
SMV Stichting voor Mensenrechten Vrienden                                                                                 10. Iraanse gevangenissen 1 

 



SMV Stichting voor Mensenrechten Vrienden                                                                                 10. Iraanse gevangenissen 2 

 

10. Iraanse gevangenissen 
Als gevolg van de Covid-19 pandemie kunnen we in deze rapportage maar een 
zeer klein gedeelte wijden aan de toestand in de publieke gevangenissen van 
het Iraanse regime. Het moge duidelijk zijn dat er in dit document geen aan-
dacht kon worden besteed aan kerkers en geheime gevangenissen van het 
Iraanse regime, waar mensenrechtenactivisten naartoe zijn afgevoerd en waar 
ze worden en gemarteld, omdat dit deel uitmaakt van een onafhankelijke en an-
dere component van Irans misdaden tegen de menselijkheid. 

Door gewetensbezwaarden niet in vrijheid te stellen is het Iraanse regime be-
trokken bij massamoord in gevangenissen. 

  



SMV Stichting voor Mensenrechten Vrienden                                                                                 10. Iraanse gevangenissen 3 

 

Dringende solidariteitscampagne: 
Levens redden van 

mensenrechtenactivisten in 
gevangenissen - Iran 

 

"Wij eisen de directe invrijheidstelling van alle 
politieke gevangenen en 

mensenrechtenactivisten in Iran."  

SAMENVATTING: 

Eind maart, toen het dodelijke COVID-19 in Iran woedde, waren gevangenissen in het hele land getuige 

van protesten, ontsnappingspogingen en andere vormen van onrust. Incidenten die door 

gevangenisfunctionarissen werden gebagatelliseerd leidden tot botsingen met veiligheidstroepen en de 

gerapporteerde dood en verwondingen van tientallen gevangenen. Dit onderzoek van de gebeurtenissen 

en de interviews met gevangenen en andere deskundige bronnen werpen licht op de gerechtvaardigde 
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angst en bezorgdheid van gevangenen die worden geconfronteerd met een ongekende 

gezondheidscrisis. Door in opstand te komen hebben ze met een van de weinige manieren waarop ze 

hun stem konden laten horen gesproken over een realiteit die de aandacht van de wereld vraagt: een 

aanhoudende crisis in Iran bestaande uit het negeren van de mensenrechten van personen aan wie de 

vrijheid is ontnomen, wat ver voorafgaat aan de COVID-19-noodsituatie. 

In verschillende gevangenissen maakt overbevolking de afstand tot een serieuze uitdaging. In de 

centrale gevangenis van Karaj worden zalen met 300 bedden gebruikt om twee keer zoveel gevangenen 

te plaatsen, terwijl in sommige afdelingen van de Vakilabad-gevangenis (Mashhad) gevangenen op 

vloeren en in gangen slapen. Er zijn in de meeste gevangenissen te weinig sanitaire voorzieningen voor 

zoveel gevangenen en warm water is één of twee uur per dag beschikbaar. In Parsilon (Khorramabad) 

zijn zes toiletten geplaatst in een ruimte voor drie personen, waardoor gevangenen gedwongen worden 

vuile muren aan te raken terwijl ze zich in de hokjes wringen. 

In faciliteiten die in dit rapport worden onderzocht zijn geen ontsmettingsmiddelen beschikbaar voor 

gevangenen en de reeds ontoereikende distributie van gratis hygiënische benodigdheden zoals zeep en 

wasmiddelen is niet voldoende of helemaal niet aanwezig, waardoor sommige gevangenen hun handen 

alleen met water moeten wassen (in de stad Ilam). In de Centrale Gevangenis van Ahvaz vinden slechts 

om de vier à vijf dagen schoonmaakbeurten plaats; de gevangenen gebruiken een in de 

gevangeniswinkel gekocht bleekwatermengsel om de ruimte zelf schoon te maken. Gevangenen in de 

Centrale gevangenis van Ahvaz en de gevangenis van Langarud melden dat reinigingsmiddelen die 

door het personeel gebruikt worden naar chemicaliën ruiken en dat zij aan de doeltreffendheid daarvan 

twijfelen. 

De schrijnende staat van de Iraanse gevangenissen is een doelbewust beleid en de 

verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de parlementariërs en de staat die gedurende vier decennia bij de 

toewijzing van middelen geen prioriteit hebben gegeven. De aanbevelingen van deskundigen voor het 

strafrechtsysteem van het land zijn in de wind geslagen. In normale tijden zijn gevangenen blootgesteld 

aan ziektes, laat staan in een tijd van pandemie, waarin COVID-19-infecties en sterfgevallen zijn gemeld 

vanuit verschillende gevangenissen. Het feit dat het Iraanse regime geen prioriteit geeft aan het recht 

van gevangenen op gezondheid volgens gedetailleerde internationale richtlijnen heeft verwoestende 

gevolgen binnen en buiten de gevangenissen. 

De internationale gemeenschap moet er bij Iran op aandringen dat het zijn mensenrechtenverplichtingen 

nakomt om het recht van de gevangenen op gezondheid en hun leven te beschermen.  

Iran moet ter verantwoording worden geroepen omdat het geen prioriteit geeft aan de mensenrechten 

van gevangenen, hun de toegang tot onafhankelijke waarnemers weigert en vanwege het gebrek aan 

transparantie over deze zaken. 

 

  



SMV Stichting voor Mensenrechten Vrienden                                                                                 10. Iraanse gevangenissen 5 

 

METHODOLOGIE: 

Onderzoek naar de toestand van de mensenrechten in Iran kent ernstige beperkingen. De Iraanse 

autoriteiten geven onafhankelijke mensenrechtenwaarnemers geen toegang tot de gevangenissen in het 

land, en Iraniërs die melding maken van schendingen van de mensenrechten worden aangehouden en 

vervolgd. Veel Iraniërs, waaronder mensenrechtenactivisten en advocaten, zijn gevangen genomen of 

zitten momenteel gevangenisstraffen uit voor het rapporteren van schendingen van de mensenrechten 

door verschillende overheidsinstanties en de rechterlijke macht. Anderen zijn gedwongen om in 

ballingschap te gaan. 

