borders (RSF) veroordeelt de onderdrukking van het 
fundamentele recht op online nieuws en informatie in Iran, waar het internet in de 
avond van 16 november volledig werd geblokkeerd als reactie op grote protesten 
tegen brandstofprijsstijgingen, die in meer dan 100 steden in het hele land 
plaatsvonden, en waar verbindingen nog steeds ernstig worden verstoord. 

Het Iraanse regime sluit de internettoegang vaak af om protesten te bedwingen en neer te slaan, maar heeft dit in het 
verleden nog nooit zo langdurig gedaan. Deze keer was Iran 52 uur volledig afgesloten van de rest van de wereld en de 
verbindingen zijn nog steeds erg onregelmatig. 

Dit besluit werd genomen door de Hoge Raad voor Nationale Veiligheid, die wordt voorgezeten door president Hassan 
Rouhani, om de verspreiding van informatie, met name op sociale netwerken, tegen te gaan. 

Volgens onafhankelijke media en journalisten hebben de veiligheidstroepen gedurende drie dagen van protesten 100 
mensen gedood. Maar de gehele bevolking van 80 miljoen mensen in Iran werd beroofd van zijn recht op informatie 
vanwege "boeven" van wie er "zeer weinigen" waren, volgens Opperste Leider Ali Khamenei en president Rouhani. 

Volgens officiële cijfers gebruiken ongeveer 62 miljoen Iraniërs mobiele telefoons om verbinding te maken met het 
internet. In theorie zijn apps en platforms zoals Telegram, Signal, Facebook en Twitter in Iran verboden, maar veel mensen 
gebruiken gespecialiseerde apps om de blokkering te omzeilen. 

Al 15 jaar promoot het regime zijn nationale informatienetwerk, het "Halal Internet" genaamd, dat het beschrijft als een 
manier om toegang te krijgen tot meer diensten met volledige beveiliging. In werkelijkheid proberen de autoriteiten 
vooral de stroom van vrije en onafhankelijke informatie, die als 'contrarevolutionair' en 'subversief' wordt omschreven, 
te beperken. 

In juli 2016 erkende de Raad voor de Mensenrechten van de VN de toegang tot internet en de daarmee gepaard 
gaande vrijheid van meningsuiting als een fundamenteel recht en veroordeelde hij maatregelen om de toegang tot 
online-informatie te voorkomen of opzettelijk te verstoren. 

“We betreuren deze laatste hardhandige aanpak van de vrijheid van informatie in Iran en we dringen er bij David Kaye, 

de speciale rapporteur van de VN voor de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en 

meningsuiting, op aan zo snel mogelijk in te grijpen om de Iraanse grondrechten te beschermen" zei Reza Moini, hoofd 

van de afdeling Iran-Afghanistan van de RSF. "Het Iraanse regime moet zich houden aan zijn verplichtingen om 

internationale normen te respecteren en een einde maken aan alle digitale discriminatie." 
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Iran staat op de 170e plaats van 180 landen in de World Press Freedom Index 2019 van de RSF. (Reporters Without Borders 
– 20 november 2019) 34 

Europse Unie 

Demonstraties in Iran: de EU eist respect voor de vrijheid van meningsuiting en van vergadering en een einde 
aan het geweld 

 Verklaring over de ontwikkelingen in Iran door Maja Kocijancic, 
woordvoerder voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Europees 
nabuurschapsbeleid en onderhandelingen over de uitbreiding van de 
Europese Unie: 

De protesten in verschillende Iraanse steden in de afgelopen dagen hebben 
volgens rapporten geleid tot ernstig verlies van mensenlevens en veel 
gewonden. Wij betuigen onze deelneming met de families van de slachtoffers 
en wensen de gewonden een spoedig herstel. 

 

De Europese Unie drong er donderdag bij Iran op aan "maximale terughoudendheid" te betrachten bij het omgaan met 
de protesten die het land de afgelopen dagen hebben opgeschrikt, waarbij verschillende mensen zijn doodgegaan, en 
een einde te maken aan het geweld. Een woordvoerster van de EU betuigde haar deelneming met de families van de 
doden en riep op tot dialoog om de spanningen op te lossen. 

"We verwachten dat de Iraanse veiligheidstroepen maximale terughoudendheid 
zullen betrachten bij het omgaan met de protesten en dat de demonstranten 
vreedzaam actie zullen voeren. Elk geweld is onaanvaardbaar" zei Maja Kocijancic 
in een verklaring. "Het recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering moet 
worden gewaarborgd." Ze voegde eraan toe dat de EU van de Iraanse autoriteiten 
verwacht dat ze de communicatie herstellen en de sinds het weekeinde bijna totale 
afsluiting van het internet beëindigen. (Deutsche Welle –21 november 2019) 35 

Sociaal-economische uitdagingen moeten worden aangepakt door middel van een inclusieve dialoog en niet door het 
gebruik van geweld. We verwachten van de Iraanse veiligheidstroepen dat ze maximale terughoudendheid zullen 
betrachten bij de afhandeling van de protesten en van de demonstranten dat vreedzaam zullen demonstreren. Elk geweld 
is onaanvaardbaar. Het recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering moet worden gewaarborgd. We verwachten 
ook dat de Iraanse autoriteiten zorgen voor een vrije informatiestroom en toegang tot internet.36 

Het geweld door het Iraanse regime tegen vreedzame 
demonstranten werd op 21 november door de Europese Unie 
veroordeeld. De EU heeft ook het regime opgeroepen om de 
vrijheid van meningsuiting en vergadering te waarborgen. Ook 
moet ze zorgen voor een vrije stroom van informatie en moet 

zij de toegang tot Internet veiligstellen. 

In het licht van de berichten over de talrijke dodelijke slachtoffers en gewonden bij de over het hele land verspreide 
demonstraties in Iran riep de EU beide zijden op tot verzaken van geweld. Een woordvoerster van de EU Hoge 
Commissaris van Buitenlandse Zaken Federica Mogherini verklaarde dat de EU van de Veiligheidsdiensten van Iran 
verwacht dat zij uiterst terughoudend zullen zijn in de omgang met de demonstraties.37 

 

 

34 https://rsf.org/en/news/iran-disconnects-internet-crack-down-protests-silence 

35 https://www.dw.com/en/iran-protests-eu-urges-end-to-violence/a-51350160 

36 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/70754/statement-spokesperson-developments-iran_en 

37https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/70754/statement-spokesperson-developments-iran_en 

https://www.dw.com/en/iran-protests-eu-urges-end-to-violence/a-51350160
https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/70754/statement-spokesperson-developments-iran_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/70754/statement-spokesperson-developments-iran_en
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in Berlijn. “Vanuit de Bondsregering bezien, is het legaal en verdient het ons respect, wanneer de mensen hun 
economische en politieke verzoeken moedig in het openbaar naar voren brengen, zoals nu in Iran gebeurt”. 

Verenigde Naties 

20 november 2019 – Ook de Verenigde Naties hebben het geweld door het Iraanse regime tegen de demonstranten 
veroordeeld: “We maken ons grote zorgen over de gerapporteerde schendingen van internationale normen en 
standaarden met betrekking tot het gebruik van geweld, inclusief het inschakelen van scherpe munitie tegen de 
demonstranten”. 

Op dinsdag 19 november hadden de Verenigde Naties hun angst geuit dat 
het aantal dodelijke slachtoffers beduidend hoger zou kunnen zijn dan het 
regime in Teheran beweert. De VN Mensenraad in Genève, in het Palais des 
Nations, riep de Staat Iran ertoe op met de bevolking in gesprek te gaan. 
“Demonstraties van deze aard en deze grootte zijn een teken van een dieper 
zittende en vaak gegronde onvrede, die niet eenvoudig terzijde geschoven 
kan worden”, zei VN woordvoerder Rupert Colville. “Wij zijn zeer bezorgd 
over de berichten van schendingen van internationale normen en 
standaarden met betrekking tot het inzetten van geweld, daarbij inbegrepen 
het inschakelen van scherpe munitie tegen demonstranten”, aldus Colville. 

Hij riep het regime in Teheran ook op tot het direct weer herstellen van de toegang tot het Internet en andere vormen 
van communicatie.38 

David Kaye, de speciale VN-rapporteur voor de bevordering en bescherming 
van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, vertelde aan CNN dat de 
afsluiting van het internet het ongelooflijk moeilijk maakt om te weten wat 
burgers in Iran momenteel te verduren hebben. "In principe denk ik niet dat we 
een heel goed idee hebben van wat er op dit moment in Iran gebeurt" zei Kaye. 
"De berichtgeving is op zijn best fragmentarisch ... We beginnen pas meer te 
horen over de protesten en het gebruik van geweld tegen de demonstranten." 

Kaye voegde eraan toe: "De internationale gemeenschap moet zeggen: internet 
openhouden, vreedzaam protest niet onderdrukken, alleen proportionele middelen gebruiken om ermee om te gaan en 
ervoor zorgen dat al uw reacties op demonstranten in overeenstemming zijn met internationale mensenrechtennormen." 
39 

Woensdag drong de VN er bij Iran op aan terughoudend te zijn en de internetverbinding te hervatten. 

"We hebben meldingen gezien van een aanzienlijk aantal doden tijdens recente protesten in de Islamitische Republiek 
Iran. We sluiten ons aan bij de verklaring van gisteren over Iran door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de 
Rechten van de Mens, inclusief de oproep om de toegang van Iraniërs tot het internet onmiddellijk te herstellen" aldus 
Stephane Dujarric, woordvoerder van de Secretaris-Generaal, in een verklaring.40 

 

 

 

38 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25311&LangID=E. 

39 https://edition.cnn.com/2019/11/20/middleeast/iran-fuel-protests-intl/index.html 

40 https://edition.cnn.com/2019/11/20/middleeast/iran-fuel-protests-intl/index.html 

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25311&LangID=E
https://edition.cnn.com/2019/11/20/middleeast/iran-fuel-protests-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2019/11/20/middleeast/iran-fuel-protests-intl/index.html
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Canada 

Andrew Scheer, leider van de Canadese conservatieven en leider 
van de officiële oppositie, uitte zijn steun voor de protesten in Iran, "die 
dapper hun tirannieke regering het hoofd bieden." Scheer riep de 
Canadese regering op de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) aan 
te wijzen als een terroristische organisatie. 

Het Canadese parlementslid Candice Bergen sprak haar steun uit 
voor het Iraanse volk en hun aanhoudende landelijke opstand. “De 
wereld ziet het Iraanse volk opstaan en, op zoek naar vrijheid, 
terugvechten tegen een corrupt en brutaal regime. Ik sta volledig achter 
hun inspanningen en ben er trots op om bij de mensen van Iran te 
staan.” zei ze. 

 

Verenigde Staten 

De Amerikaanse vertegenwoordiging in Genève heeft, in een 
tweet op 21 november, de Iraanse autoriteiten sterk veroordeeld 
voor "gewelddaden tegen Iraanse demonstranten”. 

Zij geeft daarin uiting aan haar diepe bezorgdheid over de meldingen 
van dodelijke slachtoffers en dringt er bij de Islamitische Republiek 
op aan "acht te slaan op de eisen van haar bevolking en te stoppen 
met de flagrante schending van hun mensenrechten" 

De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de Iraanse 
minister van Communicatie voor zijn rol in "grootschalige 
internetcensuur", een verwijzing naar een landelijke afsluiting van vijf 
dagen die bedoeld was om protesten tegen stijgingen van de 
brandstofprijzen door Teheran te onderdrukken. 

De sancties, die vrijdag aan Mohammad Javad Azari-Jahromi werden 
opgelegd, moeten al zijn bezittingen in Amerikaans rechtsgebied 
blokkeren, of "bevriezen", zei het ministerie van Financiën in een 
verklaring, eraan toevoegend dat Amerikaanse voorschriften in het 
algemeen transacties met betrekking tot dergelijke bezittingen, 
zowel door Amerikanen als door wie op doorreis zijn in Amerika, 
verbieden.41 

 

  

 

 

41 https://www.aljazeera.com/ajimpact/sanctions-iran-information-minister-internet-blackout-191122172936019.html 
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De tweede week 

Arrestaties en doden 

Woordvoerder van justitie bezoekt gevangenen in Teheran. De persconferentie van de rechterlijke macht werd gehouden 
tijdens een bezoek aan het politiebureau van Groot-Teheran. Gholamhossein Esmaeili, woordvoerder van de rechterlijke 
macht, hield op zaterdag 23 november 2019 een persconferentie. 42 

 

 

 

 

RADIO FARDA – 27 november 2019:  

“Radio Farda interviewde een vader wiens zoon tijdens recente anti-
regeringsprotesten in Iran door veiligheidstroepen werd gedood. 

In gesprek met Kianoush Farid van Radio Farda herinnert Manouchehr 
Bakhtiari zich de trieste dag waarop de veiligheidstroepen van de 
Islamitische Republiek zijn 27-jarige zoon Pouya neerschoten. "Mijn zoon 
werd geraakt en vermoord op zaterdag 16 november terwijl hij naast zijn 
moeder stond in Mehr Shahr-stad, Karaj, (ongeveer 35 mijl) ten westen van 
de hoofdstad Teheran." 

Tijdens de tweede dag van wijdverbreide protesten tegen een van de ene dag op de andere doorgevoerde drievoudige 
stijging van de benzineprijzen, verbrijzelde een kogel Pouya's schedel terwijl hij samen met zijn moeder en zus opliep in 
de demonstratie. Hij stierf op weg naar het ziekenhuis. 

 

 

42 https://www.yjc.ir/fa/news/714811 

D e  g e v a n g e n e n  z i j n  g e a r r e s t e e r d  t i jd e n s  r e c e n t e  d e m o n s t r a t i e s  i n  I r a n .  D e  s t a a t s m e d i a  h e b b e n  g e e n 
v e r d e r e  d e t a i l s  v r i jg e g e v e n  o v e r  d e  i d e n t i t e i t  v a n  d e  g e d e t i n e e r d e n .   
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Pouya, die elektrotechnisch ingenieur was, leidde een familiebedrijf. 

"Mijn zoon was dol op Perzische poëzie en de geschiedenis van Iran en was ondertussen van plan om naar Canada te 
emigreren," merkt Manouchehr Bakhtiari met een zucht op. 

Niettemin kostte het de gerechtelijke autoriteiten een volledige dag om het lichaam van de jonge ingenieur vrij te laten. 

Zijn vrouw citerend vertelt Bakhtiari aan Radio Farda dat "ik ineens mensen een lichaam zag dragen. Het was van mijn 
zoon." Pouya's moeder is zo geschokt dat haar man zegt: "Ze is geestelijk verwoest sinds ze de schedel van haar zoon 
door een kogel verbrijzeld zag." 

Bakhtiari bezweert dat zijn vrouw, zoon en dochter er alleen maar op uit gegaan waren om te protesteren tegen de 
stijging van de benzineprijzen.” 43 

IRANWIRE – 28 november 2019: 

"Ze brachten een oude vrouw naar het Fayaz-Bakhsh-ziekenhuis die in het hart werd geschoten terwijl ze uit het 
raam keek" zei een arts, terwijl ambtenaren van de Islamitische Republiek blijven zwijgen over het aantal mensen dat 
tijdens de recente landelijke protesten overleden is. 

De arts behoort tot een groep medici die zichzelf 'Anonieme artsen voor de mensenrechten' noemen en die in Iraanse 
ziekenhuizen in het hele land werken. De groep, waarvan de identiteit is geverifieerd door IranWire, rapporteert over de 

situatie in verschillende ziekenhuizen sinds het begin van de protesten. 
Ze zeggen dat de autoriteiten bij het vernietigen van de protesten zowel 
met militaire munitie als met hagel schoten – en die schoten waren 
vooral gericht op de hoofden en harten van de demonstranten. 

"Het lijkt alsof ze alleen maar schieten om te doden" zegt een van de 
artsen. "Ze schoten zelfs op degenen die vanuit de daken of ramen 
toekeken, zoals de oude vrouw die naar een ziekenhuis in Teheran werd 
gebracht nadat ze in het hart werd geschoten." 

Een aantal van deze artsen, van wie de meesten in ziekenhuizen in en 
rond Teheran werken, hebben hun eigen statistieken verzameld over het 
aantal gedode demonstranten in de eerste drie dagen van de protesten, 

van zaterdag 16 november tot maandag 18 november. Volgens deze statistieken stierven gedurende die drie dagen 104 
mensen in ziekenhuizen geassocieerd met de Organisatie voor Sociale Zekerheid in Teheran en de omliggende gebieden. 
De getallen zijn als volgt: 

Shahriar-ziekenhuis van de Sociale Zekerheid 15 

Shahriar Sajjad-ziekenhuis 36 

Fayaz-Bakhsh-ziekenhuis 14 

Islamshahr 9 

Robat Karim 10 

Qods (Ghaleh Hasan Khan) 20 

"In slechts één dienst zag ik met mijn eigen ogen 12 mensen die gedood waren en 10 van hen waren in het hoofd 
geschoten" zegt een arts die in een ziekenhuis in de stad Qods werkt. "De een werd in het hart geschoten en de ander in 
zijn keel." Volgens de arts werden de protesten in steden rond Teheran en Karaj, waaronder Shahriar en Qods, en in alle 
steden van Teheran tot Karaj met extreem geweld neergeslagen. 

De artsen zeiden ook dat in de eerste drie dagen van de protesten in drie ziekenhuizen in de westelijke stad Kermanshah 
16 mensen waren gestorven: “Acht in het Taleghani-ziekenhuis, drie in het Imam Reza-ziekenhuis en vijf in het Imam 

 

 

43 https://en.radiofarda.com/a/father-tells-how-his-son-was-shot-dead-during-iran-protests/30295717.html  

Iraanse artsen: de politie richtte op de hoofden 
en harten van de demonstranten 
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Khomeini-ziekenhuis. Deze cijfers omvatten geen ziekenhuizen die behoren tot het leger, de Revolutionaire Garde en de 
politie”, aldus hun rapporten. 

Volgens de artsen die IranWire sprak meldden de universitaire medische centra van de  Universiteit van Iran in de 
gebieden Teheran, Shahriar en Robat Karim dat daar 64 mensen waren gedood en meer dan 600 gewond. 

"Er waren veel door hagel veroorzaakte verwondingen" vertelde een van de artsen aan IranWire. “We hebben ze 
geröntgend; als de hagelkorrels de botten niet hadden bereikt lieten we ze gaan en vertelden hen ze dat ze later naar 
een chirurg moesten gaan om de korrels te laten verwijderen. Want als de hagel zich in zachte weefsels bevindt is het 
enige gevaar een infectie in die weefsels; daarom hebben we hen met antibiotica behandeld." 

De artsen zeiden ook dat er meer dan 30 mensen waren gedood in Javanrud in de provincie Kermanshah, in Bukan in 
West-Azerbeidzjan en in Marivan in Koerdistan: "15 in Javanrud, minstens 10 in Marivan en minstens zeven in Bukan", 
aldus het rapport. 

"De repressie was gewelddadiger dan wat we eerder hebben gehoord of gezien" vertelde een van de artsen aan IranWire. 
"Het bevel om te doden werd al op de allereerste dag uitgegeven en daarom richtten ze op de hoofden en harten van de 
demonstranten." 44 

IRANWIRE – 28 november 2019: 

• “Arsham Ebrahimi, een jongeman van 21 jaar, werd gedood 
tijdens recente protesten in Isfahan. Hij werd op 16 november 
dodelijk getroffen en stierf in het ziekenhuis. 

• Hoewel de familie Ebrahimi veel mensen in Isfahan kent, 
duurde het dagen voordat ze een spoor van Arsham vonden 
nadat hij was doodgeschoten. "Na vier dagen zoeken", zegt 
Behzad Ebrahimi, "belde de gouverneur van Isfahan mij om 
’s-nachts om 1:30 uur en zei: “Mijn medeleven. Hij is 
gestorven.” 

• Hij zegt dat de autoriteiten weigerden het lichaam van 
Arsham te overhandigen. Na herhaalde verzoeken overhandigden ze het lichaam wel aan hen, maar alleen op 
voorwaarde dat hij 's nachts zou worden begraven. 

• “Ze zeiden dat de [provinciale] veiligheidsraad heeft gelast dat het lichaam 's nachts wordt begraven. We zeiden 
herhaaldelijk dat het regende, dat het sneeuwde, maar ze luisterden niet. Ze stuurden vier politieagenten met 
ons mee, zodat we het lichaam niet ergens anders naartoe zouden brengen en we hem zouden begraven. ' 

• Hij zegt dat Arsham niets te maken had met de protesten en alleen maar in een file zat als gevolg van de 
protesten toen hij thuiskwam van zijn werk. "Onze jongen had niets te maken met de botsingen", zegt zijn oom. 
“Hij werkte voor een bedrijf dat brandblusserapparaten hervult en keerde terug naar huis toen hij in de file 
kwam te staan. Zijn vader maakte zich zorgen en belde hem op. Arsham vertelde mijn broer dat ze in de 
omgeving waar hij was banden in brand staken en dat hij vast zat in het verkeer. Zijn vader stelde voor dat hij 
de auto daar achter zou laten en naar huis zou komen. Maar Arsham was laat. Zijn zus belde hem en hij zei dat 
hij naar huis kwam, maar plotseling hoorde mijn broer schoten. Hij stapte op de fiets en verliet het huis. Het was 
dicht bij hun huis, misschien op 700 of 800 meter afstand. Mijn broer zag de auto maar hij was leeg. We zochten 
een paar dagen naar hem totdat de gouverneur mij belde.” 

Hoe zit het met mensen zonder connecties? 

• We vroegen Behzad Ebrahimi of hij dacht dat andere mensen wier dierbaren tijdens de protesten waren vermist, 
maar die niet de connecties hebben die hij heeft, hetzelfde proces zouden kunnen doorlopen als hij, en 
antwoorden vinden. "Nee" antwoordde hij zonder aarzeling. "Ik denk het niet, want het lijkt erop dat de 
veiligheidsraad heeft bevolen dat alle [doden] binnen een uur begraven moeten worden op een door hen 
aangewezen plaats. Arsham was ook een van degenen waarvan ze zeiden dat ze samen moesten worden 

 

 

44 https://iranwire.com/en/features/6509 
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begraven op de Bagh Rezvan [begraafplaats] in Isfahan, maar we konden zijn lichaam uit Bagh Rezvan halen en 
hem begraven in onze eigen buurt van Babukan." 

• De familie Ebrahimi is erin geslaagd met een paar ooggetuigen te praten. "Volgens ooggetuigen had Arsham de 
auto verlaten en rende hij naar huis toen hij plotseling op de grond viel", zegt zijn oom. "Ze zetten hem in een 
auto en brachten hem naar het ziekenhuis." 

• Bij toeval ontmoette het gezin de arts die Arsham in het ziekenhuis onderzocht. "Zijn moeder viel flauw tijdens 
de [begrafenis] ceremonies en zij brachten haar naar de dokter" zegt Behzad Ebrahimi. "Mijn broer en zijn vrouw 
zijn neef en nicht, dus de familienaam van Arshams moeder is ook Ebrahimi. Toen de arts vroeg wat er was 
gebeurd, vertelden ze hem over haar zoon. En de dokter kende hem omdat ze Arsham naar zijn naam hadden 
gevraagd.” 

