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Chronologie van de Opstand in 2019 
Special over de burgeropstand in november 2019 

Het internationale project tegen terechtstellingen 

 
Burgerprotesten in Iran 
 
Regeringsgeweld tegen vreedzame demonstranten: bloedbad met 1500 doden in november 2019 
Het regime in Teheran oefent in heel Iran meedogenloze repressie uit om verdere burgerprotesten te voorkomen. Toen 
honderdduizenden mensen in november 2019 in meer dan 190 Iraanse steden tegen de dictatuur demonstreerden 
schoten regeringstroepen met scherp op bijeenkomsten van vreedzame demonstranten. 

Mensenrechtengroepen melden dat bij deze massamoord meer dan 1500 demonstranten werden gedood, onder wie 
veel vrouwen en kinderen.  Video's en ooggetuigenverslagen tonen de gruwelijke omvang van dit bloedbad. De repressie 
vond plaats op uitdrukkelijk bevel van het gehele leiderschap van het regime. 

Het hoofd van de VN-mensenrechtencommissaris, Michelle Bachelet, heeft regeringstroepen in Iran beschuldigd van het 
doelgericht doden van demonstranten. Volgens Bachelet hebben gardisten van het regime in november weerloze 
demonstranten in de rug geschoten of richtten ze rechtstreeks op het gezicht en de vitale organen. "Ze schoten om te 
doden" zei de commissaris voor de mensenrechten. 

 

Beelden van demonstranten die sinds 15 november zijn vermoord door regeringstroepen in Iran. 

Achtergrond: 
Medio november 2019 vonden in Iran landelijke massaprotesten tegen het regime plaats. In meer dan 190 Iraanse 
steden demonstreerden burgers met grote moed voor vrijheid, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. De 
protesten richtten zich tegen het hele politieke systeem. Het was de meest massale opstand van de bevolking tegen de 
heersende dictatuur in 40 jaar. 
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Burgerprotesten in Teheran 

De protesten begonnen met vreedzame demonstraties door burgers die zich voor overheidsgebouwen en in de 
stadscentra verzamelden en eisten dat hun eisen door de staatsorganen zouden worden gehoord. Toen de 
strijdkrachten van het regime de demonstranten op brute wijze begonnen te bestrijden, veranderden sommige 
protesten in geweld. Op veel plaatsen werd geweld uitgelokt door bendes van regeringsgetrouwe schurken die met 
motorfietsen op menigte inreden en met knuppels op de demonstranten insloegen. 

 

Talloze kinderen en jongeren behoren tot de gewonden. 

Talrijke rapporten van ooggetuigen, familieleden van slachtoffers en Iraanse mensenrechtenverdedigers tonen aan dat 
regeringstroepen gericht met scherp op demonstranten schoten. De menigte werd ook vanuit helikopters beschoten. 
Vluchtende demonstranten werden in de rug geschoten door gardisten en milities van het regime die in hoge gebouwen 
stonden. Andere demonstranten werden met schoten door het hoofd regelrecht geëxecuteerd. 
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Shiraz (Zuid-Iran): milities van het regime op motorfietsen treden op tegen demonstranten. 

Video's laten duidelijk zien dat gewapende troepen van het regime demonstranten op straat achtervolgden en veel 
weerloze mensen brutaal in elkaar sloegen. Ooggetuigen melden dat gardisten lichamen en gewonden uit straten en 
ziekenhuizen verwijderden. In veel gevallen weigerden ze de lichamen van de slachtoffers over te dragen aan hun 
families, of dwongen ze de families om zich te haasten om hun geliefden te begraven zonder een onafhankelijke 
autopsie om de doodsoorzaak te bepalen. 

vanuit heel Iran werden massale arrestaties gemeld. Volgens berichten van mensenrechtenactivisten zijn duizenden 
demonstranten gearresteerd, velen onder hen op met bruut geweld door gardisten of milities van het regime. De 
meeste gearresteerden worden nog steeds vastgehouden in martelgevangenissen. Er komen steeds meer meldingen 
van gearresteerde demonstranten die ter dood zijn gefolterd. 

Veel families hebben nog steeds geen informatie over het lot van familieleden die deelgenomen hebben aan de 
demonstraties en sindsdien vermist worden. 

Mensenrechtengroepen zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de internationale gemeenschap van staten effectieve 
maatregelen neemt om een einde te maken aan regeringsgeweld tegen vreedzame demonstranten in Iran. De VN-
Veiligheidsraad moet het brutale optreden tegen burgerlijke protesten veroordelen en het regime in Teheran hiervoor 
verantwoordelijk houden. Alle gevangenen die uitsluitend worden vastgehouden vanwege hun deelname aan de 
burgerprotesten moeten onmiddellijk worden vrijgelaten. 

  

Hieronder enkele gevallen van in november 2019 door mensenrechtenverdedigers gedocumenteerde dodelijke 
slachtoffers: 
De foto's van de slachtoffers of begrafenisberichten werden door familieleden ter beschikking gesteld. 

 

Mohsen Mohammadpour (17) werd neergeschoten in de zuidwestelijke Iraanse stad Khorramshahr. 
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Abolfazl Shabani (16) werd op 16 november in Teheran doodgeschoten. 

 

Alireza Ostovan (17) werd neergeschoten in de stad Robat Karim in de buurt van Teheran. 

 

Arash Kohzadi (16) werd neergeschoten in Eslamshahr, een voorstad van Teheran. 

 

Student Amir Hossein Sadeghi werd neergeschoten in de stad Karaj (ten westen van Teheran). 

 

Ingenieur Pouya Bakhtiari, 27, werd op 16 november in de stad Karaj (ten westen van Teheran) doodgeschoten toen hij 
samen met zijn moeder en zus deelnam aan een vreedzaam protest. 

 

Nikta Esfandani (14) werd op 16 november 2019 in de Sattarkhanstraat in Teheran neergeschoten. Haar familie zocht 
drie dagen lang wanhopig naar de vermiste en vond toen haar lichaam in een lijkenhuis. 

 

Majid Hashemi (afgebeeld met zijn zoon) werd in Shiraz (Zuid-Iran) neergeschoten. 
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Ali Forutan (19) werd in Teheran neergeschoten. 

 

Behrouz Asghari Pour (27) werd doodgeschoten in de stad Shahriar (in de buurt van Teheran). 

 

Ali Sartipi (22) liep op 17 november in Malard, een voorstad van Teheran, ernstige schotwonden op. Hij stierf de 
volgende ochtend in een ziekenhuis. 

 

Mohammad Dastan-Khah (15) werd op 16 november in Shiraz (Zuid-Iran) doodgeschoten. 

 

Amir Hossein Dadvand (17) werd neergeschoten in Isfahan (centraal Iran). 

 

Mohsen Jafar Panah (afgebeeld met zijn tweejarige zoon) werd neergeschoten in Eslamshahr, een voorstad van 
Teheran. 
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Golnaz Samsami, moeder van een achtjarig kind, werd doodgeschoten in de stad Shahriar (in de buurt van Teheran). 

 

Azar Mirzapour, verpleegster en moeder van vier kinderen, werd neergeschoten in de stad Karaj (ten westen van 
Teheran). 

 

Amir Reza Abdollahi (13) werd op 16 november 2019 in Eslamshahr, een voorstad van Teheran, neergeschoten. 

 

Mina Sheikhi (50) werd op 16 november in Teheran doodgeschoten. 

 

Reza Neisi (16) werd op 16 november 2019 in de stad Ahwaz (zuidwestelijk Iran) doodgeschoten. 
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Ebrahim Moradi (16) werd neergeschoten in de stad Javanrood (westelijke Iraanse provincie Kermanshah). 

 

Ameneh Shahbazifard, 34, moeder van twee zonen en een 4-jarige dochter, werd op 17 november in Teheran 
doodgeschoten toen ze probeerde een gewonde demonstrant te helpen. 

 

Pezhman Qolipour Malati (17) werd neergeschoten in de stad Karaj (ten westen van Teheran). 

 

Mohammad Berihi (17) werd op 15 november 2019 in de stad Ahwaz (zuidwest-Iran) neergeschoten. 

 

Azadeh Zarbi (28) werd doodgeschoten in de stad Shahriar in de buurt van Teheran. 

 

Sasan Abdi Vand (17) werd neergeschoten in de stad Isfahan (centraal Iran). 

 

Mahnaz Mehdizadeh werd neergeschoten in de stad Karaj (ten westen van Teheran). Haar familie werd met straf 
bedreigd als ze de overlijdensbericht bekend zou maken. 
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Reza Moazzami-Goudarzi (19) werd op 17 november in de stad Karaj (ten westen van Teheran) neergeschoten. 

 

Pedram Jafari (18) werd neergeschoten in de stad Karaj (ten westen van Teheran). Rechts een foto van  begrafenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SMV  STICHTING VOOR MENSENRECHTEN VRIENDEN                               6. Chronologie van de Opstand in 2019  10 

 

Tijdlijn van de Opstand in Iran  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 2009 

Plaats: Universiteiten in 

hoofdsteden  

Aantal martelaren: meer dan 

25 

Aantal gewonden: meer dan 

1000 

Aantal arrestanten: 1400 

Duur: 6 dagen 

Aanleiding: De sluiting van de 

hervormingsgezinde krant 

“Salam” 

Meeste deelnemers: Studenten 

Deze protesten werden bekend 

als de Iraanse Studenten 

Protesten 

 

Aantal steden in opstand: 40 

Aantal martelaren: 112 

Aantal gewonden: 100 

Aantal arrestanten:      4000  

Duur: 7 maanden  

Aanleiding: Beweerde 

stemfraude 

Meeste deelnemers: 

middenklasse-studenten 

Deze protesten werden bekend 

als de “Iraanse Groene 

Beweging” 

Doel: 

Transparante verkiezingen, 

aftreden van Mahmoud 

Ahmadinejad als president 
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Tijdlijn van de Opstand in Iran  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Kinderen 

2017-2018 

2019 

Aantal steden in opstand: 

142  

Aantal martelaren: 35 

Aantal gewonden: 110 

Aantal arrestanten: 8000 

Duur: 14 dagen 

Aanleiding:  

Economische problemen 

Corruptie in de regering 

Meeste deelnemers: 

midden en lagere klasse 

Doel: Maatschappelijke 

en Economische 

Stabiliteit 

Aantal steden in opstand: 

192 

Aantal martelaren: 

Tenminste 1500 

Aantal gewonden: Meer 

dan 4000 

Aantal arrestanten: Meer 

dan 12000   

Duur: 4 dagen 

Aanleiding: verhoging van 

de benzineprijs en 

economische problemen 

Meeste deelnemers: alle 
geledingen 
 
Doel: Verandering van 

regering en beëindiging 

van de Islamitische 

Republiek van Iran 

Aantal provincies in opstand: 

19 

Aantal gewonden: onbekend  

Aantal arrestanten tot nu toe: 

Meer dan 300  

Duur: 3 dagen 

Nadat het regime had 

toegegeven dat het raketten 

op een burgervliegtuig had 

afgeschoten, waarbij 176 

mensen omkwamen, 

begonnen er op verschillende 

plaatsen in het land 

demonstraties. 

Vaak vingen deze 

demonstraties aan in 

universiteiten en groeiden 

snel uit.                                                                            

2020 
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Vrouwen 
 
De onderzoeksgroep voor de lijst van martelaren in de Iraanse opstand heeft eind december 2020 de identiteit 
vastgesteld van 755 mensen die destijds om het leven zijn gebracht. Het Iraanse regime weigert echter de namen 
van de doden en hun aantal bekend te maken, ondanks binnenlandse en internationale druk. 
 
