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5. Navid, het Symbool van de Opstand in 2019 
Ons belangrijkste aandachtspunt in 2020 lag bij het redden van levens van gevangenen, die willekeurig werden 

gearresteerd gedurende de vreedzame burgerdemonstraties in 2018, 2019 en januari 2020. Deze mensen werden 

onderworpen aan martelingen en afgedwongen bekentenissen. We organiseerden onmiddellijk een internationale 

campagne voor gevangen in de dodencel, die in onmiddellijk levensgevaar verkeerden, te midden van een groot 

aantal gedetineerden. Drie van deze gevangenen waren Navid, Vahid en Habib Afkari. 

In deze campagne werd een oproep gedaan na de ontvangst van een brief en een videoclip van de moeder van 

Navid Afkari, mevr. Bahieh Namjoo, op 30 augustus 2020. We probeerden om wereldwijde druk voor deze held los 

te maken maar ongelukkigerwijze werd Navid op 12 september terechtgesteld. We doen ons best om de publieke 

aandacht te vestigen op deze misdaad tegen de menselijkheid en we roepen op om een einde te maken aan deze 

executies en de gevangenen vrij te laten.  
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Iraanse worstelkampioen krijgt een dubbele doodstraf bovenop 74 
zweepslagen, terwijl zijn twee broers samen in totaal 81 jaar gevangenisstraf 

krijgen wegens deelname aan een protest tegen het regime  

Het Iraanse Hooggerechtshof sprak twee doodvonnissen uit tegen worstelaar Navid Afkari 

Zijn broers Vahid en Habib werden allebei gevangen gezet en zullen elk 74 zweepslagen krijgen 

De autoriteiten arresteerden hen nadat ze in 2018 hadden deelgenomen aan protesten tegen het regime  

Internationale dringende actie: stop de executie van Navid Afkari 

Navid Afkari, een 27-jarige Iraanse worstelaar, dreigt te worden geëxecuteerd. Een rechtbank in Shiraz heeft 
Navid zonder officiële aanklachten tegen hem tot een dubbele doodstraf veroordeeld. Het Hooggerechtshof 
heeft zijn doodvonnis bevestigd, wat betekent dat hij op elk moment kan worden geëxecuteerd. 

Hij werd samen met zijn twee broers Vahid en Habib in 2018 gearresteerd tijdens de nationale protesten die 
het gevolg waren van de plotselinge olieprijsstijging. Veiligheidstroepen gebruikten traangas en pepperspray 
tegen demonstranten en er werden tijdens deze protesten honderden demonstranten gearresteerd. Volgens 
Iraanse functionarissen werd het doden van veiligheidsagenten en ook het doden van een burger aan de 
demonstranten toegeschreven. De broers van Navid Afkari werden veroordeeld tot respectievelijk 54 en 27 
jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen elk. 

Naar verluidt werd Navid Afkari gemarteld en gedwongen te bekennen. In een brief van hem staat dat hij op 
brute wijze werd gemarteld - inclusief het bedekken van zijn hoofd met plastic zakken en het gieten van 
alcohol in zijn neusgaten - om gefingeerde verklaringen te 'bekennen' waarop vervolgens de aanklachten tegen 
hem werden gebaseerd. 

Het pleidooi van Navid Afkari: 

“Iets dat ik door het worstelen heb geleerd is, dat je niet ten onrechte onderdrukt moet worden en je niet moet 
schikken naar onrecht en leugens. Nadat ik in eenzame opsluiting lichamelijk en geestelijk werd gemarteld 
schreef ik een brief aan de rechterlijke macht om mezelf te verdedigen en te zeggen dat ik geen moordenaar 
ben. Ook vroeg ik om een medisch onderzoek waaruit zou blijken dat ik zwaar werd gemarteld. Ze gebruikten 
martelingen om me te dwingen een misdaad te bekennen die ik niet had gepleegd. Er is in mijn dossiers geen 
bewijs dat ik een misdaad heb gepleegd en iemand heb vermoord. Ze zijn gewoon op zoek naar een nek om 
hun touw omheen te doen en op te hangen." 

Opname van Navid Afkari: 

“Groeten aan de mensen van Iran. Navid Afkari smeekt om hulp om zijn leven te redden - wees een stem voor 
hem en zijn gezin. 

Ik ben Navid Afkari. Al mijn inspanningen hebben voor de autoriteiten geen verschil gemaakt. Ze weigerden 
mijn zaak te bekijken en hebben na twee jaar mijn doodvonnis uitgesproken. Geen enkele rechtbank of rechter 
heeft naar onze stem geluisterd of naar iemand die verantwoordelijk is voor mijn zaak. Daarmee is nu mijn 
hoop op een eerlijk en rechtvaardig proces vervlogen. 
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Vanuit deze situatie smeken mijn gezin en ik om uw hulp. Mijn boodschap is niet alleen gericht aan Iraniërs 
maar aan alle mensen die voor menselijkheid en gerechtigheid zijn. Zwijgen betekent het ondersteunen van 
het onrecht en de despoten die een onschuldige executeren. Het betekent dat ik elke seconde dichter bij het 
touw voor mijn executie kom. 

Ik hoorde dat onschuldige mensen niet worden geëxecuteerd, maar ik had het mis. We zien dat het allemaal 
leugens zijn. We zien dat het Iraanse rechtssysteem ten onrechte een onschuldige met de naam Navid Afkari 
gaat doden. Door me het zwijgen op te leggen willen ze me langzaamaan kwijtraken. Ik roep mensen die om 
menselijkheid en gerechtigheid geven op, ongeacht uw religieuze of politieke overtuiging, om een stem voor 
mij en mijn gezin te zijn. Zonder gerechtigheid heeft het leven van een mens geen betekenis. 

