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7. Alle Campagnes 2020 
A: 

Campagne: Druk op Christenen in Iran moet ophouden. 

In 2020 was een van onze projecten, het verzamelen van informatie over de 

onderdrukking van christenen in Iran. Vanwege de grote hoeveelheid nieuws en 

ons gebrek aan tijd waren we niet in staat om al dit nieuws te vertalen en het 

een plaats op onze site te geven en het publiek te maken. We plaatsten slechts 

een selectie ervan.  Ondanks deze limitering, laat het duidelijk zien dat er sprake 

is van systematische mensenrechtenschendingen in Iran. We hebben de 

aandacht van de wereldgemeenschap gevestigd op het redden van de levens 

van de slachtoffers.  

 

Iran ruimt met een bulldozer het graf van een pastor die in 1990 door het 

regime werd terechtgesteld wegens zijn bekering van de islam tot het 

christendom 

14 januari 2020 

 Hossein Soodmand, die zich al voor de revolutie in 1979 had 

bekeerd, werd in 1990 ter dood gebracht 

 Hij was de laatste persoon die werd terechtgesteld omdat hij 

zich had afgekeerd van zijn geloof, wat gold als een misdrijf 

 Soodmand werd begraven in ‘vervloekte grond’ in Mashhad, 

zijn geboorteplaats 

 Begin december werd zijn ongemarkeerde graf met een 

bulldozer vernietigd 

Pastor Hossein Soodmand werd opgepakt en gemarteld en vervolgens opgehangen na door een shariarechtbank te 

zijn veroordeeld wegens afvalligheid. Begin december werd zijn ongemarkeerde graf, waarop zijn familie alleen een 

simpele stenen plaat mocht leggen, met een bulldozer vernietigd. 

 

Zijn dochter Rashin Soodmand: ‘Jarenlang moesten we naar deze afgelegen plaats reizen om zijn ongemarkeerde 

graf te bezoeken en we mochten er zelfs geen grafsteen met zijn naam op plaatsen. En nu beroven ze ons van het 

enige aandenken aan hem. We zullen aangaande deze respectloosheid en wreedheid een klacht indienen bij elke 

daartoe geëigende nationale en internationale instelling. 
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Iran: Vervolging van christenen gaat onverminderd door 

SMV roept de internationale gemeenschap op om te werken voor 
christenen die in Iran vervolgd worden. Internationale aandacht en brede 
publieke druk zijn jarenlang nodig om te voorkomen dat christenen 
wegens hun geloof in de gevangenis worden gezet. 

De vervolgingscampagne tegen christenen in Iran gaat door. Steeds opnieuw 
worden mensen beschuldigd van actieve deelname aan christelijke 
gemeenschappen met de algemene beschuldiging "de staatsveiligheid in gevaar 
te brengen" en veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Iraanse christenen 
met een moslimverleden, die voortdurend worden blootgesteld aan willekeurige arrestaties, pesterijen en 
gevangenneming, worden bijzonder hard getroffen. Hier enkele voorbeelden: 

In de zuid-Iraanse stad Shiraz werd de 65-jarige christen Ismaeil 
Maghrebinejad (foto) op 11 januari veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf 
vanwege zijn overtuiging. De voormalige moslim, die het christelijk geloof 
heeft aanvaard, wordt vervolgd door de rechterlijke macht van het regime 
omdat hij voor het christelijke geloof heeft gekozen en staat op zijn recht op 
vrijheid van godsdienst. 

Ismaeil Maghrebinejad werd op 25 januari 2019 gearresteerd in Shiraz. In die 
tijd doorzochten gardisten van het regime zijn appartement en werden bijbels 
en andere christelijke boeken in beslag genomen. Hij werd vervolgens 
vrijgelaten na het betalen van een borgtocht en zal nu in beroep gaan tegen de uitspraak van januari 2020. Omdat 
Ismaeil Maghrebinejad het christelijk geloof op internet promootte, staat hij opnieuw voor een proces wegens 
vermeende 'propaganda tegen het regime'. 

De 35-jarige christen Ramiel Bet-Tamraz (afgebeeld met zijn ouders), die tot een 
christelijke gemeenschap in Teheran behoort, werd op 7 januari in hechtenis 
genomen in de Evin-gevangenis in Teheran. Hij moet daar een gevangenisstraf 
van vier maanden uitzitten, waartoe hij in juli 2018 is veroordeeld omdat hij 
actief was in de huisgemeente van zijn vader. 

De familie Bet-Tamraz wordt al jaren vervolgd door het regime in Teheran. 
Ramiel's vader, pastor Victor Bet-Tamraz, leidde de Assyrische 
Pinkstergemeente in Teheran totdat deze in 2009 door het regime werd 
gesloten. Pastor Victor werd op 26 december 2014 gearresteerd terwijl hij thuis 
Kerstmis vierde met andere christenen. Na enkele maanden gevangenisstraf in 
de Evin-gevangenis in Teheran werd hij op borgtocht vrijgelaten. In juli 2017 werd hij door een rechter van het 
regime veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor het verspreiden van het evangelie. 

Ramiel's moeder, Shamiram Issavi, werd in januari 2018 ook veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf door een 
rechtbank in Teheran. Ze wordt beschuldigd van 'het in gevaar brengen van de staatsveiligheid' omdat ze aan 
seminars over christelijke kwesties in het buitenland heeft deelgenomen en actief is in de huisgemeente van haar 
man. 

Ramiel's ouders zijn momenteel vrij op borgtocht. Hun hoger beroep loopt nog.  