• Volgens de arts was Arsham van achteren beschoten en was zijn milt of lever geraakt. De arts probeerde hem te 
redden, maar hij verloor te veel bloed en stierf. De dokter had hem gevraagd wat hij aan het doen was toen hij 
werd neergeschoten en hij had gezegd dat hij terugkwam van zijn werk. 

• "Hij was 195 cm lang, maar als hij hier drie dagen zat, zou je geen geluid van hem horen", zegt zijn oom. “Dit was 
onze beloning. Wat had hij gedaan om dit lot te verdienen?” 

Zeg niets tegen de media  

• "Op de allereerste dag zeiden ze ons, niet met buitenlandse media te praten totdat de details definitief bekend 
waren" zegt Behnam Ebrahimi. “Maar ze hebben ons nog niets verteld. Wat wel duidelijk is, is dat we onze 21-
jarige jongeman hebben verloren en het hele gezin verwoest is. We kennen nog steeds de waarheid niet en we 
weten niet precies wat er is gebeurd.” Een vertegenwoordiger van de inlichtingendiensten heeft hem verteld 
dat ze onderzoek deden en de zaak naar de officier van justitie zouden sturen, “maar niemand heeft me nog 
gebeld” zegt hij. 

• “Ik heb gouverneur Sistani en zijn plaatsvervanger Heydar Ghasemi gezegd dat de moordenaar van deze 
jongeman gevonden moet worden.” De afgelopen dagen hebben veel mensen de familie Ebrahimi bezocht om 
hen te beklagen en hun deelneming te betuigen. "We spraken met de veteranen die bij ons thuis waren 

gekomen" zegt de oom van Arsham Ebrahimi. “We respecteren de rechten van mensen, maar we kunnen het 

in brand steken van banken en vernietigen van openbaar eigendom niet goedkeuren. Aan de andere kant kunnen 
we ook niet goedkeuren wat ze hebben gedaan [met de demonstranten]. We zouden mensen hun mening 
moeten laten geven. Als ze dan toch wilden schieten hadden ze hen in de benen kunnen schieten, maar ze 
schoten ze in het gezicht.” Na een pauze zegt hij: “Natuurlijk heb ik geen nauwkeurige informatie over de 
anderen, dus meer kan ik niet zeggen.” 45 

IRANWIRE – 28 november 2019: 

“Er zijn twee weken verstreken sinds de protesten tegen de brandstofprijzen in Iran begonnen - toen de regering niet 
alleen probeerde de onrust te onderdrukken, maar ook de internettoegang blokkeerde - en de verstoring van het 
telecommunicatiesysteem duurt nog steeds voort. Sommige experts zijn van mening dat het gebrek aan 
internetverbinding voor mobiele operators en internetproviders bedoeld was om Iraniërs het zicht te benemen op de 
foto's en video's die door burgerjournalisten in het land zijn gemaakt. 

Dit rapport werd op 16 november gefilmd door Mobin, een burgerjournalist in Ahvaz, en werd uiteindelijk na 11 dagen 
naar IranWire gestuurd. 

Mobin vertelde IranWire: Mensen begonnen [op 16 november] vanaf 9 uur spontaan te protesteren. Ik had het huis 
verlaten om een boodschap te doen maar toen ik mensen zag samenstromen gaf ik het op. Ik bleef op straat. De mensen 
zijn de afgelopen jaren slimmer en meer ervaren geworden. We hebben aanvallen door de oproerpolitie meegemaakt, 
dus we hebben ons best gedaan om ze niet uit te provoceren of een excuus te geven om ons aan te vallen. De video's die 
ik heb gemaakt zijn ook duidelijk. Mensen zouden elkaar uitnodigen om te gaan zitten. Iedereen zat op straat. Ze 
schudden handen en scandeerden: "Brandstof is duurder geworden, de armen zijn armer geworden", en soortgelijke 
leuzen. 

De video laat zien dat demonstranten soms zelfs de oproerpolitie hebben opgeroepen om zich bij de mensen aan te 
sluiten. 

 

 

45 https://iranwire.com/en/features/6507 



24 

 

Mobin gelooft dat, terwijl de mensen van plan waren om hun protesten vreedzaam te laten verlopen, ambtenaren al van 
plan waren om de menigte aan te vallen. 

“Vanaf het moment dat ik om 9 uur ’s-morgens op straat kwam, toen er nog steeds mensen bij kwamen, tot rond 9 uur 
’s-avonds gebeurde er niets. Niemand heeft iets in brand gestoken, niemand was gewelddadig” vertelde Mobin aan 
IranWire. “Maar rond middernacht stond een van de mensen in de menigte op en begon te praten over armoede. 
Plotseling werden er schoten afgevuurd - de veiligheidstroepen gebruikten zowel rubber als echte patronen. De 
oproerpolitie nam vervolgens zijn toevlucht tot traangas. Veel mensen raakten gewond, sommigen vlak voor mij." 

Mobin voegt eraan toe dat, hoewel hij het zelf niet heeft gezien, sommige mensen zijn gedood tijdens dit incident. 

"We hoorden mensen schreeuwen" zei Mobin, "en zeggen dat er jonge mensen gedood werden" Het was niet 
verwonderlijk. Een paar dagen geleden openden de politie en de Basij in Ahvaz het vuur op mensen na de begrafenis van 
de populaire dichter Hasan Heydari, die onder verdachte omstandigheden in het ziekenhuis was gestorven. We moesten 
wegrennen. De regeringstroepen waren tot de tanden bewapend en de mensen waren weerloos. Ons enige wapen was 
schreeuwen en stenen gooien. Ze schoten op ons volgens hun opdracht, wij schreeuwden van honger en armoede." 

Mobin zegt dat hij "nooit zou kunnen begrijpen hoe een persoon, die deel uitmaakt van een samenleving, alleen door 
van kleding te wisselen zichzelf het recht kan geven om op zijn medeburgers te schieten, ze te verwonden of te doden. 
De autoriteiten hebben de mensen gedood en vervolgens via hun nationale media hun gebruikelijke praatjes verkocht. 
Ze zeiden dat het een rel was. Dit was geen rel. We hebben honger. We renden door de steegjes. Sommige mensen 
openden hun deuren om de mensen te beschermen, anderen niet." 

Mobin eindigt zijn getuigenis door te zeggen dat “er die middag geen geweld was gebruikt door de demonstranten in 
Ahvaz. Nadat we gewond waren geraakt, nadat sommigen van ons waren gedood, was het voor ons niet mogelijk om 
ofwel onze hoofden te buigen en naar huis terug te keren, ofwel op te staan en te vechten voor onze rechten. Tot die tijd 
was er geen intentie om gewelddadig te zijn. We hebben ons hoofd koel gehouden. Maar na 21 uur zwegen de mensen 
niet meer. Beschaafd zijn en leuzen roepen zijn geldig als de andere kant ook beschaafd is. Maar je kunt niet beschaafd 
handelen terwijl de andere kant op je schiet". 46 

NETWERK VOOR DE MENSENRECHTEN IN KOERDISTAN – 28 november 2019:  

“Meer dan 200 gevangenen uit de steden Javanrud, Sare pol Zahab, Kermanshah, Marivan en Saqqez zijn overgebracht 
naar de centrale gevangenissen van Sanandaj en Dizelabad in Kermanshah, zo vertelden verschillende bronnen aan het 
Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN). 

Volgens deze bronnen hadden de gevangenissen in Dizelabad, Kermanshah en Sanandaj al onvoldoende faciliteiten en 
heeft de overbrenging van gevangenen, die tijdens recente protesten in verschillende steden van Koerdistan zijn 
gearresteerd, de toestand van de gevangenen in deze gevangenissen nijpender gemaakt. 

De bronnen voegden eraan toe dat sommige gevangenen gewond waren geraakt als gevolg van slagen of schoten en dat 
hen medische behandeling werd geweigerd vanwege de beperkte medische voorzieningen en het gebrek aan artsen in 
die gevangenissen. 

De gedetineerde kinderen zijn ook overgebracht naar het Correctioneel Centrum voor de Jeugd en het 
Quarantainecentrum van de centrale gevangenissen van Sanandaj en Dizelabad in Kermanshah.” 47 

IRAN NEWS WIRE, de website van staatspersbureau Tasnim citerend – 28 november 2019:  

“In Karaj in de buurt van Teheran werden drie vrouwen opgepakt wegens het scanderen van leuzen tegen de staat tijdens 
de landelijke protesten in Iran”, zei een staatspersbureau dat banden heeft met de Islamitische Revolutionaire Garde 
(IRGC). 

 

 

46 https://iranwire.com/en/features/6508 

https://www.youtube.com/watch?v=6TSw-B1s6c8 

https://www.youtube.com/watch?v=Xeu9a7xpOq4&feature=emb_logo  

47 http://kurdistanhumanrights.net/en/latest-news-from-mass-protests-in-iranian-kurdistan/ 

http://kurdistanhumanrights.net/en/latest-news-from-mass-protests-in-iranian-kurdistan/
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Het hoofd van de politie van de provincie Alborz zei dat de vrouwen in Mohammad Shahr zijn gearresteerd wegens 
"verstoring van de openbare orde". 

"Na de aankondiging van het rantsoeneren van benzine zetten drie mensen in Mohammad Shahr, Karaj, midden op straat 
de motoren van hun auto's uit om te protesteren en slogans die de normen overtreden te scanderen" zo vertelde Abbas 
Ali Mohammadian aan persbureau Tasnim. 

De korpschef zei dat de vrouwen het publiek aanmoedigden om "illegale bijeenkomsten" te houden en achter de eerste 
"opruiing" in Mohammad Shahr zaten. 

Mohammadian zei dat de vrouwen geïdentificeerd werden tijdens "gecompliceerde" inlichtingenmaatregelen en dat ze 
werden opgepakt via een verrassingsaanval. 

"De wet neemt harde actie tegen dit soort mensen die van plan zijn de openbare orde te verstoren" zei hij, eraan 
toevoegend dat de politie krachtig alle "elementen" arresteerde die betrokken waren bij protesten." 48 

NETWERK VOOR DE MENSENRECHTEN IN KOERDISTAN – 28 november 2019:  

“Een Koerdische burger uit Marivan, als dierenarts afgestudeerd aan de 
Orumiyeh Universiteit, werd tijdens een massaprotest in Kermanshah door 
veiligheidstroepen gedood. 

Burhan Mansournia was in Kermanshah tijdens zijn militaire dienst na het 
behalen van zijn diploma. 

“Op 16 november werd Burhan Mansournia in de rug geschoten. De kogel 
kwam uit zijn buik en hij raakte ernstig gewond waarvoor hij een operatie 
onderging maar toch zijn leven verloor vanwege zijn kritieke verwonding. 

Nog twee andere burgers, Abdulreza Shirzadi en Sajjad Bagheri, werden ook doodgeschoten" vertelde een bron aan het 
Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN). 

Burhan Mansourina werd overgebracht naar de ambulance die er na een noodoproep naartoe was gegaan, zei de bron. 
Een kogel sloeg echter in zijn middel in en verliet die weer via zijn buik, wat leidde tot het breken van zijn darm en daarom 
werd hij geopereerd. 

Op 17 november werd Mansournia wakker en vroeg toen zijn familieleden om hem naar zijn geboortestad Marivan te 
brengen. In de avond van 18 november raakte hij plotseling in coma en werd niet meer wakker. 

Ooggetuigen geloven dat hij zijn leven heeft verloren door gebrek aan medische zorg en ernstige bloedingen, hoewel de 
administratie van het ziekenhuis zijn familie vijf miljoen Toman in rekening brachten voor de operatie. 

De forensische afdeling in Kermanshah heeft naar verluidt negen uur na zijn dood het lichaam van Burhan Mansournia 
aan zijn familie overgedragen; uiteindelijk is hij op de begraafplaats van Marivan begraven. 

Zijn familie staat momenteel onder druk van beveiligingsinstanties die hen hebben bedreigd dat het onthullen van het 
verhaal van zijn dood voor hen ernstige gevolgen zal hebben." 49 

  

 

 

48 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/07/2148602 

https://irannewswire.org/3-women-arrested-for-chanting-against-regime-in-irans-nationwide-protests/ 

49 http://kurdistanhumanrights.net/en/kurdish-vet-shot-dead-in-protests/ 

https://irannewswire.org/3-women-arrested-for-chanting-against-regime-in-irans-nationwide-protests/
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Officiële reacties en bedreigingen uit Iran 

IRAN HRM (MENSENRECHTEN MONITOR VOOR IRAN) – 29 november 2019: 

"Abolfazl Bahrampour die werd geïntroduceerd als "Koran-expert" dringt 
aan op kruisamputatie voor degenen die tijdens de demonstraties zijn 
gearresteerd. 

In een programma uitgezonden door de staatstelevisie van Iran (Islamic 
Republic of Iran Broadcasting - IRIB) zei een zogenaamde 'Koran-expert' dat 
degenen die tijdens de recente anti-regeringsdemonstraties gearresteerd 
werden gestraft moeten worden door middel van een openbare 
kruisamputatie van hun handen en voeten. Volgens hem moeten lijden ze; 
hun handen en voeten moeten worden geamputeerd en ze moeten op de 
plaats van hun misdaad worden geëxecuteerd of gestraft. 

Bahrampour maakte deze afschuwelijke opmerkingen in een dagelijks 
programma op IRIB, waarin hij eiste, de demonstranten op te hangen of ze te verminken door "ze in stukken te snijden, 
de rechterhand samen met het linkerbeen" en ze vervolgens vrij te laten in de samenleving, en verklaarde dat degenen 
die hadden deelgenomen aan de protesten moeten worden "verbannen naar een gebroken schip in het midden van de 
zee en daar wonen totdat ze sterven". 

Bahrampour beweerde dat hij spreekt op basis van koranverzen en dat "niemand hem in de toekomst kan beschuldigen." 
Hij zei: "De Koran moet correct geïnterpreteerd worden. Er staat dat ze moeten lijden als ze worden gedood. Niet alleen 
maar gedood. Dit is wat het vers zegt. Onze grote geleerden zijn gespecialiseerd in de interpretatie. Corrigeer me als ik 
me vergis in mijn vertaling. Ze moeten lijden als ze worden gedood. Ze moeten opgehangen worden ... Luister, als een 
van deze uitspraken wordt uitgevoerd is het een les voor anderen, die zullen niets durven doen. Dit moet in het openbaar 
worden uitgevoerd. Ze moeten op de plaats van hun misdrijf worden geëxecuteerd of gestraft. Dan staat er dat ze 
gruwelijk moeten worden geamputeerd. Hun rechterhand en linkervoet. Dit is serieus. Vier vingers van de rechterhand 
moeten worden afgesneden en de tenen van de linkervoet. Dan moeten ze losgelaten worden in de samenleving. En ze 
moeten het land uit worden gezet. Dit betekent niet dat ze naar Shiraz met zijn mooie weer worden gestuurd. Stuur ze 
op een oud, versleten schip ergens naar het midden van een oceaan. Ze zouden daar moeten wonen tot ze sterven.” 

Volgens informatie verzameld uit mensenrechtenbronnen en rapporten gepubliceerd door de staatsmedia, zijn minstens 
10.000 demonstranten gearresteerd, velen nadat ze tijdens de recente protesten tegen de prijsstijging van benzine in 
Iran gewond waren geraakt door toedoen van de veiligheidstroepen. 

Na de protesten noemde Opperste Leider Khamenei in een toespraak op televisie de demonstranten "hooligans". 
Gedurende de volgende dagen mobiliseerde het regime al zijn troepen tegen de demonstranten en opende het vuur op 
bijeenkomsten. Ten minste 450 demonstranten werden gedood, onder wie verschillende kinderen, terwijl er meer dan 
4000 gewond raakten. 

Verschillende kopstukken van het regime hebben beloofd hard tegen de demonstranten op te treden. 

Een aantal gevangenen is op de staatstelevisie getoond, terwijl sommigen, waaronder ook minderjarigen, werden 
gedwongen om hun "misdaden" te "bekennen" terwijl ze om vergeving smeekten." 50 

 

 

 

 

50 https://iran-hrm.com/index.php/2019/11/29/khameneis-lackey-recommends-torturing-arrested-protesters/ 

 

Khamenei’s lakei beveelt foltering van 
gearresteerde demonstranten aan. 

https://iran-hrm.com/index.php/2019/11/29/khameneis-lackey-recommends-torturing-arrested-protesters/
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Internationale reacties 

NEW YORK TIMES – 26 november 2019:   

De autoriteiten in Iran versterkten dinsdag hun represailles tegen de 
protesten die het land vorige week overspoelden, waarbij "zes 
hoofdelementen" die beschuldigd werden van het uitlokken van rellen 
in Teheran gearresteerd werden en Iraanse journalisten in het 
buitenland die over de chaos publiceerden met straffen bedreigd 
werden. 

Hoewel de internetdienst in Iran, die na het uitbreken van de protesten 
was afgesloten, gedeeltelijk is hersteld, kan deze voor onbepaalde tijd 
worden beperkt, waarschuwden overheidsfunctionarissen. Mobiele telefoontoegang tot het internet blijft geblokkeerd. 

De gevolgen van de versterkte reactie op de protesten, gemeld in officiële Iraanse media, kwamen naar buiten toen 
minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei dat de Amerikaanse regering na zijn oproep vorige week bijna 20.000 
berichten, video's, foto's en aantekeningen van Iraniërs had ontvangen als bewijs dat de protesten tijdens de afsluiting 
van het internet gewelddadig onderdrukt werden. 

De regering moet nog cijfers over slachtoffers en arrestaties melden, maar er zijn sterke aanwijzingen dat de protesten 
de dodelijkste in het land waren sinds de verkiezingsonrust die in Iran tien jaar geleden voor woelingen zorgde. 

Amnesty International zei dat meer dan 140 mensen gedood zijn, meestal door vuurwapens - een cijfer dat door Iraanse 
ambtenaren als speculatief wordt bekritiseerd. Twee journalisten namen contact op met mensen in het land die uit 
bezorgdheid om hun veiligheid op voorwaarde van anonimiteit spraken. Ze zeiden, gebaseerd op rapporten van 
lijkschouwers, dat het dodental ten minste 218 was, dat meer dan 1900 mensen gewond raakten en minstens 7000 
gearresteerd. 

De regering zei vorige week dat landelijk ongeveer 100 "leiders en meesterbreinen" opgepakt waren en gaf aan dat er 
meer arrestaties zouden plaatsvinden. De politiecommandant in Teheran, Mohsen Khancherli, zei dinsdag dat “de 
autoriteiten zes hoofdelementen achter de gewelddadige rellen die Teheran onlangs hadden getroffen hadden 
gearresteerd” en dat “de verdachten hun sabotage hadden bekend”. 51 

 

  

 

 

51 https://www.nytimes.com/2019/11/26/world/middleeast/iran-protests-crackdown.html 
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Derde week 

Arrestaties en doden  

SECRETARIAAT VAN DE NATIONALE VERZETSRAAD VAN IRAN – 29 november 2019: 

 

De namen van 179 gedode demonstranten: 

 

 

 

 

 

1  Teheran   Majid Hessabi  
90 Andimeshk  … Najafvand  

2  Teheran   Seyed Hamid Taheri  
91 

Ramhurmoz 
Khuzestan 

 Hadi Ghorbani   

3  Teheran   Nikta Esfandbani (14 jaar)  ♀ 
92 

Ramhurmoz 
Khuzestan 

… Moussavi   

4  Teheran   Majid Fallahpour  
93 Shushtar  Ahmad Moussavi Jo’aveleh  

5  Teheran   Ms Mina Sheikhi   
94 Abadan  Ali Baghlani  

6  Teheran   Ms Golnaz Samsami   
95 Mahshahr  Hamid Sheikhani  

7  Teheran   Sajjad Baqeri  
96 Mahshahr  Razzaq Nasserzadeh  

8  Teheran   Fereidoun Kazemi  
97 Mahshahr  Atighi ♀  

9  Teheran   Ali Behboudi  
98 Mahshahr  … Hatavi   

10  Teheran   Ali Morad manesh  
99 Mahshahr  Ghassem Bavi  

11  Teheran   Abdollah Ajarloo  
100 Mahshahr  Mohammad Khaleghi  

12  Teheran   Ali Dahlir  
101 Mahshahr  Adnan Helali  

13  Teheran   Yashar Alizadeh  
102 Mahshahr  Mojtaba Ebadi  

14  Teheran   Peyman Nouri  
103 Mahshahr  Mansour Daris  

15  Teheran   Mahmoud Vali e Elahi  
104 Mahshahr  Abbas (Reza) Assakereh  

16  Teheran   Moussa Shahsavand  
105 Mahshahr  Ahmad Khajeh Albughli  

17  Teheran   Ali Shahsavand  
106 Mahshahr  Ali Khajeh Albughli  

18  Teheran   Hamzeh Shahsavand  
107 Mahshahr  Mohammad Khaledi  

19  Teheran   Khosro Bakhtiari  
108 Mahshahr  Youssef Khaledi  

20  Teheran   Saeed Yousefi  
109 Shiraz Kelar  Rassoul Ghavimi   

21  Teheran   Hossein Yami  
110 Shiraz  Mohammad Reza Ja♀hidi  

22  Teheran   Hossein Issavand  
111 Shiraz Marvdasht  Mehdi Nekoui   

23  Teheran   Seyed Qassem Hosseini  
112 Shiraz  Amir Alvandi  

24  Teheran   Erfan Faeqi  
113 Shiraz  Abdollah Ghavimi  

25  Teheran   Mehrdad Moin  
114 Shiraz  Mehdi Nekoui Ali Abadi  

26  Teheran Qods  Hossein Shahbazi   
115 Shiraz  Reza Jafari  

27  Teheran Qods  …Alizadeh   
116 Shiraz  Majid Hashemi  

28  Teheran Qods  Javad Babai   
117 Shiraz  Janfeshan Assadi  

29  Teheran 
Islamshahr 

 Amir Reza Abdullahi   
118 Shiraz  … Parsai   

30  Teheran 
Islamshahr 

 Iman Rassouli   
119 Shiraz  … Parsai  

31  Teheran 
Islamshahr 

 Mohsen Jafarpanah   
120 Sirjan  Ruhollah Nazari Fat’habadi  

32  Teheran 
Islamshahr 

 Arash Kohzadi   
121 Gar♀ar  Hassan Tavoosi  

33  Teheran 
Islamshahr 

 Mohammad Mehdi Haghgouy   
122 Sannandaj  Mozzafar Seifi  
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34  Teheran Shahriar  Reza Hassanvand   
123 Sanandaj  … Fa’eq  