Ik heb het recht om mijn leven te verdedigen en ik heb bewijs van mijn onschuld. 

Ik wil zeggen dat als, ik geëxecuteerd word, ik wil dat de wereld weet dat in de 21e eeuw, zelfs met de 
bestaande internationale gemeenschap, VN- en mensenrechtenorganisaties over de hele wereld, het Iraanse 
regime onschuldige personen vermoordt. 

Weet alsjeblieft dat ik, als ik als onschuldige word geëxecuteerd, niet de enige ben die door dit 
onrechtvaardige en onmenselijke systeem wordt vermoord. 

Mijn familie en ik zijn het slachtoffer van dit onderdrukkende regime. De kracht die we hebben is om een stem 
van gerechtigheid te zijn voor onschuldige mensen." 

SMV veroordeelt de schendingen van de mensenrechten door het Iraanse regime, het weigeren van een eerlijk 
en rechtvaardig proces tegen de 27-jarige Navid Afkari en het gebruik van martelingen om hem te dwingen 
misdaden te bekennen die hij niet heeft gepleegd. 

 

Bahia Namjoo, de moeder van Navid Afkari, een 27-jarige Iraanse worstelaar die is veroordeeld tot 
"dubbele executie", zegt dat haar zoons werden gemarteld om tegen elkaar te getuigen en dat een van 
haar zoons tweemaal probeerde zelfmoord te plegen in de gevangenis. Hij zei dat hij alleen maar een 
eerlijk proces wilde. 
Mevrouw Namjoo meldde dat naast haar drie zonen ook haar man en schoonzoon waren gearresteerd. 
Navid Afkari Sangari, een worstelaar, werd veroordeeld tot "dubbele executie" wegens deelname aan de 
landelijke protesten in augustus 2018. Zijn broer Vahid Afkari Sangari werd veroordeeld tot in totaal 54 
jaar gevangenisstraf en Habib Afkari Sangari tot 27 jaar gevangenisstraf. Alle drie de broers werden ook 
veroordeeld tot 74 zweepslagen. 
Mevrouw Namjoo zegt dat haar zonen onschuldig zijn en berecht werden in een "oneerlijk proces" 
zonder "enig bewijs". Ze riep op tot een eerlijk proces. 
Volgens mevrouw Namjoo werd haar zoon Habib drie maanden na zijn huwelijk gearresteerd, en haar 
andere zoon, Vahid, werd zo vaak gemarteld dat hij tegen zijn broers had kunnen getuigen. 
Vahid zat lange tijd in eenzame opsluiting en heeft "ondanks marteling en laster" geen enkele bekentenis 
getekend: 
"Ik werd bedreigd dat de rest van de familie zou worden gearresteerd, daarom besloot ik zelfmoord te 
plegen zodat tenminste Navid [de ter dood veroordeelde broer] zou overleven. Ik lag drie dagen in coma 
in het Namazi Hospital en niemand hoorde mij. Tijdens de martelingen deden ze plastic over mijn hoofd. 
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Ze sloegen me met kettingen en urenlang sloegen ze mijn voetzolen met knuppels en dwongen me dan 
om te lopen. Ze dreigden mijn moeder en zussen te arresteren”. 
Mensenrechtenactivisten in Iran zeggen dat het leven van de drie jonge gevangenen in gevaar is. 
 
 
 

De Iraanse jeugdkampioen worsteling Navid Afkari is in de ochtend van 
zaterdag 12 september door het theocratische dictatoriale regime van Iran 
geëxecuteerd. 
 
12 september 2020 
 
Navid’s meest waardevolle kampioensmedaille was zijn zoektocht naar vrijheid. 
 
Iran rouwt om Navid en de wereld is geschokt door het barbarisme en de wreedheid van het regime in 
Teheran. 
De SMV condoleert de familie van Navid, vooral zijn moeder, de dappere mensen van de stad Shiraz, de 
gemeenschap van Iraanse sporters en alle rechtvaardige mensen in de hele wereld die de internationale 
campagne voor vrijlating van Navid hebben gesteund. 
 
Navid en zijn twee broers zijn tijdens de vreedzame demonstraties van Iraanse mensen tegen het 
regime opgepakt; ze werden zwaar gemarteld en Navid is tot twee keer de doodstraf veroordeeld. 
 
 
Het religieuze fascisme in Iran, dat het geen dag zonder repressie en executie van tegenstanders kan 
stellen om aan de macht kan blijven, heeft ondanks wereldwijde solidariteit tegen de doodstraf van 
deze kampioen het doodvonnis met spoed uitgevoerd, zonder zijn moeder de gelegenheid te geven om 
afscheid van hem te mogen nemen. 
 
Oproep aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en zijn lidstaten, de VN-Mensenrechtenraad, de 
Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, de Europese Unie en alle internationale 
mensenrechtenautoriteiten om praktische, effectieve maatregelen te nemen tegen het regime in Iran 
vanwege de executie van Navid Afkari en 120.000 anderen die om politieke redenen ter dood zijn 
gebracht. Zwijgen en niets doen is een teken van groen licht voor de moellahs om door te gaan met hun 
misdaad tegen de menselijkheid in Iran. 
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Iraans regime begraaft Navid Afkari gehaast, maar kan misdaden niet 
verbergen. 