De verspreiding van COVID-19 in de Islamitische Republiek Iran heeft onlangs geleid tot angst en onrust 

in gevangenissen in het hele land en heeft het leven geëist van veel gevangenen. De pandemie heeft tot 

meer dringende zorgen geleid, die al herhaaldelijk door mensenrechtenorganisaties, o.a. het SMV, zijn 

geuit omtrent overbezetting, slechte hygiëne en voeding en het heersen van ziekten in de 

gevangenissen van het land. 

Afgesloten ruimtes, samen met het verzwakte immuunsysteem van gevangenen, vergemakkelijken de 

verspreiding van het dodelijke virus. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere experts hebben het belang van preventieve 

maatregelen benadrukt en richtlijnen gegeven om de verspreiding zowel binnen de gevangenissen als 

van gevangenissen naar de maatschappij in het algemeen te beperken. 

Uit SMV-onderzoek naar verschillende gevangenissen blijkt echter dat de omvang van de overdracht 

van het coronavirus binnen het gevangenissysteem onbekend is en Iraanse functionarissen weigeren 

gegevens openbaar te maken. Het verbeteren van de gevangenisomstandigheden vereist aanzienlijke 

structurele hervormingen. Op korte termijn zijn serieuze politieke wil en transparantie van de Iraanse 

staat erg noodzakelijk tegen de pandemie. 

“Maatregelen om het binnendringen van het nieuwe coronavirus in gevangenissen te voorkomen en 

uitzonderlijke hygiënemaatregelen — waaronder dagelijkse, voortdurende desinfectie van faciliteiten en 

uitrusting, het ter beschikking stellen van hygiënische uitrusting aan gevangenen, het voorzien in de 

nodige zelfbeschermingstrainingen voor gevangenen , het vormen van gezondheidscomités in 

gevangenissen om de gezondheid van gevangenen fulltime te controleren en te beschermen door te 

identificeren wie er in gevaar verkeren, [met inachtneming van] de voorlopige identificaties en diagnoses 

van de gevangenisarts met betrekking tot quarantaine en andere hygiënische en 

behandelingsmaatregelen — moeten onverwijld worden genomen.” 

Historisch gezien werd de retoriek over het verbeteren van de gevangenisomstandigheden echter nooit 

waargemaakt met toewijzing van middelen, serieus toezicht op de uitvoering of verantwoording. Massa-

opsluiting — het resultaat van een praktijk van decennia met zeer strenge strafwetten en veroordelingen 

— heeft er in combinatie met corruptie, incompetentie en gebrek aan middelen voor gezorgd om een 

gevaarlijke omgeving voor gevangenen te creëren. 
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Het Iraanse gerechtelijke apparaat en veiligheidsapparaat arresteren jaarlijks honderdduizenden Iraniërs 

zonder de gevangenissen te onderhouden. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer en hygiëne van de 

gevangenissen en gezondheid van gevangenen. 

Overheidsagenten blijven mensen naar gevangenissen en detentiecentra sturen op grond van kleine 

vergrijpen of ogenschijnlijk politieke daden, zoals berichtgeving over de verspreiding van het virus en de 

slachtoffers daarvan. Op 3 maart 2020 werd een persoon die in een mortuarium in Qom van tientallen 

lichamen een film had opgenomen gevangen genomen, nadat de film op grote schaal op sociale media 

was verspreid. Op 14 maart kondigde de politiechef van Teheran de arrestatie aan van 27 mensen 

wegens "het verspreiden van geruchten" over het coronavirus.  

Op 2 april 2020 heeft de Iraanse cyberpolitie Amir Chamani, de activist van de burgermaatschappij, in 

Tabriz gearresteerd, nadat zij hem op grond van een onbekende tenlastelegging had opgeroepen. In de 

eerste week van maart 2020 kondigden de autoriteiten de arrestatie aan van honderden drugsgebruikers 

waaronder 407 in de provincie Hormozgan. Op 3 april zei de politiechef van het oosten van de provincie 

Teheran dat er 111 mensen in Shahriar waren gearresteerd bij een inval in een 'norm brekend' 

privéfeest met gemengde seksen. 

Vervolging wegens protestacties en het uiten van afwijkende meningen is ook voortgezet: op 14 april 

hield afdeling 1167 van het Strafhof van de provincie Teheran een proces tegen Fatemeh Mary 

Mohammadi, beschuldigd van "het verstoren van de openbare rust en orde door middel van deelname 

aan een illegale bijeenkomst", nadat ze had deelgenomen aan een protest tegen het neerschieten van 

een passagiersvliegtuig door de Revolutionaire Garde in januari 2020.  

Naar verluidt zou de rechter Mohammadi, een nieuwchristen die eerder was beschuldigd van christelijk 

activisme en lidmaatschap van een evangelische groep, over haar religieuze opvattingen verhoord 

hebben. 

Bij besluit van 12 april werd Naser Ashjari, die toen ouder was dan 65 jaar en bekend met diabetes, op 5 

mei gedagvaard voor afdeling 26 van het Revolutionaire Hof in Teheran wegens in 2017 tegen hem 

ingebrachte beschuldigingen van "belediging van de profeet" en "propaganda tegen het regime".  

Op 15 april kondigde de cyberpolitie de arrestatie aan van een Instagram accountbeheerder in de 

provincie Zahedan van de provincie Sistan en Baloechistan, op beschuldiging van "belediging van 

heilige plichten".  