35  Teheran Shahriar  Ebrahim Mohammad Pour   
124 Sanandaj  Ali Baghlani  

36  Teheran Shahriar Azadeh Zarbi  ♀ 
125 Sanandaj  Saneh Shahoo  

37  Teheran Shahriar  Mehdi Paapi   
126 Saqqez  Mohammad Heydarian  

38  Teheran Shahriar  Hossein Ghadami   
127 Bukan  Shelir Dadvand  

39  Teheran Shahriar  Mehdi Da’emi   
128 Bukan  Hiva Naderi ♀ 

40  Teheran Shahriar  Ehsan Shiri   
129 Marivan  Mehran Taak  

41  Teheran Shahriar  Milad Najahvand   
130 Marivan  Behrouz Maleki  

42  Teheran Shahriar  Aliollah Amini   
131 Marivan  Usman Naderi  

43  Teheran Shahriar  Qassem Rezai   
132 Marivan  Danial Ostovari  

44  Teheran Shahriar  … Yar Mohammadi   
133 Marivan  Edris Bivareh  

45  Teheran Shahriar   … Momeni  
134 Marivan  Usman Ahmadi  

46  Teheran Shahriar Seyed Mohammad Hossein Tahaei   
135 Marivan  Aryan Rajabi ♀  

47  Teheran 
Baharestan 

 Fatima Habbibi  ♀ 
136 Javanroud  Hamzeh Naghdi  

48  Teheran 
Baherestan 

Gol Agha Nouri   
137 Javanroud  Farshad Kheir-andish  

49  Provincie Alborz  Hadi Sartipi  
138 Javanroud  Ali (Yunes) Firouzbakht  

50  Provincie Alborz   Pedram Jafari Kamijani  
139 Javanroud  Yunes Houshangi  

51  Provincie Alborz 
(Fardis)  

 Ashur Kalna (christen)  
140 Javanroud  Kaveh Rezai  

52  Provincie Alborz 
(Fardis)  

 Omid Salehi  
141 Javanroud  Jabbar Tejareh  

53  Karaj   Dariush Zibanejad Monfared  
142 Javanroud  Kaveh Mohammadi  

54  Karaj   Gholamreza Bahrami  
143 Javanroud  Salman Rahmani  

55  Karaj   Omid Rezai  
144 Javanroud  … Aziz (gemeenteambtenaar)  

56  Karaj   Nasser Rezai  
145 Javanroud  Ebrahim Moradi  

57  Karaj   Amir Hossein Kabiri  
146 Javanroud  Mobin Abdollahi  

58  Karaj   Maysam Ahmadi  
147 Javanroud  Omran Validi  

59  Karaj   Mahnaz Mehdizadeh  ♀ 
148 Kermanshah  Hessam Barani Rad  

60  Karaj   Morteza Sadeqi Nader  
149 Kermanshah  Esmaeek Qaderenia  

61  Karaj   Ebrahim Mehdipour  
150 Kermanshah  Mozzafar Zahiri  

62  Karaj   Shahram Moini  
151 Kermanshah  Nader Biravand  

63  Karaj Mehrshahr  Hamid Rassouli   
152 Kermanshah  Nader Bijanvand  

64  Karaj   Reza Mo’azami Goudarzi  
153 Kermanshah  Mohammad Mirzai  

65  Karaj   Poya Bakhtiari  
154 Kermanshah  Mozzafar Vatandoust  

66  Karaj   Hossein Qassemi  
155 Kermanshah  Mostafa Farzami  

67  Karaj   Ameneh Shahbazi  ♀ 
156 Kermanshah  Yunes Ezzati  

68  Karaj   Amir Shokri  
157 Kermanshah  Moustafa Bakeri  

69  Ahvaz   Mohammad Reza Ossafi Zargani  
158 Kermanshah  Abdollah Shahabadi  

70  Ahvaz   Hamzeh Sevari  
159 Kermanshah  Mansour Fakhri  

71  Ahvaz   Meisam Mojadam  
160 Kermanshah  Ahmad Mansouri  

72  Ahvaz   Reza Atieh Neisi  
161 Kermanshah  Faramarz Rahimi  

73  Ahvaz   Mohammad Barhi (Barbehi)  
162 Kermanshah  Abdolreza Shirzadi  

74  Behbahan   Mohammad Hossein Ghanavati  
163 Kermanshah  Borhan Mansournia  

75  Behbahan   Javid Naaman  
164 Kermanshah  Foad Joshan  

76  Behbahan   Mehrdad Dashtizadeh  
165 Kermanshah  Nemat Hosseini  

77  Behbahan   Mahmoud Dashtizadeh  
166 Tabriz  Ali Hosseini  

78  Behbahan   Ehsan Abdollah Nejad  
167 Ardabil  Seyed Ali Fotohi Kousareh  

79  Behbahan   Ahmad Hashamdar  
168 Langroud  Pejman (Ali) Gholipour  

80  Behbahan   Shabnam Diani  ♀ 
169 Yazdanshahr  Sassan Eidivand  

81  Behbahan   … Taddayon   
170 Yazdanshahr  Rasoul Amani  

82  Behbahan   Farzad Ansari (Farzad Tazmipour)  
171 Yazdanshahr  … Davouvand  



30 

 

83  Khorra♀hahr   Meisam Mani’at  
172 Najafabad Isfahan  Mohammad Pour Pirali   

84  Khorra♀hahr   Khaled Min’at  
173 Qahdarijan Isfahan  Nematollah Shafiee   

85  Khorra♀hahr   Milad Hamidavi  
174 Isfahan  Javad Shayazi  

86  Khorra♀hahr   Meisam Abdolvahab Adgipour  
175 Isfahan  Arsham Ebrahimi  

87  Khorra♀hahr   Ali Ghazlavi  
176 Isfahan  Safar Odeivandi  

88  Khorra♀hahr   Ebrahim Matouri  
177 Isfahan  Ahmad Qorbani Dastjerdi  

89  Khorra♀hahr   Hossein Namimi  
178 Zanjan  Amir Hossein Abbasi  

    
179 Rasht  Mohammad Reza Nikvaran  

 

NATIONALE VERZETSRAAD VAN IRAN – 29 november 2019: 

“Teheran en andere steden zijn getuige van voortdurende protesten in minstens 180 steden in het hele land, waarbij 
minstens 450 doden en meer dan 4000 mensen gewond zijn geraakt door de onderdrukkende veiligheidstroepen van het 
regime. Uit rapporten blijkt ook dat meer dan 10.000 demonstranten zijn gearresteerd. 

Demonstranten eisen de omverwerping van het Iraanse regime en richten zich op zijn Opperste Leider Ali Khamenei, 
president Hassan Rouhani en de Revolutionaire Garde (IRGC) als de bron van corruptie en economische en sociale 
problemen en gebrek aan vrijheid en fundamentele rechten. 

Hoogtepunten van de opstand: 

• Aantal opstandige steden: 180 

• Aantal martelaren: minimaal 450 

• Aantal gewonden: meer dan 4000 

• Aantal gevangenen: meer dan 10.000” 52 

VROUWENCOMMISSIE VAN DE NATIONALE VERZETSRAAD VAN IRAN – 29 november 2019: 

Mahnaz Mehdizadeh Nader in Karaj werd half november tijdens de opstand in Iran 
door de Speciale Eenheden van de Staatsveiligheidsdienst drie keer beschoten. Toen 
haar lichaam werd overgedragen waarschuwden overheidsfunctionarissen haar 
familie, het nieuws over haar dood niet te verspreiden. 

 

 Naast mevrouw Mehdizadeh zijn ook de 
foto en leeftijd van mevrouw Azadeh 
Zarbi geverifieerd. 

 

 

En de foto van de vrouw die in Shahriar 
door het hoofd werd geschoten is die van 
mevrouw Golnaz Samsami wier naam al 
vermeld was in de lijst met martelaren van 
de opstand in Iran. 

 

 

 

 

 

52 https://www.ncr-iran.org/en/news/iran-protests/26980-iran-protests-fifteenth-day-of-the-uprising-for-regime-change  

Onder de martelaren van de 
opstand in Iran is de naam van 
nog een andere vrouw 
vastgesteld. Mahnaz 
Mehdizadeh Nader is de 16e 
vrouw die is geïdentificeerd als 
zijnde gedood tijdens de 
protesten 
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De namen van de 16 tot nu toe geïdentificeerde tot martelares gemaakte vrouwen zijn: 

• Mahnaz Mehdizadeh Nader, gedood in Karaj • Azar, verpleegster en moeder van 4 
kinderen, gedood in Karaj 

• Nikta Esfandani, 14, gedood in Teheran • Ameneh Shahbazifard, 34 en moeder van 3 
kinderen, gedood in Karaj 

• Een studente uit Saqqez, gedood in Sanandaj • Een vrouw, gedood in Rasht 

• Mina Sheikhi, gedood in Tehran • Golnaz Samsami, moeder van een 7-jarige 
jongen, gedood in Shahriar 

• Azadeh Zarbi, 28, gedood in Shahriar • Fatemeh Habibi, gedood in Baharestan, 
Teheran 

• Shabnam Diani, gedood in Behbahan • Ethghi, gedood in Mahshahr 

• Een ongeïdentificeerde vrouw, gedood in 
Mahshahr 

• Shelir Dadvand, gedood in Bukan 

• Een studente, gedood in Shiraz • Een vrouw, gedood in Saveh 

Het Iraanse verzet heeft kunnen verifiëren dat tijdens de opstand in Iran ten minste 450 personen zijn gedood. De Iraanse 
Volksbevrijdingsorganisatie heeft tot nu toe de namen van 179 van deze martelaren gepubliceerd. 

De kwaadaardige slachting van demonstranten in Iran is een duidelijk geval van misdaad tegen de menselijkheid en de 
leiders van het Iraanse regime moeten daarvoor een berechting tegemoet zien. Het Iraanse verzet roept op tot het sturen 

van een onderzoeksmissie naar Iran om de dood, verwonding en gevangenneming van demonstranten te onderzoeken.53 

IRAN NEWS WIRE – 30 november 2019: 

"Volgens een mensenrechtengroepering worden Iraanse 

demonstranten die in Karaj en Teheran werden gearresteerd in de 
Rajaei Shahr-gevangenis van Karaj zwaar gemarteld, onder meer door 
geseling. 

Ongeveer 420 demonstranten, opgepakt in Teheran en de provincie 
Alborz, zijn overgebracht naar sectie 8 van de Rajaei Shahr-gevangenis, 
die wordt bestuurd door het ministerie van Inlichtingen. 

Het rapport zei dat demonstranten werden gedwongen hun kleren uit 
te trekken en vervolgens urenlang werden geslagen met kabels, zwepen en wapenstokken. Ook werden demonstranten 
's-nachts doorweekt met water alvorens wreed gegeseld en geslagen te worden. 

Volgens Iraanse functionarissen werden ongeveer 7000 demonstranten gevangen genomen nadat ze de straat op waren 
gegaan om te protesteren tegen de verdrievoudiging van de benzineprijzen. De arrestaties zijn nog steeds aan de gang. 

Eerder waren er berichten over marteling van demonstranten in de Adel Abad-gevangenis in Shiraz in het zuidwesten van 
Iran. 

Mensenrechtengroepen hebben ook gemeld dat demonstranten zwaar werden gemarteld in de beruchte Fashafuyeh-
gevangenis in Teheran, met meldingen van verkrachting, seksueel geweld en het opzettelijk breken van botten door IRGC-
inlichtingendiensten. 

Marteling is systematisch uitgevoerd tijdens de bijna 40 jaar van de Islamitische Republiek Iran. Het is een van de meest 

basale overlevingsmethoden voor het Iraanse regime." 54 
  

 

 

53 https://women.ncr-iran.org/2019/11/29/mahnaz-mehdizadeh-identified-as-16th-woman-killed-during-iran-protests/ 
54 https://irannewswire.org/detained-iranian-protesters-lashed-and-tortured-in-karaj-prison/ 
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IRAN HRM (MENSENRECHTEN MONITOR VOOR IRAN) - 30 november 2019: 

Verschillende kinderen gemeld vermoord tijdens de protesten in Iran in november 2019 

Geloofwaardige rapporten zeggen dat verschillende kinderen onder de demonstranten zijn neergeschoten en 
gedood nadat op 15 november protesten waren uitgebroken in meer dan 173 steden in Iran. Talrijke video's die op sociale 
media worden gedeeld laten zien dat het Iraanse regime tijdens de protesten van Iran in november 2019 dodelijk geweld 
heeft gebruikt tegen demonstranten. Meer dan 450 mensen, onder wie meerdere kinderen, werden zonder onderscheid 
neergeschoten en vermoord door de IRGC, Bassij, undercover veiligheidsagenten en de politie. 

Minstens 4000 mensen werden neergeschoten en gewond terwijl meer dan 10.000 mensen werden gearresteerd, velen 
van hen nadat ze waren neergeschoten. De definitieve statistieken zouden veel hoger kunnen zijn als gevolg van een 10-
daagse nieuwsuitval die door de autoriteiten werd opgelegd via internetafsluiting.  

Nikta Esfandani werd op 
16 november 2019 in de 
Satar Khanlaan in 
Teheran in het hoofd 
geschoten door 
veiligheidstroepen. De 
familie van Nikta 
Esfandani zocht haar 
drie dagen voordat ze 
haar lichaam konden 
ontvangen. Ambtenaren 
van het regime 

vertelden haar familie 
dat ze, omdat ze pas 14 was, niet zouden vragen om de 
kosten van de kogels te betalen. Ze werd geboren in april 
2005 en werd begraven op de begraafplaats Behesht-e Zahra 
op 20 november 2019.  

De 17-jarige 
Mohammad Berihi werd 
neergeschoten en 
gedood op 15 november 
in Ahvaz, de hoofdstad 
van de olierijke 
provincie Khuzestan, in 
het zuidwesten van Iran.  

 

 

De 17-jarige Sasan Eidi 
Vand werd ook 
doodgeschoten door 
veiligheidstroepen in 
Isfahan, in centraal Iran. 

 

 

 

 

 

De 13-jarige Amir Reza Abdollahi werd op 19 november 
doodgeschoten door de staatsveiligheidsdiensten in 
Eslamshahr, Teheran. Zijn familie woont in Elalamshahr, 

provincie Teheran. Ze 
overhan-digden zijn lijk 
pas na drie dagen aan 
de familie, die onder 
druk werd gezet om te 
voorkomen dat ze met 
de media zouden 
praten. Zijn lichaam 
werd overgedragen op 
voorwaarde dat de 
familie hem in stilte 
begroef. 

De 16-jarige Reza Neisi 
werd op 16 november 
doodgeschoten en 
vermoord door de 
staatsveiligheidstroepen 
in Ahvaz. 

 

 

 

Pezhman (Ali) Qolipour 
Malati, jonger dan 18, 
was op weg om zijn 
broer een smoking te 
geven voor zijn 
trouwdag toen hij werd 
neergeschoten door 
veiligheidstroepen in 
Karaj. Zijn lichaam werd 
op 24 november in 
Langeroud, Noord-Iran, 
te rusten gelegd. 
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 De 17-jarige Amir 
Hossein Dadvand werd 
neer-geschoten en 
gedood door de 
veiligheidstroepen van 
de staat, ook in Isfahan.  

 

 

 

De 17-jarige 
Mohammad Taheri 
werd tijdens de 
protesten neer-
geschoten en gedood 
door veiligheids-
troepen in Saveh. 

 

 

 

Reza Moazami Gudarzi, 
18, keerde terug uit een 
sportschool toen hij 
werd neergeschoten en 
gedood door de 
veiligheids-troepen van 
het regime. Autoriteiten 
overhan-digden zijn lijk 
aan zijn familie op 
voorwaarde dat ze zijn 
begrafenis in een ver 
dorp houden. Hij werd 

begraven in een afgelegen dorp in Borujerd, in het westen van 
Iran 

De 18-jarige Pedram 
Jafari werd 
neergeschoten en 
gedood door de veilig-
heidstroepen van het 
regime in de stad Karaj 
in de buurt van 
Teheran. 

 

Volgens Koerdische bronnen werd een onbekende vrouwelijke student gedood in Sanandaj, de hoofdstad van de 
provincie Koerdistan. Een student die de scène had gezien, zei dat een vrouwelijke student uit Saqqez op zondagavond 

17 november 2019 door een traangasbom in de buik werd getroffen en uiteindelijk stierf. 55 

NETWERK VOOR DE MENSENRECHTEN IN KOERDISTAN – 30 november 2019: 

“Geen nieuws over het lot van tientallen gewonde demonstranten in Koerdistan 

De bezorgdheid over het lot van demonstranten die tijdens recente betogingen in Javanrud, Sanandaj en Marivan gewond 
zijn geraakt door beschietingen van de Iraanse veiligheidstroepen is toegenomen, omdat sommige lokale activisten 
vermoeden dat de geruchten over de dood van gewonde demonstranten waar zouden kunnen zijn, zo vertelden 
verschillende bronnen aan het Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN). 

Volgens rapporten van de bronnen is er “geen informatie beschikbaar over de situatie van 21 burgers in Javanrood, 18 
burgers in Sanandaj en verschillende anderen in Marivan die allemaal het doelwit waren van de Iraanse 
veiligheidstroepen tijdens de recente protesten tegen torenhoge benzineprijzen in het land.”. 

Sommige burgers zijn gearresteerd nadat ze gewond waren geraakt door toedoen van de veiligheidstroepen, anderen 
werden na hun terugkeer naar ziekenhuizen voor het einde van hun behandeling naar onbekende plaatsen gebracht. 
Ondertussen zijn er geruchten geweest over de dood van de gevangenen waardoor de bezorgdheid van hun families 
verder is toegenomen. 

Eerder werd op 29 november een video vrijgegeven waarin te zien is dat veiligheidstroepen vanaf het dak van het 
gerechtsgebouw van Javanrud op demonstranten schoten. 

Het lot van een in Sanandaj vastgehouden milieuactivist blijft onbekend. 

Gedetineerde kinderen in Sanandaj moeten 60 miljoen toman contant betalen 

De gerechtelijke autoriteiten in Sanandaj hebben de families van een aantal gedetineerde kinderen gezegd, dat ze 
om hun kinderen vrij te krijgen contant 60 miljoen toman moeten betalen voor "het herstel van beschadigde 
overheidsgebouwen", zo vertelden lokale bronnen aan KHRN. De meeste gedetineerde kinderen zijn 
basisschoolleerlingen en middelbare scholieren. Ze worden momenteel onder strenge omstandigheden vastgehouden 

 

 

55 https://iran-hrm.com/index.php/2019/11/29/several-children-reported-killed-during-irans-november-2019-protests/ 
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op de reclasseringskantoren, de politiebureaus en het Correctioneel Centrum in Sanandaj. KHRN heeft de identiteit 
ontvangen van een aantal gedetineerde kinderen die tussen de 12 en 14 jaar oud zijn. 

Meer dan 200 gevangenen overgebracht naar gevangenissen in Sanandaj en Kermanshah 

Meer dan 200 gevangenen uit de steden Javanrood, Sare pol Zahab, Kermanshah, Mariwan en Saqqez zijn 
overgebracht naar de centrale gevangenissen van Sanandaj en Dizelabad in Kermanshah, aldus verschillende bronnen 
van het Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan. 

Volgens de bronnen hadden de gevangenissen in Dizelabad, Kermanshah en Sanandaj al onvoldoende faciliteiten en heeft 
de overdracht van gevangenen die tijdens recente protesten in verschillende steden van Koerdistan zijn gearresteerd, de 
situatie van gevangenen in deze gevangenissen kritischer gemaakt. 

De bronnen voegden eraan toe dat sommige gevangenen gewond waren geraakt doordat ze geslagen of neergeschoten 
werden en dat hen medische behandeling werd geweigerd vanwege beperkte medische voorzieningen en gebrek aan 
artsen in die gevangenissen. 

De gedetineerde kinderen zijn ook overgebracht naar het Jeugd Correctioneel Centrum en Quarantaine Centrum van de 

centrale gevangenissen van Sanandaj en Dizelabad in Kermanshah. 56 

COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN VAN DE NATIONALE VERZETSRAAD VAN IRAN – 30 november 2019: 

Beelden van beveiligingscameras in Iran tonen veiligheidstroepen 
van het regime (misdadigers), die privébezit vernielen tijdens protesten 
in de zuidwestelijke stad Shiraz.  

 

 

 

 

 

 

Dit terwijl het regime gevangengenomen demonstranten voor de 
camera laat paraderen om hen zo de schuld voor deze vernieling van 
privébezit in de schoenen te kunnen schuiven. 57 

 

SECRETARIAAT VAN DE NATIONALE VERZETSRAAD VAN IRAN – 1 december 2019: 

• Aantal steden waar opstanden plaats vinden: 187 

• Aantal martelaars: minstens 1500 

• Aantal gewonden: meer dan 4000 

• Aantal gevangenen: meer dan 12.000 

In de gevangenissen van het Iraanse regime bevinden zich nu meer dan 12.000 demonstranten die gemarteld worden en 
gevaar lopen te worden geëxecuteerd. 
  

 

 

56 http://kurdistanhumanrights.net/en/latest-news-from-mass-protests-in-iranian-kurdistan-3/  

57 https://www.ncr-iran.org/en/news/iran-protests/26987-iran-protests-sixteenth-day-of-the-uprising-for-regime-change 
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IRANWIRE – 1 december 2019: 

“Veiligheidsagenten laten zijn lichaam buiten het mortuarium 
achter.” 

Sajjad Rezaei verdween op zaterdag 16 november. Nadat zijn familie al vijf 
dagen wanhopig naar hem had gezocht, belden veiligheidstroepen en vertelden 
ze dat hun zoon was gedood. Daarna lieten ze zijn lichaam op donderdag 21 
november om 5 uur ‘s-morgens ver buiten het mortuarium achter voor zijn 
gezin om er voor te zorgen. Sajjad Rezaei was 20 jaar oud. Hij had zijn militaire 
dienstplicht net een maand eerder beëindigd en was aan een baan begonnen. 

Hij werd geboren in een gezin dat met financiële problemen worstelde dus wilde hij graag werken en een toekomst voor 
zichzelf opbouwen, maar deze ambitie werd voor altijd vernietigd door een schot van de veiligheidstroepen van de 
Islamitische Republiek. 

"Hij was dol op auto's en had een werktuigkundig diploma" vertelde een familielid van Sajjad Rezaei aan IranWire. “Hij 
werkte voor een winkel in auto-onderdelen. Hij ging rond het middaguur naar zijn werk. 's-Avonds verliet hij tussen zes 
en acht uur zijn werk, maar hij kwam nooit thuis.” "Hij groeide op in ons huis." zei het familielid. “We zijn samen 
opgegroeid, hoewel hij een paar jaar jonger was dan ik. Hij was het enige kind en had een moeilijke jeugd. Hij was 
ondeugend, slim, knap en atletisch." 

Op de avond van 16 november, toen Rezaei in Malard, een stad in de provincie Teheran, van zijn werk terugkeerde naar 
zijn huis in de buurt, waren de straten druk - honderden mensen waren naar buiten gekomen. Hij voegde zich bij de 
menigte, maar al snel sloeg een kogel van achteren in zijn lichaam en eindigde zijn jonge leven. Dagenlang zocht zijn 
familie naar hem, maar ze konden geen spoor van hem vinden. Toen, op donderdag 21 november, belden de 
beveiligingsagenten de familie en vertelden ze dat hun zoon dood was. Ze vertelden hen dat ze zijn lichaam mochten 
hebben; veel gezinnen hebben de afgelopen 10 dagen problemen ondervonden om de lichamen van hun geliefden te 
krijgen. Maar zoals gebruikelijk in het geval van degenen die zijn gedood tijdens de recente protesten waren er 
voorwaarden: het was de familie verboden om te praten over wat er was gebeurd en de ceremonies moesten privé zijn. 