14 september 2020 

Het Iraanse regime heeft het lichaam van Navid Afkari, de 

worstelkampioen die op zaterdag werd geëxecuteerd, 

haastig en heimelijk begraven. Een week eerder 

vernietigden de moellahs een massagraf waar de 

slachtoffers van het bloedbad van 1988 begraven lagen, in 

het zuidwesten van Iran. Maar deze misdaden zullen niet 

verborgen blijven. 

Navid Afkari Sangari was een worstelkampioen van 27 jaar 

oud. Hij werd gearresteerd tijdens de landelijke protesten 

in 2018 in het zuidwesten Iran. Na wrede martelingen werd hij gedwongen tot valse bekentenissen en beschuldigd van 

het doden van een agent van het regime. In een brief vanuit de gevangenis beschrijft Navid de gruwelijke folteringen. 

‘Ongeveer 50 dagen lang heb ik de meest verschrikkelijke lichamelijke en geestelijke martelingen doorstaan. Ze 

sloegen me herhaaldelijk met stokken en knuppels, op mijn armen, benen, onderbuik en rug. Ook bonden ze steeds 

een plastic zak om mijn hoofd en folterden me tot ik bijna stikte. Ze goten alcohol in mijn neus,’ staat er in de brief. 

Ondanks internationale protesten heeft het Iraanse regime Navid ter dood gebracht. Zijn executie werd internationaal 

veroordeeld. Het regime heeft Navid geëxecuteerd om het volk en de rusteloze samenleving te intimideren, nadat zij 

hun protesten in 2018 en 2019 het regime aan het wankelen brachten. Bovendien had het regime deze executie nodig 

om het moreel te bevorderen van de gedemoraliseerde en wanhopige onderdrukkers en agenten.  

Om te voorkomen dat Navid’s begrafenis tot nieuwe opstanden zou lijden heeft het Iraanse regime hem begraven 

zonder zijn familie de mogelijkheid te geven om een rouwceremonie voor hem te houden, of zijn vrienden en 

familieleden de kans te geven hem de laatste eer te bewijzen.  

Het feit dat de wereldgemeenschap het regime niet aansprakelijk heeft gesteld voor hun grofste misdaad in 1988 en 

andere gruweldaden, geeft de moellahs de euvele moed hun mensenrechtenschendingen voort te zetten en Navid ter 

dood te brengen ondanks internationale protesten. 

 

In de zomer van 1988 executeerde het Iraanse regime zonder enige vorm van proces en buiten elke wet meer dan 

30.000 politieke gevangenen in gevangenis in heel Iran. Dit bloedbad werd aangericht naar aanleiding van een fatwa 

van de Opperste Leider in die tijd, Ruholla Khomeini. Khomeini's fatwa beval de executie van iedereen die geen 

‘berouw toonde’ en niet bereid was om volledig met het regime te collaboreren. De slachtpartijen begonnen en er 

werden dagelijks honderden politieke gevangenen opgehangen. Hun lijken werden haastig begraven in massagraven, 

overal in de grote steden en vooral in Teheran. 

Gedurende de 32 jaar die er zijn verlopen sinds het bloedbad van 1988 is het Iraanse regime onbestraft gebleven als 

gevolg van het zwijgen van de internationale gemeenschap. Dit zwijgen heeft de moellahs aangemoedigd hun 

inhumane beleid voort te zetten. Ibrahim Raisi, het huidige hoofd van de rechterlijke macht in Iran, was een 

vooraanstaand lid van de 'Doodscommissie' van 1988. Als hij niet onbestraft was gebleven, had hij geen opdracht 

kunnen geven voor de executie van Navid en andere politieke gevangenen om die moorden vervolgens ‘besluitvaardig’ 

te noemen. 
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Maar ondanks de voortdurende onderdrukking door het regime weigert het Iraanse volk te zwijgen over de misdaden 

van dit regime. Daarom doen de moellahs hun uiterste best om hun misdaden te verbergen. 

‘De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en zijn lidstaten, de VN-Mensenrechtenraad, de Hoge Commissaris van 

de VN voor de mensenrechten, de Europese Unie en alle internationale mensenrechtenautoriteiten moeten 

praktische, effectieve maatregelen nemen tegen het regime in Iran vanwege de executie van Navid Afkari en 

120.000 anderen die om politieke redenen ter dood zijn gebracht. Zwijgen en geen daadwerkelijke actie 

ondernemen bieden het regime groen licht en worden beschouwd als medeplichtigheid aan deze misdaad.’ 

Navid's handschrift over zijn marteling in de gevangenis 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



SMV Stichting voor Mensenrechten Vrienden               5. Navid, het Symbool van de Opstand in 2019 8 

 

Internationale veroordeling van de executie van Navid Afkari, de nationale 

kampioen van Iran 

13 september 2020 

Hasan Younesi, Navid Afkari’s advocaat: "Ze hadden zo'n haast 
om de straf uit te voeren dat ze hem zelfs zijn laatste bezoek 
aan zijn familie ontzegden." 

Ine Eriksen Søreide, de Noorse minister van Buitenlandse 

Zaken: “(…) geschokt door de executie van Navid Afkari door 

Iran. Noorwegen is onder alle omstandigheden tegen het 

toepassen van de doodstraf.” 

Anne Linde, de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken: ”Ik 
was geschokt door berichten over de executie van de Iraanse worstelaar Navid Afkari. We zijn sowieso tegen de 
doodstraf.” 