Op 23 december 2019 bevestigde Reuters dat Iraanse functionarissen hadden gezegd dat er tijdens de 
vreedzame opstand van burgers, die in totaal 1500 personen het leven kostte, 400 vrouwen en 17 jongeren 
waren gedood. 
 
Vrouwen in de leeftijd van 14, zoals Nikta Esfandani, tot 59, zoals Mina Sheikhi, die zes kinderen had, werden 
allen op brute wijze vermoord door soldaten van het Iraanse regime. Onder meer de volgende vrouwen lieten 
het leven bij de protesten: 
 

1- Ameneh Shahbazi Fard – Karaj, provincie Alborz, 34 jaar oud en moeder van drie kinderen (twee 
jongens van 14 en 12 en een meisje van 4). Ameneh werd door ordetroepen onder vuur genomen toen ze 
een gewonde demonstrant probeerde te helpen. De broer van Ameneh wist haar lichaam uiteindelijk vrij 
te krijgen na betaling van 4,5 miljoen toman. Op de overlijdensakte hadden overheidsbeambten 
genoteerd dat ze was gestorven aan een schedelbreuk, maar haar hoofd en gezicht waren nog gaaf en ze 
was in de nek geschoten. 

2- Azadeh Zarbi, 28 – Shahriyar, Teheran. Het levenloze lichaam van Azadeh werd aangetroffen met een 
door een kogel verbrijzelde keel. Ze studeerde als bachelor aan de Azad Universiteit in de stad Ghods. 

3- Azar Mirzapour Zahabi, verpleegkundige en moeder van vier kinderen – Karaj, provincie Alborz. Op 16 
november 2019 liep ze naar huis na in het Shafa Ziekenhuis in Karaj twee diensten gedraaid te hebben. 
Ze overleed na een geweerschot in het hart. 

4- Bita Khaodadadi – Karaj, Alborz 
5- Chenani, een jong meisje – Mahshahr, Khuzestan 
6- Ellahe, Rastgar – Tabriz 
7- Esmat Haydari – Kermanshah 
8- Fatemeh Habibi – Baharestan, Teheran 
9- Fatemeh Haghverdi – Avhaz, Khuzestan 
10- Fariba Al-Khamis – Ahvaz, Khuzestan 
11- Fariha Karimzadeh – Ahvaz, Khuzestan 
12- Golnar Samsami, moeder van een achtjarige jongen – Shariar, Teheran. Ze werd onverhoeds 

neergeschoten door een sluipschutter toen ze stond te wachten op een taxi om naar huis te gaan. 
13- Halimeh Samiri, 34 – Abadan, Khuzestan. Ze werd doodgemarteld. Haar levenloze lichaam werd 

achtergelaten aan de voorkant van het huis van haar vader. 
14- Hosseineh Atighi – Mahshahr, Khuzestan 
15- Hasna Bamri – Mahshahr, Khuzestan. Een meisje van drie dat werd gedood naast haar moeder. 
16- Kawthar Baghlani – Ahvaz, Khuzestan 
17- Kowsar Tabee Motooghi – Ahvaz, Khuzestan 
18- Mahnaz Mehdizadeh Nader – Karaj, Alborz. Ze werd drie keer beschoten door ordetroepen en stierf op 

16 november 2019. 
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19- Maryam Ismaili – Ahvaz, Khuzestan 
20- Maryam Eidani – Ahvaz, Khuzestan 
21- Maryam Nouri – Robat Karim, Teheran 
22- Marzieh Abbaszadeh – Robat Karim, Teheran 
23- Masoumeh Darabpour, Ahvaz, Khuzestan 
24- Mohaddese Moghaddam – Ahvaz, Khuzestan 
25- Mina Sheikhi, 59, moeder van zes kinderen – Teheran. Op 16 november 2019 werd ze drie maal in de 

borst geschoten en gedood door gardisten toen ze op het dak van haar huis stond te kijken naar de 
demonstraties. 

26- Nasrin Baghlani – Ahvaz, Khuzestan 
27- Nasim Ghorbani – Teheran 
28- Nikta Esfandani, 14 – Teheran. Ze werd door het hoofd geschoten in de Sattarkhan-straat in Teheran. 

Haar familie kreeg haar lichaam drie dagen later terug. 
29- Nikta Khazaei – Mehrshahr Karaj, Alborz 
30- Parvaneh Seifi – Robat Karim, Teheran 
31- Reyhaneh Maleki – Ahvaz, Khuzestan 

32- Samaneh Zolghadr – Teheran 
33- Soheila Fallahzadeh – Ahvaz, Khuzestan 
34- Shahla Baldi – Ahvaz, Khuzestan 
35- Shahla Rezaeipour – Karaj, Alborz 
36- Sepideh Hassani, studente – Naghadeh, West-Azerbeidzjan 
37- Shabnam Diani – Behbahan, Khuzestan. Ze overleed door een kogelwond tijdens een demonstratie in 

Teheran. 
38- Shalir Dadvand – Buchan, Kurdistan 
39- Mevr. Umm Walid – Mashshahr, Khuzestan 
40- Yas Soleimani – Shustar, Khuzestan 
41- Vida Shakibaei Moghaddam – Kermanshah 

 

 

Amper twee maanden later werd een reeks demonstraties gehouden in reactie op de dood van 176 onschuldige 
mensen aan boord van een Oekraïens vliegtuig. Onder de slachtoffers waren minstens 16 studentes en drie 
vrouwelijke doctoren en professoren. 
 
Dit wijdverbreide protest, dat begon op 11 januari 2020 op de universiteiten in Teheran en zich snel verspreidde 
naar 19 provincies, baarde veel opzien. 
 
De betogingen werden op de vijfde dag voortgezet  met een begrafenisplechtigheid voor de slachtoffers. De 
moedige meisjes en vrouwen van Iran draaiden de zaken om door te protesteren in plaats van zich te laten 
intimideren door ordebewakers. 
 
Gedurende de protesten in januari 2020 werden minstens 300 mensen vastgezet, onder wie een flink aantal 
vrouwen. Een woordvoerder van de Iraanse rechterlijke macht erkende een deel van deze arrestaties 
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(staatspersbureau ISNA, 15 januari 2020). Shura Fekri, een voormalige studentenactiviste, werd op 12 
december gearresteerd tijdens een gedenkplechtigheid voor de doden bij de Oekraïense vliegtuigcrash. 
 
Vida Rabbani, een burgeractiviste, werd op 16 januari 2020 opgepakt door mensen van de veiligheidsdienst. De 
Engelse krant de Guardian schreef: 
 
De Iraanse autoriteiten hebben volgens de berichten geschoten op de demonstranten in Teheran om hen uit 
elkaar te jagen. Ze protesteerden tegen het feit dat het Iraanse leger twee luchtdoelraketten had afgevuurd op 
een Oekraïens passagierstoestel, dat vervolgens met 176 mensen aan boord neerstortte. Volgens ooggetuigen 
die informatie doorsluisden naar de Guardian raakten verscheidene demonstranten gewond. Ze vertelden dat de 
ordetroepen aanvankelijk traangas afvuurden om de menigte te verjagen en daarna begonnen te schieten. 
 
De Guardian citeerde een andere naamloze ooggetuige die zei dat het geweld van de troepen tegen de vrouwen 
onverklaarbaar was. ‘Ze vuurden herhaaldelijk traangasgranaten af. We zagen geen hand voor ogen en gilden. 
We raakten blind. Een jong meisje naast me werd geraakt in het been. Het was verschrikkelijk, gewoon 
verschrikkelijk.’ 

 
Deze vrouw verzond een video-opname, aldus de Guardian, van nabij het Azadi-plein, waarop te zien was dat 
de straat bezaaid was met bloedvlekken. Een andere video van nabij het Azari-plein laat naar verluidt 
verscheidene mensen zien die gewond op de grond liggen, onder wie een vrouw rondom in het bloed. ‘Ze 
hebben haar neergeschoten met een kogel,’ zegt een man. 
 
In een artikel over het geweld van ordebewaarders tegen vrouwen in Iran schreef France 24 op 13 januari 2020: 
‘Zeventig meter verder naar het oosten in de Azadi-straat werden twee andere video-opnames gemaakt. Op de 
ene zijn twee vrouwen te zien die gewond zijn aan het been, met bloed op de grond; op de andere is een derde 
vrouw te zien, die ook gewond is aan het been.’ 
 
Amnesty International liet zich op 16 januari 2020 ook uit over het schokkende optreden van ordetroepen ten 
aanzien van een vrouw: ‘Deze organisatie is onderwerp van schokkende aantijgingen van seksueel geweld tegen 
ten minste één vrouw.’ Amnesty International schreef: ‘Opnieuw hebben de Iraanse ordetroepen zonder 
aanleiding de aanval geopend op de vrijheid van expressie en vreedzame samenkomst van het Iraanse volk.’ 
 
 

Kinderen: 

Lijst van minderjarige slachtoffers die tijdens protesten in november 2019 door Iraanse regeringstroepen 
neergeschoten zijn: 
Seyed Ali Mousavi, 12 jaar, neergeschoten bij het gebouw van het gouvernement Ramhormoz 
Ali Ghazlavi, 12 jaar, neergeschoten op het Allahplein, Khorramshahr 
Amir Reza Abdollahi, 13 jaar, neergeschoten in Islamshahr, Teheran 
Nikta Esfandani, 14 jaar, neergeschoten in de Sattar Khan-straat in Teheran 
Mohammad Dastankhah, 15 jaar, neergeschoten in de stad Sadra in Shiraz 
Armin Ghaderi, 15 jaar, neergeschoten in de wijk Dolatabad - Kermanshah 
Javad Babaei, 15 jaar, neergeschoten in de stad Quds (Hassan Khan-kasteel) 
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Abolfazl Shabani, 16 jaar, neergeschoten op de Adran snelweg, Saveh Road 
Mohammad Javad Abedi, 16 jaar, neergeschoten in Isfahan 
Khalid Ghazlavi, 16 jaar, neergeschoten in Khorramshahr 
 
Reza Nisi, 16 jaar, inwoner van Ahvaz 
Mehdi Valipour, 16 jaar, neergeschoten in Saveh Road - Baharestan 
Arash Kohzadi, 16 jaar, neergeschoten in Islamshahr 
Ahmad Albouali, 17 jaar, neergeschoten in de stad Taleghani, Mahshahr 
Mohammad Reza Ahmadi, 17 jaar, neergeschoten in de wijk Faizabad in Sanandaj 
Hesam Barani Rad, 17 jaar, uit het dorp Khanileh Ravansar, Kermanshah 
Mohammad (Hamzeh) Barihi, 17 jaar, bewoner van het studentenhuis Khazaliyeh in Ahvaz - werd van dichtbij in de rug 
geschoten met een jachtgeweer. 
Mojahe Jamei, 17 jaar, neergeschoten in de stad Kot Abdullah, Bavi 
Ahmad Mousavi Jaouleh, 17 jaar, inwoner van de wijk Andisheh in de stad Shushtar 
Amir Hossein Dadvand, 17 jaar, neergeschoten in Yazdanshahr, Isfahan 
Arian Rajabi, 17 jaar, neergeschoten op het Marivanbosplein 
Sasan Eidivand, 17 jaar, neergeschoten in Yazdanshahr, Isfahan 
Hossein Ghasemi, 17 jaar, neergeschoten in Chahardangeh, Islamshahr 
Mohsen Mohammadpour, 17 jaar, neergeschoten in Khorramshahr 
Alireza Nouri, 17 jaar, neergeschoten in Shahriar 
Pejman (Ali) Gholipour Malati, onder de 18, uit Langarud - neergeschoten in Karaj. 
Pedram Jafari, 17 jaar, neergeschoten in Ferdis, Karaj 
Ebrahim Moradi, 17 jaar, student, neergeschoten in Javanrood 
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Iran : Het regime van de moellahs martelt 

gedetineerde demonstranten, arresteert familieleden 

van martelaren om te voorkomen dat zij 

herdenkingsbijeenkomsten houden 
 

01-01-2020SMV riep de VN op om onmiddellijk een internationale missie naar 

Iran te sturen om gevangenissen te bezoeken, gedetineerden te ontmoeten en 

de feiten vast te stellen.  