De rechterlijke macht van de provincie Fars kondigde op 19 april 2020 aan dat drie personen waren 

gearresteerd omdat ze zonder succes hadden geprobeerd smartphones binnen te smokkelen in de 

gevangenis van Adelabad tijdens onrust die daar op 29 maart plaatsvond. 

De advocaat van Isma'il Abdi, een leraar-activist die in Evin is opgesloten, meldt dat de verlenging van 

het verlof van Abdi op 20 april is geweigerd en dat hij naar de gevangenis is teruggestuurd om zijn straf 

te hervatten. 
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In veel gevangenissen maakt de overbevolking sociale afstand fysiek onmogelijk. Er zijn onvoldoende en 

inconsistente maatregelen genomen om de bewustwording onder gevangenen te vergroten en de 

hygiëne van gevangenen is ernstig ontoereikend om hen tegen een pandemie te beschermen. 

Ooggetuigenverslagen verzameld door SMV en rapporten uit andere bronnen duiden op ondermaatse 

omstandigheden verergerd door de COVID-19-crisis, evenals toenemende woede en angst bij 

gevangenen. 

 

In de Parsilon gevangenis (Khorramabad, provincie Lorestan) is de infrastructuur 

verouderd en zijn de sanitaire voorzieningen zo vies dat bronnen zeiden dat ze er voor terugdeinsden 

om zelfs maar een voet in de toiletruimte te zetten. De badkamerfaciliteiten werden gerenoveerd met 

gevangenisarbeid met een lappendeken van gebroken en ongelijke tegels waarin vuil en steengruis 

blijven zitten; een ruimte waar ooit drie toiletten waren ondergebracht, is omgebouwd tot zes toiletten, 

zodat gevangenen zijwaarts in de krappe hokjes moeten schuiven, waarbij ze onvermijdelijk in aanraking 

komen met de vuile muren.  

Er zijn minder nieuwkomers in Parsilon en alle nieuwkomers worden in quarantaine geplaatst maar er is 

slechts één sanitaire voorziening voor allen die in quarantaine geplaatst zijn .Terwijl de bezoeken totaal 

zijn gestopt, loopt het gevangenispersoneel onvoorzichtig van kamer naar kamer, soms zonder 

mondkapjes. 
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In de Penitentiaire Inrichting van Groot-Teheran, waar veel gevallen van infectie-

ziekten zoals tuberculose, meningitis en hepatitis zijn gemeld, lijkt de officiële aanpak meer op veiligheid 
dan op gezondheid gericht en is er weinig informatie verstrekt aan gevangenen over de ziekte. De ge-
vangenis blijft te vol om een goede sociale afstand mogelijk te maken: eind 2019 zaten in gebouw 4, af-
deling 2 ongeveer 1500 gevangenen, verdeeld over drie zalen. Elke zaal had slechts 14 toiletten en dou-
ches voor de 400 tot 500 personen. Warm water werd een uur per dag beschikbaar gesteld, ergens tus-
sen 4 en 6 uur ’s-morgens. Er is geen zelfbedieningsbron voor drinkwater. Persoonlijke schoonmaakmid-
delen (zeep, shampoo, waspoeder) worden om de paar maanden uitgedeeld en in zulke kleine hoeveel-
heden dat gevangenen met meer financiële middelen hun eigen voorraden kopen en hun rantsoen do-
neren aan celgenoten in nood. 

Tuberculose en meningitis komen veel voor in de gevangenis van Groot-Teheran, waardoor de 

kwetsbaarheid van gedetineerden voor andere infectieziekten toeneemt. 
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De centrale gevangenis van Karaj (provincie Alborz) is naar verluidt bezet tot 

tweemaal zijn capaciteit. Onder normale omstandigheden herbergen sommige afdelingen met minder 

dan 300 bedden, 15 toiletten en zes douches, 900 tot 1300 mensen en soms zelfs wel 1500. Het duurt 

soms wel twee jaar voordat nieuwkomers een bed hebben; ze slapen ondertussen dicht bij elkaar op de 

grond. Ze hebben de ongebreidelde overbevolking niet opgelost en sociale afstand is ondenkbaar. De 

moeder van een gevangene vertelde  begin maart dat haar zoon in aanmerking komt voor verlof, maar 

dat ze het hoge borgbedrag niet kan betalen. Bezorgd over het gebrek aan voedsel, slechte hygiëne en 

geruchten over twee gevangenen die stierven aan het coronavirus, zei ze: "we zitten hier thuis te 

wachten om te zien wanneer ons kind zal sterven." 

Op sommige afdelingen is de toegang tot warm water beperkt tot één uur, terwijl andere afdelingen twee 

uur krijgen. Een klein stuk zeep van lage kwaliteit, een klein flesje shampoo en twee kopjes waspoeder – 

genoeg voor ongeveer twee weken — worden eens in de twee à drie maanden aan de gevangenen 

uitgedeeld. 

Een bron met kennis over een andere afdeling meldt dat er niet genoeg zeep is om regelmatig de 

handen te wassen en dat er geen extra schoonmaakmiddelen zijn uitgedeeld, met als commentaar: “Ze 

vertellen ons dat we onze handen regelmatig moeten wassen, maar hoe?” 
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De Langarud-gevangenis, het epicentrum van COVID-19, staat bekend om zijn gebrek aan 

hygiëne. "Voedsel en netheid zijn onder nul". Luizeninfecties zijn routine en veel gevangenen 

kiezen ervoor om op de grond te slapen om uit de buurt van bedwantsen te blijven. Afdelingen 1 

en 5, met elk 500 gevangenen, zijn zo vol dat er in de herfst mensen op de binnenplaats moesten 

slapen. In één geval moesten gevangenen staken en in hongerstaking gaan om ambtenaren 

ervan te overtuigen voor hun zalen te voorzien in een paar spuitbussen insecticide tegen de 

bedwantsen.  