Ondertussen groeit de bezorgdheid over het welzijn van christin Mary Mohammadi . De 21-jarige student werd op 
12 januari in Teheran gearresteerd toen massale demonstraties tegen het regime plaatsvonden. Haar familie krijgt 
geen informatie over haar verblijfplaats. 
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De voormalige moslima nam enige tijd geleden het christelijk geloof aan en voerde met publicaties op internet 
campagnes voor de rechten van de christelijke minderheid in Iran. De Engelstalige student was al in hechtenis van 
november 2017 tot mei 2018 vanwege haar inzet voor de vrijheid van geloof en werd daarom uitgesloten van een 
studie aan de Universiteit van Teheran. 

De interkerkelijke christelijke hulporganisatie Open Doors publiceerde op 15 januari de Wereldindex van 
vervolgingen voor 2020. Deze toont de rangorde van de 50 landen waarin christenen het meest worden vervolgd 
vanwege hun geloof. Iran staat op de 9e plaats in de index van 2020. Het regime in Teheran blijft een van de ergste 
vervolgers van christenen ter wereld.  

 

Repressie in Iran: ondanks coronapandemie meer 

christenen gearresteerd 

18 mei 2020 

Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om zich in te zetten 

voor de christenen die in Iran worden vervolgd. Internationale aandacht en 

massale publieke druk zijn nodig, vooral tijdens de Corona-crisis, om de ten 

onrechte gedetineerde christenen vrij te krijgen. 

Hoewel de corona-epidemie heerst in Iraanse gevangenissen, werden in mei ook weer christenen alleen maar 

vanwege hun geloof gearresteerd. Aan andere christelijke gevangenen, die tot lange gevangenisstraffen veroordeeld 

zijn, wordt ook een voorlopige invrijheidstelling ontzegd. Het regime van Teheran stelt de gedetineerden bloot aan 

het acute risico om besmet te raken met het coronavirus. Het virus vormt een bijzonder risico voor gevangenen, die 

gewoonlijk in onmenselijke en onhygiënische omstandigheden leven.  

In de Noord-Iraanse stad Rasht werden op 14 mei drie leden van de christelijke gemeenschap in de Lakan-gevangenis 

opgesloten. Het echtpaar Ramin Hassanpour en Kathrin Sajadpour alsmede Moslem Rahimi (foto’s) werden door de 

rechterlijke macht van het regime aangeklaagd wegens lidmaatschap van een huisgemeente. De drie voormalige 

moslims worden ervan beschuldigd zich tot het christelijk geloof te hebben bekeerd. Ramin Hassanpour en Kathrin 

Sajadpour hebben twee zonen van 16 en 7 jaar, die nu door familieleden moeten worden verzorgd. 

Minstens 13 andere leden van de huisgemeente waartoe het echtpaar behoort zaten al in de gevangenis. Zo ook 

pastor Youcef Nadarkhani (foto) die wordt vastgehouden in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. De predikant zit 

sinds juli 2017 in gevangenschap. Hij werd in juli 2017 veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. De reden voor de 

veroordeling was zijn bekering tot het christendom en zijn actieve deelname aan huisgemeenten. 

Pastor Nadarkhani werd wereldwijd bekend toen een revolutionaire rechtbank hem in 2010 ter dood veroordeelde 

wegens "afvalligheid van de islam". Dit veroorzaakte een internationale golf van protesten. Nadarkhani werd in 2012 

vrijgelaten uit de gevangenis, maar is sindsdien herhaaldelijk opnieuw gedetineerd en lastiggevallen omdat hij zijn 

arbeid in de gemeente niet had opgegeven. 

  

Ondertussen werd bekend dat een regime-rechtbank in Teheran in april de 21-jarige Christin Mary Mohammadi 

(foto) veroordeeld heeft tot drie maanden gevangenisstraf en 10 zweepslagen wegens deelname aan vreedzame 

burgerprotesten voor de mensenrechten in januari 2020. De straf werd voor een jaar opgeschort. Mary Mohammadi 

krijgt direct gevangenisstraf als ze weer deelneemt aan burgerprotesten. 

Geseling is een wrede, onmenselijke en onterende straf die bij internationaal recht verboden is. Het regime van 

Teheran blijft deze straf toepassen, in strijd met het absolute internationale verbod op foltering en andere vormen 

van mishandeling. 
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Mary Mohammadi nam enige tijd geleden het christelijk geloof aan en zet zich met publicaties op het internet in 

voor campagnes voor de rechten van de christelijke minderheid in Iran. De studente Engels zat van november 2017 

tot mei 2018 al in hechtenis vanwege haar inzet voor vrijheid van geloof en werd daarom uitgesloten van de studie 

aan de Azad Universiteit in Teheran. 

Op 12 januari 2020 werd Mary Mohammadi opnieuw gearresteerd toen in Teheran massademonstraties tegen het 

regime plaatsvonden. Na haar arrestatie werd Mary Mohammadi op brute wijze geslagen terwijl ze naar de Vozara-

gevangenis in Teheran werd gebracht. Daar werd ze verhoord door drie mannelijke wachters, maar ze weigerde te 

spreken omdat ze geen advocaat mocht raadplegen. 

Om haar te vernederen werd ze gedwongen om urenlang in de bittere kou op de binnenplaats op de grond voor de 

toiletten te zitten en kreeg ze 24 uur lang geen eten. Nadien dwongen vrouwelijke politieagenten de gevangene zich 

volledig uit te kleden en voerden ze intimiderende en vernederende lichaamscontroles uit. 