 

Het regime van de moellahs martelde gedetineerde demonstranten en arresteerde familieleden van martelaren om zo 

te voorkomen dat herdenkingsdiensten werden gehouden.   

 

Rapportages vanuit Iran schilderen een plaatje van wrede martelingen in gevangenissen van Teheran en andere steden 

in Iran. De omstandigheden in gevangenissen zoals Fashfouyeh, Evin en Gohardasht zijn zeer ernstig, zoals de verslagen 

aangeven. Het is traditie in Iran om 40 dagen te rouwen na de dood van een familielid of vriend.  

 

De overheid in Iran is wanhopig bezig om te voorkomen dat herdenkingen worden gehouden voor demonstranten, die 

zijn gedood gedurende de protesten van november, die door het gehele land golfden, door de arrestatie en 

systematische intimidatie van familieleden van de slachtoffers.  

1. Het regime dwingt volgers van de beweging tot bekentenissen. 
2. Verslagen laten zien dat een aantal van de gevangenen al zijn gestorven als gevolg van marteling en dat anderen 

”van de aardbodem zijn verdwenen”.  
3. Er bevinden zich studenten, jonger dan 13 jaar, onder de gevangenen. 
4. Er wordt vermeld dat een aantal van de gevangen meer dan 20 kg aan lichaamsgewicht verloren gedurende de 

laatste paar weken, vermoedelijk ten gevolge van marteling. Bij een aantal van hen werden littekens op hun 
lichaam geconstateerd.   

5. Een aantal demonstranten, die werden vrijgelaten, na betaling van een buitensporige borgtocht, vertoonden 
littekens en werden bedreigd met zware straffen als zij een woord zeiden over wat zij in de gevangenis hadden 
meegemaakt en gezien.  

6. Gevangen worden samengeperst in kleine cellen. In de gevangenis van Fashfouyeh worden 40 tot 50 
gevangenen gedwongen om een cel van 10 tot 12 vierkante meter te delen. Zij worden gedwongen om te staan. 
Iedereen mag maximaal 30 tot 60 minuten rusten. 

7. Er zijn geen tekenen van enige sanitaire voorziening of andere minimale levensbehoeften. Er zijn geen dekens of 
kussens. Er zijn in iedere cel maar één of twee kopjes aanwezig om water te drinken. 

Het ministerie van Inlichtingen is niettegenstaande dit alles nog zeer beducht voor herdenkingen van de slachtoffers 

door hun familie en heeft deze verboden. Ze hebben recentelijk de ouders van Pouya Bakhtiari gearresteerd. De familie 

werd bedreigd door de autoriteiten om geen enkele herdenking voor hun omgekomen zoon te organiseren.  

De opperste leider heeft het neerslaan van de protesten bevolen. Dit resulteerde in 1500 dode demonstranten, 4000 

gewonden en meer dan 12000 gearresteerden. De moord op 1500 demonstranten, mishandeling en het doden van 

gevangenen zijn voorbeelden van misdaden tegen de menselijkheid en de internationale gemeenschap moet in het 

geweer komen om dit te stoppen. Dit moorddadige regime moet worden uitgesloten uit het Verbond van Naties 
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NOG DERTIEN NOBELPRIJSWINNAARSDRINGEN BIJ DE SECRETARIS VAN 
DE VN AAN OP STEUN AAN DE IRAANSE PROTESTEN. 

02-01-2020 

Nog dertien Nobelprijswinnaars hebben zich aangesloten bij een 
brief over het neerslaan van de protesten in Iran door het Iraanse 
regime die eerder door veertien andere Nobelprijswinnaars aan 
Secretaris-Generaal Antonio Guterres van de VN werd 
geschreven. 

Zij schreven: "Wij, de Nobelprijswinnaars die deze brief ondertekenen, willen daarmee onze ernstige zorgen 
uitdrukken over de recente onderdrukking van demonstranten tegen het regime in Iran en veroordelen het 
gebruik van dodelijk geweld door veiligheidstroepen tegen onschuldige mensen die eisen dat hun rechten 
worden gerespecteerd". 

De Nobelprijswinnaars voegden daar aan toe: “Naast onze wetenschappelijke verplichtingen om de 
wetenschap te bevorderen en het leven van mensen te verbeteren geloven wij ook sterk dat het verdedigen 
van menselijke rechten wereldwijd onze plicht is. Daarom verzoeken wij de VN dringend om onmiddellijk in te 
grijpen om verdere gruweldaden door het Iraanse regime tegen zijn eigen mensen te stoppen en stellen voor 
dat de leden van de VN zo snel mogelijk samenkomen om de crisis te bespreken en stappen te ondernemen 
om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen. Dientengevolge vragen wij dat de VN een 
multinationale onderzoekscommissie instelt die Iran bezoekt en een gedetailleerd onderzoek instelt naar de 
toestand, in het bijzonder om informatie te verkrijgen over degenen die zijn vermoord, gewond, of 
gearresteerd.  

Allen onder ons, die erom geven, moeten onze volle steun en solidariteit bieden aan de dappere mensen van 
Iran. Zij verdienen niets minder". 
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Rapport van France 24: ‘De verborgen slachting in Iran’ - een video-onderzoek 
 26 december 2019 

 

The Observers, onderdeel van internetkrant France 24, heeft 
een rapport, inclusief video, gepubliceerd over de protesten 
die in november in Iran uitbraken. Hieronder wordt de 
context van dit rapport beschreven en voor de video kunt u 
op de onderstaande link klikken. 
Tussen 15 en 18 november kwamen in Iran honderden 
mensen om het leven toen de regering protesten die door 
een enorme stijging van de benzineprijzen waren aangewakkerd keihard neersloegen. De overheid sloot 
telefoonlijnen en internettoegang af maar er kwamen niettemin honderden video’s naar buiten van 
geüniformeerde soldaten en politieagenten die ongewapende burgers neerschoten. Het Observers-team heeft 
meer dan 750 amateurvideo's en -foto's beoordeeld, waarbij de nadruk lag op de beelden met geweerschoten 
en gewonden. 

Terwijl de protesten zich op 16 november over steden in het hele land verspreidden, voerde de regering een 
wat de monitoringgroep NetBlocks noemde " bijna totale nationale afsluiting van het  internet" door. 

Een man die zich had aangesloten bij de protesten in Shahriar, een voorstad van de arbeidersklasse van 
Teheran, vertelde de waarnemers: "Ik heb veel foto's en video's gemaakt, maar het internet werd afgesloten, 
zodat ik ze niet online kon delen. Uiteindelijk moest ik ze wissen omdat de politie mensen op straat tegenhield 
en hun mobiele telefoons controleerde.” 

Ondanks de inspanningen van de overheid circuleerden er op grote schaal honderden video's en foto's, zowel 
tijdens als na de afsluiting van het internet, vooral op Telegram, de berichtenapp die populair is in Iran. 

"Zoals altijd op sociale netwerken circuleerden de afbeeldingen met weinig of geen informatie" zei Ershad 
Alijani, redacteur van de Perzisch-talige website van The Observers. "Mensen wisten niet waar of wanneer ze 
genomen waren." 

Het Observers-team concentreerde zich op vier steden en dorpen: Shahriar, nabij Teheran, Sadra, in de buurt 
van Shiraz, Marivan in het westen en Mahshahr aan de Perzische Golf. Met behulp van 
geolokalisatietechnieken gecombineerd met verslagen uit de eerste hand vanuit Iran identificeerden de 
waarnemers de exacte locatie - tot op vijf meter - van drie dozijn video's met geüniformeerde mannen die 
schieten en gewonde en gedode burgers. 

Amnesty International heeft volgens zijn laatste rapport, uitgebracht op 16 december, minstens 304 doden 
gedocumenteerd die tijdens de protesten zijn gevallen. Op 23 december zei Reuters dat er in een tijd van twee 
weken ongeveer 1500 mensen werden gedood - een aantal dat volgens hen door hoge Iraanse functionarissen 
was verstrekt. 

https://observers.france24.com/en/20191224-iran-hidden-slaughter-video-investigation-protest 
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Iran: Opnieuw demonstreren duizenden mensen tegen de dictatuur 

Burgerlijke moed tegen onderdrukking: in meerdere 

Iraanse steden eisen burgers het einde van de 

dictatuur. Het regime reageert opnieuw met geweld 

tegen vreedzame protesten. 

 

In verschillende Iraanse steden hebben op 11 en 12 

januari opnieuw duizenden mensen tegen het regime 

gedemonstreerd. Aanleiding voor de protesten was 

het neerschieten van een Oekraïens 

passagiersvliegtuig door regime-gardisten na het 

opstijgen van het vliegveld van Teheran. Daarbij 

werden op 8 januari alle 176 inzittenden gedood. De meeste slachtoffers waren Iraanse burgers, velen van hen 

studenten. 

In Teheran begonnen de protesten op verschillende universiteiten met rouwbijeenkomsten voor de slachtoffers, onder 

andere op de Alame-Tabatabei Universiteit, en de Polytechnische Amirkabir-Universiteit. De deelnemers staken kaarsen 

aan, zongen liederen en herdachten de 176 doden. Daarna verzamelden de studenten zich voor een protestmars, 

waarbij zich steeds meer burgers aansloten. De demonstranten trokken door meerdere doorgaande wegen van Teheran. 

Soortgelijke protesten vonden plaats in ander plaatsen in het land. 

De woede van de demonstranten richtte zich tegen het hele politieke systeem. Met spandoeken en harde spreekkoren 

protesteerden ze tegen de eerdere leugens van het regime en tegen de incompetentie en onderdrukking. De 

Revolutionaire Garde had 176 onschuldige burgers gedood, aldus de demonstranten, en het regime had met leugens 

dagenlang geprobeerd haar schuld aan het neerschieten in de doofpot te stoppen. 

 

De demonstranten beschuldigden de Revolutionaire Garde en de Opperste Leider van het regime, Khamenei, er ook van 

bij het neerslaan van de protesten in november 1.500 weerloze mensen te hebben vermoord en het volk systematisch 

voor te liegen. 

In spreekkoren riep de menigte “Weg met de dictator” en “Weg met het regime, voor de jarenlange misdaden”. Ze 

eisten het aftreden van de leider van het regime, Khamenei, die ook opperbevelhebber is van de Iraanse strijdkrachten. 

Op video-opnames van de protesten is te horen: “De regime-gardisten begaan misdaden, de leider ondersteunt die.” 

“Onze vijand zit hier, niet in de VS!” weerklonk het door de straten. 