Gevangenen die niet aan gebeden deelnemen, kunnen hun telefoon of waterrechten als straf zien 
afgesneden. 

Er zijn ook meldingen gemaakt van wandaden van de afdelingshoofden van sommige gevangenis-
sen. Gedetineerden moeten hun jas, overhemd, schoenen en riemen en eventuele medicijnen aan 
de afdeling afgeven en een ontvangstbewijs krijgen. Dure medicijnen en kledij van gevangenen 
worden door de afdelingshoofden verkocht en niemand mag er bezwaar tegen maken. Een duur 
epilepsiemedicijn van een Iraanse dichter is in de Evin-gevangenis in beslag genomen en ver-
kocht. Als een gevangene geëxecuteerd wordt worden zijn bezettingen, o.a. koelkast, TV en be-
stek en dergelijke niet aan hun familie overhandigd maar door de afdelingshoofden aan andere 
gevangenen verkocht.  

Er zijn ook gevallen vermeld van het plaatsen van criminelen bij de gewetensgevangenen, schrij-
vers, dichters en politieke - en mensenrechtenactivisten. Gevaarlijke misdadigers tussen de crimi-
nelen zaaien angst en intimideren andere gevangenen. Dit valt ook in het beleid van systemati-
sche repressie door het theocratische bewind van Iran. Jonge en knappe gedetineerden worden 
soms aangerand en verkracht door dit tuig.  

Het afdelingshoofd van de Rajaie Shahr-gevangenis in Karaj genaamd Hosseini smokkelde drugs, 
mobiele telefoons en porno bevattende USB sticks. Eén keer is het smokkelen ontdekt, Hosseini 
werd gearresteerd en omdat hij goede connecties had met hogerhand hield hij dezelfde functie 
maar dan in de Fasjafoyeh-gevangenis, terwijl voor hetzelfde feit mensen opgehangen of langdu-
rig gedetineerd worden. (bron: de Iraanse dichter Aali Payam)   

In een ander geval werd in de beruchte Evin-gevangenis een taxichauffeuse bedreigd, dat men 
haar dochter en zoon naar de gevangenis zal halen en hen voor haar ogen ontkleden en dwingen 
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elkaar aan te raken als zij geen informatie prijsgeeft over de reden waarom zij een tijdens de op-
stand gewond geraakte man naar het ziekenhuis heeft gebracht. De man werd op straat door de 
politie neergeschoten.  

Ook Navid Afkari, de worstelaar die recentelijk werd geëxecuteerd, heeft verklaard dat hij gemar-
teld en seksueel mishandeld was en dat hij zich schaamt om over de details van mishandelingen 
te praten. Het bot van zijn arm en been was bij de martelingen gebroken. Twee broers van hem 
deden een poging tot suïcide. Vader, moeder, zus en zwager van Navid Afkari werden ook mee-
genomen naar de gevangenis om hem tot het afleggen van valse bekentenis te dwingen. 
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De Centrale gevangenis van Ahvaz (Sheiban, Khuzestan) is ook overvol. 

Geïnformeerde bronnen hadden in februari 2019 gemeld dat elke kamer plaats bood aan 30 

gevangenen en dat er gevangenen op de grond sliepen en ze uren in de rij moesten wachten om de 

toiletten te gebruiken. Het gebrek aan voedzaam voedsel en medische zorg in de gevangenis had een 

vruchtbare voedingsbodem gecreëerd voor ziekten. Elke vier of vijf dagen loopt er ook 

gevangenispersoneel door de gevangenis om desinfectiemiddel te spuiten, maar ze maken maar zelden 

iets schoon en ze gebruiken een middel dat de alcoholgeur mist. De bewakers dragen maskers en 

handschoenen en gaan de afdelingen van de gevangenen niet binnen. De meeste gevangenen kwamen 

niet in aanmerking voor tijdelijke vrijlating. 

In de gevangenis van Ilam (provincie Ilam) is sociale afstand geen optie. De Sala-

mat-afdeling (afdeling 1) biedt plaats aan ongeveer 100 personen die samen één douche en twee toilet-
ten moeten delen. Afdeling 2 heeft ongeveer 40 bedden voor 130 gevangenen die met zijn tweeën op 
eenpersoonsmatrassen of op de grond slapen. 
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Gevangenen in de Vakilabad gevangenis (Mashhad, Khorasan 

Razavi)  

lopen ook risico. De overbevolking blijft bestaan, zoals in zaal 2 van afdeling 6/1, en in zaal 4, waar 

gedetineerden vanwege ruimtegebrek zelfs in de ingangshal slapen. 

Op afdeling 5 worden wel tot 800 gevangenen in één zaal ondergebracht en moeten er 

gevangenen op de vloer in de gang slapen en zelfs op karton dat over de toiletten wordt gelegd. 

 

Een familielid van een gevangene in de gevangenis van Amirabad 

(gemeente Gorgan, provincie Golestan) meldt dat er tijdens de pandemie nieuwe 

gevangenen zijn binnengebracht ondanks een gebrek aan preventieve middelen zoals mondkapjes, 

handschoenen en desinfectiemiddel in het complex. 
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In de gevangenis van Urumieh zaten in oktober 2018 4000 gevangenen, vier keer meer dan 

de capaciteit, en volgens gevangenen in verschillende afdelingen hebben ze af en toe een week en zelfs 

tot twee maanden lang geen warm water gekregen, zelfs tijdens de strenge winter in Urumieh. 

De vrouwenafdeling van de gevangenis in Urumieh ligt geïsoleerd: hoewel er in alle kamers camera’s 

zijn, ligt de bewakerskamer op 10 minuten afstand, waardoor het in noodgevallen moeilijk is om hen te 

hulp te schieten. De afdeling heeft 150 á 160 gevangenen, verdeeld over vier kamers, waar ongeveer 60 

gevangenen op bedden van drie hoog slapen en het met slechts twee douches en twee toiletten moeten 

doen. 