"Ze belden na vijf dagen en vertelden de familie dat ze het lichaam konden ophalen" zei het familielid. “Zijn vader bracht 
het lichaam naar de stad Mahalat [in de provincie Markazi] voor de begrafenis. Ze hadden het lichaam buiten het 
mortuarium achtergelaten. Ze zeiden dat we geen grote ceremonie mochten houden en dat alleen leden van de familie 
aanwezig mochten zijn.” Het familielid vertelde IranWire dat buiten het mortuarium naast Sajjad Rezaei ook het lichaam 
van een jonge vrouw was achtergelaten. “Een van onze kennissen was in het mortuarium en zei dat het meisje 17 of 18 
was. Er zat een grote wond op haar rug. Het lijkt erop dat ze was gevallen en dat ze haar van achteren hadden 
neergeschoten.” De identiteit van de jonge vrouw is niet bekend bij IranWire. 

"Al de gedoden waren onze zussen en broers" zei het familielid. “We zijn allemaal aan het rouwen. Misschien kunnen we 
iets doen. We moeten iets doen.” 58 

HENGAW – 1 december 2019: 

Geld en snoep vragen om het lichaam van een Koerdische burger in Teheran te overhandigen: 

“De veiligheidsdiensten van het Iraanse regime hebben geld en snoep 
gevraagd om het lichaam van een van de slachtoffers van de recente 
protesten in Teheran te overhandigen. Tijdens de protesten in Teheran 
verloor een burger uit West-Islamabad genaamd ‘Mohammad-Reza 
Mohammadi’ zijn leven.Mohammad-Reza Mohammadi was voor zijn werk 
naar Teheran gegaan en werd tijdens de protesten in deze stad door het 
hoofd geschoten. 

  

 

 

58 https://iranwire.com/en/features/6518 
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De beveiligingsdiensten hebben 60 miljoen toman en een doos snoepjes gevraagd om zijn lichaam aan zijn familie te 
overhandigen. Uiteindelijk, afgelopen zondag nadat de familie van dhr. Mohammadi het geld en de doos met snoep had 
overhandigd, werd hun zoon aan hen teruggegeven. Mohammad-Reza Mohammadi's lichaam werd afgelopen maandag 
25 november onder strenge veiligheidsmaatregelen in zijn geboortestad begraven.” 59 

IRANWIRE – 1 december 2019: 

“Op zondag 17 november werd Mehdi Jahanbazi, een 35-jarige vader van 

twee kinderen in de leeftijd van drie en vijf jaar, tijdens protesten tegen de 
brandstofprijzen die in Shiraz plaats vonden, in het hoofd geschoten door 
veiligheidstroepen in de buurt van zijn werkplek in die stad. Hij werd naar het 
ziekenhuis gebracht maar door zijn ernstige verwondingen kon hij niet 
worden gered. 

 

Jahanbazi, geboren in Sepidan, provincie Fars, was een medewerker van de 
Gezondheidsorgnaisatie van Shiraz. Volgens een van zijn medewerkers moest 
het gezin op 20 november de veiligheidstroepen 70 miljoen toman, bijna $ 
6.100, betalen om zijn lichaam terug te krijgen. Hij werd begraven in het dorp 

Mambalu, vlakbij zijn geboorteplaats.” 60 

 

 

IRANWIRE – 2 december 2019: 

Familie van gedetineerde activisten: we zijn bang dat ze onze 
geliefden zullen afslachten. 

“Op 26 november 2019 deden agenten in burger een inval in hun huis en 
namen hun zoon mee. Ze hebben geen nieuws over hem en niemand heeft 
gereageerd op hun pogingen om informatie over hem te krijgen. De 
verontrustende verhalen over de omstandigheden in de detentiecentra en 
gevangenissen veroorzaken bij zijn familie verdriet en doodsangst en laten 
hen geen andere keuze dan dit verhaal te verspreiden." 

Deze verklaring kwam van een geloofwaardige bron die IranWire informeerde over de arrestatie van een Iraanse burger, 
Muhammad Farmanian, na recente protesten tegen de brandstofprijzen. 

Muhammad Farmanian werd in 1988 in Teheran geboren; hij heeft een masterdiploma in industriële techniek. Hij werd 
één keer eerder gearresteerd, tijdens de protesten van 2009 die werden aangewakkerd door de betwiste 
presidentsverkiezingen. Zijn vriend Morteza Mahmoudi werd onlangs ook gearresteerd. 

Een geloofwaardige bron vertelde IranWire dat “noch Mohammed noch zijn familie een arrestatiebevel heeft gezien. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft de Islamitische Revolutionaire Garde zijn opsluiting bevolen. Toen ze hem arresteerden 
beschuldigden ze hem en zijn vriend er van te behoren tot de leiders en aanstichters van de recente protesten." 

Toen de revolutionaire bewakers het huis van de familie Farmanian doorzochten namen ze de mobiele telefoon, laptop 
en computer van alle familieleden in beslag. “Ze hebben elke mobiele telefoon gecontroleerd voordat ze hem 
terugbrachten, maar ze hielden de computer, laptop, tablet en mobiele telefoon van Mohammed zonder officiële bevelen 

 

 

59 https://hengaw.net/fa/news/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-

%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-

%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-
%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-

%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 

60 https://iranwire.com/en/features/6517  
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te tonen. Daarom maakt de familie zich grote zorgen. Zijn moeder en broer zoeken de gevangenissen af maar kunnen 
hem niet vinden, ze kunnen bij geen enkel overheidskantoor informatie over hem krijgen, wat hun angst vergroot." 

Een afzonderlijke bron die IranWire sprak, en daarbij verwees naar een reeks recente televisie-uitzendingen van 
religieuze experts, zei: “We hebben geen informatie over het welzijn van de gevangenen. Zijn ze in goede staat? Worden 
ze gemarteld? En dan horen we deze retoriek op tv, en we vrezen dat het mogelijk is dat [de autoriteiten] achter de 
muren van de gevangenissen doen wat ze prediken.” 

De bron verwees naar toespraken van Abolfazl Bahrampour, een expert op het gebied van religieuze studies, die bij een 
staatsomroep zei dat de demonstranten die "nu in onze gevangenissen zitten" moeten worden "afgeslacht". Hij stelde 
ook andere vormen van straf voor zoals "ophanging", "hun rechterhand en linkerbeen in stukken afsnijden zodat de 
uiteengereten vingers van hun rechterhand en de tenen van hun linkerbeen in stukken naar het publiek kunnen worden 
gestuurd." 

IranWire begrijpt van een geïnformeerde bron dat de arrestatie van Farmanian te wijten is aan zijn eerdere detentie na 
de opstand van 2009. 

"Morteza Mahmoudi woont in Shahrak Motahari" vertelde de bron aan IranWire. "Hij is de enige kostwinner voor zijn 
familie en heeft een patisserie in de buurt van zijn huis. Hij is ook een bezorgde burger. Zijn familie heeft niemand anders 
dan hij om hen te ondersteunen en sinds hij is gearresteerd heeft niemand meer van hem gehoord.” 

Sinds hun arrestatie hebben de families van deze twee mannen niet eens een telefoontje van hen ontvangen. Een 
vertrouwelinge van de familie die de situatie volgt vertelde de families dat de arrestatie van de mannen door agenten in 
burger en het gebrek aan nieuws erop duidt dat ze door een van de veiligheidsagentschappen worden vastgehouden. En 
recent nieuws over de algemene situatie in de gevangenissen van Iran heeft de families angstig gemaakt over het lot van 
deze twee mannen. 

Eerder had een geïnformeerde bron in de Gevangenis van Groot Teheran aan IranWire laten weten dat sinds de recente 
arrestaties bijna 1000 gedetineerden zijn overgebracht naar de Fashafoyeh Gevangenis (ook in Groot Teheran). 

Een paar dagen geleden waarschuwde het hoofd van de gemeenteraad van de voorstad Ray, Hassan Khalilabadi, voor de 
toename van het aantal gevangenen in de gevangenis van Fashafoyeh, zeggend: “Na de protesten vorige week is het 
aantal gevangenen in de gevangenis van Fashafoyeh toegenomen, maar de voorzieningen kunnen deze plotselinge 
toename van de gevangenispopulatie niet goed opvangen." 

Een bron vertelde IranWire dat de familie van Mohammad Farmanian hem en zijn activisme altijd had gesteund en zei: 
“Mohammad wilde altijd in een samenleving leven waarin mensen gelijke rechten hebben. 

Zijn familie heeft geen nieuws over hem, ze zijn verbijsterd maar tegelijkertijd ondersteunen ze hem en zijn ambities en 
activisme." 

Het proces van het identificeren en arresteren van demonstranten gaat door. Op 28 november hebben Iraanse 
wetshandhavings- en veiligheidsfunctionarissen de arrestatie bekend gemaakt van ten minste 50 demonstranten in 
verschillende steden, waaronder Teheran, Shiraz en Isfahan.” 61  

 2 december 2019: 

 “IRGC strijdkrachten richten bloedbad aan onder demonstranten die zich verbergen in moeras in het 
zuidwesten van Iran.” 

De troepen van het Iraanse regime openden het vuur op een groep demonstranten in de moerassen van Mahshahr 
in de zuidwestelijke provincie Khuzestan. 

De rapporten vanuit de stad komen nadat Iran een bijna volledige afsluiting van het internet heeft opgeheven die de 
autoriteiten hebben uitgevoerd om de omvang van hun brute optreden tegen de protesten te verbergen. Het internet is 
nog steeds uitgeschakeld in Mahshahr in het zuidwesten van Iran. 

 

 

61 https://iranwire.com/en/features/6520 
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Lokale getuigen hebben gemeld dat de Revolutionaire Garde (IRGC) zijn toevlucht heeft genomen tot dodelijk geweld om 
de protesten op maandag 18 november neer te slaan, nadat demonstranten de wegen naar een nabijgelegen groot 
industrieel petrochemisch complex hadden geblokkeerd. 

Leden van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) openden zonder waarschuwing het vuur op de demonstranten en 
doodden verschillende mensen. 

Naar verluidt vluchtten vele demonstranten vervolgens naar moerassen in de buitenwijken van de stad. Getuigen en 
medisch personeel zeiden dat leden van de IRGC het moerasland omsingelden, met machinegeweren schoten en 40 tot 
100 demonstranten, meest ongewapende jonge mannen, doodden. 

De 17-jarige Ahma Albu Ali is een van degenen van wie de dood als gevolg van de 
massamoord op demonstranten in het moeras bevestigd is. Hij werd botweg 
doodgeschoten door IRGC-troepen. 

De gardisten sleepten vervolgens de lijken van de doden weg op een 
vrachtwagen terwijl familieleden de gewonden naar een nabijgelegen ziekenhuis 
brachten. 

Functionarissen van het regime bevestigden dat IRGC-troepen het vuur openden 
op een groep demonstranten in de moerassen van Mahshahr. 

De politiechef van Mahshahr, en IRGC-lid, Reza Papi erkende dat de 
strijdkrachten van het regime botsten met wat hij omschreef als "gewapende 
vijandige groepen" die zich in de moerassen verstopten. 

Ook de gouverneur van Mahshahr gaf toe dat er hard werd opgetreden tegen 
'strijdkrachten' die ‘tegenstanders van de mensen en het systeem’ waren. 

Beide ambtenaren deden geen uitspraak over het aantal mensen dat werd doodgeschoten. 

Volgens geloofwaardige rapporten werden in Iran tenminste 1000 mensen, en mogelijk meer, gedood 
tijdens het hevig geweld nadat op 15 november de verhoging van de benzineprijs werd aangekondigd, met 
tenminste 4000 gewonden en 12.000 gevangenen.” 

NETWERK VOOR DE MENSENRECHTEN IN KOERDISTAN – 4 december 2019: 

“ Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN) heeft de 
identiteit verkregen van een andere demonstrant die is gedood tijdens de 
massale protesten in Kermanshah. 

De 25-jarige jongeman uit Kermanshah, Mohsen Karaminia, werd 
doodgeschoten door de Iraanse veiligheidstroepen en zijn familie werd 
bedreigd om geen interviews met de media te houden over hoe het 
slachtoffer is vermoord. 

De KHRN heeft onlangs de identiteit vrijgegeven van 7 Koerdische burgers, 
Younes Jalili, Saeed Rezai, Mozafar Vatan Dost, Abdolreza Shirzadi, Nader 

Bijvand, Borhan Mansournia en Younes Ezzati, die tijdens een massaprotest in Kermanshah door veiligheidstroepen 
werden gedood. 

Volgens hetzelfde rapport werden drie andere mensen uit Kermanshah, Sajjad Bagheri, Pouria Naserikhah en Mustafa 
Farzami, doodgeschoten tijdens protesten in verschillende delen van de provincie Teheran.” 
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Zware machinegeweren gebruikt om demonstranten te doden 

“Vanaf het allereerste begin was de Revolutionaire Garde van 
plan om het vuur [op ons] te openen. Ze waarschuwden dat ze dat 
zouden doen tenzij we het gebied zouden ontruimen. Niemand 
besteedde er aandacht aan. We dachten dat ze net als de politie 
gewoon bluften. We konden niet geloven dat ze mensen met een 
zwaar machinegeweer zouden aanvallen. Maar dat deden ze echt. 
Ze telden tot drie en openden het vuur. Toen het schieten begon, 
vluchtten mensen. Sommigen ontsnapten naar de stad Jarahi 
[Chamran] en sommigen zochten hun toevlucht in het moerasland, 
maar het zware machinegeweer van de gardisten richtte zich ook 
op het moeras. Verschillende mensen werden toen en daar 

gedood. Sommigen stierven in het moeras. Een paar mensen die zich op de balkons van hun huis in Jarahi's Eghbal-straat 
achter het moeras bevonden, raakten gewond en blijkbaar was een van hen gedood.” 

Dit ooggetuigenverslag werpt enig licht op het beestachtige optreden dat tot voor enkele dagen voor de buitenwereld 
grotendeels onzichtbaar was gebleven als gevolg van een afsluiting van het internet na landelijke protesten op 16 
november, die veroorzaakt werden door de stijging van de brandstofprijzen. 

De havenstad Mahshahr, of Ma’shour zoals de Iraanse Arabieren het noemen, is een stad met bijna 300.000 inwoners 
die in het centrum van de petrochemische industrie van Iran ligt. Maar nu is Mahshahr niet in het nieuws vanwege 
petrochemicaliën, maar vanwege de bloedige gebeurtenissen die plaatsvonden nadat de Iraanse regering alle 
communicatie onmogelijk maakte. 

Omid, een schuilnaam voor een inwoner van het Mamku-district in de buurt van de stad Jarahi waar werknemers van de 
petrochemische industrie wonen, was een van de eerste bewoners van Mahshahr met wie IranWire kon spreken. Omid 
meldt dat nieuws over de inzet van zwaar militair materieel in de twee steden Jarahi en Taleghani correct is: “Ze hebben 
het gebied doorzocht met drones. Troepentransportwagens en Toyota's uitgerust met zware machinegeweren werden 
in het gebied ingezet. En het was met deze machinegeweren en gewapende drones dat [de gardisten] op demonstranten 
en andere mensen schoten. ' 

Omid zegt dat zijn eigen waarnemingen worden ondersteund door wat hij heeft gehoord van vrienden en andere mensen 
die hij kent. “Op het Madarplein, voor de ingang van Jarahi, schoten de gardisten op mensen en zelfs op de gewonden 
die naar het Naft-ziekenhuis gingen. Ik heb zelfs gehoord dat een kind dat in het Jarahi-park speelde werd 
doodgeschoten.” 

Angst voor telefoongesprekken 

De totale afsluiting van internet op de avond van 16 november maakte het bijna onmogelijk voor Iraniërs in het land, 
inclusief inwoners van Mahshahr en de bredere provincie Khuzestan, om mensen buiten het land te vertellen wat er 
gaande was. In de daaropvolgende dagen werden telefoonverbindingen ook onbetrouwbaar - en zelfs wanneer mensen 
konden bellen, waren ze bang om iets te zeggen dat verder ging dan het uitwisselen van beleefdheden. 

Maar zelfs voordat het internet werd geblokkeerd waren er al verschillende rapporten verschenen die het gewelddadige 
optreden tegen demonstranten in Khuzestan beschrijven. Volgens Amnesty International werden sinds 19 november 
minstens 14 mensen gedood in Mahshahr; IranWire publiceerde de namen van 10 mensen die stierven tijdens die 
protesten. 

Op 17 november, terwijl het internet nog steeds niet beschikbaar was, beweerde Gholamreza Shariati, de 
provinciegouverneur van Khuzestan, dat "[dankzij] de strijdkrachten en wetshandhaving de onrust voorbij is en de vrede 
in de provincie is teruggekeerd." 

Maar de volgende dag, op 18 november, suggereren rapporten dat een politieagent werd gedood in nieuwe botsingen 
in Mahshahr. En terwijl gouverneur Mohsen Biranvand van Mahshahr die avond beweerde dat de onrust in de stad 
voorbij was weigerde hij ook het aantal slachtoffers te vermelden en zei hij dat hij de informatie op een later tijdstip zou 
meedelen. 

In een interview uitgezonden op de staatstelevisie op 26 november zei minister van Binnenlandse Zaken Abdolreza 
Rahmani Fazli dat de protesten, of 'verstoringen' zoals hij ze noemde, ernstig waren geweest en, als voorbeeld, erop 
gewezen dat demonstranten de weg tussen Mahshahr en Bandar Imam gedurende drie dagen geblokkeerd hadden. 
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Volgens de minister van Binnenlandse Zaken waren demonstranten in ongeveer 18 steden in Khuzestan de straat 
opgegaan. 

De protesten veroorzaakten ook een zeldzame uitbarsting van woede in de Majlis – het parlement – gericht tegen 
president Hassan Rouhani. 

"Wat heb je gedaan dat die klootzak van een Shah niet deed?" schreeuwde Mohammad Golmoradi, het parlementslid 
voor Mahshahr, waarna hij door andere leden werd aangesproken en tegengehouden. 

Sommige waarnemers concludeerden dat Golmoradi de omvang van het geweld tegen demonstranten in Mahshahr 
kende maar er niet openlijk over kon praten in het parlement. Maar op 30 november ontkende dezelfde Golmoradi de 
mogelijkheid van een bloedbad in het moerasgebied van Jarahi. 

Op dezelfde dag zei viceminister van Binnenlandse Zaken Jamal Orf tijdens een persconferentie dat de meldingen van het 
aantal gedode mensen "overdrijvingen" waren door buitenlandse media en Amnesty International. Hij voegde eraan toe 
dat de procureur-generaal van Iran "binnenkort" de ware cijfers zou onthullen. 

Nieuwe kaart van het gewelddadige optreden 

De informatie – ooggetuigen-
verslagen, geverifieerde statistieken uit 
verschillende delen van het land, evenals 
de foto's en namen van de doden – die 
langzaam aan het licht komt, tekent een 
nieuwe en gruwelijke kaart van het 
gewelddadige optreden tegen 
demonstranten in Iran. Mahshahr was 
een van de laatste Iraanse steden die 
opnieuw werd verbonden met het 
internet. Informatie die uit deze 
havenstad komt bevestigt nu de 
verspreide rapporten die IranWire tijdens 
de internetstoring ontving. 

Omid, de pseudonieme inwoner van 
Mamku in de buurt van Jaragi, vertelde 
IranWire dat de minister van 
Binnenlandse Zaken gelijk had toen hij zei 
dat de demonstranten gedurende drie 

dagen enkele belangrijke wegen in Khuzestan hadden geblokkeerd. Maar Omid houdt vol dat de demonstranten niemand 
kwaad deden en alleen wilden dat hun stem gehoord werd. 

"De meerderheid van de demonstranten kwam uit extreem arme buitenwijken van Mahshahr" zei Omid. “Ze 
protesteerden tegen armoede, ongelijkheid en werkloosheid. En dat doen ze nog steeds. Door de wegblokkades viel het 
woon-werkverkeer natuurlijk bijna stil, konden privéauto's niet rijden en waren petrochemische bedrijven gestopt met 
werken. Maar is het blokkeren van de weg niet een vreedzame vorm van protest?” 

Uit rapporten van IranWire blijkt dat demonstranten in Mahshahr drie hoofdwegen hadden geblokkeerd — tussen de 
stad Sarbandar (Khor Musa) en de havens van Mahshahr en Bandar Imam, tussen Jarahi en Mahshahr, en de Ahvaz-
snelweg tussen Mahshahr en Bandar Imam. 

Moorden in Sarbandar (Khor Musa) 

IranWire sprak ook met de heer Javanmir (een schuilnaam), een inwoner van Sarbandar. 

Volgens hem begonnen protesten in het district Mahshahr, inclusief Sarbandar, op vrijdag 15 november, dezelfde dag 
waarop de stijging van de gasprijzen werd aangekondigd. 

Volgens Javanmir waren er de volgende drie dagen sporadische botsingen tussen de politie en de demonstranten die de 
weg hadden geblokkeerd. De politie schoot op mensen om ze te verspreiden en een aantal demonstranten raakte 
gewond. 

Hij zei dat 's nachts schoten te horen waren. De situatie veranderde toen de Revolutionaire Garde arriveerde. "De politie 
kon de mensen niet aan" vertelde hij me. “Alle wegen waren geblokkeerd en het beste dat de politie kon doen was haar 
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eigen bureau beschermen. Maar op de derde dag arriveerden de troepen van het 3e Marine District van de Revolutionaire 
Garde, met witte Toyota's uitgerust met zware machinegeweren en troepentransportwagens. Tegenover het 
politiebureau van Sarbandar is een zoutheuvel, voor industriële doeleinden gemaakt uit zeewater. De scherpschutters 
van de Garde klommen van achteren op de zoutheuvel en namen posities op de top in. Ze mikten op mensen en schoten 
om te doden. Daar werden minstens zes mensen gedood.” 

Javanmir zegt dat de gardisten zich "als wilden" gedroegen. Toen ze in de nacht van maandag 18 november kwamen, 
schoten ze in het wilde weg op mensen om hen te terroriseren. "Bijvoorbeeld, die nacht beschoten en verwondden ze 
een straatverkoper met de naam Reza Asakereh die in de Sadoughi Bazar in Sarbandar dadels verkocht" zei hij. “Ze namen 
hem mee naar de Hajieh Narges kliniek maar men kon hem daar niet redden en hij stierf. Hij werd neergeschoten op het 
moment waarop hij druk bezig was zijn koopwaar in te pakken en werd het slachtoffer van de wreedheid van deze 
strijdkrachten.” 

Javanmir zegt dat tenminste vijf andere mensen zijn gedood door de scherpschutters 
van de Garde die op de top van de zouthoop waren gestationeerd. “Eén was Farshad 
Hajipour, een Bakhtiari uit Lordegan [in de provincie Chaharmahal en Bakhtiari], een 
arbeider die voor een petrochemisch bedrijf werkte. De tweede was Mansour Daris-
Jom’eh, 33, die op dinsdag 24 november in het ziekenhuis stierf. Zijn familie moest 
hem 's nachts begraven.” 