Velen eisten ook het aftreden en strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijken voor het neerschieten van het 

vliegtuig en de leugenachtige ontkenning. In Teheran riepen de demonstranten: “Aftreden is niet genoeg, 

strafvervolging moet!” 

Troepen van het regime traden opnieuw met geweld op tegen de vreedzame protesten. In de hoofdstad betrokken vele 

gardisten stellingen op centrale pleinen. Milities van het regime, waaronder mensen van de Geheime Dienst, waren ook 

met motoren aanwezig, deels in burgerkleding. 

Toen de demonstranten weigerden de protesten te beëindigen, sloegen de troepen van het regime op de mensen in en 

zetten traangas en waterkanonnen in, om de demonstraties uiteen jagen. Er werd met rubberkogels op de 
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mensenmenigte geschoten. Op internet verschenen berichten over vele gewonden. Uit meerdere plaatsen werden 

arrestaties gemeld. De demonstranten wierpen de troepen steeds weer voor, dat ze “schaamteloze onderdrukkers” zijn 

en dat ze het volk eindelijk met rust moeten laten. 

De demonstranten traden met grote moed de bedreigingen en het geweld van de troepen tegemoet. De risico’s waren 

bekend, want de machthebbers hadden slechts enkele weken eerder getoond, dat ze bereid zijn, protesten tegen het 

regime met bruut geweld neer te slaan. 

In november 2019 hebben troepen van het regime in vele Iraanse plaatsen met scherp geschoten op bijeenkomsten van 

vreedzame demonstranten. Video’s en ooggetuigenverslagen tonen de afgrijselijke omvang van de slachting die in 

november werd aangericht. Mensenrechtenorganisaties melden meer dan 1.500 gedode demonstranten, waaronder 

vele vrouwen en kinderen. Het aantal gewonden wordt op vele duizenden geschat. In heel Iran werden massale 

arrestaties uitgevoerd. De onderdrukking vond plaats na een uitdrukkelijke opdracht van de totale leiding van het 

regime. 
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Iran: Represailles tegen familieleden van gedode demonstranten  
Burgermoed tegen onderdrukking: Na de massamoord op 1500 
demonstranten in Iran eisen familieleden van de slachtoffers 
opheldering en gerechtigheid. Het regime in Teheran reageert met 
nieuw geweld en verbiedt zelfs rouwplechtigheden.  

In Iran werden familieleden van demonstranten, die in november 
2019 gedurende de protesten door de milities van het regime 
werden gedood, in toenemende mate slachtoffer van represailles en 
vergeldingsmaatregelen van het regime. 

 

Eind december herdachten veel mensen de demonstranten die in november doodgeschoten werden. 

Naar aanleiding van het aflopen van de 40-daagse rouwperiode voor veel van de gedode demonstranten 
hebben familieleden eind december in verschillende steden van Iran openbare rouwplechtigheden 
aangekondigd. Het regime heeft openbare rouwplechtigheden evenwel verboden en al van te voren een 
klimaat van angst aangewakkerd om de mensen van rouwbetuigingen af te houden. 

Massamoorden op demonstranten in Iran: roep het regime ter verantwoording! 
Maak een einde aan de straffeloosheid! 
14 november 2020  

Een jaar na het bloedbad dat troepen van het regime in Iran in november 2019 onder vreedzame 
demonstranten hebben aangericht roepen mensenrechtenactivisten op om het regime van Teheran volgens 
het internationaal strafrecht verantwoordelijk te houden. Meer dan 1500 demonstranten werden gedood en 
duizenden raakten gewond bij het bloedbad. 

 

Half november 2019 werden in Iran meer dan 1500 demonstranten vermoord, onder wie veel vrouwen en 
kinderen. Foto's van demonstranten die in november 2019 door troepen van het regime in Iran zijn vermoord. 

 

Een jaar na het gewelddadige optreden tegen de 
burgerprotesten in Iran in november 2019 
worden er over de hele wereld waken en online 
evenementen gehouden om de slachtoffers te 
herdenken. Mensenrechtenactivisten wijzen erop 
dat niemand verantwoordelijk werd gehouden 
voor het bloedbad onder vreedzame 
demonstranten in november 2019. 
Massamoorden op tegenstanders van het regime 
worden beschouwd als misdaden tegen de 
menselijkheid en moeten worden vervolgd onder 
internationaal recht. De eerdere straffeloosheid heeft geleid tot de brutale onderdrukking in Iran, waarbij 
massa-arrestaties, martelingen en executies van tegenstanders van het regime voortduren. 
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Geweld door het regime tegen 
burgerprotesten: bloedbad met 1500 doden 
In november 2019 demonstreerden 
honderdduizenden burgers met grote moed in 
meer dan 190 Iraanse steden voor vrijheid, 
mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. De 
landelijke massaprotesten waren gericht tegen 
het hele politieke systeem. Het was de meest 
massale opstand van de bevolking tegen de 
heersende dictatuur in 40 jaar. 

Het regime in Teheran reageerde met bruut 
geweld op de demonstraties van de burgers. 
Troepen van het regime hebben met scherp geschoten op groepen vreedzame demonstranten. 
Mensenrechtengroeperingen melden dat meer dan 1500 demonstranten zijn vermoord, onder wie veel 
vrouwen en kinderen. Het aantal gewonden wordt geschat op enkele duizenden. Video's en 
ooggetuigenverslagen tonen de ontstellende omvang van dit bloedbad. De gewelddadige onderdrukking van 
de protesten vond plaats op uitdrukkelijk bevel van de gehele leiding van het regime. 

„Ze schoten om te doden“ 
Het hoofd van de VN-mensenrechtencommissaris, Michelle Bachelet, heeft het regime in Iran ervan 
beschuldigd demonstranten opzettelijk te hebben vermoord. Regimetroepen "schoten weerloze 
demonstranten in de rug of richtten rechtstreeks op het gezicht en vitale organen", zei Michelle Bachelet in 
december 2019. 

 

Ook kinderen tussen de 12 en 17 jaar behoorden tot de slachtoffers van het bloedbad. Velen van hen stierven 
door een schot in het hoofd of bovenlichaam. 

Om de burgerprotesten in november 2019 de kop in te drukken nam het regime ook zijn toevlucht tot massa-
arrestaties en martelingen. Meer dan 7000 mannen, vrouwen en kinderen zijn gearresteerd, van wie velen 
nog steeds in de gevangenis zitten. Onder de arrestanten bevonden zich tienjarige kinderen en gewonde 
mensen die tijdens de protesten door troepen van het regime werden neergeschoten en zonder medische 
behandeling naar gevangenissen werden 
overgebracht.  

 

De arrestanten werden maandenlang geïsoleerd 
van de buitenwereld en op brute wijze gemarteld 
om zichzelf te beschuldigen via afgedwongen 
"bekentenissen". Op basis van valse 
beschuldigingen werden ze vervolgens door de 
rechterlijke macht van het regime veroordeeld tot 
lange gevangenisstraffen of zelfs ter dood. 
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Executies: terreur door het regime tegen de opstandige bevolking 
Verschillende gedetineerde demonstranten zijn de afgelopen 12 maanden doodgemarteld of geëxecuteerd. 
Met de executie van de atleet Navid Afkari in september 2020 toonde het regime zijn volledige minachting 
voor de mens. De 27-jarige was ter dood veroordeeld wegens deelname aan demonstraties tegen de 
dictatuur. De executie veroorzaakte overal ter wereld afkeer. Duizenden Iraniërs veroordeelden de executie 
op sociale netwerken. Massale internationale protesten volgden. 

Burgerprotesten in Iran hebben bescherming en solidariteit nodig 
Ondanks de massale onderdrukking en de coronapandemie klonken de protesten tegen het onrechtvaardige 
regime in de loop van 2020 steeds weer luid in alle maatschappelijke groeperingen. Leraren, advocaten, 
journalisten, vakbondsleden, studenten, kunstenaars en vele andere burgers droegen eraan bij. De mensen in 
Iran grijpen elke gelegenheid aan om op internet of 
met bijeenkomsten en stakingen te protesteren 
tegen het gehate regime en om hun rechten op te 
eisen.  

 

De mensen die moedig demonstreren voor vrijheid 
en mensenrechten in Iran hebben dringend meer 
bescherming en solidariteit nodig van de 
wereldgemeenschap. De VN, regeringen en 
parlementen over de hele wereld moeten alles 
ondernemen tegen de brute onderdrukking in het land. Het recht van de bevolking van Iran op vrijheid van 
vergadering, meningsuiting en meningsuiting moet worden verdedigd. Het geweld tegen vreedzame 
demonstranten moet stoppen. Iedereen die wordt vastgehouden wegens deelname aan burgerprotesten of 
mensenrechtenwerk moet worden vrijgelaten. 

De dictatuur in Iran neemt al decennia lang zijn toevlucht tot massa-executies om zijn macht te behouden en 
kritische stemmen te onderdrukken. De systematische uitroeiing van tegenstanders wordt beschouwd als een 
misdaad tegen de menselijkheid. De daders en degenen die verantwoordelijk zijn voor de massamoorden 
moeten worden vervolgd volgens het internationaal recht. Misdaden tegen de menselijkheid kunnen niet 
ongestraft blijven. De internationale druk op de machthebbers in Teheran moet op het gebied van 
mensenrechtenkwesties toenemen. De betrekkingen met het regime moeten afhankelijk worden gemaakt van 
eerbiediging van de mensenrechten. 
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Luisteren naar de families die hun dierbaren hebben verloren in de opstand van 

2019 in Iran 

Een jaar na het bloedige optreden tegen de 

volksprotesten in november 2019 verklaren de 

families van de slachtoffers dat zij voor hun veiligheid 

nog steeds gedwongen worden om te zwijgen. Ze 

vertellen ook over de tragische gevolgen van de dood 

van hun dierbaren tijdens de vreedzame protesten van 

2019.  

De vader van een zestienjarige student: van een 

rechter van het regime heb ik gehoord dat het bevel 

om te doden afkomstig was van de autoriteiten. Mijn 

zoon was zestien en toen hij in Shiraz na school 

onderweg was naar huis werd hij in zijn hart geschoten en stierf. Door de dood van mijn zoon veranderde alles voor 

onze familie. Mijn vrouw kreeg een beroerte en is nu geestesziek. 

Broer van een jonge student: Het regime oefent druk op mij uit om geen interviews te geven aan de pers en de mensen 

niet de waarheid te vertellen. Mijn broer was onderwijzer en stierf in Karaj na in zijn rechteroog te zijn geschoten. 

De oom van Arsham Ebrahimi: Mijn neef werd in zijn rug geschoten in Isfahan. Zijn lichaam werd pas vier dagen later 

aan ons overgedragen. De ouders van Arsham zijn hun geestelijk evenwicht verloren gedurende het afgelopen jaar. 

De moeder van Pouya Bakhtiari: Wij zouden een herdenkingsceremonie houden voor Pouya bij zijn graf dit jaar, maar 

het regime van de moellahs verhinderde dat door een aantal familieleden te arresteren. 

Op dit moment zijn de vader van Pouya en een aantal van onze familieleden gearresteerd door de veiligheidspolitie. We 

hebben geen exacte informatie over hun locatie, maar ik ben niet bang meer. Pouya was mijn hart en mijn leven. Ik heb 

mijn tranen veranderd in harde woorden. Ik wil de stem zijn van mijn onschuldige zoon. 