De vrouwenafdeling is ook vergeven van de vlooien. De gevangenis autoriteiten verstrekken de 

gevangenen geen zeep en shampoo. Degenen die deze producten niet kunnen betalen moeten 

vertrouwen op de vrijgevigheid van anderen of voor andere gevangenen werken om ze te kunnen 

betalen. Voorafgaand aan de verspreiding van COVID-19 verstrekte de gevangenis geen afwasmiddel 

aan de gevangenen. 
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In de vrouwengevangenis van Qarchak (Varamin, provincie Teheran) zijn 11 

afdelingen, De gevangenis staat bekend om zijn gebrek aan hygiëne, voedzaam eten en medische zorg. 
Op elke afdeling die voor 100 personen geschikt is verblijft bijna het dubbele aantal. Er zijn 12 toiletten 
en 10 douches per afdeling, waarvan er meerdere kapot zijn of onbruikbaar door gebrek aan water. 
Warm water is 's-ochtends een uur en 's-avonds een uur beschikbaar. Het gevangeniswater is niet te 
drinken, waardoor de gevangenen tegen een buitensporige prijs flessenwater moeten kopen in de ge-
vangeniswinkel. De gevangenen hebben zeer beperkte toegang tot de gevangeniskliniek, waar appara-
tuur en medicatie schaars zijn. In sommige afdelingen wordt verkoop van sigaretten in de gevange-
niswinkel opzettelijk verboden om ze met hoge prijzen te verkopen. Scherpe voorwerpen als kap-
mes, machete, dolk zijn te vinden binnen de afdeling. Hasj, kristal, krak en andere drugsmiddelen 
worden verhandeld binnen de gevangenis. 

Advocaat Omid Moradi, van wie sommige cliënten in Qarchak worden vastgehouden, zei in een 

interview dat schoonmaakmiddel binnen de gevangenis voor vijf keer de normale prijs wordt verkocht. 

Ongeveer 2000 gevangenen (volgens een gevangenisfunctionaris 1000 gevangenen) worden in 

overvolle ruimten vastgehouden, waarbij sommigen op de grond moeten slapen. Lange kabels vormen 

een gedeelde telefoon die niet wordt gedesinfecteerd en door de gevangenen zelf ook niet kan worden 

gedesinfecteerd. Gezien het verbod op bezoek hebben sommige gevangenen geen geld om 

benodigdheden te kopen, waardoor de hygiënische omstandigheden verder verslechteren. De kleine 

hoeveelheid zeep en waspoeder die wordt verstrekt — zelfs normale omstandigheden al onvoldoende 

— is vanwege de COVID-19-crisis niet verhoogd. 

Ontsmettingsmiddelen, maskers en handschoenen zijn niet beschikbaar voor gevangenen en worden 

ook niet gebruikt door soldaten en bewakers. 
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Zorgen over de omstandigheden in minder bekende gevangenissen: Farahabad, provincie 

Mazandaran.  

Het leidingwater in de gevangenis is zout en zanderig, waardoor gedetineerden — van wie velen weinig 

middelen hebben — hun eigen geld moeten uitgeven voor toegang tot schoon water. Per verdieping zijn 

er drie douches met zeer beperkt warm water beschikbaar en op elke verdieping zitten meer dan 410 

gevangenen. Een hal met ongeveer 410 gevangenen is uitgerust met slechts vijf toiletten en gootstenen, 

waar gedetineerden hun lichaam moeten wassen en de afwas doen. Tien gevangenen wier gezondheid 

ernstig was verslechterd werden naar verluidt begin maart naar het ziekenhuis van Karaj gebracht, waar 

hen de toegang werd geweigerd zodat zij teruggebracht moesten worden. COVID-19 heeft al levens van 

gevangenen geëist. 

Recente onrust in ten minste negen gevangenissen in het hele land weerspiegelt de angst en 

bezorgdheid van de gevangenen die zich onbeschermd en kwetsbaar voelen tegenover het dodelijke 

virus. De reactie van de staat was hardhandig en leidde tot tientallen doden en gewonden. Op 19 maart 

ontsnapten naar verluidt verschillende gevangenen uit de Parsilon gevangenis (Khorramabad) tijdens 

schermutselingen met gevangenisbewakers. Op 20 maart bereikten de spanningen rond de pandemie 

een hoogtepunt in een andere opstand van gevangenen, dit keer in de Aligudarz gevangenis in dezelfde 

provincie. 

In de avond van 27 maart is een ontsnapte uit de gevangenis in Saqqez genaamd Mostafa Salimi, die 

een doodvonnis had, opgepakt en op 11 april teruggestuurd naar de gevangenis en geëxecuteerd. 

Op 28 maart staken gevangenen in de Alvand gevangenis (Hamedan) dekens in brand en voerden 

daarnaast andere protestacties; een aantal probeerde te ontsnappen en in de buurt werd geweerschoten 

gehoord. 

In de ochtend van 29 maart braken er schermutselingen uit in de gevangenis van Mahabad, waarbij 

veiligheidstroepen traangas gebruikten en het vuur openden op gevangenen: één gevangene is om het 

leven gekomen en vijf anderen zijn gewond geraakt. 
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De jeugdige Danial Zeinolabedini werd overgebracht van Mahabad naar de gevangenis in Miandoab. Op 

31 maart vertelde hij telefonisch aan zijn familie dat hij zwaar was geslagen. Op 2 april stierf hij in 

hechtenis. 

Op 30 maart circuleerden video's op sociale media waarin rook zichtbaar is binnen de muren van de 

Sepidar gevangenis (Ahvaz, provincie Khoezestan) en er waren geweerschoten te horen. Volgens 

Amnesty International lijkt het Sepidar protest “te zijn begonnen nadat de autoriteiten hun eerdere 

beloftes niet nagekomen om gevangenen die de staatsveiligheid niet in gevaar brengen, vrij te laten”. 