Jeppe Kofod, de Deense minister van Buitenlandse Zaken: ”Geschokt door de executie van Navid Afkari door Iraanse 

autoriteiten (…) gebruik van marteling in Iraanse gevangenissen (…) moet worden veroordeeld.” 

Bärbel Kofler, de Federale regeringscommissaris voor mensenrechten bij het Duitse ministerie van Buitenlandse 
Zaken: “(…) Het is onaanvaardbaar dat de rechtsstaat wordt genegeerd om stemmen die ze niet leuk vinden het 
zwijgen op te leggen. Navid's twee broers, die nog steeds in hechtenis zitten, hebben nu onze solidariteit nodig!” 

Canada: ”veroordeelt met klem de executie van NavidAfkari in Iran. De doodstraf is een wrede vorm van straf die in 
strijd is met de mensenrechten en Canada verzet zich ertegen in alle vormen en onder alle omstandigheden.” 

Frankrijk: ”veroordeelt de executie van Navid Afkari. Frankrijk herinnert aan zijn gehechtheid aan de vrijheid van 
meningsuiting en vrijheid van vreedzame demonstraties, evenals aan het recht op een eerlijk proces.” 

Jean Asselborn, Luxemburg: "Ik veroordeel in de krachtigste bewoordingen de executie van Navid Afkari in Iran. Ik zou 
onze toewijding aan de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vreedzame demonstraties willen herhalen, evenals 
aan het recht van iedereen op een eerlijk proces.” 

Lord Tariq Ahmed, Britse minister van mensenrechten: "Het is tragisch nieuws en betreurenswaardig dat de Iraanse 
autoriteiten Navid Afkari hebben geëxecuteerd.” 

De Duitse ambassade in Teheran, 13 september 2020: ”De twee broers van Navid zitten nog steeds in de gevangenis 
en hebben nu onze solidariteit nodig!” 

Philippe Goffin, Belgisch minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, 14 september: “België veroordeelt de 
executie van Navid Afkari in Iran op 12 september 2020. België en de Europese Unie zijn onder alle omstandigheden 
sterk en ondubbelzinnig tegen van de doodstraf. België blijft zich inzetten voor wereldwijde afschaffing van de 
doodstraf.” 

Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, 14 september: “Ontzet door het 
nieuws dat de Iraanse autoriteiten worstelaar Navid Afkari geëxecuteerd hebben. Nederland verzet zich principieel 
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tegen elk gebruik van de doodstraf. Gebrek aan een eerlijk proces en gedwongen bekentenissen zijn helaas een 
patroon in Iran en een flagrante minachting van internationale normen.” 

Alyssa Farah, Directeur Communicatie van het Witte Huis: ”De wereld ziet het Iraanse regime voor wat het werkelijk 
is: wreed, barbaars en achterlijk. De geweldige mensen van Iran verdienen een betere, mooiere toekomst dan dit. 
Onze harten zijn bij de familie van Navid Afkari en de Iraanse mensen.” 

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo: ”De executie van Navid Afkari door het Iraanse 
regime is een boosaardige en wrede daad. We veroordelen het in de sterkste bewoordingen. Het is een schandalige 
aanval op de menselijke waardigheid, zelfs volgens de verachtelijke normen van dit regime. De stemmen van het 
Iraanse volk zullen niet het zwijgen worden opgelegd.” 

Robert A. Destro, secretaris voor Democratie, Mensenrechten en Arbeid van het Amerikaanse ministerie van 
Buitenlandse Zaken: ”Bedroefd en verontwaardigd over berichten dat het Iraanse regime Navid Afkari heeft 
geëxecuteerd nadat het hem had onderworpen aan marteling en een gedwongen bekentenis op de televisie. Mijn 
diepste deelneming aan de familie van de heer Afkari. De wreedheid van het Iraanse regime kent geen grenzen, ze 
moeten ter verantwoording worden geroepen.” 

Alexander Cross, senior politiek adviseur van het Europees Parlement, 12 september: “Het criminele regime van 
Teheran voert plannen uit om angst te verspreiden en miljoenen mensen bang te maken voor degenen die dagelijks 
vechten om dit despotische regime te beëindigen.” 

Kelly Craft, Amerikaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties:  ”Onze gedachten en gebeden zijn bij de familie 
van Navid Afkari. Wij veroordelen de aanhoudende en onbeschaamde minachting van het Iraanse regime voor het 
menselijk leven. De stemmen van het Iraanse volk zullen niet het zwijgen worden opgelegd.” 

Een EU-woordvoerder: ”De EU veroordeelt de executie van Navid Afkari in krachtige bewoordingen. Executie is een 
wrede en antimenselijke bestraffing die in feite een mislukte preventieve aanpak is. De Europese Unie verzet zich 
onder alle omstandigheden tegen elke executie.” 

VN-mensenrechtenexperts veroordeelden krachtig de standrechtelijke executie van kampioensworstelaar Navid 
Afkari in Iran. 

Het Britse Comité voor een Vrij Iran (BCFIF): ”is geschokt door het nieuws over de ophanging van de Iraanse worstelaar 
en politieke gevangene Navid Afkari.” 

Amnesty International, Twitter Account: ”We zijn zeer geschokt, bedroefd en met afschuw vervuld over de geheime 
executie van Navid Afkari, een jonge man met een veelbelovende toekomst voor zich. Deze bespotting van de 
gerechtigheid vereist onmiddellijke internationale actie door middel van publieke en private interventies.” 