De familie van Ameneh Shahbazi, vermoord tijdens de opstand: Ze dreigden ons te arresteren en te martelen en 

maanden ons tot zwijgen, maar wij hebben geantwoord dat wij alle mensen op de hele wereld zullen laten weten wat 

onze familie is overkomen onder jullie harteloze onderdrukking.  

De vader van een twaalfjarige jongen die doodgeschoten werd door de Revolutionaire Garde tijdens de opstand: Dit is 

een land waarvan de regering de oorlog heeft verklaard aan het volk. In plaats van hun kinderen te knuffelen, zijn er nu 

duizenden moeders die de koude steen kussen waaronder hun kind rust. Maar de vlam die deze jonge mensen hebben 

aangestoken zal branden tot wij vrijheid vinden. 

Moeder van Nikta Esfandani die in een park werd doodgeschoten: De moordenaars van mijn jonge dochter moeten 

berecht worden. 

De moeder van Azadeh Zarbi die doodgeschoten werd in het ziekenhuis waar ze de gewonden behandelde tijdens de 

opstand: Elke dag kus ik het verpleegstersuniform van mijn dochter. We waren allemaal bemoedigd en hoopvol toen we 
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zagen dat er buiten Iran een herdenkingsprogramma werd georganiseerd om de datum te herdenken van de Iraanse 

opstand en de dood van de martelaren, onze dappere en geliefde dierbaren. 



SMV  STICHTING VOOR MENSENRECHTEN VRIENDEN                               6. Chronologie van de Opstand in 2019  26 

 

Dringende oproep om de executies van gevangengenomen demonstranten in 

Iran te stoppen. 
 

SMV dringt er bij de internationale gemeenschap, met name de secretaris-

generaal van de Verenigde Naties en andere mensenrechtenorganisaties, op 

aan om onmiddellijk in te grijpen om de executies te stoppen, de vrijlating van 

de gevangenen veilig te stellen en een grote humanitaire ramp in Iran te 

voorkomen. 

 

 26 juni 2020 

  

Het Hooggerechtshof van het Iraanse regime heeft de doodvonnissen gehandhaafd tegen drie jonge mannen die zijn 

gearresteerd tijdens de landelijke protesten in Iran in 2019. Hun leven staat op het spel, daarom moet de internationale 

gemeenschap ingrijpen om deze tragedie te voorkomen. 

 

Deze drie jonge mannen, geïdentificeerd als Amir-Hossein Moradi, Mohammad Rajabi en Saeed Tamjidi, werden ervan 

beschuldigd “oproerleiders” te zijn, zoals de woordvoerder van het regime op 18 februari zei, en daarom ter dood 

veroordeeld door afdeling 15 van het Revolutionaire Hof van het regime in Teheran, beschuldigd van "Moharebeh" of 

"vijandschap tegen God". 

Het proces van Amir-Hossein, Mohammad en Saeed was volstrekt oneerlijk. Ze kregen tijdens de onderzoeksfase geen 

toegang tot advocaten en zeiden dat ze werden gemarteld. Amir-Hossein Moradi zegt dat hij werd gedwongen een 

‘bekentenis’ af te leggen die op de staatstelevisie werd uitgezonden en als bewijs werd gebruikt om hen te veroordelen. 

Ze hebben ook gezegd dat ze zijn onderworpen aan verschillende vormen van foltering en andere mishandelingen zoals 

schoppen, stokslagen en ondersteboven ophangen terwijl ze herhaaldelijk op hun benen en voeten werden geslagen. 

De mediakanalen van het Iraanse regime ontkenden al snel dat de rechterlijke macht zijn besluit om de drie 

gevangengenomen demonstranten te executeren heeft gehandhaafd. Het Iraanse regime kent een geschiedenis van 

geheime executies van zijn tegenstanders, waaronder de recente executie van Hedayat Abdollah-pour, een Iraans-

Koerdische gevangene, en het bloedbad van 30.000 politieke gevangenen in 1988. 

In een ander overzicht meldde de leidende mensenrechtengroep, de Iraanse Mensenrechten Monitor (Iran HRM), dat 

twee demonstranten die tijdens de protesten van november 2019 gearresteerd werden zwaar geslagen werden door 

twee niet-politieke gevangenen die de steun van de autoriteiten in de Penitentiaire Inrichting van Groot-Teheran 

hadden. De ene demonstrant werd in de zijde gestoken en de andere in de rug. 

Het Iraanse regime heeft tijdens de landelijke protesten in Iran in november 2019 meer dan 12.000 mensen 

gearresteerd. Ze zijn gefolterd en het regime probeert hen te breken of op de een of andere manier te vermoorden. 

Ondanks de uitbraak van COVID-19, die in heel Iran al aan meer dan 60.000 mensen het leven heeft gekost, heeft het 

regime deze gevangenen niet vrijgelaten. En door geïnfecteerde gevangenen niet in quarantaine te plaatsen en niet te 

zorgen voor de nodige hygiënische voorzieningen noch de vanwege hun protesten gedetineerden vrij te laten, zijn dezen 

kwetsbaar geworden voor het dodelijke coronavirus. 

Het is nu de plicht van de internationale gemeenschap om in te grijpen en de levens van deze onschuldige mensen te 

redden. 
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Achtergrond: 

In november 2019 braken in Iran omvangrijke protestdemonstraties uit, hetgeen de grootste existentiële crisis in de 40-

jarige geschiedenis van het regime veroorzaakte. Demonstranten gingen de straat op in minstens 191 steden en riepen 

op tot regimeverandering. Het regime nam zijn toevlucht tot brute onderdrukking, waarbij ten minste 1500 

demonstranten werden gedood en nog eens duizenden werden gearresteerd. Het heeft ook het internet van Iran een 

week lang volledig afgesloten, waardoor beelden van de demonstraties de buitenwereld niet konden bereiken. 
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Terechtstellingen dreigen: Doodvonnissen wegens deelname aan 
burgerprotesten in Iran 

5 juni 2020 

Mensenrechtenorganisaties zetten zich ervoor in dat alle door de justitiële 
overheid in Iran uitgesproken doodvonnissen tegen demonstranten worden 
vernietigd. Alle gevangenen die alleen wegens hun deelname aan de 
burgerprotesten worden vastgehouden moeten onmiddellijk worden vrij gelaten.  

Volgens berichten van Iraanse mensenrechtenverdedigers heeft het opperste 
gerechtshof in Iran de doodvonnissen tegen drie jonge mannen, die in november 2019 deelnamen aan demonstraties 
tegen de dictatuur, eind juni bekrachtigd. Hierdoor kan de doodstraf op ieder moment worden voltrokken. De drie 
veroordeelden bevinden zich in acuut levensgevaar.  

Ondertussen heeft een leidende functionaris van Justitie in Isfahan, een stad in centraal-Iran, op 26 juni bekend 
gemaakt, dat daar acht demonstranten die aan de demonstraties in november 2019 deelnamen ter dood veroordeeld 
kunnen worden. Justitie zal hen als „staatsvijanden“ veroordelen. Hij dreigde bovendien dat Justitie hard zou 
doorpakken als het weer tot massademonstraties zou komen.  

De in juni bekrachtigde doodvonnissen tegen Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi en Saeed Tamjidi werden 
oorspronkelijk midden februari 2020 door een rechtbank in Teheran uitgesproken. De drie jonge mannen, die in de 
beruchte Fashafouyeh-gevangenis aan de rand van Teheran gevangen zaten, werden beschuldigd van „oproer tegen de 
staat“ en „het in gevaar brengen van de staatsveiligheid“. Moradi werd bovendien tot 16 jaar gevangenisstraf en 74 
zweepslagen veroordeeld. Tamjidi en Rajabi werden daarnaast bestraft met 11 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen. 

Het justitiële apparaat van het regime, dat als een instrument van onderdrukking opereert, beschuldigt de drie mannen 
o.a. van het verspreiden van foto’s en video’s van de protesten via buitenlandse media en het aansporen van andere 
burgers om deel te nemen aan de demonstraties. Bovendien zouden zij hebben geprobeerd om gardisten te 
verhinderen films te maken gedurende de protesten in Teheran, die later als bewijsmateriaal gebruikt konden worden 
bij volgende processen. 

De doodvonnissen werden geveld door de rechter Abolghasem Salavati, die berucht is om zijn harde, onrechtvaardige 
vonnissen tegen politieke gevangenen en mensenrechtenverdedigers. Hij is een van de 82 functionarissen van het 
regime in Iran, waartegen de Europese Unie een inreisverbod en blokkering van hun vermogen heeft uitgesproken, 
omdat bewezen is dat zij zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen.  

Amirhossein Moradi werd op 19 november 2019 gearresteerd en vervolgens een week lang opgesloten in een 
gevangenis van de geheime dienst in Teheran en daarna gedurende een maand in de Evin gevangenis. De 25-jarige man 
zat lange tijd in isolatie en had geen toegang tot rechtskundige bijstand gedurende zijn verhoren. Hij werd gemarteld 
met wreed lichamelijk geweld en elektrische schokken, waarmee hij tot een valse bekentenis werd gedwongen. Deze 
bekentenis werd in een propaganda-uitzending door de regime-televisie uitgezonden.  En voor de rechtbank als bewijs 
tegen de beklaagde aangevoerd. 
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Mohammad Rajabi, 25, en de student Elektrotechniek Saeed Tamjidi, 27, werden op 28 december 2019 gearresteerd en 
eveneens in een gevangenis van de geheime dienst gemarteld. Ze werden bij herhaling met schoppen mishandeld en 
met stokken geslagen. Meerdere weken kreeg de familie geen enkele informatie over waar zij zich bevonden.   

November 2019: regeringstroepen tegen demonstranten in Urmia, in het noordwesten van Iran 

Achtergrond: 

In het midden van november 2019 hebben in Iran in het gehele land 
massademonstraties tegen het regime plaatsgevonden. In meer dan 190 
Iraanse steden hebben inwoners met grote moed zich ingezet voor vrijheid, 
mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. De protesten waren gericht tegen 
het totale politieke systeem. Het was het meest massale verzet van de 
bevolking tegen de heersende dictatuur in 40 jaar.  

Het regime reageerde met wreed geweld op de protesten. Regeringstroepen schoten met scherpe munitie op de 
vreedzame demonstranten. Mensenrechtenorganisaties hebben bericht over meer dan 1500 gedode demonstranten, 
waaronder vele vrouwen en kinderen. Het aantal gewonden wordt op vele duizenden geschat.  

Tegelijkertijd werden in Iran op grote schaal arrestaties verricht. Volgens berichten van mensenrechtenactivisten 
werden duizenden demonstranten gearresteerd, vele van hen met gebruik van bruut geweld door de gardisten of leden 
van de milities. 

Stoppen met terechtstellingen!  

Mensenrechtengroeperingen zetten er zich voor in, dat de tot dusverre uitgesproken doodvonnissen worden 
teruggedraaid. Ze hebben de internationale statengemeenschap weer opgeroepen, effectieve maatregelen te treffen, 
zodat de repressie in Iran wordt beëindigd. De veiligheidsraad van de VN moet het brute neerslaan van de 
burgerprotesten veroordelen en het regime in Teheran hiervoor aansprakelijk stellen. Alle gevangenen die alleen op 
grond van deelname aan demonstraties werden gearresteerd moeten onmiddellijk worden vrijgelaten.  
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De namen van 77 mensen die in november 2019 deelnamen aan demonstraties 

en nu vastzitten in de Grote Penitentiaire Inrichting van Teheran 

 
1 september 2020 
 
77 demonstranten die bij de betogingen in november 2019 werden opgepakt 
zitten op dit moment vast in de Grote Penitentiaire Inrichting van Teheran 
(district Fashafuyeh). Zeventig van hen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf 
tussen 1 en 9 jaar. Drie hebben er de doodstraf gekregen, en een van hen is in afwachting van zijn vonnis inzake 
de aanklacht moharebeh (oorlog voeren tegen God), waarop eveneens de doodstraf staat. 
 