Ondertussen hebben onafhankelijke bronnen de namen gepubliceerd van ten minste acht gevangenen 

die tijdens de schermutselingen gewond zijn geraakt door direct geweervuur. In totaal zijn er 21 

gevangenen gewond geraakt, van wie er 17 werden overgebracht naar een onbekende locatie, voordat 

ze op 13 april werden teruggebracht naar Centrale Gevangenis van Ahvaz. 

De internationale gemeenschap heeft duidelijke, gedetailleerde aanbevelingen gedaan in de vorm van 

richtlijnen ten behoeve van regeringen die met de pandemie worden geconfronteerd. In hun tussentijdse 

richtlijn over COVID-19 voor personen aan wie de vrijheid is ontnomen, hebben de 

Wereldgezondheidsorganisatie en het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten 

belangrijke aanbevelingen gedaan “[gericht] op het aanpakken van de specifieke kwesties van personen 

aan wie de vrijheid is ontnomen door de verantwoordelijke diensten en ministeries”. Deze omvatten: 

 “Overheidsinstanties moeten onmiddellijk stappen ondernemen om de overbevolking in 

gevangenissen aan te pakken, met inbegrip van maatregelen ter naleving van de WHO-richtlijnen 

inzake sociale afstand en andere gezondheidsmaatregelen. De vrijlating van individuele 

personen, onder wie kinderen, personen met onderliggende gezondheidsproblemen, personen 

met een laag risicoprofiel die kleine en onbeduidende delicten hebben gepleegd, personen met 

aanstaande vrijlatingstermijnen en personen die worden vastgehouden voor overtredingen die 

volgens het internationaal recht niet erkend zijn, moet prioriteit krijgen." 

 "Informatie over preventieve gezondheidsmaatregelen moet worden verstrekt aan alle personen 

aan wie de vrijheid is ontnomen, in een taal en vorm die zij begrijpen en die toegankelijk is ..." 

 “In vermoedelijke of bevestigde gevallen van COVID-19 moeten alle personen aan wie de vrijheid 

is ontnomen zonder onnodige vertraging toegang hebben tot de gezondheidszorg, met inbegrip 

van dringende, gespecialiseerde gezondheidszorg … De leiding van detentiecentra moet nauwe 

banden onderhouden met gemeentelijke gezondheidsdiensten en andere zorgverleners.” 

 Beperking van het aantal personen in voorlopige hechtenis en uitvoering van niet-

vrijheidsbenemende maatregelen (zie het Reglement van Tokio) kan een effectieve maatregel 

zijn die het risico op verspreiding van COVID-19 vermindert, wat gunstig is voor zowel 

gedetineerden als wetshandhavers. Kwijting is de vroegst mogelijke niet-vrijheidsbenemende 

maatregel waartoe autoriteiten worden aangemoedigd om die, indien van toepassing, toe te 

passen in de fase van voorlopige hechtenis. 
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 Mensenrechtennetwerken, nationale mensenrechteninstellingen en maatschappelijke 

organisaties die detentiecentra bezoeken moeten informatie verzamelen, 

gezondheidsbeoordelingen uitvoeren, beschikbare monitoring van situaties in detentiecentra 

activeren en mogelijkheden voor belangenbehartiging identificeren. 

 Alle gedetineerden moeten toegang hebben tot medische zorg en behandeling zonder 

discriminatie ... Er moeten proactieve maatregelen worden genomen en toezicht gehouden op de 

uitvoering daarvan om ervoor te zorgen dat essentiële artikelen voor persoonlijke hygiëne, zoals 

zeep en ontsmettingsmiddel, maar ook menstruatieartikelen voor vrouwen en meisjes, kosteloos 

ter beschikking worden gesteld voor voortdurend gebruik, ook na de eerste distributie daarvan. 

 De vervanging van persoonlijke familiebezoeken door andere maatregelen, zoals 

videoconferenties, elektronische communicatie en verbeterde telefonische communicatie 

(betaaltelefoons of mobiele telefoons), kan langdurige organisatorische inspanningen vergen van 

de kant van de leiding van de detentiecentra. Er mag geen sprake zijn van willekeurige of 

onwettige inmenging in de privacy of familie van de gedetineerden. 

 Hoewel sommige preventieve maatregelen het gezinsleven, zoals het bezoeken van 

gevangenissen, zullen veranderen zouden staten een onnodige toename van angst- en 

stressniveaus moeten beperken, vooral bij kinderen en ouderen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gedetailleerde richtlijnen opgesteld die door 

gevangenisfunctionarissen moeten worden nageleefd, waaronder. 

 “Gevangenisautoriteiten moeten worden geïnformeerd en op de hoogte worden gebracht van de 

ziekenhuizen waar zij degenen die opgenomen moeten worden (ademhalingsondersteuning en/of 

intensive careafdelingen) naar toe kunnen brengen. Passende maatregelen moeten worden 

genomen voor alle bevestigde gevallen, met inbegrip van de overdracht aan gespecialiseerde 

faciliteiten voor ademhalingsisolatie en behandeling, zoals vereist; er moeten geschikte begeleiders 

bij zijn en advies over een veilige overbrenging moet worden gevolgd " 

 “Er moeten milieu- en technische controles zijn om de verspreiding van ziekteverwekkers en 

besmetting van oppervlakken en levenloze objecten te verminderen; daaronder valt het voorzien (bij 

voorkeur ten minste eenmaal per dag) van voldoende ruimte tussen mensen, adequate 

luchtverversing en routinematige desinfectie van de omgeving.” 