 

 

Afbeelding: Identiteitskaarten van Farshad Hajipour, een werknemer van Arvand 
Petrochemical Company die op het kruispunt van Sarbandar door de scherpschutters van de 
Revolutionaire Garde werd gedood. 

 

 

Maar het geval van Ahad Bashara Doroughi, een jonge man van 22 die op dezelfde 
dag werd vermoord, is zelfs nog hartverscheurender. "Ahad werkte voor een MDF-
fabriek [een type board van geperste houtvezels] in de buurt van het politiebureau 
langs de snelweg," zei Javanmir. “Hij werd van achteraf in zijn middel geschoten en 
terwijl hij viel, raakte zijn hoofd de stoeprand en raakte ernstig beschadigd. De ouders 
van Ahad zijn overleden en hij was de kostwinner voor een gezin van drie personen 
en voogd van zijn twee zussen. Maar ik heb betrouwbare informatie dat die 
gewetenloze lieden de familie 35 miljoen toman [meer dan $ 3000] hebben 
aangerekend om hen het lichaam te bezorgen. Een oom van Ahad die meer te 
besteden heeft slaagde erin het geld bij elkaar te krijgen.” 

Javanmir zegt dat een van de meest pijnlijke dingen is dat de families van de doden 
vaak het ziekenhuis en de medische onderzoeker vragen om de doodsoorzaak op de 
overlijdensakte te registreren als "ongeval" om te ontsnappen aan het betalen van 
het zogenaamde "kogelgeld". 

"Deze families zijn erg arm en kunnen het zich niet veroorloven om veel geld te betalen om het lichaam te krijgen" zei 
hij. “Maar het is heel belangrijk voor hen om hun geliefden zelf te begraven, daarom zetten ze de artsen onder druk om 
de doodsoorzaak niet te registreren als neergeschoten.” 

Geweld in voorstad Taleghani van Ramhormoz 

Taleghani is een buitenwijk van de stad Ramhormoz in Khuzestan, en meerderheid van de bevolking bestaat uit zeer 
arme randbewoners, voornamelijk Arabieren. Op de ochtend van vrijdag 15 november bezetten jonge demonstranten 
benzinestations en verhinderden dat auto's benzine konden krijgen. Via een tussenpersoon kon IranWire contact 
opnemen met een van de gewonde demonstranten, die zijn toevlucht heeft gezocht in een andere stad. We zullen hem 
'Hamad' noemen. Volgens Hamad had hij geen enkel gebouw of openbaar eigendom in brand gestoken en hadden de 
demonstranten niemand kwaad gedaan. "We wilden gewoon protesteren" zei hij. "Het voorkomen van de verkoop van 
gas tegen nieuwe prijzen was een protest tegen het nieuwe beleid." 
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Vrijdagavond hadden deze jonge demonstranten zich bij anderen in Mahshahr en de buitenwijken gevoegd en hadden 
ze wegen rond de stad geblokkeerd. 

Gedurende de eerste paar dagen verliepen de protesten grotendeels vreedzaam en zonder botsingen, maar de situatie 
veranderde op maandag 18 november, nadat de demonstranten het nieuws hoorden over een gewelddadig optreden in 
Jarahi en de moord op mensen die hun toevlucht hadden gezocht in het moerasland.  

 

“Het district Taleghani heeft een oppervlakte van 16.000 vierkante kilometer en er wonen bijna 50.000 mensen in dit 
kleine gebied, 'zei Hamad. "Op maandag [18 november] om 17.00 uur begon de aanval van de veiligheidstroepen op het 
district. Ze kwamen aan met zware machinegeweren en gepantserde troepentransportwagens en drongen ons geleidelijk 
terug de stad in door op ons te schieten, ons te verwonden en te doden ...." 

De botsingen duurden tot dinsdagnacht 02.00 uur en hielden daarna om een onbekende reden op, om pas 
dinsdagochtend opnieuw te beginnen. "Rond 10 uur ‘s-morgens waren de scherpschutters op een hoog gebouw 
gestationeerd en jaagden ze op mensen" zei hij. “Ik raakte gewond door een kogel van een sluipschutter. Ze schoten van 
ver en het lijkt er daarom op dat de schoten niet dodelijk waren. Maar de scherpschutters doodden wel een jongetje met 
de naam Danial.” 

Ondertussen vlogen bewakingsdrones over de stad en Hamad was getuige van een nieuwe moord. "Een van de jongens 
klom bovenop een auto om te zien wat er aan de hand was en werd neergeschoten door sluipschutter" zegt hij. “Dit was 
de tweede persoon wiens dood ik zag.” 

Buitenlanders ingevlogen om Iraniërs te doden 

Even later kwamen troepentransportwagens de stad binnen, gevolgd door soldaten te voet. "Hun Arabische accent 
en hun uiterlijk toonden aan dat ze geen Iraniërs waren" zei Hamad. “Een paar honderd waren er van de Fatemiyoun 
Brigade [door Iran geleide Afghaanse strijders die in Syrië aan de kant van Bashar al-Asad vechten], de [Iraakse] 
Volksmobilisatietroepen en de [Libanese] Hezbollah. Er waren misschien 40 tot 50 Iraanse Revolutionaire gardisten.” 

Een andere persoon met wie IranWire sprak bevestigde dat niet-Iraniërs deelnamen aan het misdrijf en hielpen om de 
protesten tegen Mahshahr neer te slaan. 

Hamad zegt dat het in het wilde weg schieten met machinegeweren enkele uren duurde. "Het doel was om terreur te 
zaaien" zei hij. “Je kunt nog steeds de kogels zien die zich in de muren van veel gebouwen geboord hebben. Zelfs sommige 
olieleidingen, die erg dik zijn, werden beschadigd door machinegeweervuur." 

Volgens Hamad begonnen op dezelfde dag botsingen over de arrestaties. De autoriteiten vulden drie grote bussen met 
mannen uit de stad en namen ze mee. "Het was de lokale Basijis [onderdeel van de Revolutionaire Garde] die de 
arrestaties leidde en die waren volstrekt willekeurig", zei hij. “Ze arresteerden zelfs mensen die niet bij de protesten 
waren geweest. Alleen God weet wat ze met hen zullen doen.” 
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Dit rapport van massale arrestaties werd bevestigd door "Mahmoud", een andere door IranWire geïnterviewde inwoner 
van Mahshahr. Hij citeert een vriend die dinsdag in Taleghani was geweest en zegt dat ze daar van huis tot huis zijn 
gegaan om mensen te arresteren. 

Hamid Sheikhani, een 35-jarige architect en vader van een zevenjarig kind, was een van degenen die in Taleghani werden 
gearresteerd. 

Volgens zijn familie en vrienden werd hij gearresteerd toen hij voor een troepentransportwagen ging staan om te 
voorkomen dat deze de stad binnenkwam. Ze zeggen dat hij gezond en actief was toen hij werd gearresteerd, maar op 
zaterdag 23 november werd zijn levenloze lichaam overgedragen aan zijn familie, aan wie door de ambtenaren werd 
verteld dat hij als gevolg van een beroerte in de gevangenis was overleden. Een bron vertelde IranWire echter dat, toen 
ze bezig waren om het lichaam gereed te maken voor de begrafenis, ze een kogelgat in zijn nek vonden, wat betekent 
dat hij na een verkorte procedure was geëxecuteerd. Zijn familie zweeg erover omdat het leven van een broer van Hamid 
bedreigd werd. 

Volgens Hamad zijn de lichamen van de vijf doden in Taleghani teruggebracht naar hun families en begraven. Hij zegt dat 
ten minste 45 personen gewond zijn geraakt en dat "een deel van de gewonden is gearresteerd of in het ziekenhuis is 
opgenomen en natuurlijk een deel is ondergedoken. In totaal werden meer dan 60 personen gearresteerd.” 

NETWERK VOOR DE MENSENRECHTEN IN KOERDISTAN – 4 december 2019: 

“ Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN) heeft de 
identiteit verkregen van een andere demonstrant die is gedood tijdens de 
massale protesten in Kermanshah. 

De 25-jarige jongeman uit Kermanshah, Mohsen Karaminia, werd 
doodgeschoten door de Iraanse veiligheidstroepen en zijn familie werd 
bedreigd om geen interviews met de media te houden over hoe het 
slachtoffer is vermoord. 

De KHRN heeft onlangs de identiteit vrijgegeven van 7 Koerdische burgers, 
Younes Jalili, Saeed Rezai, Mozafar Vatan Dost, Abdolreza Shirzadi, Nader 

Bijvand, Borhan Mansournia en Younes Ezzati, die tijdens een massaprotest in Kermanshah door veiligheidstroepen 
werden gedood. 

Volgens hetzelfde rapport werden drie andere mensen uit Kermanshah, Sajjad Bagheri, Pouria Naserikhah en Mustafa 
Farzami, doodgeschoten tijdens protesten in verschillende delen van de provincie Teheran.” 

NETWERK VOOR DE MENSENRECHTEN IN KOERDISTAN – 4 december 2019: 

“De Iraanse inlichtingendiensten hebben in de steden Javanrud, Ravansar, Kermanshah, Kamyaran, Marivan, Saqqez 
en Sanandaj meer dan 100 activisten gedagvaard, vertelden lokale advocaten aan het Netwerk voor de Mensenrechten 
in Koerdistan (KHRN). 

Volgens de bronnen werden de activisten, van wie sommigen voormalige Koerdische politieke gevangenen zijn, 
telefonisch gedagvaard en voornamelijk ondervraagd in verband met de recente protesten in Iran. De 
veiligheidsonderzoekers hebben deze activisten gedreigd om onder geen enkele omstandigheid verslag uit te brengen 
over de protesten en de gevangenen. 

Sommige van deze personen hebben ook schriftelijke waarschuwingen ontvangen om er in de toekomst niet over te 
rapporteren en geen deel te nemen aan mogelijke protesten.”62 

 “Sinds massale protesten tegen de torenhoge benzineprijzen Iran hebben opgeschrikt zijn meer dan 300 burgers door 
veiligheidstroepen gearresteerd, waarvan er de afgelopen dagen 50 op borgtocht van 30-60 miljoen toman zijn 
vrijgelaten, vertelden lokale bronnen in Sanandaj aan het Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN). 

 

 

62 http://kurdistanhumanrights.net/en/over-100-activists-summoned-to-intelligence-offices-in-kurdistan/   
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Volgens burgers die onlangs zijn vrijgelaten worden de gedetineerde 
demonstranten vastgehouden in de detentiecentra van de 
inlichtingendienst, de veiligheidspolitie en het detentiecentrum 
Shahramifar van de inlichtingendiensten in Sanandaj. Meer dan 100 
burgers, onder wie studenten en kinderen, worden ook onder barre 
omstandigheden vastgehouden in het kamp van de Garde van Beit el 
Moghadas. 

Bovendien, volgens de foto's verkregen door het KHRN, waren leden 
van de Basij Revolutionaire Garde sleutelelementen bij het 

onderdrukken van de protesten van het volk in Sanandaj op 16 en 17 november." 63 

“Het Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN) kon drie andere burgers die tijdens de recente protesten 
in de buurt Dolatabad in Kermanshah gedood zijn identificeren als Younes Jalili, Saeed Rezai en Mozafar Vatan Dost. Deze 
burgers werden op 16 en 17 november tijdens een protestdemonstratie in Kermanshah gedood door direct vuur van de 
Iraanse veiligheidstroepen. 

De families van deze burgers betaalden de overheid zo’n 50 tot 100 
miljoen toman om de lichamen van hun kinderen over te nemen. 

“Pouria Naserikhah, een burger van Yarsan uit Kermanshah, werd gedood 
tijdens het protest in een van de districten van de provincie Teheran. Zijn 
lichaam werd op voorspraak van de oudsten van Yarsan overgedragen aan 
de familie en kon uiteindelijk in Kermanshah begraven worden, zo 
vertelden bronnen aan de KHRN. 

De KHRN had eerder van vier andere demonstranten die in Kermanshah zijn 
vermoord de identiteit bevestigd als Abdolreza Shirzadi, Nader Bijvand, 
Burhan Mansournia en Younes Ezzati. Bovendien zijn de lichamen van twee 

andere burgers uit Kermanshah, Mustafa Farzami en Sajjad Bagheri die zijn omgekomen tijdens de protesten in Teheran, 
overgebracht naar Kermanshah en in hun dorp begraven.” 64 

RADIO FARDA – 5 december 2019: 

Na de protesten van november zitten in Iran minstens 8000 mensen in de gevangenis 

“Drie weken na het begin van anti-regeringsprotesten in Iran zijn er nog steeds tegenstrijdige rapporten over het 
aantal arrestaties door veiligheidstroepen. Een lid van het Iraanse parlement, Hossein Naqavi Hosseini, schatte in een 
officiële mededeling het aantal op 7000. Ambtenaren van de Iraanse justitie weigeren cijfers te verstrekken. Het lijkt erop 
dat ze het aantal bekend zullen maken nadat ze de meeste gevangenen op borgtocht hebben vrijgelaten, zodat het aantal 
kleiner en minder gênant zou kunnen zijn. 

Zoals de gebruikelijke praktijk in eerdere gevallen van grote onrust in Iran liet zien stellen de ambtenaren de gevangenen 
uit kostenoverwegingen tegen een forse borgsom vrij en worden ze daarna geleidelijk aan voor de rechter gedagvaard. 

Een onderzoek uitgevoerd door Radio Farda toont aan dat na de protesten, die op 15 november begonnen na een 
plotselinge drievoudige stijging van de benzineprijs, ongeveer 8000 demonstranten gevangen zijn gezet. De protesten 
veranderden snel in anti-regeringsdemonstraties waarop de veiligheidstroepen reageerden met vuurwapengeweld dat 
aan  minstens 208 demonstranten het leven kostte. 

Het onderzoek is gebaseerd op interviews met burgeractivisten in Iran, rapporten van internationale 
mensenrechtenwaakhonden en cijfers die in Iraanse media genoemd worden. Het geeft echter het aantal gearresteerden 
weer in slechts 21 van de 31 Iraanse provincies. Er zijn nog geen bevestigde onafhankelijke rapporten over het aantal 
arrestaties in de andere 10 provincies. 

 

 

63 http://kurdistanhumanrights.net/en/over-300-civilians-arrested-in-sanandaj/ 

64 http://kurdistanhumanrights.net/en/identity-of-more-protesters-killed-in-kermanshah-tehran-revealed/ 

  

http://kurdistanhumanrights.net/en/over-300-civilians-arrested-in-sanandaj/
http://kurdistanhumanrights.net/en/identity-of-more-protesters-killed-in-kermanshah-tehran-revealed/
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Teheran – 2021 arrestaties 

Enkele van de bloedigste aanvallen door veiligheidstroepen vonden plaats in kleine steden rond de hoofdstad 
Teheran. De gouverneur-generaal van de provincie Teheran, Anoushirvan Mohseni Bandpay, heeft gezegd dat er in deze 
provincie2021 mensen zijn gearresteerd. 

De arrestaties in de provincie omvatten de detentie van ten minste 50 studenten van de Universiteit van Teheran. 
Parlementslid Mahmoud Sadeqi heeft gezegd dat sommige arrestaties van universitaire studenten preventief zijn 
geweest. 

Kermanshah - 1370 arrestaties 

De commandant van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) in de provincie Kermanshah, Bahman Reyhani, 
vertelde verslaggevers dat 'de meeste protestleiders in de provincie zijn gearresteerd'. 

De commandant van de IRGC brandmerkte de demonstranten als "misdadigers" en mensen die de veiligheid van het volk 
hebben ondermijnd. Hij zei echter niet hoeveel demonstranten er in de provincie werden gearresteerd. 

De lokale mensenrechtenwaakhond Henegac heeft echter gezegd dat er tijdens de protesten in Kermanshah 1230 
mensen zijn gearresteerd. Ondertussen heeft de veiligheidsdienst van de IRGC ook gezegd dat ze na de protesten nog 
eens 140 mensen heeft gearresteerd. 

Khuzestan - 1000 arrestaties 

Khuzestan was een van de meest explosieve Iraanse provincies. De gouverneur-generaal van de provincie 
Gholamreza Shariati zei op 17 november dat er tijdens de eerste drie dagen van de protesten 180 mensen werden 
gearresteerd. 

Mensenrechtenactivist Karim Deyhimi zei in een interview met Radio Farda dat er in de provincie ongeveer 800 mensen 
werden gearresteerd maar dat sommigen van hen al zijn vrijgelaten. 

Ondertussen hebben lokale functionarissen de afgelopen dagen nieuwe arrestaties in Khuzestan gemeld. Khuzestan's 
politiechef Heidar Abbaszadeh zei op 4 december dat er ook 145 "protestleiders" werden gearresteerd. Hij zei dat deze 
personen in verschillende steden in de provincie werden gearresteerd op basis van informatie die de politie ter 
beschikking stond. 

Voorts zei de directeur-generaal voor terrorismebestrijding bij het ministerie van Inlichtingen maandag dat zijn agenten 
79 mensen hebben gearresteerd die actief bij de protesten betrokken waren. 

Kurdistan - 500 arrestaties 

Mensenrechtenwaakhonden, onder andere Henegav, stelden het aantal gearresteerden in de provincie Koerdistan 
op meer dan 500. Sommige lokale persbureaus in de provincie hebben details gepubliceerd over de arrestaties in meer 
explosieve steden, zoals Marivan en Javanrud, waar een tiental demonstranten vermoord door veiligheidstroepen. 

Alborz - 400 arrestaties 

Mohamad Javad Kolivand, parlementslid voor Karaj, zei op 30 november dat in de provincie Alborz in de buurt van 
Teheran 400 demonstranten werden gearresteerd. Andere rapporten zeggen dat er meer arrestaties werden verricht in 
de provincie nadat de situatie was gekalmeerd. 

Khorasan Razavi - 400 arrestaties 

Mashhad, de hoofdstad van deze provincie, was de locatie van de eerste protesten in Iran na de stijging van de 
benzineprijs. Lokale ambtenaren hebben echter geen cijfers over het aantal arrestaties vrijgegeven. 

Het was vrijdaggebedsleider Ahmad Alamolhoda die het stilzwijgen over de arrestaties verbrak en op vrijdag 22 november 
zei dat in die stad 400 mensen werden gearresteerd en gevangen gezet. 

Hij beweerde echter dat 90 procent van de gearresteerde, voornamelijk "onervaren jongeren" snel werd vrijgelaten, maar 
"de agenten van de vijand blijven in de gevangenis", voegde hij eraan toe. Er zijn er zeker nog veel meer gearresteerd, 
niet alleen in Mashhad, maar ook in andere bevolkingscentra in de provincie. 

Shiraz - 300 arrestaties 

De lokale nieuwswebsite Shirazeh onthulde op de derde dag van de protesten, 18 november, onder verwijzing naar 
een beveiligingsfunctionaris als bron, dat er in Shiraz 100 demonstranten waren gearresteerd. Latere rapporten schatten 
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het aantal gevangenen in Shiraz, de hoofdstad van de provincie Fars op 300. Er zijn rapporten over verdere arrestaties in 
de provincie maar nieuwe cijfers kunnen niet onafhankelijk worden bevestigd. 

Lorestan - 300 arrestaties 

De politiechef van Lorestan, Haji Mohammad Mehdian, gaf het aantal gevangenen in de provincie na de protesten 
op als 300 en voegde eraan toe dat de meeste gevangenen werden gearresteerd in de hoofdstad Khorramabad. 

Isfahan - 250 arrestaties 

Politieke en civiele activisten in de provincie Isfahan vertelden Radio Farda dat in die provincie sinds 15 november 
minstens 250 demonstranten gevangen zijn gezet. Ten minste drie van de gearresteerden zijn jonger dan 18 jaar, zei een 
politiechef in de stad Isfahan. 

Volgens de politiecommissaris in Najafabad zijn er in de provincie intussen nog meer arrestaties verricht. De nieuwe 
arrestaties betreffen 26 mensen in Najafabad en Yazdan Shahr. 

Provincie Kohkiloyeh en Boyer Ahmad - 250 arrestaties 

Een zorgvuldige samenvatting van rapporten via Telegram-kanalen in deze provincie geeft aan dat er minstens 250 
mensen zijn gearresteerd. In dit aantal zijn 150 eerste aanhoudingen op 18 november meegeteld. 

Mazandaran, Kerman, West Azarbaijan, Bushehr – elk 100 arrestaties 

Volgens rapporten uit deze provincies is het aantal gevangenen in elk van deze provincies minimaal 100, verzameld 
op basis van gegevens via Telegram, officiële verklaringen en rapporten van activisten. 

Provincies met minder dan 100 gevangenen 

Ten minste 70 arrestaties zijn gemeld in de provincie Oost-Azarbaijan, 50 in de provincie Ilam, 50 in de provincie 
Sistan en Baluchestan, 43 in de provincie Yazd, 35 in de provincie Zanjan, 31 in de provincie Hormozgan en 29 in de 
provincie Zuid-Khorasan. 

Het aantal gevangenen in al deze provincies neemt toe, omdat er dagelijks nieuwe arrestaties worden verricht.”  

Officiële reacties en bedreigingen uit Iran 

STAATSPERSAGENTSCHAP IRNA – 30 november 2019; 

COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN VAN DE NATIONALE VERZETSRAAD VAN IRAN – 30 november 2019: 

 “In zijn toespraak tijdens het vrijdaggebed in Teheran verkeerde gebedsleider Ali Akbari duidelijk in paniek over de 
omvang van de opstand van het Iraanse volk: “Deze gebeurtenissen zijn het gevolg van een zeer gevaarlijke planning. Ze 
[= de Nationale Verzetsraad] hebben veel geld uitgegeven, nauwkeurige training en logistieke ondersteuning geboden. 
Het was, in hun eigen woorden, het resultaat van twee jaar uitgebreid organisatorisch werk, het identificeren van 
[doelen], training, uitrusting en bewapening ... Het was een zeer gevaarlijke en geplande samenzwering" zei hij. Akbari 
eiste dat de demonstranten geëxecuteerd zouden worden en voegde eraan toe: “Voor deze mensen wordt de ‘straf voor 
het voeren van oorlog tegen God’ [executie] – de zwaarste van alle islamitische straffen – overwogen … De rechterlijke 
macht moet deze mensen arresteren en snel handelen.”65 

STAATSPERSAGENTSCHAP ISNA – 30 november 2019 

IRAN NEWS WIRE – 30 november 2019:   

Twee Iraanse functionarissen zeiden dat tijdens de landelijke protesten in de provincie Alborz in de buurt van Teheran 
en de noordwestelijke stad Tabriz meer dan 470 mensen gevangen zijn genomen. 

Vandaag zei Mohammad Javad Kolivand, een vertegenwoordiger van de provincie Alborz, dat er tijdens de protesten 
meer dan 400 demonstranten gevangen zijn genomen. Hij zei dat 200 van hen werden vrijgelaten. Uit zijn via 

 

 

65 https://www.irna.ir/news/83573288 

https://www.ncr-iran.org/en/ncri-statements/iran-protests/26990-irgc-political-deputy-scope-of-recent-uprising-greater-than-2009-2018-seditions 
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staatspersagentschap ISNA verspreide opmerkingen is niet duidelijk hoeveel mensen er nog steeds worden 
vastgehouden. 