Diana Al-Tafhay, Adjunct-directeur van de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika van Amnesty International: ”De 

geheime executie vanmorgen van worstelkampioen Navid Afkari, zonder voorafgaande kennisgeving aan hem, zijn 

familie of advocaat, na een buitengewoon oneerlijk proces, is een gruwelijke bespotting van gerechtigheid die 

onmiddellijke internationale actie vereist. Vóór zijn geheime executie werd de 27-jarige Navid Afkari onderworpen aan 

een schokkende catalogus van schendingen van de mensenrechten en misdaden, waaronder gedwongen verdwijning; 

foltering en andere vormen van mishandeling, leidend tot gedwongen ‘bekentenissen’, en ontzegging van toegang tot 

een advocaat en andere garanties voor een eerlijk proces. Deze jonge man zocht wanhopig hulp in de rechtbank om 

een eerlijk proces te krijgen en zijn onschuld te bewijzen. Uitgelekte spraakopnamen van hem in de rechtbank laten 
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zien hoe zijn pleidooien om zijn klachten over de folteringen door rechters te laten onderzoeken en een andere 

gedetineerde die getuige was van zijn marteling op te roepen onwettig en wreed werden genegeerd.” 

Het Internationaal Olympisch Comité zegt in een verklaring waarin het de executie van Navid Afkari veroordeelt, 
geschokt te zijn door zijn executie. ”Onze harten en gedachten zijn bij Navids familie en al zijn vrienden.” (Website 
World Olympic Committee - 12 september 2020) 

Verklaring van de Wereldunie van Worstelaars over de executie van Navid Afkari: 
”Wij vernamen dat de geplande executie van de Iraanse worstelaar Navid Afkari vanmorgen in Iran werd uitgevoerd. 
Het is diep verontrustend dat de pleidooien van atleten van over de hele wereld en al het werk achter de schermen 
van de Wereldunie van Worstelaars en de Nationale Iraanse Federatie van Worstelaars, het IOC samen met het 
Iraanse NOC, ons doel niet hebben bereikt. Het nieuws is verschrikkelijk en de hele worstelgemeenschap rouwt om 
zijn dood.” 

De Duitse vereniging van sportkampioenen: "We zijn diep bedroefd en geschokt door het nieuws van de executie van 
Navid Afkari en betuigen ons medeleven met zijn familie en hun vrienden.” 

Bobby Green, Amerikaans kampioen gecombineerd boksen   :  ”Dit nieuws brak mijn hart. Zijn dood maakte me boos. 
Hij werd geëxecuteerd wegens deelname aan een demonstratie. Dit nieuws bracht me volledig in de war. Nadat ik dit 
nieuws heb gehoord, kan ik niet meer praten.” 

Persbureau AFP: ”Iran (…) heeft zaterdag een jonge worstelaar geëxecuteerd (…) rapporten die in het buitenland zijn 
gepubliceerd zeggen dat Afkari is veroordeeld op basis van bekentenissen die zijn verkregen door middel van 
foltering.” 

The New York Times: ”Een Iraanse atleet werd geëxecuteerd (…) nadat hij had deelgenomen aan protesten tegen de 
regering. De aanklachten tegen de worstelaar, Navid Afkari, 27, hebben in Iran en in het buitenland wijdverbreide 
scepsis gewekt, waarbij veel critici van de regering zeggen dat hij als voorbeeld wordt gebruikt om afwijkende 
meningen het zwijgen op te leggen.” 

Reuters, september: ”Een wereldwijde vakbond die 85.000 atleten vertegenwoordigt, heeft dinsdag opgeroepen tot 
uitsluiting van Iran van de Olympische Wereldspelen als het Afkari zou executeren. Afkari's zaak heeft geleid tot een 
luid protest van Iraniërs op sociale media en van mensenrechtenorganisaties.” 

World News UK: ”Iran executeerde een kampioensworstelaar die zei dat hij werd gemarteld voor een nepbekentenis. 
Een actie die internationale verontwaardiging opwekte.” 

Fox News: ”Iran executeert worstelaar Navid Afkari ondanks wereldwijde oproepen.” 

De Duitse krant Bild: ”Zarif's bezoek werd geannuleerd nadat Navid Afkari was geëxecuteerd." 

The Wall Street Journal, Anthony De Rossa: ”Iran executeerde een worstelaar die de aandacht trok van een sociale-
mediacampagne die hem en zijn broers naar voren bracht als slachtoffers die vanwege hun deelname aan protesten 
tegen de dictatuur van het Iraanse regime in 2018 door het regime tot doelwit werden gekozen.” 

 

Wereldwijde solidariteit van honderden senatoren en gekozen vertegenwoordigers van over de hele 
wereld: Europa, Canada, Australië, VS tegen de executie van de Iraanse kampioen van Iran, Navid Afkari 
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Senator Leo Housakos, Canada: “Vechten voor vrijheid en mensenrechten is altijd de moeite waard. Weer een 
schandalige daad van het Iraanse regime. Het is tijd voor de internationale gemeenschap om actie te ondernemen 
tegen deze ongehoorde daden.” 

Senator Marco Rubio, seniorlid van de Amerikaanse senaat: ”De executie van worstelkampioen NavidAfkari omdat hij 
simpelweg zijn recht op vrijheid van meningsuiting uitoefent, zou de wereld eraan moeten herinneren dat het klerikale 
regime dat Iran regeert barbaars, wreed en slecht is.” 

Marianne Binder, lid van het Zwitserse parlement: "(…) Zwitserland veroordeelt deze daad krachtig." 

Steve McCabe, Lagerhuislid van de Labourpartij voor Birmingham Selly Oak: vertelde de krant Mirour (sic! mogelijk 
de Daily Mirror?, vertaler): "Daarom zeg ik dat we niet kunnen onderhandelen met de Iraanse autoriteiten.” 