De protesten in november 2019 begonnen na een verhoging van de benzineprijzen en breidden zich in rap 
tempo uit over vrijwel alle grote steden in Iran. Honderden betogers werden daarbij gedood. Volgens een door 
SMV verkregen lijst zitten minstens 77 van de opgepakte betogers momenteel vast in de gevangenis in 
Fashafuyeh en hebben zeventig van hen een celstraf van 1 tot 9 jaar plus geseling gekregen. 
 
Een goed ingelichte bron vertelde SMV: ‘Deze gevangenen hebben geen toegang gehad tot een advocaat tijdens 
hun detentie, en het merendeel van hen is bij verhoren geslagen, gemarteld en mishandeld om hen valse 
bekentenissen van door henzelf gepleegde misdaden af te dwingen.’ 
 
Drie demonstranten, Saeed Tamjidi, Mohammad Rajabi en Amirhossein Moradi, zijn ter dood veroordeeld 
wegens moharebeh, en een ander wordt beschuldigd van hetzelfde vergrijp, maar wacht op het vonnis van de 
rechter. 
 
De gevangenis in Fashafuyeh ligt ongeveer 32 kilometer ten zuiden van Teheran en beslaat een oppervlak van 
110 hectare, waarmee het de grootste gevangenis in het Midden-Oosten is. Het water is er ondrinkbaar, en de 
gevangenen zijn daardoor genoodzaakt om gebotteld water te kopen van de kantinebeheerder. Er zijn daarnaast 
talloze berichten dat het eten en de sanitaire hygiëne in de gevangenis belabberd zijn. 
 
De lijst van de gevangenen: 
 
1- Iman Marzanbakhsh, veroordeeld tot 4 jaar en 10 maanden cel wegens samenzwering ter ondergraving van 
de nationale veiligheid. 
 
2- Kianoosh Valialollahi, veroordeeld tot 3 jaar cel wegens samenspanning om de nationale en internationale 
veiligheid in gevaar te brengen. 
 
3- Milad Arsanjani, veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar wegens samenspanning tegen de nationale veiligheid 
door deelname aan verboden vergaderingen en lidmaatschap van bendes en groepen met de bedoeling het 
islamitische staatsbestel te ontwrichten, de Hoogste Leider te beledigen en openbaar bezit te verwoesten. 
 
4- Hossein Armand Moradlou, veroordeeld tot 6 jaar en 6 maanden cel wegens samenspanning om de nationale 
veiligheid te ondermijnen en te helpen bij het vernietigen van openbaar bezit. 
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5- Mohsen Sabzali, veroordeeld tot 5 jaar cel wegens samenspanning ter ondermijning van de nationale 
veiligheid. 
 
6- Kianoosh Jamali, veroordeeld tot 5 jaar en 3 maanden cel wegens samenspanning om afbreuk te doen aan de 
nationale veiligheid (relschoppen) en de openbare orde en vrede te verstoren. 
 
7- Hadi Khatamian, veroordeeld tot 3 jaar en 4 maanden cel wegens samenspanning om de binnenlandse 
veiligheid te ondermijnen (relschoppen). 
 
8- Saeed Tamjidi, ter dood veroordeeld wegens samenspanning tegen de nationale veiligheid en deelname aan 
verstoring van de openbare orde met de bedoeling de islamitische regering in moeilijkheden te brengen door 
verkeersblokkades op te werpen en afvalbakken in brand te steken. 
 
9- Mohammad Rajabi, ter dood veroordeeld wegens samenspanning tegen de nationale veiligheid (relschoppen) 
door brand te stichten en openbare bezittingen te vernietigen. 

 
10- Sina Khateri, veroordeeld tot 3 jaar cel wegens samenspanning ter ondermijning van de nationale 
veiligheid. 
 
11- Mohammad Adam, veroordeeld tot 5 jaar cel wegens pogingen tot ondermijning van de nationale 
veiligheid. 
 
12- Mehdi Vahidi, veroordeeld tot 4 jaar, 4 maanden en 15 dagen cel wegens samenspanning ter ondermijning 
van de nationale veiligheid. 
 
13- Amirhossein Moradi, ter dood veroordeeld wegens samenspanning ter ondermijning van de nationale 
veiligheid en het in brand steken van openbaar bezit, waarbij hij een leidende rol vervulde. 
 
14- Mohammad Lotfi, veroordeeld tot 3 jaar cel wegens ondermijning van de nationale veiligheid door mee te 
doen aan rellen. 
 
15- Seyed Omid Mousavi, veroordeeld tot 5 jaar cel wegens samenspanning om de nationale veiligheid te 
ondermijnen. 
 
16- Kazem Nabatian, veroordeeld tot 3 jaar cel wegens lidmaatschap van een bende en groep met de intentie de 
nationale veiligheid te verstoren. 
 
17- Mohsen Tashkari, veroordeeld tot 9 jaar cel wegens het vernielen van openbaar bezit. 
 
18- Mohammad Bagher Souri, veroordeeld tot 3 jaar en 9 maanden cel wegens het samenspanning ter 
ondermijning van de nationale veiligheid. 
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19- Hamid Jahangiri, veroordeeld tot 6 jaar en 3 maanden cel en 50 zweepslagen voor het verstoren van de 
openbare orde en vrede, vernieling en relschoppen. 
 
20- Javad Bolandja, veroordeeld tot 2 jaar en 7 maanden cel wegens samenspanning om de binnenlandse 
veiligheid in gevaar te brengen (brandstichting en relschoppen). 
 
21- Hossein Nikcheh Farahani, veroordeeld tot 1 jaar en 6 maanden cel wegens samenspanning ter 
ondermijning van de nationale veiligheid. 
 
22- Hossein Bagheri, veroordeeld tot 3 jaar cel wegens samenspanning om door middel van het plegen van 
vergrijpen de nationale veiligheid te ondermijnen. 
 
23- Reza Ramezanzadeh, veroordeeld tot 3 jaar cel wegens samenspanning om een misdaad te plegen ter 
ondermijning  van de interne nationale veiligheid. 
 
24- Mohammad Mehdi Abdollahzadeh, in afwachting van zijn vonnis, beschuldigd van samenspanning ter 

ondermijning van de nationale veiligheid (relschoppen), verzet tegen dienstdoende agenten, vernieling van 
openbaar bezit en verstoring van de openbare orde. 
 
25- Arya Hamedi Rad, veroordeeld tot 3 jaar cel wegens samenspanning ter ondermijning van de binnenlandse 
veiligheid. 
 
26- Mehdi Ghalandari, veroordeeld tot 3 jaar cel wegens samenspanning ter ondermijning van de binnenlandse 
veiligheid. 
 
27- Saeed Asadi, veroordeeld tot 5 jaar cel wegens samenspanning om de binnenlandse veiligheid op misdadige 
wijze in gevaar te brengen. 
 
28- Vahid Bagheri, veroordeeld tot 5 jaar cel wegens samenspanning ter ondermijning van de nationale 
veiligheid. 
 
29- Daniel Bakshi, veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel wegens samenspanning om de binnenlandse 
veiligheid in gevaar te brengen. 
 
30- Mohammad Moalemian, veroordeeld tot 4 jaar cel wegens samenspanning ter ondermijning van rust en 
orde. 
 
31- Hossein Reyhani, in afwachting van zijn vonnis, aangeklaagd wegens moharebeh (oorlog voeren tegen 
God) en het in brand steken van de Meli Bank. 
 
32- Tohid Fotouhi, veroordeeld tot 3 jaar cel wegens plundering en vernieling van openbaar bezit. 
 
33- Abolfazl Shahbazi, veroordeeld tot 3 jaar cel wegens samenspanning om een misdaad te plegen ter 
ondermijning van de binnenlandse veiligheid (benzine). 
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34- Shahin Nazarzadeh, veroordeeld tot 2 jaar cel wegens samenspanning om een misdaad te plegen ter 
ondermijning van de binnenlandse veiligheid (benzine) (relschoppen). 
 
35- Siamak Paymard, veroordeeld tot 5 jaar cel wegens samenspanning om de nationale veiligheid te verstoren. 
 
36- Mehdi Naghdi, veroordeeld tot 3 jaar cel wegens samenspanning om een misdaad te plegen tegen de 
regering. 
 
37- Mehdi Bagheri, veroordeeld tot 5 jaar cel wegens samenspanning ter ondermijning van de nationale 
veiligheid. 
 
38- Davoud Ghaffari, veroordeeld tot 3 jaar cel wegens samenspanning ter ondermijning van de nationale 
veiligheid. 
 
39- Omid Mirdarikvand, veroordeeld tot 2 jaar en 8 maanden cel wegens het leiden van een bende om de 

nationale veiligheid te verstoren. 
 
40- Mohammad Ghaffari Farjam, veroordeeld tot 2 jaar cel wegens samenspanning ter ondermijning van de 
nationale veiligheid. 
 
41- Siamak Moghimi, veroordeeld tot 5 jaar cel wegens samenspanning (relschoppen). 
 
42- Mohammad Rashidi, veroordeeld tot 2 jaar cel wegens het doelbewust in brand steken van een voertuig. 
 
43- Reza Ghureishi, in afwachting van zijn vonnis, aangeklaagd wegens verstoring van de openbare orde en 
vrede, het vernielen en plunderen van staatsbezittingen en deelname aan diefstal (relschoppen). 
 
44- Majid Ghareh-Baghi, veroordeeld tot 5 jaar cel wegens samenspanning ter ondermijning van de nationale 
veiligheid. 
 
45- Alireza Safari-Sayar, veroordeeld tot 2 jaar cel wegens het vernielen en in brand steken van 
staatseigendommen en ordeverstoring. 
 
46- Sahel Rezaii, veroordeeld tot 3 jaar cel wegens samenspanning om de nationale veiligheid te ondermijnen 
(relschoppen). 
 
47- Matin Izadi, veroordeeld tot 2 jaar en 7 maanden cel wegens samenspanning om de binnenlandse veiligheid 
te ondermijnen. 
 
48- Hassan Abbasi, veroordeeld tot 2 jaar cel wegens samenspanning ter ondermijning van de nationale 
veiligheid. 
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49- Mohammad Alijani, in afwachting van zijn vonnis, aangeklaagd wegens vernieling van staatseigendommen, 
ordeverstoring en belediging van de leider. 
 
50- Hossein Jafari, veroordeeld tot 2 jaar en 7 maanden cel wegens samenspanning om de nationale veiligheid 
in gevaar te brengen. 
 
51- Ramin Bagherian, veroordeeld tot 3 jaar en 9 maanden cel wegens samenspanning ter ondermijning van de 
nationale en internationale veiligheid (relschoppen). 
 
52- Seyed Majid Zerehpoosh, veroordeeld tot 3 jaar en 4 maanden cel wegens samenspanning en ondermijning 
van de nationale veiligheid. 
 
53- Farbod Kurd-Zanganeh, veroordeeld tot 1 jaar cel wegens verstoring van de openbare orde en vrede. 
 