Uiteindelijk werd Mary Mohammadi naar de Gharchak-vrouwengevangenis in de buitenwijk Varamin van Teheran 

gebracht, die berucht is om bijzonder onmenselijke omstandigheden. Eind februari is ze op borgtocht vrijgelaten. 

Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om zich in te zetten voor de christenen die in Iran 

worden vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn nodig, vooral tijdens de Corona-crisis, om 

de ten onrechte gedetineerde christenen vrij te krijgen. 

 

 

Vervolging van christenen in Iran: verdere arrestaties 

14 juni 2020 

De vervolgingscampagne tegen christenen in Iran gaat door. Ook al is de corona-

epidemie wijdverbreid in Iraanse gevangenissen, christenen worden keer op keer 

gearresteerd vanwege hun overtuiging en lopen daarom het acute risico besmet te 

raken met het coronavirus. 

Vooral Iraanse christenen met een moslimverleden worden getroffen door de vervolging. Hier zijn enkele 

voorbeelden: 

 

De christenen Mohammed Vafadar, Kamal Naamanian, Hossein Kadivar en Khalil 

Dehghanpour, die tot een christelijke gemeenschap in de Noord-Iraanse stad Rasht 

behoren, werden op 2 juni in de Evin-gevangenis in Teheran opgesloten. Voormalige 

moslims die het christelijk geloof hebben aanvaard worden vanwege hun geloof 

voor vijf jaar opgesloten. 

De vier mannen werden begin 2019 gearresteerd na invallen in hun huizen of bij 

kerkdiensten in hun eigen parochies en daarna tijdelijk op borgtocht vrijgelaten. In 

oktober 2019 werden ze door een regime-rechtbank veroordeeld tot vijf jaar gevangenis wegens vermeend 'in 

gevaar brengen van de staatsveiligheid'. Eind februari 2020 werden de vonnissen definitief bevestigd. 

Ondertussen werd in Teheran de hoorzitting op 1 juni voor vijf christenen die tot lange gevangenisstraffen waren 

veroordeeld opnieuw zonder opgaaf van redenen uitgesteld. Sinds 2017 zijn pastoor Victor Bet-Tamraz, zijn vrouw 

Shamiram Issavi, Kavian Fallah-Mohammadi, Amin Afshar-Naderi en Hadi Asgari (foto van links naar rechts) bezorgd 

en bang voor de bevestiging van de vonnissen en de daaropvolgende jaren van gevangenisstraf. 

Pastor Victor en zijn vrouw Shamiram worden al jaren vervolgd door het regime in Teheran. Pastor Victor leidde de 

Assyrische Pinksterkerk van Teheran totdat deze in 2009 door het regime werd gesloten. De pastoor werd op 26 

december 2014 gearresteerd terwijl hij samen met andere christenen Kerstmis vierde. Na enkele maanden in de 

Evin-gevangenis in Teheran te hebben gezeten, werd hij op borgtocht vrijgelaten. In juli 2017 werd hij door een 

regime-rechtbank veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens het verspreiden van het evangelie. 

Shamiram Issavi werd in januari 2018 door een rechtbank in Teheran eveneens veroordeeld tot tien jaar 

gevangenisstraf. Ze wordt beschuldigd van "het in gevaar brengen van de staatsveiligheid" omdat ze heeft 
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deelgenomen aan seminars over christelijke kwesties in het buitenland en actief is in de huiskerk van haar man. 

Kavian Fallah-Mohammadi, Hadi Asgari en Amin Afshar-Naderi zijn voormalige moslims die het christelijk geloof 

hebben aangenomen en behoren tot de huiskerk van Pastor Victor. Op 26 augustus 2016 werden ze gearresteerd 

tijdens een bijeenkomst met andere leden van de gemeenschap. De christenen werden vervolgens maandenlang 

vastgehouden in de Evin-gevangenis in Teheran en verhoord. Ze werden vervolgens tijdelijk vrijgelaten tegen 

betaling van een borgtocht. 

Er volgden beschuldigingen van "het in gevaar brengen van de staatsveiligheid" en begin juli 2017 werd Amin Afshar-

Naderi veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, terwijl Kavian Fallah-Mohammadi en Hadi Asgari elk werden 

veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Amin Afshar-Naderi werd vastgehouden van Kerstmis 2014 tot februari 

2015. De rechterlijke macht van het regime beschuldigt hem ervan de bijbel te verspreiden en in 

thuisgemeenschappen te werken. 

Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om zich in te zetten voor de christenen die in Iran 

worden vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn nodig om te voorkomen dat christenen 

jarenlang worden opgesloten vanwege hun geloof. Volgens de Wereldvervolgingsindex van 2020 behoort het regime 

van Teheran tot de 10 ergste vervolgers van christenen in de wereld. 
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Vervolging in Iran: christenen die wegens hun overtuiging tot de 
gevangenis zijn veroordeeld 

9 juli 2020 - Bij razzia’s tegen christelijke huisgemeenten in drie Iraanse steden 
werden opnieuw twaalf christenen gearresteerd. Mensenrechtenactivisten 
roepen op tot onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen die worden 
vastgehouden, simpelweg omdat ze hun mensenrecht op vrijheid van 
godsdienst hebben uitgeoefend. 

Mensenrechtenactivisten hebben gemeld dat eind juni in de zuidwestelijke 
Iraanse stad Bushehr zeven voormalige moslims die het christelijk geloof 
aanvaardden werden veroordeeld tot gevangenisstraffen en verbanning, boetes en werkverboden. 

De in de stad Bushehr veroordeelde christenen zijn v.l.n.r.: Pooriya Peyma, Fatemeh Talebi, Maryam Falahi, Sam 
Khosravi, Habib Heydari, Sasan Khosravi, Marjan Falahi. 