Beatriz Becerra, Spaans parlementslid: ”Ze hebben hem vermoord. Het laffe regime van de moellahs dat rechten en 
vrijheden in Iran verplettert, deed het opnieuw. Straffeloos en onverschrokken hebben ze Navid Afkari, een jonge 
nationale worstelkampioen, geëxecuteerd wegens deelname aan de protesten van 2018. Er is geen internationale 
druk.” 

François Cormier-Bouligeon, Lid van de Nationale Vergadering van Frankrijk en voorzitter van de havencommissie: 
”Navid Afkari, een sportman op hoog niveau, gaf vrijelijk zijn mening in een land dat fundamentele vrijheden verbiedt. 
Hij is gisteren geëxecuteerd door het Iraanse regime. Als humanist, abolitionist, spreek ik hier mijn sterkste 
veroordeling uit.” 

Joe Biden, de Amerikaanse presidentskandidaat en voormalig vice-president van de VS: ”De wrede executie van 
Navid Afkari door Iran is een aanfluiting. Geen enkel land mag vreedzame demonstranten of activisten arresteren, 
martelen of executeren. Iran moet zijn andere politieke gevangenen bevrijden, waaronder Nasrin Sotoudeh, en ten 
onrechte vastgehouden Amerikanen vrijlaten.” 

De Italiaanse parlementaire commissie voor een vrij Iran: ”De executie van Navid Afkari is een misdaad.” 

Verklaring van de Vrienden van een Vrij Iran in het Europees Parlement: ”De Europese Unie zou Javad Zarif (de 
Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, vertaler) niet in Europa moeten toelaten.” 

Dagmar Freitag, voorzitter van de sportcommissie van het Duitse parlement en van de Duitse atletenbond: ”Het 
Internationaal Olympisch Comité moet ‘praktische maatregelen’ nemen tegen het Iraanse regime.” 

Acht Nobelprijswinnaars uit de Verenigde Staten en Canada veroordeelden de 
brute executie van de Iraanse worstelaar Navid Afkari door het Iraanse regime . 
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Wreed regime in Iran: Navid Afkari geëxecuteerd ondanks wereldwijde 

protesten 

13 september 2020  

De executie, waarmee het regime in Iran al zijn wreedheid en onmenselijkheid toonde, wekte wereldwijd weerzin en 

afschuw op. Mensenrechtengroeperingen roepen op tot meer strijd tegen de doodstraf. Talrijke gedetineerde 

demonstranten en politieke gevangenen in Iran lopen een acuut risico op executie. 

 

Het regime van Teheran heeft opnieuw alle 

internationale protesten en zijn 

mensenrechtenverplichtingen genegeerd en 

heeft de demonstrant Navid Afkari (foto) laten 

executeren om de bevolking te intimideren en 

verdere burgerprotesten te voorkomen. 

De 27-jarige worstelaar werd op de ochtend 

van 12 september ter dood veroordeeld in de 

Adel Abad-gevangenis in de zuidelijke Iraanse 

stad Shiraz. De advocaat van Navid Afkari was 

niet van tevoren op de hoogte gebracht van de 

aanstaande executie, en de familie kreeg geen 

laatste bezoek aan de ter dood veroordeelde. 

Parijs – Berlijn – Hamburg – Londen – Den 

Haag –Amsterdam - Brussel – Helsinki – 

Kopenhagen – : Iraanse ballingen en 

mensenrechtenactivisten protesteren tegen 

de executie van Navid Afkari. 

De executie, waarmee het regime in Iran al zijn 

wreedheid en onmenselijkheid toonde, wekte 

wereldwijd weerzin en afschuw op. 

Mensenrechtengroeperingen roepen op tot 

meer strijd tegen de doodstraf. Talrijke 

gedetineerde demonstranten en politieke 

gevangenen in Iran lopen een acuut risico op 

executie. Ze hebben dringend de inzet en 

solidariteit van de wereldgemeenschap nodig. 

Navid Afkari, een bekende worstelaar in Iran, 

werd in het najaar van 2018 gearresteerd na 

massale protesten tegen het regime in Shiraz. 

Hij werd wreed gemarteld om een valse 

bekentenis af te leggen. De rechterlijke macht 

van het regime stelde aanklachten tegen Navid Afkari in, waarvoor er geen bewijs was, en beschuldigde hem op basis 

van zijn via marteling verkregen bekentenis. Ten tijde van het proces trok hij zijn gedwongen bekentenis in en 
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verstrekte hij medische rapporten om zijn verwondingen door marteling te documenteren. Niettemin werd hij, na een 

oneerlijk en willekeurig proces, wegens "subversieve activiteiten" en "vorming van een tegen het regime gerichte 

groep " ter dood veroordeeld. 

Sinds begin september zijn er in Iran en internationaal talloze protesten tegen dit doodvonnis losgebarsten. 

Duizenden Iraniërs veroordeelden de executie via de sociale media. Veel gebruikers riepen de ministers van 

Buitenlandse Zaken van Duitsland, Groot-Brittannië en Italië op om hun ontmoeting met de Iraanse minister van 

Buitenlandse Zaken Zarif, gepland voor volgende week, te annuleren en hem helemaal niet in hun land toe te laten. 