Er waren berichten dat meer dan 400 demonstranten die in Teheran en Karaj werden vastgehouden overgebracht werden 
naar sectie 8 van de Rajaie Shahr-gevangenis van het ministerie van Inlichtingen. Volgens deze berichten werden de 
demonstranten in de Karaj-gevangenis zwaar gemarteld. 

De korpschef van de provincie Oost-Azerbeidzjan kondigde vandaag ook aan dat 70 "leiders en elementen achter de 
opstanden" gearresteerd zijn. 

Hoge functionarissen hebben gewaarschuwd dat de demonstranten zware straffen zouden krijgen, waarbij enkelen 
onder hen de doodstraf eisten voor de "leiders".66 

IRAN HRM (MENSENRECHTEN MONITOR VOOR IRAN), Rasademrooz, staatspersagentschap Khabarfoori – 3 december 
2019: 

“De gouverneur van de stad Qods in het westen van Teheran zei dat ze de 

staatsveiligheidstroepen opdracht gaf het vuur te openen op demonstranten 
die het gebouw van de gouverneur waren binnengegaan. 

Op 1 december gaf Leila Vaseghi in een gesprek met staatskrant Iran Daily  toe 
dat de troepen van de Revolutionaire Garde (IRGC) actief waren in het 
onderdrukken van de demonstranten vanaf de eerste dag van de protesten 
van november 2019. 

In haar onbeschaamde opmerkingen legde Vaseghi uit dat er een paar 
bewakers aanwezig waren in het gebouw, toen woedende mensen op weg 

waren naar het hoofdkwartier van de gouverneur. 

De demonstranten die het gebouw waren binnengegaan daagden de bewakers uit en riepen: "Schiet ons neer als je kunt”, 
dit omdat ze wisten dat de bewakers geen toestemming hadden om het vuur te openen, zo beschreef Vaseghi terwijl 
haar kalmte opvallend was. 

"Als gouverneur beval ik onmiddellijk de bewakers om iedereen neer te schieten die het gebouw van de gouverneur 
binnenstapte," voegde Vaseghi arrogant toe. 

De landelijke protesten in Iran begonnen nadat het regime de prijs van benzine op 15 november had verdrievoudigd. In 
een reactie op de protesten noemde Opperste Leider Khamenei tijdens een toespraak op televisie de demonstranten 
"hooligans". In de paar dagen daarna mobiliseerde het regime al zijn troepen tegen de demonstranten en opende in 
sommige delen van Iran het vuur op bijeenkomsten van meer dan 10 mensen. 

Meer dan 600 demonstranten werden gedood terwijl er minstens 4000 gewond raakten. Een Iraans parlementslid zei dat 
7000 demonstranten werden gearresteerd, maar andere rapporten geven aan dat er ongeveer 12.000 opgesloten zijn.” 

IRAN HRM (MENSENRECHTEN MONITOR VOOR IRAN), staatspersagentschap IRNA – 2 december 2019: 

“Vrijdaggebedsleider Teheran eist executie van Iraanse demonstranten. 

Als spreker tijdens het vrijdaggebed in Teheran eiste gebedsleider Ali Akbari 
de doodstraf voor de Iraanse demonstranten. 

In zijn walgelijke opmerkingen zei Ali Akbari op 29 november onder meer: “We 
moeten beveiligingskwesties serieuzer nemen dan voorheen, stevig en 
gebaseerd op de sharia-wetgeving. Je weet dat God heel streng is tegen 
oproerkraaiers, mensen die de openbare veiligheid verstoren, en die mensen 
en hun bezittingen in gevaar brengen. De voor dat soort mensen geldende 

rechtsregel van mohareb (vijandschap tegen God) behoort tot de hoogste 
islamitische straffen. Naar aanleiding van deze nieuwste dreiging verwachten we dat deze gelegenheid zal worden 

 

 

66 https://irannewswire.org/officials-say-470-arrested-in-alborz-and-tabriz-in-irans-nationwide-protests/ 

https://www.isna.ir/news/98090905755 
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aangegrepen om de samenleving te zuiveren van deze kwaadaardige relschoppers. Hopelijk zal Gods wraak worden 
uitgevoerd door wetshandhavingsinstanties en de rechterlijke macht." 

Voor deze mensen wordt de ‘straf voor het voeren van oorlog tegen God’ [executie] – de zwaarste van alle islamitische 
straffen – overwogen … De rechterlijke macht moet deze mensen arresteren en snel handelen.” 

Na massale protesten noemde Opperste Leider Khamenei de demonstranten in een toespraak op televisie "hooligans". 
In de volgende dagen nam het regime zijn toevlucht tot bruut geweld tegen de demonstranten en opende het in sommige 
delen van Iran het vuur op bijeenkomsten van meer dan 10 mensen. 

Verschillende hoge functionarissen hebben gewaarschuwd dat de demonstranten zware straffen zouden krijgen, waarbij 
sommigen onder hen de doodstraf eisten voor de "leiders". 

Ahmad Khatami, een lid van het Presidium van de Vergadering van Deskundigen, sprak op vrijdag 22 november in een 
samenkomst voor het vrijdaggebed in Teheran en beschreef de gearresteerden als saboteurs die oorlog tegen God 
hebben gevoerd. Hij eiste dat de rechterlijke macht hen de maximumstraf zou geven. Eerder schreef Khamenei's 
spreekbuis, de dagelijkse krant Kayhan, op 18 november: “Gerechtelijke instanties zeggen dat het zeker is dat de leiders 
van de recente opstand door ophanging geëxecuteerd zullen worden."  

STAATSPERSBUREAU FARDANEWS – 3 december 2019: 

“In zijn wekelijkse persconferentie op dinsdag beweerde woordvoerder Gholam-Hossein Esmaili dat het aantal 
mensen dat nog steeds in detentie is in Teheran is gedaald tot 300 en dat gerechtelijke autoriteiten opdracht hebben 
gekregen hun zaken te onderzoeken om de overgebleven gevangenen die geen "terroristen" zijn vrij te laten.” 67 

STAATSPERSBUREAU FARDANEWS – 3 december 2019: 

“In zijn wekelijkse persconferentie op dinsdag beweerde woordvoerder Gholam-Hossein Esmaili dat het aantal 
mensen dat nog steeds in detentie is in Teheran is gedaald tot 300 en dat gerechtelijke autoriteiten opdracht hebben 
gekregen hun zaken te onderzoeken om de overgebleven gevangenen die geen "terroristen" zijn vrij te laten.” 68 

Internationale reacties 

FRANKRIJK 24 – 30 november 2019:  

“Iran betwistte zaterdag de in het buitenland gepubliceerde aantallen 
doden als gevolg van het bloedvergieten tijdens de protesten tegen de 
brandstofprijzen die in het land uitbraken. Dit nadat een mensenrechtengroep 
zei dat er meer dan 160 demonstranten waren gedood. De demonstraties 
vlamden half november op, nadat de benzineprijs in de Islamitische Republiek 
van de ene dag op de andere met 200 procent omhoog ging. 

Ambtenaren in Iran moeten nog zeggen hoeveel mensen stierven door het 
daaropvolgende geweld, waarbij banken, benzinepompen en politiebureaus in 

brand werden gestoken. 

De in Londen gevestigde mensenrechtengroep Amnesty International zei vrijdag in een tweet dat het optreden het 
leven kostte aan 161 demonstranten. Maar de viceminister van Binnenlandse Zaken van Iran, Jamal Orf, betwistte 
dergelijke cijfers: "Door internationale organisaties gegeven statistieken over degenen die zijn gedood bij de recente 
incidenten zijn niet geloofwaardig" zei hij volgens het staatspersbureau IRNA. Orf beschuldigde de bronnen die de 
aantallen rapporteerden van 'overdrijven'. Het openbaar ministerie, voegde hij eraan toe, was doende om de aantallen 
bekend te maken op basis van de cijfers die het van de lijkschouwer ontvangt. 

 

 

67 https://www.fardanews.com/fa/news/964220  

68 https://www.fardanews.com/fa/news/964220 
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Voorafgaand aan de laatste tweet zei Amnesty International maandag dat 143 demonstranten waren gedood tijdens het 
optreden, onder verwijzing naar wat het "geloofwaardige rapporten" noemde. 

De regeringen van de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland hebben Iran veroordeeld wegens het bloedvergieten." 69 

ALJAZEERA – 3 december 2019: 

'Relschoppers' neergeschoten en gedood bij protesten, geeft Iran 
voor de eerste keer toe. 

“Staatstelevisie beschrijft moorden door veiligheidstroepen en ontkent 
opnieuw 'verzonnen' dodental door 'vijandige groepen'. 

De Iraanse staatstelevisie heeft erkend dat veiligheidstroepen, tijdens de 
recente protesten tegen de enorme stijging van de door de overheid 
ingestelde benzineprijzen, in meerdere steden mensen die zij 'relschoppers' 
noemden beschoten en gedood hebben. Het was de eerste keer dat de 

autoriteiten een vorm van rekenschap aflegden over het geweld dat ze hebben gebruikt om de demonstraties neer te 
slaan. 

De erkenning kwam dinsdag in een televisierapportage waarin de internationale Perzisch-talige kanalen werden 
bekritiseerd vanwege hun berichtgeving over de crisis, die op 15 november begon. 

Het rapport van de staatstelevisie beschreef de moorden in vier categorieën en beweerde dat sommigen onder de 
gedoden "relschoppers” waren “die gevoelige of militaire centra met vuurwapens of messen hebben aangevallen, of in 
sommige gebieden mensen hebben gegijzeld". 

Amnesty gaf geen details van de aantallen doden elders in het land maar zei wel dat "het werkelijke cijfer waarschijnlijk 
hoger zal zijn". 

Mills zei dat er “in Iran op dit moment een algemene atmosfeer van angst heerst". 

"De autoriteiten hebben gezinnen bedreigd, sommigen worden gedwongen beloften te ondertekenen dat ze niet met de 
media zullen praten" zei ze. "Gezinnen worden gedwongen om hun geliefden 's-nachts onder zware beveiliging te 
begraven." 

De Iraanse missie bij de VN in New York noemde de bevindingen van Amnesty 'niet onderbouwd' zonder daarover in 
details te treden. 

Iraanse functionarissen hebben de Verenigde Staten, Israël en Saoedi-Arabië ervan beschuldigd het geweld aan te 
moedigen. 

Opperste leider Ayatollah Ali Khamenei beschreef - in zijn krachtigste uitspraken sinds de demonstraties een hoogtepunt 
bereikten - de twee weken van geweld als het werk van een "zeer gevaarlijke samenzwering". 

De gouverneur van de provincie Teheran, Anoushiravan Mohseni Bandpay, zei ondertussen volgens het semi-officiële 
persbureau Mehr, dat veel van de 2021 mensen die tijdens de onrust in de provincie waren gearresteerd waren 
vrijgelaten. 

"Tijdens de recente onrust werden 2021 mensen gearresteerd, onder wie velen voor het eerst werden gearresteerd op 
basis van [hun] onwetendheid en in een emotionele sfeer, en onmiddellijk weer vrijgelaten," zei Bandpay dinsdag." 70 

  

 

 

69 https://www.france24.com/en/20191130-iran-disputes-exaggerated-protest-death-tolls  

70 https://www.aljazeera.com/news/2019/12/shot-killed-protests-iran-admits-time-191203072043278.html 
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VERSLAGGEVERS ZONDER GRENZEN – 4 december 2019: 

Iran: Jachtseizoen op journalisten geopend na dodelijk optreden 
tegen protesten. 

“ Verslaggevers Zonder Grenzen (RSF) is gealarmeerd door de nieuwste 
heksenjacht van Iran tegen journalisten, met name fotografen en 
cameramensen. Sinds het begin van een golf van anti-regeringsprotesten op 
16 november zijn er tenminste 11 gearresteerd – vooral in Teheran, Isfahan, 
Abadan, Gachsaran en Sarpol-e Zahab. 

Na het gedeeltelijke herstel van het internet in sommige regio's zijn er 
rapporten over honderden doden en veel arrestaties naar buiten gekomen. Volgens de parlementariër Hossein Naghavi 
Hosseini, lid van de commissie nationale veiligheid en buitenlands beleid, zijn er meer dan 7000 mensen gearresteerd. 

In een 27 november gepubliceerd communiqué kondigde het ministerie van inlichtingen de arrestatie aan van zes 
personen die "in het buitenland waren opgeleid als burger-journalisten om te filmen en foto's te maken." Het 
communiqué noemde hun namen niet en zei niet waar ze werden gearresteerd. 

Veel andere journalisten zijn door revolutionaire tribunalen of door de inlichtingendiensten gedagvaard. Het parket van 
de aanklager in de stad Abadan vaardigde op 27 november een arrestatiebevel uit voor vijf lokale journalisten en 
schrijvers: Mandana Sadeghi, Darioush Memar, Hoda Karimi Sadar, Hossein Mousavi en Koresh Karampour. Allen worden 
beschuldigd van anti-regeringspropaganda, het beledigen van Opperste Leider Ali Khamenei en het verstoren van de 
openbare orde. 

RSF heeft kunnen bevestigen dat drie fotojournalisten - Alireza Vasiq, Majid Hojati en Payman Shah Sanai - tijdens 
protesten in de centrale stad van Isfahan op 17 november gearresteerd werden. De fotograaf Arash Sediqi werd op 27 
november gearresteerd in de zuidelijke stad Gachsaran. Raha Askarizadeh, een fotojournalist en 
mensenrechtenverdediger, Farda Mostafa Mohebikia, een journalist bij het maandelijkse tijdschrift “Iran”, en Fereshteh 
Cheraghi, een fotojournalist, werden op 28 en 29 november in de oostelijke stad Sarpol-e Zahab gearresteerd. 

Op 30 november maakte een communiqué van het ministerie van inlichtingen "de inbeslagname van de bezittingen van 
journalisten en werknemers van het particuliere tv-kanaal Iran International" bekend en beschreef ze vervolgens als 
"vijanden van de Islamitische Republiek" en "terroristen". Iran International is een Perzisch-talige satelliet-tv-zender in 
Londen. 

"Dit is de eerste keer dat de Iraanse inlichtingendiensten zich zo openlijk tegen een buitenlands mediakanaal richten," 
zei Reza Moini, het hoofd van de afdeling Iran-Afghanistan van RSF. "Deze confiscaties, gecombineerd met de vele 
arrestaties van verslaggevers en fotografen, tonen aan dat de Islamitische Republiek de meest repressieve methoden 
blijft gebruiken." 

RSF roept op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de gevangen journalisten en fotografen. Het roept 
ook de zeven Europese landen met Perzisch-talige mediakanalen en nieuwsdiensten, waaronder Frankrijk, Groot-
Brittannië en Duitsland, op om "rechtstreeks bij de Iraanse regering te bemiddelen ter verdediging van het fundamentele 
recht op informatie." 71 

VOA news – 5 december 2019: 

Een officiële functionaris van de VS: Het aantal bij de protesten in Iran 
gevallen doden kan opgelopen zijn tot 1000. 

"Een hoge Amerikaanse functionaris zei donderdag dat Iraanse troepen 
mogelijk meer dan 1000 mensen hebben gedood als reactie op protesten die 
waren aangewakkerd door de plotselinge en dramatische verhoging van de 
brandstofprijzen door de regering. 

 

 

71 https://rsf.org/en/news/iran-open-season-journalists-after-deadly-crackdown-protests 
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"Het blijkt dat het regime sinds het begin van de protesten mogelijk meer dan duizend Iraanse burgers vermoord." zei de 
speciale vertegenwoordiger van de VS voor Iran, Brian Hook. 

Hook zei dat het ministerie van Buitenlandse Zaken 32.000 video's heeft ontvangen, inclusief beelden die zijn genomen 
in Zuid-Iran, waar de elitetroepen van de Islamitische Revolutionaire Garde naar verluidt een groep demonstranten 
achtervolgde en het vuur opende, waarbij maar liefst 100 mensen werden gedood. 

Hook zei dat Iraanse troepen ook "vele duizenden Iraniërs" verwondden en minstens 7000 mensen gevangen hebben 
genomen. 

Hook erkende dat het dodental moeilijk te bevestigen was maar hij verklaarde: "We weten zeker dat het er vele, vele 
honderden zijn." 72 

FOX NEWS – 5 december 2019: 

"Iraanse troepen hebben tijdens de recente protesten mogelijk meer dan 
1000 mensen gedood, zegt een ambtenaar. 

Te midden van recente protesten zijn in Iran mogelijk meer dan 1000 mensen 
gedood door veiligheidstroepen, zei een hoge ambtenaar van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken donderdag, een dag nadat autoriteiten in de 
Islamitische Republiek erkenden dat er tijdens de onrust demonstranten 
neergeschoten en gedood zijn. 

Brian Hook, de speciale gezant van de VS voor Iran, vertelde verslaggevers op 
het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Amerikaanse functionarissen een video hebben gezien van een incident 
waarbij de Iraanse Revolutionaire Garde minstens 100 mensen met machinegeweervuur had neergemaaid. Hij zei dat de 
VS de video van dat incident in de stad Noshahr hadden ontvangen en beoordeeld. 

"Alleen al bij dit ene incident heeft het regime maar liefst 100 Iraniërs en mogelijk meer vermoord" vertelde Hook aan 
de verslaggevers. 

Amnesty International gaat er van uit dat er tijdens de protesten en het hardhandig optreden dat daarop volgde 
tenminste 208 mensen zijn gedood. Andere groepen, zoals de in Frankrijk gevestigde Nationale Raad van Verzet van Iran, 
beweren dat er 1029 zijn gedood bij protesten in 189 steden." 73 

 

 

 
  

 

 

72 https://www.voanews.com/middle-east/us-official-iran-protest-deaths-may-have-topped-1000  
73 https://www.foxnews.com/world/iran-protests-forces-1000-killed-special-representative 
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Vierde week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrestaties en doden 

SECRETARIAAT VAN DE NATIONALE VERZETSRAAD VAN IRAN – 9 december 2019 

Cijfers over de opstand: 74 

• Aantal plaatsen waar opstand plaatsvindt: 190 

• Aantal martelaren: minstens 1.000 

• Aantal gewonden: meer dan 4.000 

• Aantal gearresteerden: meer dan 12.000 

KOERDISCH NETWERK VOOR MENSENRECHTEN – 9 december 2019: 

Identiteit vrijgegeven van 156 arrestanten van de meer dan duizend Koerdische burgers bij de protesten in 
november. 

Veiligheidstropen hebben honderden demonstranten gearresteerd, nadat massale protesten in vele plaatsen voor grote 
onrust in Iran zorgden. De protesten volgden op omhoog schietende prijzen voor benzine, meldden lokale bronnen in 
Sanandaj, Marivan, Kermanshah, Javanrud, Ilam and Orumiyeh, aldus het Koerdisch Netwerk voor Mensenrechten 
(KHRN). 

Door de vergaande veiligheidsmaatregelen en dreigementen aan de families van gevangenen door de Iraanse 
veiligheidsagenten, om geen contact met de media of mensenrechtenorganisaties te zoeken, zijn betrouwbare cijfers 
over het aantal tijdens de processen gearresteerde mensen niet beschikbaar. De KHRN heeft in de afgelopen dagen 
echter enige informatie vrijgegeven van een aantal gevangen die, wel of niet voorwaardelijk, waren vrijgelaten. 

Volgens de voorlopige statistieken zijn meer dan duizend mensen gearresteerd in de plaatsen Ilam, Mehran, Chardaval, 
Sar-Pol-Zahab, Kermanshah, Javanrud, Kamyaran, Sanandaj, Marivan, Saqqez, Bukan en Orumiyeh. Daarnaast is een 

 

 

74 https://www.ncr-iran.org/en/news/iran-protests/27051-day-26-of-the-iran-protests-for-regime-change 
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aantal Koerdische inwoners van Teheran en Karaj tijdens de protesten gearresteerd. Het totaal aantal gevangenen blijft 
echter onbekend. 

Ongeveer honderd gevangenen zij tot nu toe vrijgelaten uit detentiecentra en gevangenissen. De borgsom varieert van 
30 miljoen (ong. € 650) tot honderden miljoenen Iraanse Rial. 
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De arrestanten worden vastgehouden in kleine cellen in de detentiecentra van de veiligheidspolitie, inlichtingendiensten 
en de Revolutionaire Garde (IRGC). Ze worden fysiek en psychologisch gemarteld voor het verkrijgen van gedwongen 
bekentenissen, zo bevestigde een aantal vrijgelaten gevangenen in de afgelopen dagen aan de KHRN. 

Twee gevangenen, vrijgelaten uit de detentiecentra in Kermanshah en Marivan, vertelden dat tientallen kinderen en 
adolescenten in de detentiecentra worden vastgehouden. 

Aan de andere kant zijn meer dan 200 gevangenen in de laatste paar dagen overgeplaatst naar de detentiecentra 
Sanandai en Dizelabad in Kermanshah. Hun verblijf daar is bijzonder zwaar, omdat in deze gevangenissen alle faciliteiten 
ontbreken. 

Een bericht meldt, dat ongeveer 50 burgers, die op straat en in ziekenhuizen gewond raakten door geweervuur, 
momenteel worden vastgehouden in de gevangenissen van de IRGC en op het bureau van de inlichtingendienst in 
Sanandai, en dringend medische hulp nodig hebben. De ongerustheid over het lot van deze mensen is erger geworden, 
omdat families geen betrouwbare informatie hebben ontvangen en niet weten of kun kinderen medische zorg hebben 
gekregen. 

Een aantal families van gevangen, die om veiligheidsredenen anoniem willen blijven, hebben de KHRN verteld dat 
honderden mensen zich voor rechtbanken in verschillende steden hebben verzameld om informatie te krijgen over de 
toestand van hun gearresteerde dierbaren. Justitie heeft echter tot nu toe geen antwoord op hun vragen gegeven. Alleen 
de gevangenen die zijn overgeplaatst naar bepaalde centra, zijn erin geslaagd telefonisch contact met hun familie op te 
nemen. Tot nu toe hebben wetshandhavers in de provincies Ilam, Kermanshah en Koerdistan officieel de arrestatie 
bekend gemaakt van “twee telecommedewerkers in Ilam”, “zeven leiders in Chardawal”, “240 demonstranten in 
Kermanshah en Javanrud”, en “25 demonstranten in Marivan en Sanandai”. Maar de provinciale inlichtingendienst heeft 
geen details over de gevangenen gemeld. 