De vier mannen onder deze christenen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen. Habib Heydari en de broers Sam 
en Sasan Khosravi moeten elk een jaar de gevangenis in, Pooriya Peyma drie maanden. De gebroeders Khosravi 
lopen ook het risico om na het uitzitten van hun straf voor twee jaar naar afgelegen locaties in Iran te worden 
verbannen. 

De drie vrouwen, Fatemeh Talebi en de zussen Maryam en Marjan Falahi, kregen een boete. Verpleegster Maryam 
Falahi heeft een levenslang arbeidsverbod in staatsinstellingen, waaronder ook het ziekenhuis waar ze al 20 jaar 
werkt, opgelegd gekregen. 

De zeven voormalige moslims werden op 1 juli 2019 in Bushehr door de regime-politie gearresteerd. Ze werden met 
geweld weggevoerd na invallen in hun huizen en werkplekken. Bijbels, christelijke literatuur en afbeeldingen, maar 
ook computers en tal van persoonlijke voorwerpen werden in beslag genomen. 

De vrouwen en mannen werden vervolgens meer dan twee weken in eenzame opsluiting vastgehouden op het 
hoofdkantoor van de geheime dienst in Bushehr en verhoord zonder toegang tot advocaten. Vervolgens werden ze 
op borgtocht vrijgelaten en aangeklaagd. 

Ondertussen werd bekend dat op 30 juni en 1 juli in drie Iraanse steden ten minste 12 christenen werden 
gearresteerd nadat Gardisten van het regime daar de christelijke huisgemeenten waren binnengevallen. De 
arrestaties vonden plaats in Teheran, de in de buurt van Teheran gelegen stad Karaj en in de west-Iraanse stad 
Malayer. Ooggetuigen meldden dat de arrestanten mishandeld werden. Tientallen andere christenen dreigen 
binnenkort te worden opgeroepen voor verhoor. 

Tot de gearresteerden in Teheran behoren onder meer de christen Joseph Shahbazian, een lid van de Iraans-
Armeense gemeente, en vijf voormalige moslims die het christelijk geloof hebben aanvaard. Ze worden op een 
onbekende locatie vastgehouden. 

De arrestaties en straffen van christenen maken deel uit van een vervolgingscampagne door het islamistische regime 
in Iran die met name gericht is tegen christenen van islamitische afkomst. Het regime verergert de onderdrukking 
van religieuze minderheden en negeert zijn verplichtingen krachtens het internationaal recht. 
Mensenrechtenactivisten roepen op tot de onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen die alleen maar worden 
vastgehouden omdat ze hun mensenrecht op vrijheid van godsdienst hebben uitgeoefend. 

 

Schendingen van de godsdienstvrijheid: 
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Iraanse Christen in beperking 
4 augustus 2020 - Met aanhoudende straffen en gevangennemingen schendt het Iraanse regime de mensenrechten 

van christenen met betrekking tot de godsdienstvrijheid en brengt het hen in levensgevaar, omdat in de overvolle 

gevangenissen COVID-19 rond raast; er zijn geen beschermingsmiddelen voor de gevangenen. 

De Iraanse christen Joseph Shahbazian, die louter vanwege zijn geloof gevangen gezet is in de Evin gevangenis in 

Teheran, werd vrijlating geweigerd. Van zijn familie werd gevraagd om voor voorlopige ontheffing van zijn 

gevangenisstraf een dwangsom te betalen die zo hoog was dat de familie die niet op kon brengen. 

 De 56-jarige Shahbazian, die lid is van de Iraans-Armeense gemeente, werd op 30 juni in Teheran opgepakt, nadat 

Gardisten van het regime in drie Iraanse steden razzia’s hadden gehouden in christelijke huisgemeenten. Daarbij 

werden in Teheran, in het naburige stadje  Karaj en in Malayer in West-Iran minstens 12 christenen gearresteerd. 

Ooggetuigen zeiden dat de gevangenen werden mishandeld terwijl ze werden afgevoerd. 

De arrestanten, onder wie meerdere voormalige moslims die nu christen zijn geworden, wordt door officier van 

justitie van het regime “in gevaar brengen van de staatsveiligheid door het verbreiden van het Evangelie” verweten. 

Volgens berichten werden in Teheran, Karaj en Malayer in de laatste weken minstens 35 christenen gevangen 

genomen, verhoord of voor verhoor opgeroepen. Hun families werden onder druk gezet om te zorgen dat die over 

de arrestaties en de verhoren zouden zwijgen. 

Ook de Iraanse christin Maliheh Nazari (is weer onterecht in gevangenschap. Ook haar vrijlating werd onmogelijk 

gemaakt door de oplegging van een extreem hoge dwangsom. De 46-jarige voormalige moslima is getrouwd en 

moeder van twee zonen. Zij werd op 30 juni in haar woning in Teheran gearresteerd, nadat de Gardisten daar 

huiszoeking deden. Daarbij namen zij de computer, een mobiele telefoon en boeken in beslag. 

Sinds haar arrestatie heeft mevrouw Nazari geen toegang gehad tot rechtsbijstand. Ze werd daarna vastgehouden in 

de Evin Gevangenis. Op 22 juli werd de gevangene zonder aankondiging vooraf naar de Gharchak 

vrouwengevangenis in de voorstad Varamin overgebracht. Deze gevangenis, waar politieke gevangenen samen met 

gewone strafgevangenen vastzitten, is heel berucht vanwege onmenselijke en onhygiënische toestanden. Politieke 

gevangenen staan daar telkens weer bloot aan geweld en mishandeling. 