54- Mehdi Hassanipour, veroordeeld tot 3 jaar en 9 maanden cel wegens samenspanning en ondermijning van 
de nationale veiligheid (relschoppen) (benzine). 

 
55- Mojtaba Khanli, veroordeeld tot 6 maanden cel wegens ordeverstoring. 
 
56- Mir Behnood Esmaili, veroordeeld tot 4 jaar cel en 45 zweepslagen wegens propaganda tegen het 
staatsbestel en verstoring van de openbare orde. 
 
57- Sepehr Babazadeh, veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden cel wegens brandstichting en vernieling van een 
bank. 
 
58- Mohammad Beigi, veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden cel wegens samenspanning ter verstoring van de 
nationale veiligheid. 
 
59- Ehsan Khazaii, veroordeeld tot 2 jaar en 2 maanden cel wegens samenspanning ter ondermijning van de 
nationale veiligheid. 
 
60- Javad Adinehvand, veroordeeld tot 4 jaar cel wegens samenspanning ter ondermijning van de binnenlandse 
veiligheid. 
 
61- Saeed Moravati, veroordeeld tot 1 jaar cel en 74 zweepslagen en huisarrest wegens verstoring van de 
openbare orde. 
 
62- Morteza Omidbegloo, veroordeeld tot 4 jaar en 6 maanden cel wegens samenspanning om een misdaad te 
plegen tegen de nationale en internationale veiligheid (relschoppen) (benzine). 
 
63- Nader Biabani, veroordeeld tot 4 maanden en 15 dagen cel wegens lidmaatschap van een groep of bende 
met de bedoeling de binnenlandse veiligheid te verstoren. 
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64- Ahmad Ali Hatami, veroordeeld tot 4 jaar cel wegens het in gevaar brengen van de nationale veiligheid 
door deel te nemen aan rellen. 
 
65- Ali Asghar Keramati, veroordeeld tot 6 jaar cel wegens verstoring van de openbare orde en vrede en het 
doelbewust in brand steken van een bank (relschoppen). 
 
66- Ali Bakes, veroordeeld tot 6 jaar cel wegens verstoring van de openbare orde en vrede, samenspanning ter 
ondermijning van de binnenlandse veiligheid. 
 
67- Amir Hossein Keshavarzi-Karaji, veroordeeld tot 4 jaar en 2 maanden cel wegens samenspanning ter 
ondermijning van de nationale veiligheid. 
 
68- Abolfazl Tousi, veroordeeld tot 3 jaar en 9 maanden cel wegens samenspanning ter ondermijning van de 
nationale veiligheid. 
 
69- Reza Alidoust, veroordeeld tot 4 jaar cel wegens samenspanning ter ondermijning van de nationale 

veiligheid. 
 
70- Reza Bayat, veroordeeld tot 3 jaar cel (kortgeleden teruggekeerd van verlof en in de gevangenis in 
quarantaine geplaatst). 
 
71- Ehsan Ghazi, veroordeeld tot 2 jaar cel. 
 
72- Ali Ghahremani, veroordeeld tot 3 jaar cel (kortgeleden teruggekeerd van verlof en in de gevangenis in 
quarantaine geplaatst). 
 
73- Hamd Badeheshin, veroordeeld tot 2 jaar cel. 
 
74- Mohammad Ali Parandloo, veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden cel. 
 
75- Jamil Ghahremani, veroordeeld tot 5 jaar cel. 
 
76- Abolfazl Karimi, veroordeeld tot 2 jaar cel. 
 
77- Mohammadreza Naghian (met verlof). 
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Confiscatie van de eigendommen van de jonge kinderen van Mostafa Salehi, in 

opdracht van het gerechtelijk apparaat  

1 september 2020 

Nazanin, 4, en Amir Hossein, 6, naast een poster van hun 

vader, Mostafa Salehi, die tijdens de opstand van november 

2019 gearresteerd en in augustus van dit jaar geëxecuteerd 

werd . 

Het gerechtelijk apparaat van de dictatuur in Iran heeft een 

bevel uitgevaardigd om alle bezittingen van de jonge 

kinderen van Mostafa Salehi, die ongeveer 2 weken geleden 

wegens deelname aan protesten werd geëxecuteerd, in beslag te nemen. 

Na de executie van Mostafa Salehi heeft het onmenselijke rechtssysteem van de moellahs zijn vrouw naar de 

rechtbank geroepen en haar verteld dat ze 425 miljoen toman (8500 euro) moet betalen en anders alle 

eigendommen van haar familie in beslag zullen worden genomen. 

Mostafa Salehi’s kinderen zijn de 4-jarige Nazanin en de 6-jarige Amir Hossein. 

Mostafa Salehi bracht 8 maanden door in eenzame opsluiting in de gevangenis van Dolatabad en 5 maanden 

in eenzame opsluiting in de gevangenis van Dastgerd, Isfahan. Die 5 maanden in de Dastgerd-gevangenis 

verbleef hij in een kelder met zijn handen geboeid, zijn enkels vastgebonden en geen onderlaag of deken om 

mee te slapen. Hij werd onder zeer zware omstandigheden gemarteld en zijn dagelijkse maaltijd bestond uit 

een handvol droog brood. Hij kreeg 14 maanden lang een verbod om bezoekers te ontvangen. 

De folteraars en ondervragers braken zijn armen, benen en tanden onder brute marteling, waarbij hij ernstige 

verwondingen aan zijn nek en ruggengraat veroorzaakte. 

Maar ondanks de druk en marteling bleef hij zeggen: "Ik ben onschuldig!" 

Ondanks de grote druk om valse televisiebekentenissen te verkrijgen en om samen te werken met het 

ministerie van Inlichtingen, gaf Mustafa Salehi zich nooit over aan de eisen van de ondervragers en 

inlichtingendiensten, maar hield hij zijn onschuld vol. 

 

 

 

 

 

Iran, 8 augustus 2020 - Mostafa Salehi, een demonstrant die werd gearresteerd tijdens de opstand van 

december 2017 / januari 2018 in heel Iran, werd geëxecuteerd ondanks een massale wereldwijde campagne 
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waarin werd opgeroepen tot het beëindigen van executies in Iran onder het regime van de moellahs. 

Internationale mensenrechtenorganisaties hebben krachtige veroordelingen uitgesproken na de executie van 

Salehi en benadrukken dat deze onmenselijke maatregelen het bewind van de moellahs niet zullen verlengen. 

 

De Hands Off Cain Human Rights Association in Italië heeft op 6 augustus een verklaring 

afgelegd waarin deze executie wordt veroordeeld. “[Salehi] was onschuldig en werd ter 

dood veroordeeld vanwege extreme druk die werd uitgeoefend door de 

inlichtingendiensten van de Revolutionaire Garde (IRGC). 

 

Het Franse Comité voor een democratisch Iran heeft een verklaring afgelegd waarin deze executie wordt 

veroordeeld. "Het lijkt erop dat het heersende regime in het licht van publieke dissidenten en een voortdurende 

rebelse status in Iran geen andere oplossing heeft dan zijn toevlucht te nemen tot toenemende executies ... 

Deze executie zendt een duidelijke boodschap van de religieuze dictatuur naar de jongere generatie van Iran." 

  

Het Canadese Comité van Vrienden van een Democratisch Iran legde op 5 augustus ook een dringende 

verklaring af en voegde eraan toe: “Mostafa Salehi werd de toegang tot een advocaat ontzegd en zijn executie 

komt neer op de verdwijningen die eerder door de rechterlijke macht werden uitgevoerd onder toezicht van 

Ebrahim Raisi, die zelf lid was van de beruchte 'Doodscommissies' tijdens de massamoord op politieke 

gevangenen in 1988. We roepen de Verenigde Naties op om het Iraanse regime te veroordelen voor deze 

willekeurige executie. We benadrukken ook dat nalatigheid een groen licht zal zijn voor het Iraanse regime 

voor verdere executies. Om meer misdaden te voorkomen, moet de VN een onafhankelijke onderzoeksmissie 

sturen om de gevangenissen van Iran te bezoeken en de gevangenen te interviewen. We roepen op tot 

maatregelen om de levens van de overgebleven politieke gevangenen te redden." 

 

Dominique Attias, eerste vice-president van de Federatie van Europeese Balies, met meer dan een miljoen 

advocaten, schreef in dit verband: “Stop met executies. In de zomerse hitte heeft een teleurstellende executie 

door het Iraanse regime plaatsgevonden. De 30-jarige politieke gevangene Mostafa Salehi werd gearresteerd 

wegens zijn deelname aan de protesten van december 2017. Er zijn onmiddellijke reacties nodig van de 

Europese Unie en Frankrijk. Stilte betekent samenwerking." 

 

 

Wetgevers uit België veroordeelden de executie van Mostafa Salehi door het Iraanse regime en de 

aanhoudende mensenrechtenschendingen in Iran, in een brief aan Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger 

van de Europese Unie voor buitenlandse zaken. 
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Geachte minister, Josep BORRELL, 

Zoals u weet, verkeert de situatie van de mensenrechten in Iran in een zeer trieste toestand. Het bloedbad van 

1988, een misdaad tegen de menselijkheid, bleef 32 jaar onbestraft, dit bloedbad werd door Amnesty 

International in 200 pagina's gerapporteerd. 

Geachte heer, op woensdag 5 augustus 2020 heeft de Iraanse regering Mostafa Salehi opgehangen in de 

Dastgerd-gevangenis in de stad Isfahan. Salehi, 30 jaar oud, was een van de gevangenen die in Isfahan werden 

gearresteerd na de opstand van december 2017-januari 2018. Hij werd gearresteerd en ter dood veroordeeld 

wegens "het leiden van de Kahrizsang-rellen in de stad Najafabad". 

Amnesty International veroordeelt de executie van Mostafa Salehi. De executie van Mostafa Salehi toont eens 

te meer aan dat de Iraanse autoriteiten eerder wraak dan gerechtigheid zoeken. 

Wij willen uw aandacht vestigen op de aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Iran, met name de 

executie van een demonstrant. We zijn ernstig bezorgd over de mishandeling en marteling van degenen die zijn 

gearresteerd bij de protesten tegen het regime en de doodvonnissen die tegen hen zijn uitgesproken. 

Wij veroordelen krachtig de doodvonnissen tegen Iraanse burgers die deelnemen aan protesten en dringen aan 

op de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van deze gevangenen en een onmiddellijke stopzetting van 

deze ophangingen. Wij dringen er bij de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, de heer Josep Borrell, 

op aan om de executie van Mostafa Salehi krachtig te veroordelen. Zwijgen en inactiviteit zijn contraproductief 

en zouden door het Iraanse regime verkeerd kunnen worden opgevat als groen licht van de Europese Unie naar 

Teheran om door te gaan met schendingen van de mensenrechten. We herhalen ons uitgesproken standpunt 

dat de betrekkingen van de EU met Iran afhankelijk moeten zijn van het stopzetten van executies en duidelijke 

vooruitgang op het gebied van de eerbiediging van de mensenrechten. 
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Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het bloedbad van Mahshahr tijdens de 
Iraanse protesten in 2019 
 
31 oktober 2020 
 
Aan de vooravond van de verjaardag van de protesten in 
Iran in november 2019, en om de moed en dapperheid van 
de mensen en jongeren in die glorieuze opstand te 
herdenken, zullen we wat nieuws en ontwikkelingen van de 
opstand van 2019 bespreken. Dit artikel gaat over het 
bloedbad van Mahshahr. 
 