De persoonsgegeven van ongeveer 156 gevangenen zijn door de KHRN verzameld. Onder hen zijn de namen van 67 
burgers, die vastzitten in de provincie Kermanshah, vijf burgers in de provincie Ilam, 10 burgers in West Azerbeidzjan en 
74 burgers in de provincie Koerdistan. Vier van deze arrestanten werden vrijgelaten en twee werden naar de centrale 
gevangenis Orumiyeh overgebracht. Er is geen specifieke informatie over de andere gevangenen. 75 

  

 

 

75
 http://kurdistanhumanrights.net/en/identity-of-156-detainees-of-over-1000-kurdish-civilians-of-november-protests-revealed/ 
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SECRETARIAAT VAN DE NATIONALE VERZETSRAAD VAN IRAN – 9 december 2019 

De Organisatie Volks-Mujahedin van Iran (PMOI/EMK) gaf de namen 
vrij van nog eens 20 martelaren van de nationale volksopstand. 76 

 

 

 

 

 

 

De namen van 20 demonstranten zijn de volgende: 

1  Tehran - Shahriar  Akbar Langari 

2  Tehran - Shahriar Mohammad Arabi 

3  Tehran   Mohammad Safari 

4  Tehran   Ali Farvan Langaran 

5  Karaj   Mehdi Abbaszadeh 

6  Karaj - Golshahr  Mehdi Taherzadeh 

7  Karaj - Meshkinshahr  Aziz Eskandari 

8  Karaj - Mallard  Reza Paziresh 

9  Ahvaz   Reza Shahmoradi 

10  Ahvaz   Kamal Daghghele 

11  Andimeshk   Sajjad Miri 

12  Shiraz   Seyed Keyvan Yarfi 

13  Shiraz   Hossein Bazrafshan 

14  Kermanshah   Saeed Esmaeeli 

15  Kermanshah   Sadra Sarbaleh 

16  Isfahan   Massoud Baharloo 

17  Isfahan   Mohammad Javad Abedi 

18  Kamyaran   KavehVeysani 

19  Gorgan   Hamed Semnani 

20  Gonabad   Hassan Sahrai” 

 
  

 

 

76 https://www.ncr-iran.org/en/ncri-statements/iran-protests/27049-names-of-20-more-martyrs-of-nationwide-uprising-released 
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IRAN WIRE – 10 december 2019 

Hij was werkeloos. Hij hield van de vrijheid. Ze hebben hem 
vermoord… 

“Ik weet echt niet of, op het moment dat de kogel zijn hart 
binnendrong, Reza deelnam aan de protesten of dat hij alleen 
toekeek, maar ik weet zeker dat Reza van de vrijheid hield en er vaak 
over sprak en vertelde over zijn ontevredenheid over de situatie. 
Door Reza te vermoorden, hebben ze aanhanger van de vrijheid 
vermoord. Ze hadden gelijk: om de vrijheid te vermoorden moet je 
op het hart schieten.” 

Dit is het verhaal van Bahman Reza Jafari, die werd gedood in Shiraz, verteld door zijn vriend, die met ‘Iran Wire’ sprak 
op voorwaarde dat hij anoniem zou blijven. 

Het is niet duidelijk hoeveel demonstranten werden gedood bij het neerslaan van de protesten in Shiraz. De namen van 
sommige doden zijn vrijgegeven, maar velen hebben nog geen naam. 

Volgens berichten uit Shiraz schoten veiligheidstroepen Bahman Reza Jafari dood op zondag 17 november, op het 
kruispunt bij de Adelabad-gevangenis, waar demonstraties aan de gang waren. Hij stierf een uur later in de ambulance. 

Bahman Reza Jafari, 28, was computertechnicus en woonde in het district Fergaz in Shiraz. Thuis werd hij Reza genoemd. 
Hij was een van de vele jongeren die worstelde met werkeloosheid, zonder goede vooruitzichten voor de toekomst. 

“Reza kon geen bij zijn opleiding passende baan vinden en was werkeloos,“ zei zijn vriend. “Hij werkte een tijdje in een 
werkplaats in de buurt van waar hij woonde. Bahmans vader, Rahmat Jafari, was werknemer bij een oliemaatschappij en 
verbleef tijdens de hele Iran-Irak oorlog en Abadan. Een van Bahmans ooms, Esfandiar, is een invalide oorlogsveteraan 
en heeft vele jaren in het veteranen-sanatorium gewoond (wegens zijn ernstige invaliditeit). Een ander oom van Bahman, 
naar wie Bahman vernoemd werd, werd ook geëxecuteerd in 1989. Hij werkte bij het Volkscomité in Abadan tijdens de 
oorlogsjaren, maar werd plotseling gearresteerd en later geëxecuteerd om politieke redenen.” 

Bahman Jafari ging op zondag 17 november om ongeveer tien uur ’s morgens van huis. 

Om 11.30 uur kreeg zijn familie een telefoontje dat hij betrokken was bij een ongeluk op een kruispunt en vervoerd was 
naar een kliniek in de buurt. Het kruispunt is vlakbij zijn huis en zijn ouders waren snel in de kliniek, waar ze zagen dat hij 
was neergeschoten en in kritieke toestand verkeerde. 

“De kogel had hem vlak boven zijn hart geraakt. Bahman werd per ambulance vervoerd naar het Shiraz Centrale 
Ziekenhuis, wegens gebrek aan medische faciliteiten in de kliniek, maar hij stierf in de ambulance voor ze bij het 
ziekenhuis aankwamen.” 

Uit berichten blijkt dat lang niet alle mensen die bij de protesten in november werden gedood, aan de demonstraties 
deelnamen, maar alleen toekeken naar wat er gebeurde, of in enkele gevallen zelfs alleen maar door de wijk liepen waar 
de demonstratie plaatsvond. Er zijn geen cijfers bekend van het aantal mensen dat op deze willekeurige en discutabele 
manier de dood vond. 

“Bahman moest werken,” zei de vriend. “Ze woonden in de wijk Fergaz van Shiraz en veel winkels in verschillende delen 
van Shiraz waren die dag gesloten, ook in Fergaz, waar mensen demonstreerden. Ik weet echt niet of Reza op dat moment 
bij de protesten was betrokken of alleen maar stond toe te kijken, maar ik weet zeker dat Reza van de vrijheid hield en 
zijn ontevredenheid over de huidige situatie vele malen kenbaar had gemaakt. Door Reza te vermoorden, vermoordden 
ze een aanhanger van vrijheid. Ze hadden gelijk: om de vrijheid te vermoorden moet je op het hart schieten.” 

Wanhopig om hun zoon op de traditionele wijze te begraven 

Het lichaam van Bahman Reza Jafari werd dezelfde dag naar de lijkschouwer gebracht en zou aan de familie worden 
overgedragen, nadat de doodsoorzaak was vastgesteld en de overlijdensacte was afgegeven. “De familie ging naar de 
lijkschouwer voor het lichaam maar ze droegen het lichaam niet over en lieten het aan niemand zien. Ze hoorden dat ze 
daar niet mochten blijven en dat ze naar huis moesten gaan en als het werk van de forensische arts klaar was, zouden ze 
bericht krijgen dat ze het lichaam konden afhalen.” 

De familie probeerde het lichaam op te halen op maandag 18 november, maar opnieuw was het enige antwoord dat ze 
kregen, dat de autoriteiten hen zouden bellen. Eindelijk op vrijdag 22 november, vijf dagen nadat hij was gestorven 
belden de autoriteiten de familie van Bahman Reza Jafari en vroegen zijn vader om persoonlijk de brief af te halen, waar 
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in stond dat het lichaam aan hen zou worden overgedragen. “Ze gaven de brief aan Rahmat, de vader van Bahman. Hij 
werd gevraagd hem te tekenen, maar de vader voelde zich helemaal niet goed en besefte niet wat hij ondertekende en 
hij tekende de brief zonder hem te lezen. Aan de heer Jafari werd alleen verteld dat de brief een verzoek was. Ze 
vermoorden onschuldige mensen en vragen een handtekening onder een verzoek om het lichaam vrij te geven.” 

De autoriteiten droegen uiteindelijk het lichaam van Bahman over aan zijn familie op vrijdag 22 november, maar de 
familie mocht de oorzaak van zijn dood niet noemen als ze een openbare aankondiging verspreidden voor zijn begrafenis. 
Ze kregen te horen dat als ze vragen kregen over de doodsoorzaak, ze moesten zeggen dat hij was omgekomen bij een 
auto-ongeluk,” vertelde de vriend van de familie aan Iran Wire. “En hij mocht niet worden begraven op de begraafplaats 
Shiraz Dar-ol-Rahme. Drie dagen lang probeerde de familie de beslissing van de veiligheidsdienst in Shiraz te veranderen, 
maar in dit geval lukte dat niet. Uiteindelijk werd Bahmans lichaam begraven in Dar-ol-Rahme, ongeveer 40 kilometer 
van Shiraz in Cashan.” 

De familie van Bahman Jafari komt uit de Bakhtiari Stam van Izeh, en woonde tot het begin van de Iran-Irak oorlog in 
Abadan. Na de evacuatie van Abadan aan het begin van de oorlog hadden de familieleden geen woonplaats en ze 
verhuisden naar andere plaatsen in Iran en enkelen van hen gingen naar Shiraz. Hoewel ze ver van het thuis van hun 
voorouders woonden, hield de familie vast aan veel van de traditionele gewoonten van hun stam. “Eén van de gebruiken 
bij een begrafenis in grote delen van Zuid-Iran is, dat het lichaam door het huis wordt gedragen, om de familie de 
gelegenheid te geven voor het laatste afscheid. De familie wilde het lichaam van Bahman, het jongste kind uit de familie, 
naar huis brengen, maar hoewel de ambulance het lichaam naar het huis bracht, stonden de autoriteiten niet toe dat het 
voor dat gebruik door het huis werd gedragen. Hij werd rechtstreeks naar Cashan gebracht en daar begraven. 

Familie gewaarschuwd niet te praten 

Op de dag voor de begrafenis werd Bahmans vader nogmaals ontboden door de autoriteiten. Niet alleen werden ze 
gewaarschuwd niet te praten over wat er was gebeurd, maar ze kregen ook de instructie dat ze niemand te luidruchtig 
mochten laten rouwen op de begrafenis. “Er waren veiligheidsagenten in het uitvaartcentrum tijdens de begrafenis, om 
te voorkomen dat de familie of andere aanwezigen foto’s van het lichaam van Bahman zouden nemen,” vertelde de 
vriend van de familie ons. “Ze letten ook op geluiden. Niemand mocht huilen – niet zijn vader, moeder, broer of zusters.” 

In tegenstelling met wat de laatste dagen in Teheran en Alborz gebeurde, hebben de veiligheidsdienst en mensen van 
justitie nog geen bezoek gebracht aan de familie van Bahman Jafari. Het is nog steeds onduidelijk of hun zoon een 
martelaarsstatus zal krijgen, en of de familie “bloedgeld” zal ontvangen ter compensatie van het verlies van hun dierbare. 
“Moeder Behjat, Bahmans moeder, verkeert nog steeds in shock en heeft geen traan gelaten. Ik denk niet dat ze zo’n 
voorstel zullen accepteren. Behjat zegt dat ze alleen wil weten wie dit haar zoon heeft aangedaan.” 

De vriend van Bahman Reza zei dat hij een “rustige en goede jongen” was en dat zijn moord “iedereen heeft geschokt”. 
De familie maakt plannen voor een herdenkingsdienst in de moskee 40 dagen na zijn dood, hoewel ze nog geen locatie 
hebben gereserveerd of zaken hebben geregeld. Ze hopen voor die tijd meer informatie te krijgen, en hopen dat iemand 
hen die zal geven om enige vorm van rust te kunnen vinden. De autoriteiten schreven in zijn overlijdensakte dat Bahman 
Raza was gestorven na een botsing met een hard voorwerp, maar de familie en Bahmans vriend zeggen dat dit onzin is. 
“Wat betekent dat?” vroeg de vriend. “Ze schoten op Bahman om hem te doden en ze hebben hem vermoord.”  

KOERDISCH MENSENRECHTENNETWERK – 11 december 2019: 

Twee van de bij de protesten in november in Orumiyeh, Parviz Naseri and Mansour Zinalali Zadeh, gearresteerde mensen 
werden overgeplaatst naar de centrale gevangenis in de stad, zo meldde een bron aan het Koerdische 
Mensenrechtennetwerk (KHRN). Parviz Naseri, een bewoner van de wijk Orumiyej in Islamabad, werd ongeveer negen 
dagen geleden door de veiligheidsdienst gearresteerd op grond van een tijdelijk arrestatiebevel, afgegeven door de 
officier van justitie. 

Mansour Zeinali Zadeh, een andere inwoner van Orumiyej, die  tijdens de protesten tegen de plotseling gestegen 
benzineprijs werd gearresteerd, en na zijn verhoor naar de rechtbank werd gebracht, werd op last van de rechter 
overgebracht naar de gevangenis. 
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Meer dan duizend burgers werden tijdens de protesten van november in de Koerdische steden van Iran vastgehouden 
door de Iraanse veiligheidstroepen. De KHRN heeft in een eerder rapport de namen vrijgegeven van meer dan 150 
gevangenen.77 

CAMPAGNE VOOR DE VERDEDIGING VAN POLITIEKE GEVANGENEN – 11 december 2019:  

“Arman Heydari, een bewoner van Sar-e Pole Zahab, werd tijdens de massale 
protesten tegen de stijgende benzineprijs door veiligheidstroepen gearresteerd en 
naar een onbekende locatie gebracht. 

Volgens de Campagne voor de Verdediging van Politieke Gevangenen, werd Arman 
Heydar op zaterdag 16 november 2019 in het huis van zijn vader gearresteerd en 
naar een onbekende locatie gebracht. 

Volgens het rapport is geen informatie beschikbaar over waar deze man zich nu 
bevindt, ondanks de naspeuringen van meneer Heydari’s familie. 

Volgens de bron arresteerden veiligheidstroepen Arman Heydari in zijn vaders huis in Sar-e Pole Zahab (een wijk met de 
status van cultureel erfgoed) na een huiszoeking.”78 

RADIO FARDA – 11 december 2019: 

Weken na de confrontatie tussen ongewapende demonstranten en de 
veiligheidstroepen met steun van de IRGC, willen enkele ooggetuigen nog steeds 
vertellen over die vier cruciale dagen die de regio in hun greep hielden. 

Een van hen heeft exclusief gesproken met Radio Farda om de gebeurtenissen 
van half november in Mahshahr, die nog steeds in mysterie gehuld zijn,  toe te 
lichten.  

Hieronder enkele delen daarvan: 

“Het begon allemaal op vrijdag 15 november, meteen nadat de verdrievoudiging 
van de benzineprijs van de ene op de andere dag officieel was aangekondigd. Er 
waren sporadische protestmarsen door tieners en jongeren tussen de 20 en 30 
jaar. 

Eerst bleven de protesten beperkt tot spreekkoren van slogans tegen de plotselinge prijsexplosie van benzine en hier en 
daar werden wegen geblokkeerd. 

Al snel versperden de wegblokkades de verbinding tussen petrochemische fabrieken en andere delen van de streek, 
zodanig dat het verkeer kwam vast te staan. De veiligheidstroepen slaagden er niet in de mensen te verspreiden en de 
verkeersopstopping te beëindigen. De troepen van IGRC werden opgeroepen. 

In de tussentijd waren er enkele personen onder de demonstranten die anderen aanspoorden tot scherpere protesten, 
door wapens te dragen en op motoren te rijden. Er waren er maar weinig en iedereen in Mahshahr is het eens over het 
feit dat ze niet uit de streek kwamen. 

Op maandag 18 november trokken de tanks en trucks met zware machinegeweren van IRGC de streek in. Ze omsingelden 
alle dorpen in het gebied. 

Een paar minuten na hun aankomst werd het bevel gegeven op de demonstranten te schieten. De veiligheidstroepen 
begonnen met steun van de IRGC op de menigte te schieten, zodat de demonstranten werden gedwongen zich terug te 
trekken in de moerassen aan het uiteinde van de stad Jarrahi, door de Islamitische Republiek ‘Chamram’ genoemd. 

 

 

77 http://kurdistanhumanrights.net/en/two-detainees-of-recent-protests-transferred-to-orumiyeh-central-prison/ 

78
 https://www.kampain.info/archive/40227.htm 
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De vlucht naar de moerassen bood voor de demonstranten geen uitweg. De regeringstroepen volgden hen en begonnen 
willekeurig in de moerassen te schieten. 

De beschietingen waren chaotisch en zelfs huizen in de buurt werden geraakt. Met zware wapens, waaronder DShK’s 
(een zwaar Russisch machinegeweer), werd een spervuur op de mensen gericht. 

Niemand weet hoeveel mensen het slachtoffer werden van de aanval, maar we weten zeker dat minstens dertig mensen 
in de streek werden gedood. De families van de slachtoffers zijn gewaarschuwd niet over de dood van hun dierbaren te 
spreken. De getuigenverslagen komen overeen met wat de vertegenwoordiger voor Iran van het Amerikaanse Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, Brian Hook, kortgeleden onthulde. Verwijzend naar een video van het Ministerie, zie Hook dat 
te zien is, hoe troepen van IRGC schoten op demonstranten, die een weg in de buurt van Mahshar in Zuid-West Iran 
hadden geblokkeerd. Verscheidene demonstranten werden gedood, terwijl anderen de vlakbij liggende moerassen in 
vluchtten. “De IGRC joeg ze op en omsingelde hen met machinegeweren op trucks en schoot met een spervuur van 
kogels,” vertelde hij. 

“Tussen de salvo’s van machinegeweren door was het schreeuwen van de slachtoffers hoorbaar,” zei Hook en voegde 
toe: “Alleen al bij dit incident heeft het regime wel honderd mensen gedood en mogelijk meer. Toen het voorbij was, 
laadden de troepen de lichamen in de trucks.” 

Hook vertelde verder dat, toen de families probeerden de lichamen op te halen, IGRC eiste dat ze de kosten van de 
munitie zouden betalen en ze dwong tot de belofte om geen openbare begrafenissen te houden.79 

KOERDISCH MENSENRECHTENNETWERK – 11 december 2019:  

Mojhgan Kavoosi, Koerdisch schrijfster en activist van Kelardasht, wordt langer 
vastgehouden voor verder verhoor, ten gevolge van een tijdelijk arrestatiebevel afgegeven 
door de inlichtingeneenheid van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) in Sari, vertelde 
een lokale bron aan het Koerdisch Mensenrechtennetwerk (KHRN). 

Kavoosie werd op 18 november in haar huis in Noshahr in de provincie Mazandaran 
gearresteerd door het Inlichtingenbureau van de IRGC. Sindsdien heeft ze twee maal 
toestemming gekregen voor een kort telefonisch contact met haar familie. 

In antwoord op de vragen aan het Openbaar Ministerie in Sari, is aan Kavoosi’s familie 
verteld dat haar zaak in onderzoek is. Veiligheidstroepen overvielen haar huis voor de 
tweede keer op 1 december, en namen enkele van haar persoonlijke bezittingen mee, 
waaronder haar laptop en handgeschreven materiaal, evenals haar mobiele telefoons en die 
van haar gezinsleden. 

Kavoosi werd gearresteerd wegens haar artikelen over demonstraties in Iran en Koerdistan. Mojgan Kavoosie, 
afgestudeerd aan de Kunstacademie, is een Koerdische uit het noorden van Iran, die in de afgelopen jaren twee 
filmdocumentaires heeft geproduceerd, Hiwa en Wind.80 

 
  

 

 

79
 https://en.radiofarda.com/a/exclusive-eyewitness-describes-brutal-attack-on-iran-protesters-in-mahshahr/30319712.html 

80
 http://kurdistanhumanrights.net/en/kurdish-writer-kept-in-detention-at-intelligence-department-of-irgc/ 
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Officiële reacties en bedreigingen uit Iran 

TASNIM (persagentschap van de staat) – 9 december 2019: 

De politie in de provincie Koerdistan meldde de identificatie en arrestatie van acht leiders van de recente rellen in 
Marivan. Ali Azadi verklaarde dat verscheidene ordeverstoorders, die de veiligheid in gevaar hadden gebracht, waren 
geïdentificeerd en gearresteerd. Hoe voegde daaraan toe: “Met de inlichtingen van politieofficieren en in afstemming 

met het OM, werden acht van de leiders van de recente rellen in Marivan geïdentificeerd en gearresteerd. 81 

ISNA (persagentschap van de staat) – 9 december 2019: 

Regeringswoordvoerder Ali Rabi’i zei in een wekelijkse persconferentie dat de regering spoedig het aantal slachtoffer 
van de recente incidenten bekend zou maken. Herhalend dat de door de Amerikanen gemelde cijfers van aantallen 
slachtoffers van de recente rellen niet realistisch zijn, zei hij: “Er is geen bewijs voor hun beweringen. We maken de 
statistieken per provincie en met de oorzaken eerlijk bekend. Als we ooit hebben gewacht en zaken niet bekend 
hebben gemaakt is dat op verzoek van de Nationale Veiligheidsraad. De regering, in coördinatie met de ministeries van 

Justitie en Binnenlandse Zaken, zal de cijfers snel bekend maken.” 82 

ISNA (persagentschap van de staat) – 10 december 2019: 

Drie personen gearresteerd bij de onrust in Kermanshah en Javanrood. 
De politiecommandant van Kermanshah meldde de arrestatie van vier leiders van de recente rellen in Kermanshah en 
Javanrood. Ali Akbar Javidan verklaarde dat het vaststellen van de identiteit van de leiders bij de rellen serieus op de 
agenda van de politie stond. “Veiligheidsagenten zijn erin geslaagd vier van hen te arresteren, in een grote operatie, 

gecoördineerd met het Openbaar Ministerie.” 83 

Internationale reacties 

RAAD VAN EUROPA – 8 december 2019: 

Verklaring van de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid 
namens de EU over de recente protesten in Iran: 

“In de afgelopen weken hebben veel mensen in heel Iran gebruik gemaakt 
van hun fundamentele recht om bijeen te komen en uitdrukking te geven 
aan hun economische grieven. Ondanks de vele oproepen tot terug-
houdendheid, stapelt het bewijs voor de buitenproportionele reactie van 
de  Iraanse veiligheidstroepen zich op. Dat wijst erop dat die heeft geleid 
tot grote aantallen doden en gewonden. Voor de Europese Unie en haar 
lidstaten, is het wijd verspreide buitenproportionele geweld tegen 
vreedzame demonstranten onacceptabel. 

Wij dringen er bij de Iraanse autoriteiten op aan transparant en 
geloofwaardig onderzoek te verrichten om een helder beeld te krijgen van 
het aantal doden en gearresteerden, en eerlijke processen te 
bewerkstelligen voor alle gevangenen. We eisen dat alle plegers van geweld 
ter verantwoording worden geroepen, overeenkomstig verklaringen van 
hoge Iraanse functionarissen. Alle demonstranten die nu worden 

vastgehouden, dienen onmiddellijk te worden vrijgelaten. 

Het Iraanse besluit om alle toegang via internet tot wereldwijde netwerken meer dan een week te blokkeren, verhinderde 
de communicatie en de vrije toegang tot informatie voor alle Iraanse burgers. Dit is een duidelijke schending van de 
vrijheid van meningsuiting. Fundamentele rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en vergadering, dienen te allen 

 

 

81 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/18/2156909 
82 https://www.isna.ir/news/98091813235 
83 https://www.isna.ir/news/98091914360 
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tijde te worden gerespecteerd. De Iraanse autoriteiten moeten voldoen aan hun internationale verplichtingen, in het 
bijzonder de Internationale Conventie van burger- en politieke rechten. 