 

In juli heeft een rechtbank van het regime in de Zuid-Iraanse stad Shiraz de tweejarige gevangenisstraf bevestigd, 

waartoe de 65-jarige christen Ismaeil Maghrebinejad in februari 2020 was veroordeeld. Voor hem dreigt nu elk 

moment gevangenneming. De voormalige moslim, die een tiental jaar geleden al het christelijk geloof heeft 

aangenomen, wordt door officier van justitie van het regime vervolgd, omdat hij zijn recht op godsdienstvrijheid 

gebruikt. 

Ismaeil Maghrebinejad werd op 25 januari 2019 in Shiraz gearresteerd. Zijn woning werd toen door Gardisten van 

het regime doorzocht. Bijbels en andere Christelijke boeken werden inbeslaggenomen. Hij werd toen door het 

betalen van een dwangsom voorlopig vrijgelaten. 

Met aanhoudende straffen en gevangennemingen schendt het regime in Iran het recht op godsdienstvrijheid van 

christenen, en brengt zij hen in levensgevaar, omdat de ziekte COVID-19 in de overvolle Iraanse gevangenissen rond 

raast; er zijn daar geen beschermingsmiddelen voor de gevangenen. Mensenrechtenactivisten eisen de directe 

vrijlating van alle gevangenen, die louter vanwege hun geloof, ten onrechte, in gevangenschap verkeren. 

 

COVID-19: Christelijke gevangenen onder de zieken in de Evin-gevangenis in 

Teheran 
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16 augustus 2020 - SMV en Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om op te komen voor de 

christenen die in Iran worden vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn nodig, vooral tijdens 

de coronacrisis, om de vrijlating van de onrechtvaardig gedetineerde christenen te bewerkstelligen. 

De christenen die in de Evin-gevangenis van Teheran zijn opgesloten, zijn (van links naar rechts afgebeeld): Nasser 

Navard Gol-Tapeh, Zaman Fadaee, Yousef Nadarkhani, Mohammad Reza Omidi en Mohammad Ali Mossayebzadeh. 

Begin augustus werden 17 van de ongeveer 60 gevangenen in afdeling 8 van de Evin-gevangenis in Teheran, waarin 

voornamelijk politieke gevangenen worden vastgehouden, getest op het coronavirus. Twaalf van hen testten positief 

en werden op 10 augustus overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis. Onder hen is de christen 

Mohammad Ali Mossayebzadeh, die uitsluitend om zijn geloof gevangen zit. Hoewel ze in de gevangenis niet 

adequaat kunnen worden verzorgd, wordt de zieken zowel een tijdelijke vrijlating als overbrenging naar een 

ziekenhuis buiten de gevangenis ontzegd. 

De andere gevangenen die in afdeling 8 worden vastgehouden zijn nog niet getest, hoewel verschillenden onder hen 

symptomen van COVID-19 hebben. Onder hen ook de christelijke gevangenen Yousef Nadarkhani, Zaman Fadaee en 

Nasser Navard Gol-Tapeh. Familieleden zijn vooral bezorgd over de 59-jarige Nasser Navard Gol-Tapeh, die ondanks 

zijn hoge koorts nog steeds in zijn overvolle cel wordt vastgehouden. Hij krijgt niet de medische zorg die hij nodig 

heeft. 

 

Christen Mohammad Ali Mossayebzadeh, die COVID-19 heeft, behoort tot de huisgemeente van pastor Youcef 

Nadarkhani in de noordelijke Iraanse stad Rasht. De voormalige moslim werd in juli 2017 samen met pastoor Youcef 

Nadarkhani en andere gemeenteleden veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. De reden voor de veroordeling was 

zijn bekering tot het christendom en zijn actieve deelname aan de huisgemeente. Mohammad Ali Mossayebzadeh zit 

sinds juli 2018 in gevangenschap. 

Ondertussen werd bekend dat begin augustus vier leden van deze huisgemeente in Rasht werden veroordeeld tot in 

totaal 13 jaar gevangenisstraf. De rechterlijke macht van het regime beschuldigt hen ervan zich tot het christelijk 

geloof bekeerd te hebben en "de veiligheid van de staat in gevaar te brengen" door het evangelie te verspreiden. De 

echtelieden Ramin Hassanpour en Kathrin Sajadpour werden respectievelijk veroordeeld tot vijf en twee jaar 

gevangenisstraf. Gemeenteleden Hadi Rahimi en Sakine Behjati werden respectievelijk veroordeeld tot vier en twee 

jaar gevangenisstraf. De vier christenen zijn momenteel op borgtocht vrijgelaten en staan op het punt in beroep te 

gaan tegen de vonnissen. Ramin Hassanpour en Kathrin Sajadpour hebben twee zoons van 16 en 7 jaar. 

De vervolging van christenen in Iran komt tot een hoogtepunt. De situatie wordt steeds bedreigender, vooral voor 

mensen die zich van de islam tot het christendom bekeerd hebben. In de afgelopen weken zijn in verschillende 

Iraanse steden 35 christenen gearresteerd. Tegelijkertijd vonden tientallen huiszoekingen plaats. 

Het regime in Teheran stelt de gevangenen bloot aan het acute gevaar besmet te raken met het coronavirus. Het 

virus vormt een bijzonder risico voor gevangenen, die meestal in onmenselijke en onhygiënische omstandigheden 

moeten leven. 

Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om op te komen voor de christenen die in Iran worden 

vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn nodig, vooral tijdens de coronacrisis, om de vrijlating 

van de onrechtvaardig gedetineerde christenen te bewerkstelligen. 

 

Wrede vervolging van christenen in Iran: vijf christenen veroordeeld tot 50 jaar 

gevangenisstraf 
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29 augustus 2020 - De onderdrukking van de christelijke gemeenschappen in Iran komt op alarmerende wijze tot een 

hoogtepunt. Het regime in Teheran schendt systematisch de mensenrechten van christenen door middel van 

willekeurige uitspraken en lange gevangenisstraffen. 

Pastor Victor Bet-Tamraz, zijn vrouw Shamiram Issavi, Kavian Fallah-Mohammadi, Amin Afshar-Naderi en Hadi Asgari 

werden in Teheran veroordeeld tot in totaal 50 jaar gevangenisstraf. 

Half augustus werd bekend dat de gevangenisstraffen die in 2017 en 2018 aan vijf leden van een christelijke 

gemeenschap in Teheran waren opgelegd officieel bevestigd zijn door de rechterlijke macht van het regime. Dit 

betekent dat de vijf christenen uitsluitend vanwege hun geloof in totaal 50 jaar gevangenisstraf krijgen. 

De vijf christenen, die nog op borgtocht vrij zijn, gingen in 2017 en 2018 in beroep tegen de gevangenisstraffen. 

Sindsdien zijn er verschillende zittingen in hoger beroep gepland, die de rechterlijke macht herhaaldelijk heeft 

uitgesteld. Na bijna drie jaar van zorgen en angst kregen deze christenen nu te horen dat hun hoger beroep definitief 

is afgewezen. Ze moeten binnenkort hun straffen uitzitten. 

Pastor Victor en zijn vrouw Shamiram worden al jaren vervolgd door het regime van Teheran. Pastor Victor leidde de 

Assyrische Pinksterkerk van Teheran totdat deze in 2009 door het regime werd gesloten. Op 26 december 2014 werd 

de predikant gearresteerd terwijl hij thuis met andere christenen Kerstmis vierde. Na enkele maanden in de Evin-

gevangenis van Teheran werd hij voorlopig op borgtocht vrijgelaten. In juli 2017 werd hij door een rechtbank 

veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens het verspreiden van het evangelie. 

Shamiram Issavi werd in januari 2018 door een rechtbank in Teheran veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Ze 

wordt beschuldigd van "het in gevaar brengen van de staatsveiligheid" omdat ze heeft deelgenomen aan 

buitenlandse seminars over christelijke onderwerpen en actief is in de huisgemeente van haar man. 

Kavian Fallah-Mohammadi, Hadi Asgari en Amin Afshar-Naderi zijn voormalige moslims die het christelijk geloof 

hebben aangenomen en behoren tot de huisgemeente van dominee Victor. Op 26 augustus 2016 werden ze 

gearresteerd tijdens een bijeenkomst met andere gemeenteleden. Vervolgens werden zij maandenlang in de Evin-

gevangenis in Teheran vastgehouden en ondervraagd. Ze werden vervolgens voorlopig op borgtocht vrijgelaten. 

Dit werd gevolgd door beschuldigingen van "het in gevaar brengen van de staatsveiligheid" en begin juli 2017 werd 

Amin Afshar-Naderi veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, terwijl Kavian Fallah-Mohammadi en Hadi Asgari elk tot 

10 jaar gevangenisstraf werden veroordeeld. Amin Afshar-Naderi zat al opgesloten van Kerstmis 2014 tot februari 

2015. De rechterlijke macht van het regime beschuldigt hem ervan de Bijbel te verspreiden en aan huisgemeenten 

mee te werken. 

Mensenrechtenactivisten hebben opnieuw een beroep gedaan op de wereldgemeenschap om op te komen voor de 

christenen die in Iran worden vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn nodig om te 

voorkomen dat christenen jarenlang gevangen worden gezet vanwege hun geloof. Volgens de 

Wereldvervolgingsindex 2020 is het regime van Teheran een van de 10 ergste christenvervolgers ter wereld. 
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Christenvervolging: Iraanse christen gestraft met 80 zweepslagen 

20 oktober 2020 - De situatie in Iran wordt steeds bedreigender, vooral voor mensen die zich hebben bekeerd van 

de islam tot het christendom en die aandringen op hun recht op godsdienstvrijheid. Ze worden voortdurend 

onderworpen aan represailles en wrede straffen. 

De christen Mohammad Reza Omidi (foto) werd op 14 oktober in de noord-Iraanse stad Rasjt gestraft met 80 
zweepslagen, alleen maar vanwege zijn geloof. De regeringsrechter gebruikte het voorwendsel dat hij miswijn had 
gedronken tijdens een kerkdienst. 

Geseling is een van de wrede, onmenselijke en onterende straffen die volgens het internationaal recht verboden zijn. 
Het regime in Iran blijft echter aandringen op het gebruik van dergelijke brute lijfstraffen. Dit is een indicatie van de 
schokkende minachting voor fundamentele menselijke waarden door de machthebbers in Iran. 
Mensenrechtenactivisten roepen reeds lang op tot afschaffing van alle soorten van dergelijke straffen. 

De voormalige moslim Mohammad Reza Omidi wordt al jaren vervolgd vanwege het aannemen van het christelijk 
geloof. Na twee jaar in de Evin-gevangenis in Teheran werd hij medio 
september 2020 tot ballingschap veroordeeld. Omidi moet nu twee jaar 
wonen in de zuidwestelijke Iraanse stad Borazjan, meer dan 1000 kilometer 
verwijderd van zijn geboorteplaats Rasht en zijn christelijke huiskerk. 