Rietlanden aan de rand van Mahshahr in het zuidwesten van 
Iran waren in november 2019 de plaats van het bloedbad 
onder demonstranten tegen het regime van de moellahs 
 
 
 
Mahshahr is een van de belangrijkste havens voor de export van ruwe olie en producten van de Abadan-raffinaderij in 
het zuidwesten van Iran. Vanuit de olierijke provincie Khoezestan lopen oliepijpen naar de Abadan-raffinaderij en tussen 
de raffinaderij en de haven van Mahshahr zijn er in deze stad aanzienlijke oliereserves opgeslagen. Sociaal gezien wonen 
er ook etnische minderheden zoals de Lors, Arabieren en Turken in de stad. Tijdens de oorlog tussen Iran en Irak 
emigreerden veel oorlogsvluchtelingen uit andere steden naar Mahshar en bleven daar. 
 

Mahshahr: het petrochemische centrum van Iran 
 
Mahshahr is met meer dan 20 petrochemische complexen een van de grootste petrochemische steden van Iran en 
misschien wel van het Midden-Oosten. Gedurende de veertig jaar van het klerikale regime is Mahshahr getuige geweest 
van protesten en opstanden tegen armoede, honger en werkloosheid. In deze haven zien mensen enerzijds de doorgang 
van oliepijpleidingen en petrochemische complexen die de nationale rijkdom van het land exporteren. En die [rijkdom] 
verandert in dollars voor de kosten van terrorisme en oorlogszucht door de Revolutionaire Garde (IRGC). Mensen 
hebben gezien hoe de IRGC de nationale rijkdom gebruikt voor onderdrukking. Tijdens de opstand waren mensen 
getuige hoe de jongeren van deze haven worden neergeschoten en afgeslacht in Neyzar (een moerasgebied) nabij deze 
haven.. 
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De benzineprijzen stijgen en protesten beginnen 
 
In november 2019 braken in Iran protesten uit na de plotselinge verhoging van de gasprijs. Mahshahr sloot zich in de 
landelijke protesten aan bij andere steden. De mensen van Mahshar kwamen dapper in botsing met de 
veiligheidstroepen. Veel van de ware taferelen van de moed van mensen en de brutaliteit van het regime zijn nog niet 
gemeld. Maar tot dusver is het driedaagse bloedige conflict in Mahshahr als volgt beschreven: 
Protesten in Mahshahr, november 2019 
Bij het begin van de protesten staken de mensen van Mahshahr aanvankelijk geen banken of centra in brand. Uit protest 
installeerden mensen slechts enkele wegversperringen voor de toegangsweg tot de Petrochemische Speciale 
Economische Zone en sloten ze de toegangsweg naar de Khomeini-haven af. Maar deze eenvoudige acties leidden tot 
het bevel van de gouverneur en met toestemming van de Nationale Veiligheidsraad onder leiding van Ali Shamkhani 
stuurde de afdeling Khoezestan van de IRGC een speciale commandobrigade naar Mahshahr met twee tanks, zes 
troepentransportwagens, een hoeveelheid zware en halfzware wapens en zelfs een militaire helikopter. 
 
Zodra ze Mahshahr binnengingen, gingen ze eerst de voorstad Chamran (Jarrahi) binnen en schoten de mensen neer 
met zware DShK 1938 machinegeweren. Ook schoten ze daar vanuit een helikopter op gewone mensen. IRGC-troepen 
openden het vuur op mensen die thuis waren en niet hadden deelgenomen aan protesten. 
 
Mensen en jongeren vluchten naar het riet 
 
Bij de toegang tot Mahshar ligt een enorm moerasgebied. De protesterende jongeren verstopten zich in de moerassen, 
op zoek naar beschutting tegen IRGC-kogels. Maar volgens een journalist opende de IRGC zo’n hevig vuur op mensen in 
het moeras dat het leek alsof ze met een sikkel werden gemaaid. 
 
Deze journalist citeerde in een recent rapport een lokale bron die zei dat veiligheidstroepen waren komen aanvallen. 
Met DShK 1938 machinegeweren openden ze het vuur op de mensen. In het eerste uur werden ongeveer 17 mensen, 
onder wie twee kinderen van 4 en 8 jaar en een oude vrouw van in de zeventig, doodgeschoten door de IRGC. Een 
aantal van de doden behoorden tot de gewonden die naar het stadsziekenhuis werden gebracht. Maar op bevel van de 
IRGC weigerde het ziekenhuis ze te accepteren en ze werden vermoord. In de avond van dezelfde dag trokken ze de 
wijken Rajai en Madani en het dorp Gamma binnen en doodden ook daar veel demonstranten. 
 
De tragedie van het bloedbad van Mahshahr 
 
De IRGC ging toen de voorstad Taleghani binnen met een tank en de mensen verzetten zich. Van dinsdag 06.00 uur tot 
woensdag 01.00 uur (27, 28 november 2019) hield het geluid van geweerschoten en explosies geen seconde op. 
 
Er is geen nauwkeurig verslag van het aantal doden in het moerasgebied. Maar de New York Times meldde dat tijdens 
de drie dagen van onderdrukking in Mahshahr minstens 130 mensen waren omgekomen. Mahshahr was een van de 
steden waar protesten op de meest gewelddadige manier werden onderdrukt. Het nieuws werd vertraagd. Rapporten 
geven aan dat moellahs een sfeer van repressie hebben opgelegd en dat de stad onder controle staat van de 
veiligheidstroepen van het regime. 
 
 
De wereld is zich nog steeds niet bewust van de menselijke tragedie die plaatsvond in Mahshahr. Ook sloot het regime 
het internet af om te voorkomen dat er nieuws uitlekte. Veel mensen denken dat de mensen van Mahshahr een bank in 
brand hebben gestoken, maar geen enkele bank in Mahshahr is beschadigd. 
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Tot drie dagen na het incident werden de jongeren in voorsteden en wijken van Mahshar gearresteerd. De stad rouwt 
nog steeds om zijn afgeslachte burgers. Ze willen een vrij, democratisch land opbouwen, gebaseerd op respect voor de 
mensenrechten van alle burgers, in plaats van bloedvergieten, moord en ongelijkheid. 
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----------------------- -----------------------------------------------------------------------------------  

Voetnoot    :  
3 september 2020  
 

 

 ************** 

Rapport van Amnesty documenteert ernstige martelingen en schokkende 
mensenrechtenschendingen in Iran  

Een nieuw rapport van Amnesty documenteert de martelingen van mensen die in Iran zijn gearresteerd in verband met 
de landelijke protesten in november 2019. In de gevangenissen van het regime in Teheran schrikt men niet terug voor 
seksueel geweld, schijnexecuties, gedwongen verdwijningen en doodvonnissen. Amnesty roept de internationale 
gemeenschap op om een VN-onderzoekscommissie op te richten om de ernstige mensenrechtenschendingen te 
onderzoeken. 

 

Volgens een persbericht van Amnesty International op 2 september: 

In Iran hebben politie, geheime diensten, andere veiligheidstroepen en gevangenisfunctionarissen de afgelopen maanden 
ernstige mensenrechtenschendingen tegen gevangenen gepleegd. Amnesty International documenteert dit in de nieuwe 
studie "Trampling humanity: Mass arrests, disappearances and torture since Iran’s 2019 November protests". Het 
onderzoek omvat meldingen van willekeurige detentie, gedwongen verdwijningen, marteling en andere mishandeling 
van tientallen demonstranten die zijn gearresteerd in verband met de landelijke protesten in november 2019. 

Video bij het rapport van Amnesty 

"De massale actie van de Iraanse autoriteiten past naadloos in de keten van onderdrukking van protesten in Iran. De 
massa-arrestaties, routinematige martelingen, afgeperste "bekentenissen" en lange gevangenisstraffen voor vaag 
geformuleerde misdaden volgen een bekend patroon. Het is bijzonder beangstigend dat de misdaad 'strijd tegen God', 
waarop de doodstraf staat en die gewoonlijk wordt toegepast op gewapend verzet, opnieuw geweldloze demonstranten 
treft” legt Dieter Karg, Iran-expert bij Amnesty International in Duitsland, uit. 

Voor het nieuwe rapport heeft Amnesty International interviews afgenomen met 60 slachtoffers van willekeurige 
arrestaties en martelingen of met mensen die dicht bij hen staan, evenals met twee demonstranten die ondergedoken 
zijn en 14 mensen die op de hoogte waren van de acties die tegen de gedetineerden zijn ondernomen. Amnesty heeft ook 
schriftelijke verklaringen van honderden mensen in Iran, analyses van videobeelden, verklaringen van autoriteiten en 
gerechtelijke documenten. 

Wijdverbreide martelingen van en slachtoffers onder kinderen 
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In alle gevallen die door Amnesty International zijn gedocumenteerd meldden de slachtoffers verschillende vormen van 
psychologische foltering om 'bekentenissen' te verkrijgen, waaronder vernederende beledigingen en godslastering, 
intimidatie en pesterijen van familieleden, dreigementen om naaste familieleden gevangen te nemen, te martelen, te 
doden of hen anderszins schade toe te brengen en om de gevangenen zelf of hun vrouwelijke familieleden te verkrachten. 

Tot de slachtoffers behoorden zelfs tienjarige kinderen en gewonde demonstranten en voorbijgangers die werden 
gearresteerd in ziekenhuizen waar ze op het punt stonden een behandeling te krijgen voor hun schotwonden. Ook 
mensenrechtenverdedigers, mediamensen en mensen die deelnamen aan herdenkingsbijeenkomsten voor de bij de 
protesten gedoden werden getroffen. 

Oneerlijke processen en doodvonnissen 

Sinds de protesten in november 2019 zijn honderden mensen in oneerlijke processen veroordeeld tot gevangenisstraf en 
stokslagen en zijn verschillende mensen ter dood veroordeeld. De processen vonden achter gesloten deuren plaats, 
werden voorgezeten door bevooroordeelde rechters en waren in de meeste gevallen gebaseerd op "bekentenissen" 
verkregen door middel van marteling. 

De gevangenisstraffen varieerden van een maand tot tien jaar. De veroordelingen hadden betrekking op vage en flauwe 
beschuldigingen, waaronder "het samenkomen en afspraken maken over misdaden tegen de nationale veiligheid", "het 
verspreiden van propaganda tegen het systeem", "verstoring van de openbare orde" of "het beledigen van de hoogste 
religieuze leider". Minstens drie beklaagden, Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi en Saeed Tamjidi, werden ter dood 
veroordeeld wegens "strijden tegen God" (moharebeh) door middel van vandalisme. 

Amnesty International roept de lidstaten van de VN-Mensenrechtenraad en de Hoge Commissaris voor de 
mensenrechten van de VN op om de aanhoudende systematische straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen in Iran 
aan te pakken, inclusief het opzetten van een door de VN geleid onderzoek om ervoor te zorgen dat de 
verantwoordelijken worden geïdentificeerd en voor het gerecht worden gebracht opdat dergelijke daden niet herhaald 
worden. 

De gevangenen die in het nieuwe Amnesty-rapport worden geïnterviewd, behoren tot de 7000 mannen, vrouwen en 
kinderen die zijn gearresteerd in verband met de brute onderdrukking van de protesten van november 2019. Amnesty 
International heeft ook de namen en andere informatie van meer dan 500 demonstranten en anderen, waaronder 
mediamedewerkers en mensenrechtenverdedigers, die werden onderworpen aan oneerlijke processen in verband met de 
protesten. 
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