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kondigde na de executie van Navid Afkaris aan "geschokt" te zijn door het 

"zeer trieste nieuws". IOC-president Thomas Bach had eerder per brief een verzoek om gratie gestuurd aan de 

politieke leiders van Iran. Het is "zeer verontrustend" dat alle protesten van atleten en de inspanningen van 

internationale organisaties geen succes hebben gehad. 

Voor de executie had de Internationale Vereniging van Atleten een beroep gedaan op het IOC, sportverenigingen zoals 

United World Wrestling of Fifa en sponsors om hun invloed aan te wenden om Navid Afkari van de dood te redden. 

Een land dat de mensenrechten met voeten treedt "kan geen deel uitmaken van de wereldwijde sportgemeenschap 

die zich inzet voor de eerbiediging van de menselijke waardigheid". 

 

Het Iraanse regime vernietigt het graf van de 

nationale worstelkampioen Navid Afkari 
 
17 december 2020 

Beelden van vernietigde muren rond de graf van Navid Afkari 

 

Na meer dan drie maanden sinds de executie van de Iraanse 

nationale kampioen Navid Afkari laten de gerechtelijke autoriteiten 

de familie van deze politieke gevangene nog steeds niet toe om een grafsteen op zijn graf plaatsen. De familie wordt 

ook na de executie van Navid Afkari onder zware druk gezet om een interview af te leggen waarin zij gunstige 

propaganda voor het religieuze regime moesten maken. 

 

Donderdag 17 december in de ochtend gingen de familieleden van Navid Afkari samen met een arbeider naar de 

begraafplaats van het dorp Sanghar in de stad Sepidan in de provincie Fars om voorbereidingen te treffen voor de 

plaatsing van de grafsteen. 

 

Daar werden ze door 30 agenten van de Ordedienst en agenten in burger aangevallen en zijn vader en broer werden 

zonder enig arrestatiebevel gearresteerd, afgevoerd en later vrijgelaten. 

De familieleden van Afkari werden afgevoerd naar het bureau van de inlichtingendienst van de stad Ardakan , waar 

hen duidelijk werd gemaakt dat zij “zonder toestemming niets mogen doen en voorlopig geen grafsteen mogen 

plaatsen.” 

Tegelijkertijd is een groep agenten van de ord- en veiligheidsdienst naar de begraafplaats gegaan en heeft daar naast 

het graf van Navid met een bulldozer twee muren gesloopt. 

Na de executie van Navid Afkari in september 2020 hebben de gerechtelijke autoriteiten en andere functionarissen 

van de provincie Fars de familie herhaaldelijk meegedeeld dat zij geen grafsteen op het graf van deze politieke 

gevangene mochten plaatsen. 



SMV Stichting voor Mensenrechten Vrienden               5. Navid, het Symbool van de Opstand in 2019 14 

 

 
Standbeeld van de nationale held Navid Afkari, een meesterwerk van Reza Olia 
Reza Olia, de bekende beeldhouwer, maakte een standbeeld 

van de Iraanse nationale held Navid Afkari. "Ik bied het 

standbeeld van de nationale held Navid Afkari aan de bevolking 

van Iran aan", zei hij. 

De meest opvallende kunstwerken van deze gewaardeerde 

Iraanse kunstenaar zijn beelden van martelaren. Bovendien was 

hij de eerste die een standbeeld maakte van Neda Agha Soltan, 

het symbool van de martelaren van de opstand in 2009 in Iran. 

Evenzo maakte hij voor het Iraanse volk een standbeeld van 

Reyhaneh Jabbari, een onschuldige vrouw die door het regime 

werd geëxecuteerd. Daar bovenop is zijn nieuwste werk nu een 

standbeeld van de nationale held Navid Afkari. 

De publicatie van de foto van dit standbeeld op internet, vooral op sociale media, trok de aandacht van veel Iraanse 

gebruikers. De executie van Navid Afkari, de held van Shiraz' volk, is een van de meest gevoelige politieke executies 

van de afgelopen decennia in Iran geweest. Zijn executie stuitte op een sterke golf van wereldwijde en Iraanse 

reacties. Hij werd op 12 september 2020 ten onrechte geëxecuteerd, zonder enige juridische procedure. 

Veel Iraanse gebruikers noemden de executie van Navid een overhaaste criminele moord door het regime van de 

moellahs. Om deze reden is de presentatie van het standbeeld van deze grote martelaar van het Iraanse volk zeer 

welkom. 
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Documentaire: executie van kampioensatleten in Iran 

Nationale Iraanse sportkampioenen van Forouzan Abdi tot Navid 
Afkari die door het middeleeuws regime van Iran zijn geëxecuteerd 

 

 

De executie van nationale kampioen Navid Afkari, de dappere worstelaar die naar aanleiding van 
protesten van 2018 samen met zijn twee broers werd opgepakt, heeft een golf van verbazing en 
wereldwijde frustratie teweeg gebracht en ook de sportwereld in rep en roer gebracht 

Het Internationaal Olympisch Comité beschreef zijn executie als "zeer bitter nieuws" en betuigde zijn 
deelneming aan de familie en vrienden van Navid Afkari. 

De Wereldunie van Worstelaars noemde het nieuws van de executie van Afkari "verwoestend" en veel 
atleten over de hele wereld betreurden de executie. 

Alexander Medvedev, een voormalige Sovjetworstelaar die tien wereld- en Olympische gouden medailles 
won zei als reactie op het doodvonnis van Navid Afkari: “Niemand in het universum heeft het recht om 
iemand van het leven te beroven. Het leven moet worden gewaardeerd, het leven is het belangrijkste 
fenomeen.” 