De Europese Unie schenkt aandacht aan alle oorzaken van onze zorg in de bilaterale contacten met Iran, inclusief 
mensenrechten, en dat zullen we blijven doen.”84 

CONGRES V.S. – 9 december 2019: 

House Resolution 752 

In het huis van afgevaardigden diende de heer Deutch (namens 
zichzelf en de heer Wilson van South Carolina) de volgende resolutie in 
(doorverwezen naar de Commissie voor Buitenlandse Zaken):  

Ter ondersteuning van het volk van Iran, ter veroordeling van het Iraanse 
regime voor het neerslaan van legitieme protesten en voor overige 
doeleinden. 

Overwegende dat op 15 november 2019 volksprotesten tegen het 
Iraanse regime begonnen en zich snel verspreidden naar tenminste 21 
steden in het hele land, de grootste antiregeringsprotesten in Iran sinds 
juni 2019; 

Overwegende dat de protesten begonnen in reactie op de aangekondigde prijsverhoging voor benzine en demonstranten 
uiting gaven aan vele economische grieven, onderwijl ook pleitend voor een structurele hervorming van het politieke 
stelsel en heersende en vroegere Iraanse leiders veroordeelden; 

Overwegende dat rapporten vermelden dat de Iraanse veiligheidstroepen dodelijk geweld hebben gebruikt en in verband 
met de protesten meer dan 7.000 mensen hebben gearresteerd en tenminste 208 hebben gedood; 

Overwegende dat rapporten vermelden dat de Iraanse autoriteiten in veel gevallen hebben geweigerd de lichamen van 
slachtoffers aan hun families over te dragen en dat veiligheidstroepen lichamen uit mortuaria hebben verplaatst naar 
onbekende locaties;  

Overwegende dat vanaf 16 november 2019 de Iraanse autoriteiten een bijna totale blokkade van het internet hebben 
ingesteld, daarmee bijna alle online communicatie voor mensen binnen Iran onmogelijk maakten, om te voorkomen dat 
beelden en video’s werden gedeeld van het dodelijk geweld dat door de veiligheidstroepen werd gebruikt; 

Overwegende dat sectie 103(b)(2)(B) van de Wet Sancties tegen Iran, Aansprakelijkheid en Ontnemingen van 2010 (22 
U.S.C. 8512(b)(2)(B)) autoriseert, dat diensten worden geleverd voor de persoonlijke communicatie, om de Iraanse 
bevolking in staat te stellen vrijuit te spreken; 

Overwegende dat op 16 november de Iraanse Minister van Binnenlandse Zaken Abdolreza Rahmani Fazli zei dat het 
Iraanse regime geen tolerantie meer zou hebben voor de demonstranten en niet langer zelfbeheersing zou tonen; 

Overwegende dat op 17 november 2019 de Iraanse Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei de demonstranten 
“schurken” noemde, gestuurd door buitenlandse vijanden en binnenlandse opstandelingen en de Iraanse 
Veiligheidsdienst opdroeg “hun plicht te doen” om de demonstraties te beëindigen; 

Overwegende dat op 18 november 2019 Irans Islamitische Revolutionaire Garde werd ingezet in Mahshar en massale 
onderdrukking uitvoerde, waarbij volgens berichten niet minder dan 100 mensen werden gedood; 

Overwegende dat meerdere wetten onze regering in staat stellen sancties in te stellen tegen elementen van het Iraanse 
regime wegens ernstige corruptie en schrijnende schendingen van de mensenrechten, waaronder de Wet sancties tegen 
Iran, Aansprakelijkheid en Ontnemingen van 2010, de Wet Sancties tegen de Vijanden van Amerika, de Wet Reductie 
Iraanse Dreiging en de Wet Mensenrechten in Syrië van 2012; 

 

 

84 https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/08/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-fontelles-on-behalf-

of-the-eu-on-the-recent-protests-in-iran/#  
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Overwegende dat het Iraanse regime betrokken was bij een plan voor een terroristische aanslag tegen Iraanse leden van 
de oppositie in Parijs in juni 2018; 

Overwegende dat tegen Irans Islamitische Revolutionaire Garde en de Basij Milities sancties zijn ingesteld door de 
Verenigde Staten, wegens het plannen en uitvoeren van ernstige schendingen van de mensenrechten tegen het Iraanse 
volk, waaronder langdurige marteling van politieke tegenstanders; 

Overwegende dat het regime meerdere malen de mensenrechten van Iraanse burgers heeft geschonden, inclusief het 
opleggen van voortdurende, systematische en ernstige restricties van het recht op vergadering en vereniging en de 
vrijheid van meningsuiting, inclusief het voortdurend afsluiten van media, arrestatie van journalisten en censuur op 
uitingen als blogs en websites; 

Overwegende dat het Mensenrechtenrapport 2018 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken melding maakte van 
“ernstige restricties van vrijheid van expressie, de pers en internet, inclusief censuur, blokkeren van websites en smaad; 
substantiële verstoring van het recht op vreedzame vergadering en vereniging, zoals de strenge wetten voor niet 
gouvernementele organisaties (NGO’s); schandelijke inperking van de vrijheid van godsdienst; beperkingen voor 
deelname aan de politiek; wijdverspreide corruptie op alle niveaus van de regering”; 

Overwegende dat op 18 november 2019 de Minister van Buitenlandse Zaken verklaarde: “de Verenigde Staten de 
voortdurende protesten in Iran op de voet volgt. We veroordelen sterk ieder gebruik van geweld door het regime tegen 
het Iraanse volk en zijn ernstig bezorgd over berichten van verscheidene doden… De Islamitische Republiek moet stoppen 
met het gebruik van geweld tegen de eigen bevolking en dient onmiddellijk de toegang tot het vrije en open internet 
voor alle Iraniërs te herstellen; 

Overwegende dat op 22 november 2019 de Verenigde Staten sancties oplegden aan de Iraanse Minister van Informatie 
en Communicatie voor zijn rol in het blokkeren van de toegang tot het internet in Iran; 

Overwegende dat op 18 november 2019 het kabinet van de Duitse Bondskanselier verklaarde: “Het is legitiem en verdient 
ons respect, als mensen de moed hebben om uiting te geven aan hun economische en politieke grieven, zoals nu in Iran 
gebeurt. De Iraanse regering zou op de huidige protesten moeten reageren door de dialoog te zoeken… Wij dringen er 
bij de regering in Teheran op aan de vrijheid van meningsuiting te respecteren.”; 

Overwegende dat op 20 november 2019 de Franse Minister van Buitenlandse Zaken verklaarde: “Frankrijk volgt de 
demonstraties die plaatsvinden in Iran met zorg. Het heeft ernstige zorgen over berichten dat een groot aantal 
demonstranten is gedood in de laatste paar dagen. Het herbevestigt haar verbondenheid met de vrijheid van 
meningsuiting en het recht op toegang tot communicatiemiddelen, alsmede het recht op het houden van vreedzame 
demonstraties. Frankrijk roept Iran op te voldoen aan haar internationale verplichtingen ten aanzien van de 
mensenrechten, in het bijzonder de Internationale Conventie van Politieke Rechten.”; 

Overwegende dat op 21 november 2019 de Europese Unie verklaarde: De protesten in verscheidene Iraanse steden in 
de laatste dagen hebben, volgens berichten, geleid tot velen die hun leven verloren en veel gewonden. Wij betuigen onze 
deelneming aan de families van de slachtoffers en wensen de gewonden een voorspoedig herstel. Sociaaleconomische 
problemen zouden moeten worden geadresseerd door inclusieve dialoog en niet door het gebruik van geweld. We 
verwachten van Irans veiligheidstroepen dat ze zich maximaal beheersen in reactie op de demonstraties en van de 
demonstranten dat zij vreedzaam protesteren. Alle gebruik van geweld is onacceptabel. De vrijheid van meningsuiting 
en vergadering moeten worden gegarandeerd. We verwachten bovendien van de Iraanse autoriteiten dat ze de vrije 
informatiestromen en toegang tot het internet verzekeren.”; 

Overwegende dat Iran lid is van de Verenigde Naties, voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft 
gestemd en medeondertekenaar is van de Internationale Conventie van Burger- en Politieke Rechten en andere 
mensenrechtenverdragen; 

Overwegende dat in strijd met deze en andere internationale verplichtingen het Iraanse regime doorgaat met het 
schenden van de fundamentele mensenrechten van het Iraanse volk; 

Overwegende dat het Iraanse regime een lange geschiedenis heeft van gewelddadige onderdrukking van 
andersdenkenden, inclusief :  

1. In 1988 het Iraanse regime barbaarse massa-executies uitvoerde van duizenden politieke gevangenen, 
waaronder gewetensgevangenen, tieners en zwangere vrouwen, door ophanging of het vuurpeloton, omdat ze 
weigerden hun politieke overtuigingen af te zweren en in enkele gevallen voor het bezit van politieke 
geschriften; 
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2. het Iraanse regime in 1999 een studentenprotest, dat een van de grootste opstanden in het land tot dan toe  
was sinds 1979, met bruut geweld onderdrukte; 

3. Het Iraanse regime, na onregelmatigheden bij verkiezingen die resulteerden in de verkiezing van president 
Mahmoud Ahmadinedjad,  vreedzaam politieke oppositie van vele maatschappelijke groeperingen tijdens de 
Groene Revolutie wreed onderdrukte, in een poging haar ondemocratische macht te behouden; en 

4. Na het uitbreken van protesten in meer dan 80 plaatsen, beginnend in december 2017 en meerdere maanden 
daarna voortdurend, die protesten met repressief geweld onderdrukte, resulterend in 25 doden en 4.000 
arrestaties; 

Overwegende dat op 9 januari 2018 het Huis van Afgevaardigden met grote meerderheid Resolutie H. 676 aannam, die 
steun verklaarde aan de rechten van het Iraanse volk op vrijheid van meningsuiting en het Iraanse regime veroordeelde 
voor het neerslaan van de legitieme protesten; en 

Overwegende dat op 5 december 2019 het Ministerie van Buitenlandse Zaken het Fashafuyeh Penitentiair Centrum en 
de Qarchack Gevangenis in Teheran identificeerde als entiteiten die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van 
de internationaal erkende mensenrechten in Iran en dus doelwit waren voor het opleggen van sancties volgens sectie 
106 van de Wet Sancties tegen de Vijanden van Amerika; 

Het Huis van Afgevaardigden besluit dat: 

1. Het steun betuigt aan het volk van Iran dat legitiem en vreedzaam protesteert tegen een onderdrukkend, corrupt 
regime; 

2. De ernstige schendingen van de mensenrechten van het Iraanse volk, de grootschalige corruptie en de 
destabiliserende buitenlandse activiteiten door het Iraanse regime veroordeelt; 

3. De steunverklaringen voor de demonstranten van de uitvoerende macht van belangrijke bondgenoten 
aanbeveelt; 

4. Alle democratische regeringen en instituties oproept het recht van het Iraanse volk om in een vrije samenleving 
te leven te ondersteunen; 

5. Eist dat het Iraanse regime voldoet aan haar internationale verplichtingen met respect voor mensenrechten en 
burgerlijke vrijheden, inclusief de vrijheid van vergadering, meningsuiting en pers; 

6. Er bij de regering op aandringt spoedzittingen van de Veiligheidsraad en de Mensenrechtenraad van de 
Verenigde Naties te bewerkstelligen, om de voortdurende mensenrechtenschendingen door het Iraanse regime 
te veroordelen en een instrument in te stellen waarmee de Veiligheidsraad dergelijke schendingen kan 
monitoren; 

7. De regering aanmoedigt de vergunningen voor export van communicatietechnologie af te handelen om de 
mogelijkheden om vrijuit te spreken voor het Iraanse volk te verbeteren; 

8. Roept ondernemingen op verzoeken van het regime om het Iraanse volk af te snijden van sociale media en 
andere communicatieplatforms, te weigeren; 

9. De trotse geschiedenis en rijke cultuur van de Iraanse natie respecteert en de pogingen ondersteunt van het 
Iraanse volk om basale vrijheden te herstellen voor het ontstaan van een vrijelijk verkozen, open en 
democratische politieke structuur; 

10. Het recht van Iraanse dissidenten om bijeen te komen zonder angst voor vervolging en geweld, in Iran of 
daarbuiten, ondersteunt; en 

11. De President en de Minister van Buitenlandse Zaken oproept met de internationale gemeenschap samen te 
werken om te verzekeren dat de schendingen van mensenrechten aan de orde worden gesteld in alle formele 
en informele, multilaterale en bilaterale gesprekken met en over Iran.85 

  

 

 

85 https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/752/text 
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IRAN FREEDOM – 9 december 2019 – PAX CHRISTI: 

Verklaring van solidariteit met de volksopstand van burgers, arbeiders en 
studenten in Iran  December 2019 

“Rapporten uit Iran tonen dat de Iraanse Revolutionaire Garde en andere 
Iraanse veiligheidstroepen gericht hebben geschoten op vreedzame 
demonstraties door grote groepen en jongeren, die op 15 november 
2019 in veel Iraanse steden begonnen. Medewerkers van het regime 
houden de lijken verborgen, om de omvang van de onderdrukking te 
verhullen. 

In deze landelijk verspreide opstand zijn meer dan 600 mensen gedood door gericht vuur van de veiligheidstroepen. De 
Organisatie Volks-Mujahedin van Iran (PMOI) heeft de namen vrijgegeven van meer dan 200 doden. Onder de doden 
waren enkele jongeren van 13 en 14 jaar oud. Meer dan 4.000 mensen zijn gewond geraakt en meer dan 12.000 zijn 
gearresteerd. De werkelijke aantallen kunnen veel hoger liggen. Het internet werd op 16 november door de Iraanse 
autoriteiten geblokkeerd, om hun misdaden voor de wereld te verhullen. 

Wij steunen de massale golf van opstand en protest door het Iraanse volk, bedoeld om hun fundamentele democratische 
en economische vrijheden te verkrijgen. Miljoenen Iraniërs leven onder de armoedegrens. 

We geloven dat armoede, inflatie, werkeloosheid en onderdrukking zullen voortduren, zolang de dictatuur in Iran bestaat. 
En de volksopstanden van de Iraanse jongeren zullen doorgaan. 

We steunen alle politieke gevangenen, waaronder vrouwen, mannen, jongeren, studenten, arbeiders en leraren, die 
gevangen werden gezet, alleen omdat ze verandering willen. We eisen de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating 
van alle politieke gevangen, die gevangen werden gezet tijdens de recente opstanden en protesten. 

Wij dringen er bij alle mensenrechtenorganisaties en mensen over de hele wereld op aan, om zich aan te sluiten bij de 
Verklaring van Solidariteit met het Iraanse volk en om het Iraanse volk en de jongeren op alle mogelijke manieren te 
helpen bij het verwezenlijken van hun gerechtvaardigde eisen. 

Wij dringen er bij de Verenigde Naties en de internationale mensenrechtenorganisaties op aan, de onderdrukking van de 
Iraanse protesten sterk te veroordelen. 

Wij roepen de Verenigde Naties op snel een delegatie naar Iran te sturen, om de omstandigheden van martelaren, 
gewonden en gearresteerde demonstranten te onderzoeken. 

Zwijgen over de misdaden tegen de menselijkheid die in Iran iedere dag worden gepleegd, is absoluut onacceptabel. De 
VN Veiligheidsraad moet erkennen dat het Iraanse regime en zijn functionarissen verantwoordelijk zijn voor misdaden 
tegen de menselijkheid. Zij moeten voor het gerecht worden gebracht. De Veiligheidsraad moet verklaren dat het Iraanse 
regime misdaden tegen de menselijkheid pleegt.” 

De landelijk voorzitter van Pax Christi Australië, pastoor Claude Mostowik.86 

  

 

 

86 https://iranfreedom.org/en/2019/12/09/pax-christi-australia-iran-protests-pmoi-mek-maryam-rajavi-ashraf-3/ 
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IRAN FREEDOM –  Portugal  - 9 december 2019 

Portugese Parlementaire Resolutie ter ondersteuning van de protesten in Iran 

Motie ingediend door Mw. Cecília Meireles, lid van het Portugese 
Parlement voor de CDS – Partij van het Volk. 

Resolutie voorgelegd aan het Portugese Parlement op 29 november, die de 
onderdrukking van de protesten in Iran door de Moellahs veroordeelt en 
werd aangenomen met een meerderheid van 210 wetgevers. 

Het Portugese Parlement heet 230 leden. Daarvan stemden er 210 
stemmen, onthielden twee zich van stemming en stemden 18 leden tegen.  

Hieronder de tekst van de verklaring door het Portugese Parlement ter 
ondersteuning van de protesten in Iran. 

Met betrekking tot de doden bij de demonstraties in Iran: 

Het Iraanse volk begon op 15 november met een golf van demonstraties en protesten. Protesten tegen de prijsstijging 
van 50 % voor brandstof begonnen in de hoofdstad en verspreidden zich over vele steden in Iran. 

Volgens internationale organisaties als Amnesty International werden tenminste 106 mensen gedood bij 
confrontaties met veiligheidstroepen, echter, zo viel te lezen in een verklaring “De organisatie vermoedt dat het 
werkelijke aantal veel hoger kan liggen, volgens sommige rapporten zelfs op 200 dodelijke slachtoffers”. Verder werd 
gemeld, dat de recente gebeurtenissen “een schrijnend patroon tonen van onwettig dodelijk geweld door de Iraanse 
veiligheidstroepen, die buitensporig en dodelijk geweld hebben gebruikt om de grotendeels vreedzame protesten neer 
te slaan.” 

Er zijn verder meerdere berichten over geweervuur van veiligheidstroepen vanaf daken van hoge gebouwen en, in 
één geval, vanuit een helikopter. 

Deze feiten overwegend besluit de Volksvertegenwoordiging van de Republiek:87 

1. Medeleven te betuigen met de mensen die werden gedood bij de ongeregeldheden van de laatste weken in 
Iran; 

2. De buitensporige onderdrukking die werd ingezet om de protesten en demonstraties te stoppen, te 
veroordelen.” 

SECRETARIAAT VAN DE NATIONALE VERZETSRAAD VAN IRAN – Roemenie - 9 December 2019 

Mw. Cristina Iurișniți, lid van het Roemeense Parlement en voorzitter 
van de Parlementaire Commissie voor gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen, stuurde een verklaring van steun aan de recente protesten in Iran 
en veroordeelde het Iraanse regime voor het met dodelijk geweld 
neerslaan van de protesten. 

Hieronder de volledige tekst van haar verklaring: 

“Ik ben Cristina Iurișniți, Parlementslid en voorzitter van de Parlementaire 
Commissie voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen van het 

Roemeense Parlement. Sinds 15 november horen we voortdurend zorgwekkend nieuws uit Iran. Het religieuze 
fascistische regime dat Iran regeert, heeft al heel lang de bevolking onderdrukt, gemarteld en geëxecuteerd. Maar het 
ziet ernaar uit, dat de onderdrukking van de recente protesten verder gaat dan alle misdadige en terroristische daden uit 
het verleden. 

Meer dan 600 doden, duizenden gewonden en meer dan 10.000 arrestaties, het zijn onacceptabele feiten, met name 
omdat het gaat om vreedzame protesten van ongewapende mensen in de 21ste eeuw. De Verenigde Naties dienen een 
commissie van waarheidsvinding aan te stellen om de gebeurtenissen rond deze tragedie te onderzoeken en ieder lid van 
het regime dat bij deze misdaden betrokken is te berechten volgens internationale mensenrechtenwetten. 

 

 

87 https://iranfreedom.org/en/2019/12/09/portuguese-parliament-resolution-in-support-of-iran-protests/ 
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De VS en sommige Europese landen hebben het neerslaan van de protesten in Iran veroordeeld. Dat is echter niet genoeg. 
De EU moet zich helder tegen het Iraanse regime uitspreken en moet het ter verantwoording roepen voor deze mate van 
barbarisme. Na de recente gebeurtenissen in Iran heeft de EU een betalingssysteem geïntroduceerd (om de Amerikaanse 
sancties te omzeilen, vertaler) in plaats van actie te ondernemen tegen het Iraanse regime. 

Dit is een verkeerd signaal voor de dictators in Iran, zeker in de het licht van het historisch geheugen van het Iraanse volk, 
dat de EU zal beschouwen als een ‘partner in crime’ van deze misdaden tegen de menselijkheid. 

Als lid van de Commissie van Roemeense Parlementariërs voor een Vrij Iran, doe ik een dringende oproep voor een 
duidelijk standpunt van de internationale gemeenschap tegen het heersende regime in Iran. Ik steun de roep van Iraanse 
mensen voor een democratische republiek, gebaseerd op de scheiding van geloof en staat. Ik eindig deze verklaring met 
een uitspraak van mevrouw Maryam Rajavi.” 88 

COMITÉ TER BESCHERMING VAN JOURNALISTEN – 11 december 2019:  

In haar jaarlijks wereldoverzicht Constateerde het Comité ter 
Bescherming van Journalisten (CPJ) dat minstens 250 journalisten in de 
gevangenis waren gezet, in relatie tot hun werk. Een jaar eerder waren 
dat er 255. Het grootste aantal gevangen gezette journalisten, sinds het 
CPJ begon met monitoren, is 273 in 2016. 

Na China, Turkije, Saoedi Arabië en Egypte zijn de ergste 
‘gevangenbewaarders’ Eritrea, Vietnam en Iran. Iran, waar  in 2019 veel 
protestdemonstraties plaatsvonden, voerde het aantal journalisten in de 
gevangenis op naar 11. De vooraanstaande economisch verslaggever Mohammed Mosead werd gearresteerd voor het 
versturen van tweets (“Hallo Vrije Wereld”) tijdens de blokkade van het internet, bedoeld om het nieuws over de 
protesten tegen de benzineprijzen in de doofpot te stoppen. Hij gebruikte 42 verschillende aliassen om online te kunnen 
komen. Tenminste drie journalisten werden gearresteerd in Algerije, tijdens de demonstraties voor meer democratie. 

IRAN FREEDOM – Canada - 11 december 2019 

Judy Sgro, lid van het Canadese Parlement stuurde een boodschap voor ondersteuning 
van de Iraanse protesten 

“Ik ben verbijsterd over de recente doden die zijn gevallen door de misdaden van het 
Iraanse regime, en dat meer dan 12.000 mensen in de gevangenis zijn gezet. Meer dan 
750 mensen waar we van weten, zijn gedood. Alles wat ze willen is democratie en 
vrijheid, wat iets is waarvan andere mensen in deze wereld al genieten. Dus gaan mijn 
gedachten en gebeden uit naar alle families die nu lijden en ik hoop en bid dat we 
dichterbij een rechtvaardiger samenleving kunnen komen en dat Iran de boodschap van 
vrijheid en democratie voor iedereen zal begrijpen.”89 

 

 

 

 

 

88 https://www.ncr-iran.org/en/news/iran-protests/27048-romanian-lawmaker-decries-crackdown-on-iran-protests 

89 https://iranfreedom.org/en/2019/12/11/members-of-romanian-and-canadian-parliaments-support-iran-protests/  
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