 “Er moet worden nagedacht over maatregelen zoals het distribueren van voedsel in kamers/cellen in 

plaats van in een gemeenschappelijke kantine of het opsplitsen van het verblijf buiten de cel in 

tijdvakken die per vleugel/eenheid toegewezen zouden kunnen worden om ook in open ruimtes een 

concentratie van gevangenen/personeel te voorkomen. Met deze kanttekeningen moet de toegang 

van gevangenen tot de open lucht worden gehandhaafd en mag deze niet minder zijn dan minimaal 

een uur per dag.” 
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Kogels en mishandelingen zijn geen effectieve reacties op de gefundeerde uitingen van angst van 

gevangenen. In het kader van een pandemie leven de families van gevangenen in een staat van angst. 

De verdwijning van degenen die deelnamen aan de onrust, inclusief degenen die werden neergeschoten 

of gewond, versterkten hun angst. Het achterhouden van vitale informatie, het op sociale media en aan 

de buitenwereld de gevangenen de schuld geven van de onrust in de gevangenis en het inschakelen 

van speciale strijdkrachten in plaats van het aanpakken van de hoofdoorzaken van de onrust zijn 

typische reacties van leiders van de Islamitische Republiek die geconfronteerd worden met 

volksontevredenheid. 

Misleidende officiële verklaringen, samen met het gebruikelijke gebrek aan transparantie van de 

rechterlijke macht, zijn niet geruststellend. 

Voor gedetineerden in een gesloten omgeving die te maken hebben met ondermaatse hygiëne niveaus 

is het voorzien in dagelijkse ontsmetting op elke afdeling met de juiste producten en voldoende water 

(inclusief warm water) en zeep geen overbodige luxe. Het is een minimale basisstap waarmee 

gevangenen zichzelf en anderen kunnen beschermen en ervoor kunnen zorgen dat de rechten van 

gevangenen op gezondheid en leven worden beschermd. De internationale gemeenschap moet Iran 

onder druk zetten om deze minimumstappen te nemen en onafhankelijk toezicht op gevangenissen 

mogelijk te maken. 
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Afdeling ‘Ebrat’, een middeleeuwse martelkamer  
in de Adelabad-gevangenis van Shiraz 

 
 

 22 september 2020 
  
In de kelder van de centrale gevangenis 
van Shiraz, ook wel bekend als de Adela-
bad-gevangenis, bracht de Iraanse wor-
stelkampioen Navid Afkari zijn laatste 
dagen door voordat hij op 12 september 
2020 werd geëxecuteerd. 
De beruchte kelder van de Adelabad-ge-
vangenis wordt ook wel "Ebrat" ge-

noemd, wat letterlijk "een les" betekent.” 
  
Ebrat wordt geleid door de Veiligheidsdienst van de IRGC  
Ebrat wordt geleid door de Veiligheidsdienst van de Revolutionaire Garde (IRGC) en is de 
plaats waar gedetineerde demonstranten worden gemarteld die zijn gearresteerd tijdens 
verschillende opstanden, met name in november 2019. Alle demonstranten die tijdens de 
protesten van november 2019 gewond waren geraakt, werden uit ziekenhuizen wegge-
rukt en overgebracht naar Ebrat, in de kelder van de centrale gevangenis van Shiraz. 
Er werd ook gemeld dat demonstranten die in verschillende steden, waaronder Teheran, 
Isfahan, Behbahan, Sanandaj, Karaj en zelfs in steden in de noordelijke provincie Gilan, 
zijn gearresteerd verbannen zijn naar de kelder van de Adelabad-gevangenis, d.w.z. Ebrat. 
De IRGC is voorzichtig zodat de namen van en informatie over de gevangenen in de Ebrat-
gevangenis niet uitgelekt worden en de internationale organisaties niet bereiken. 
Alle bewakers die in de kelder van Ebrat werken, hebben de taak om de gevangenen las-
tig te vallen en te schaden. Ze noemen elkaar met titels als 'linkshandige Jalal', 'Godloze 
Majid' en 'schaamteloze Hussein'. Een van deze bewakers heeft op de ingang van de kel-
der van Ebrat geschreven: "Er is hier geen God!" 

Geblinddoekte gevangenen doodgemarteld 
Gevangenen worden geblinddoekt gemarteld in de kelder van Ebrat. De nagels van som-
mige gevangenen worden uitgetrokken om ze te dwingen valse bekentenissen af te leg-
gen. Sommige gevangenen worden aan het plafond gehangen en met een kabel op hun 
handen, voeten en vingers geslagen. In veel gevallen breken de vingers van de gevange-
nen.  
Een andere marteling is om een gevangene naakt uit te kleden en hem in de brandende 
zon of in de extreme kou te plaatsen. Drie gevangenen van de protesten van november 
2019 stierven in deze gevangenis onder marteling. 
Gebrek aan basisnormen 
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Zo'n 350 tot 400 demonstranten zitten vast in 100 smerige cellen in deze kelder. De cellen 
zijn 20 vierkante meter groot en elke gevangene heeft maximaal 1 vierkante meter 
ruimte. Elke cel heeft een gat dat als toilet wordt gebruikt. Er is geen toegang tot bad of 
douche. Gevangenen mogen maar één minuut koud douchen op de binnenplaats van de 
gevangenis, waarbij ze door de bewakers worden met een waterslang worden bespoten. 
Gevangenen hebben niet het recht om met elkaar te praten en worden gestraft als er een 
woord tussen hen wordt gewisseld. Een week lang voedselrantsoen schrappen is een 
voorbeeld van het soort straf. Gedetineerden mogen de telefoon niet gebruiken om met 
de buitenwereld te communiceren. Gevangenen worden de klok rond door middel van 
cameratoezicht gecontroleerd. 
Er is geen medische zorg in de Ebrat-gevangenis. Veel gevangenen werden na het brute 
optreden in november 2019 onverzorgd achtergelaten. Van sommige gevangenen die 
door marteling gewond waren geraakt werden hun wonden besmet. 