Mohammad Reza Omidi werd voor twee jaar naar het zuidwesten van Iran 
verbannen en moest zijn vrouw en twee dochters (foto) achterlaten in zijn 
geboorteplaats Rasht. 

Half oktober kreeg Omidi van de rechtbank van het regime het bevel om voor korte tijd terug te keren naar Rasht, 
waar de wrede geseling plaatsvond. De christen werd in 2013 al met 80 zweepslagen gemarteld maar ondanks alle 
represailles blijft hij vasthouden aan zijn geloof. 

De vervolging van christenen in Iran wordt erger. De situatie wordt steeds 
bedreigender, vooral voor mensen die zich van de islam tot het 
christendom hebben bekeerd en aandringen op hun recht op 
godsdienstvrijheid. 

Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om op te 
komen voor de christenen die in Iran worden vervolgd. Internationale 
aandacht en massale publieke druk zijn dringend nodig om de vervolging 
van christenen in Iran te stoppen. 
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Iran: de rechterlijke macht van het regime straft nog meer christenen met 
gevangenisstraf en zweepslagen 

25 november 2020  

Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om op te komen voor de christenen die in 
Iran worden vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn dringend nodig om de 

vervolging van christenen in Iran te stoppen. 

De vervolging van christenen in Iran wordt erger. De situatie 
wordt steeds bedreigender, vooral voor mensen die zich hebben 
bekeerd van de islam tot het christendom en die aandringen op 
hun recht op religieuze vrijheid. 

Mensenrechtenactivisten meldden dat in november in Iran 
opnieuw een christen werd gegeseld vanwege zijn geloof. Zaman 
Fadaee (foto) werd op 15 november in de Evin-gevangenis in 
Teheran met 80 zweepslagen gestraft. De rechterlijke macht van 
het regime gebruikte het voorwendsel dat hij tijdens een 

kerkdienst miswijn had gedronken. 

Geseling is een van de wrede, onmenselijke en onterende straffen die volgens het internationaal recht verboden zijn. 
Het regime in Iran blijft echter aandringen op het gebruik van dergelijke brute lijfstraffen. Dit is een indicatie van de 
schokkende minachting voor fundamentele menselijke waarden door de machthebbers in Iran. 
Mensenrechtenactivisten roepen reeds lang op tot afschaffing van al dat soort straffen. 

De voormalige moslim Zaman Fadaee wordt al jaren vervolgd vanwege het aannemen van het christelijk geloof. Hij 
zit momenteel een gevangenisstraf van zes jaar uit in de Evin-gevangenis van Teheran wegens lidmaatschap van een 
christelijke huiskerk. Hij zal daarna een verbanning van twee jaar moeten ondergaan in een gebied dat ver 
verwijderd is van zijn noordelijke Iraanse geboorteplaats Rasht en zijn christelijke huiskerk. 

Ondertussen werd bekend dat op 24 oktober in Teheran nog eens vier christenen werden veroordeeld tot in totaal 
35 jaar gevangenisstraf. De christenen Mehdi Akbari (m), Mehdi Roohparvar (m), Fatemeh Sharifi (v) en Simin 
Soheilinia (v) worden er door de rechterlijke macht van het regime van beschuldigd zich van de islam tot het 
christendom te hebben bekeerd en tot een christelijke huiskerk te behoren. 

De gevangenisstraffen tegen de vier christenen werden uitgesproken door rechter Mohammad Moghisseh, die 
berucht is vanwege zware, onrechtvaardige straffen tegen politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten. Hij is 
een van de functionarissen van het Iraanse regime aan wie de Europese Unie inreisverboden en bevriezing van 
eigendommen heeft opgelegd omdat is aangetoond dat zij al jaren ernstige schendingen van de mensenrechten 
hebben gepleegd. 

Met de straffen en opsluitingen schendt het Iraanse regime het mensenrecht van christenen op religieuze vrijheid en 
brengt het hun leven in gevaar, aangezien COVID-19 hoogtij viert in de overvolle Iraanse gevangenissen, waar geen 
beschermende maatregelen voor de gevangenen zijn. 

Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om op te komen voor de christenen die in Iran worden 
vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn dringend nodig om de vervolging van christenen in 
Iran te stoppen. 

B: 
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Urgente Campagne: De Covid-19 pandemie brengt het leven in 

gevaar van activisten die zich inzetten tegen kinderarbeid, 

leraren en mensenrechtenactivisten die in de gevangenis 

verblijven. 

We roepen de wereldgemeenschap op zich in te zetten voor 

de invrijheidstelling van alle gedetineerde 

gewetensbezwaarden. 

 

SMV heeft telkens weer de internationale gemeenschap opgeroepen tot het 

instellen van een feiten-onderzoekscommissie voor de Iraanse gevangenissen, en 

om informatie te verzamelen over de gevangenen, in het bijzonder diegenen die 

zijn verdwenen en gewond zijn als gevolg van de grote, landelijke opstand van 

november 2019, en nu ook over de mensen die nu lijden aan COVID-19. 

Iran: waarschuwing voor een grote ramp in gevangenissen 

11 april 2020 
 

SMV waarschuwt voor misdaden tegen de menselijkheid in de 
gevangenissen van het regime en dringt er bij de secretaris-generaal van 
de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad, de Mensenrechtenraad en de 
Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN op aan onmiddellijk 
actie te ondernemen om de levens van de gevangenen te redden. 