 

Maar hij was niet de eerste Iraanse nationale kampioen die dit lot trof. Sinds de bezetting van Iran door de 
geestelijken in de jaren tachtig, met name in de zomer van 1988, zijn er al vele andere kampioenen 
geëxecuteerd. Helaas hebben de berichten over de executie van deze kampioenen en ook de executie van 
120.000 mensenrechtenactivisten en 30.000 politieke gevangenen in 1988 de media niet gehaald, dit 
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vanwege zware repressie in Iran en de verzoeningspolitiek met het middeleeuwse regime van Iran. De 
berichten daarover werden gecensureerd of genegeerd en in doofpot gestopt. Velen van hen zijn levend 
begraven en velen in massagraven gestopt. 

Net als in het geval van Navid Afkari zijn er veel schokkende bewijsmaterialen beschikbaar over de wijze van 
verhoren, berechting en executie van deze kampioenen, die hartverscheurend zijn voor iedere rechtvaardige 
mens. De beweging van gerechtigheid van Iraanse mensen kan de misdaden vergeven noch vergeten, doch 
zijn strijd voor de gerechtigheid voortzetten. 

 

Executie van Forouzan Abdi, nationaal kampioene en aanvoerder van 
het nationale damesvolleybalteam 
 

De Iraanse nationale kampioene Forouzan Abdi, eerste van links, was aanvoerster van het nationale 
damesvolleybalteam. Ze werd in 1980 op 23 jarige leeftijd vanwege haar maatschappelijke activiteiten tegen 
de religieuze dictator opgepakt en tijdens de massaexecuties van 1988 in de Evin gevangenis opgehangen. 

 

De naam van Forouzan Abdi wordt in het rapport van de speciale rapporteur van de VN 
Mensenrechtencommissie Rinaldo Galindopol (2 november 1989) genoemd. 
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Executie van Habib Khabiri, de aanvoerder van het Iraanse nationale 
voetbalelftal 
 

 

In 1981 werd een aantal populaire voetballers gearresteerd omdat zij deel hadden genomen aan vreedzame 
demonstraties voor rechtvaardigheid; onder hen Habib Khabiri, de aanvoerder van het nationale elftal en 
Mahshid Razzaghi, speler van de Iraanse Olympische elftal.  

Habib Khabiri was tussen 1977 tot 1979 de aanvoerder van het Iraanse nationale elftal en speelde als 
verdediger. Hij heeft 18 keer in het nationale voetbalelftal gespeeld. Hij heeft in 1976 in de finale van de 
Aziatische spelen de winnende goal gescoord voor het Iraanse jeugdelftal. Hij werd in 1981 gearresteerd op 
beschuldiging van het verrichten van onthullende activiteiten tegen het Iraanse regime en het steunen van 
de belangrijkste oppositiegroep. Hij werd gemarteld en één jaar later geëxecuteerd. 

 

Mahshid Razzaghi was in 1977 speler van het Iraanse Olympische team. Hij werd in oktober 1979 
gearresteerd wegens deelname aan een vreedzame demonstratie en ook het verkopen van een weekblad 
waarin de misdaden van het religieuze regime aan de kaak werden gesteld. Hij verbleef 8 jaar lang in de 
beruchte Evin gevangenis onder martelingen en werd uiteindelijk tijdens de massaexecuties van 1988 in de 
gevangenis van Ghohardasht opgehangen. 
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Executie van Hoshangh Montazeralzohor, kampioen van het Iraanse 
nationale worstelteam 
 

Hoshangh Montazeralzohor, nationale kampioen worsteling en lid van het Iraanse nationale team in de 
Olympische spelen in Melbourne is een andere martelaar van de executies van 1981. Hij was landskampioen 
in Yazd in de categorie 90 kilo toen hij in zijn huis in Isfahan werd gearresteerd en samen met Ahmad 
Shaterzadeh, ook kampioen worstelen in Isfahan, in september 1981 in de gevangenis van Isfahan 
geëxecuteerd werd.  

Het bericht van zijn executie en die van 65 anderen werd in september 1981 in een verklaring van het 
openbaar ministerie gepubliceerd. Maar de lijst van sporters die in de afgelopen 42 jaar in Iran voor vrijheid 
en gerechtigheid opkwamen en door de religieuze dictatuur zijn geëxecuteerd is veel langer dan deze 
namen. Er zijn in de gevangenissen vele andere sporters geëxecuteerd. nog 

 

Nazanin Azimzadeh (het jongste lid van het Iraanse nationale team voor damesgymnastiek), Alaoddin Etrati 
Koushali (lid van voetbalclubs Malawan Bandar Anzali en Persepolis), Shahla Sjahdoust (lid van het nationale 
team tafeltennis van Iraanse vrouwen), Ibrahim Hoshmand (speler voor het jeugdelftal van de club Rah 
Ahan), Ali Shabani, worstelaar van de club Deyhim en gewichtheffer Mehdi Zaboli waren de meest 
prominente sporters en kampioenen van Iran die door het regime van de moellahs zijn geëxecuteerd.  

 

Laat hun namen tot zegen zijn. Groeten aan de prachtige zielen die voor vrijheid en 
gerechtigheid zijn afgeslacht. De beweging voor gerechtigheid eist de bekendmaking van 
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de juiste aantallen martelaars en de plaats van de graven van de massaexecuties in 1988. 
Het dossier van de massaexecuties moet naar de VN Veiligheidsraad verwezen worden, er 
moet een internationaal tribunaal voor deze grote misdaad komen dat de daders van de 
massaexecuties voor de rechter brengt. 

 