Oproep om gedetineerde demonstranten te redden 
SMV roept de VN-mensenrechteninstanties en alle internationale mensenrechtenorgani-
saties op om een internationale delegatie te vormen om gevangenissen en detentiecentra 
in Iran te bezoeken. Ze moeten met name eisen dat ze de gedetineerde demonstranten 
mogen ontmoeten en effectieve maatregelen nemen om hun vrijlating veilig te stellen. 
 

 

Politiek gevangene Golrokh Ebrahimi Iraee: 
 
‘Er is geen leven in de Qarchak-gevangenis.’ 
 
 
De gevangenzittende mensenrechtenactiviste Golrokh 
Ebrahimi Iraee heeft op de gedenkdag van de terechtstelling 
van drie Koerdische politieke gevangenen, Zanyar en Logh-
man Moradi en Ramin Hossein Panahi, een brief gestuurd van-
uit de beruchte Qarchak-gevangenis. In deze schokkende brief 
bestempelt ze dit detentiecentrum in Varamin als ‘de grootste 
vrouwengevangenis in het Midden-Oosten’. 
 
De vertaling van de volledige tekst van de brief van Golrokh 
Ebrahimi Iraee luidt als volgt: 
 
Er is, in een notendop gezegd, geen leven in de Qarchak-gevangenis van Varamin, de grootste vrouwenge-
vangenis in het Midden-Oosten. Hier is te zien hoe diepgaand de ramp is die is gecreëerd door degenen die 
de machtsposities bekleden. Dit vormt in alle facetten een weerspiegeling van onze samenleving onder een 
autoritair bewind. 
 
Voor een deel van de gevangenen verstrijkt de tijd doelloos. Ze doen letterlijk niets en in al die jaren dat ze 
vastzitten is er niemand die zich bekommert om deze eindeloos voortdurende afschuwelijke situatie. 
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Sommige andere gevangenen krijgen op den duur promotie door zich in dienst te stellen van de gevangenis-
leiding en bewakers. Ze worden aldus hun handlangers en verhogen de druk op andere gedetineerden. 
 
Weer andere gevangenen doen allerlei werk en zorgen dat de raderen van de gevangenis blijven draaien, ui-
teraard zonder daarvoor betaald te krijgen. Hun ogen staan dof en hun huid is vaal en ze hebben hun wil ver-
loren. Ze hebben honger en het ontbreekt hun aan alles. Ze krijgen zelfs geen volledige maaltijd en worden 
standaard met minachting bejegend. De meest betreurenswaardige van deze arbeiders zijn degenen die het 
eten van de gevangenen rondbrengen. 
 
Ze hebben geen werkkostuums. Ze brengen in hun sjofele en soms gerafelde kleding het voedsel van meer 
dan 1000 gevangenen van de keuken naar de diverse afdelingen. Ze kijken rond alsof er nooit iemand van 
hen heeft gehouden. En ze krijgen er niets voor, geen cent! 
 
Ze voerden hun dwangarbeid elke dag uit met behulp van twee oude wagens. In april van dit jaar gingen de 
wielen van deze wagens stuk. Tot nu toe is er niemand van het onderhoudspersoneel, niemand van de bewa-
kers die actie heeft ondernomen om de wagens te repareren of te vervangen door nieuwe, en datzelfde geldt 
voor de directeur van de gevangenis en zelfs de inspecteurs van het Algemene Departement van Toezicht op 
de Gevangenissen in de Islamitische Republiek. 
 
In de afgelopen vier maanden zijn de ketels met eten en kokend water met de hand naar de elf afdelingen 
van de Qarchak-gevangenis gebracht. De verzoeken om de wagens te repareren worden slechts beantwoord 
met loze beloften. 
 
Vanwege de wijdverbreide repressie, vanwege het gebrek aan kennis betreffende onze rechten en vanwege 
tekortkomingen en ontberingen zijn er geen protesten. Bij de minste of geringste tegenspraak gebruiken de 
bewakers grof geweld om de gevangenen de mond te snoeren. 
 
Van Haft-Tappeh tot Arak, van Tabriz tot Bushehr en zelfs de Qarchak-gevangenis in Varamin moeten ar-
beiders in Iran het stellen zonder basale bestaansrechten en zijn ze gedoemd van dag tot dag te leven. Nie-
mand kust hier de handen van een arbeider. Ze krijgen geen loon en hun worden zelfs de middelen onthou-
den om hun gezondheid en veiligheid te beschermen. 
 
In een land waar voorvechters van vrijheid worden vermoord door de regering, leiden ook de arbeiders een 
ellendig leven. Ze geven betogers en vrijheidsstrijders de doodstraf en beschuldigen hen van sabotage en ter-
rorisme. 
 
Door de armen te rekenen tot de klasse van mensen met weinig kansen proberen ze het lelijke gezicht en het 
bittere karakter van de armoede te verhullen. Ze noemen de sloppenwijken ‘voorsteden’ en laten zich spot-
tend uit over de hongerige kinderen die rondlopen op blote voeten. 
 
Er zijn twee bittere jaren verstreken sinds de vrijheidsstrijders Zanyar en Loghman Moradi en Ramin 
Hossein Panahi ons hebben verlaten. Hun onrechtmatige terechtstelling heeft ons slechts gesterkt in ons 
vastberaden voornemen om alle repressieve systemen te vernietigen, ongeacht de positie en kledij van de 
onderdrukkers – of het nu gevangenisbewakers zijn, regeringsleiders, mensen die op de koninklijke troon 
zitten of het zwarte gewaad van de reactionaire [moellahs] dragen. 
 
In herinnering aan degenen die op deze dag onvergetelijk werden. 
 
Golrokh Ebrahimi Iraee 
 
7 september 2020, Qarchak-gevangenis in Varamin 
 