 

Alle gevangenen, vooral politieke gevangenen, moeten worden 

vrijgelaten 

 
 
In de gevangenissen van het Iraanse regime lopen gevangenen het risico het coronavirus op te lopen als gevolg van 
criminele nalatigheid van het regime. 
Een oproep tot dringende actie om gevangenen, in het bijzonder politieke gevangenen, vrij te laten 
Ondanks de pandemie van het coronavirus weigert het onmenselijke klerikale regime gevangenen, in het bijzonder 
politieke gevangenen, vrij te laten. 
De heer Mohammad Hossein Sepehri, een leraar die om politieke redenen in Mashhad gevangen zit, heeft volgens 
zijn broer het coronavirus opgelopen. De handlangers van het regime weigeren hem echter vrij te laten. Hij werd 
vorige week veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. 
 
Op 30 maart 2020 zijn in de Sepidar-gevangenis in Ahvaz door de IRGC minstens tien gevangenen doodgeschoten, 
onder wie Faizullah Mokhtari, Sajjad Pishdad (Mahrooi), Alireza Hajivand, Mohammad Tamoli, Mohammad Lefteh, 



SMV STICHTING VOOR MENSENRECHTEN VRIENDEN                                                                                         7. Alle Campagnes 2020 14 

 

Mohammad Salamat, Ali Khafaji, Majid Zobidi, Shahin Zuhairi en Seyed Reza Khorsani (Moghinami). Twee 
gevangenen, Majid Qaitasi en Ismail Qalavand, werden gedood tijdens de opstand in de Shiban-gevangenis op 31 
maart 2020. 
 
Hoewel Faizullah Mokhtari door het hoofd is geschoten hebben ze in de overlijdensakte verstikking als oorzaak 
opgegeven. De afdeling van de inlichtingendienst van het Iraanse regime in Ahvaz heeft de nabestaanden van de 
slachtoffers van de gevangenissen van Sheiban en Sepidar gewaarschuwd tegen het bekendmaken van de 
doodsoorzaak van hun dierbaren. Om bekendmaking van het nieuws over de meedogenloze repressie tegen de 
gevangenen te voorkomen worden de telefoonlijnen van de gevangenissen afgesloten en reageren de 
(gevangenis)ambtenaren niet op vragen van de families. Op zondag 5 april protesteerde een groot aantal 
familieleden van de gevangenen voor het gebouw van de rechterlijke macht van het regime in Ahvaz. 
 
Veel gevangenen in verschillende gevangenissen in het land, waaronder de gevangenis van Groot Teheran 
(Fashafuyeh), Ghezel Hesar, Evin, Urmia, etc., hebben het Coronavirus opgelopen en sommigen zijn overleden. Deze 
gevangenissen huisvesten enkele malen meer gevangenen dan waarop ze berekend zijn en missen zelfs de meest 
minimale gezondheidsvoorzieningen. 
 
Bovendien heeft de rechterlijke macht van de moellahs een maffia van diefstal en misdaad in gevangenissen 
opgezet. Ze gebruiken gevangenen als slaven, smokkelen drugs de gevangenissen in, persen de gevangenen en hun 
families af, stelen het voedselrantsoen van de gevangenen en hebben gevangenissen tot een belangrijke 
inkomstenbron voor de rechterlijke macht gemaakt. De Gevangeniscoöperatie, met meer dan 1200 winkels in de 
gevangenissen van Iran, is een substantiële bron van inkomsten geworden voor de rechterlijke macht van de 
moellahs door de producten die gevangenen nodig hebben voor meerdere keren de werkelijke prijs te verkopen en 
de gevangenen zo geld af te persen. 
 

Iran: Represailles tegen mensenrechtenverdedigsters 

In Iran betalen mensenrechtenactivisten een hoge prijs voor hun moed. Vanwege hun overtuiging en vreedzame 
protesten worden ze onder het mom van "gevaar voor de staatsveiligheid" hevig vervolgd. 

Terwijl het regime in heel Iran onderdrukking gebruikt om verdere burgerprotesten tegen de dictatuur te voorkomen 
worden bekende mensenrechtenverdedigsters in toenemende mate het slachtoffer van represailles. 

Mensenrechtenactivist Atena Daemi ،die sinds 2016 in de Evin-gevangenis in Teheran wordt vastgehouden, werd op 
26 januari opnieuw aangeklaagd. De rechterlijke macht van het regime beschuldigt haar van "misdrijven tegen de 
staatsveiligheid" omdat zij vanuit de gevangenis herhaaldelijk oproept tot afschaffing van de doodstraf in Iran. 

Bovendien wordt haar ook ten laste gelegd dat ze meermaals geprotesteerd 
heeft tegen strafmaatregelen die haar en andere gevangenen in de gevangenis 
opgelegd werden. 

De rechterlijke macht van het regime beschuldigt Atena Daemi er ook van, dat 
zij in december samen met zeven andere gedetineerde 
mensenrechtenverdedigsters in een open brief haar solidariteit heeft betuigd 
met de families van de demonstranten die in november 2019 door 
regeringstroepen zijn vermoord. De gedetineerde vrouwen kondigden aan dat 

ze in de gevangenis een wake ter gedachtenis aan de dodelijke slachtoffers zouden houden. Vervolgens werd een 
bezoekverbod van drie weken aan hen opgelegd. Eind december werd Atena Daemi bovendien in eenzame 
opsluiting gezet en bedreigd met ballingschap naar een verre gevangenis. 

De 32-jarige mensenrechtenactiviste heeft geen toegang tot rechtsbijstand. Ondanks haar slechte gezondheid krijgt 
ze niet de nodige medische zorg. Amnesty International heeft herhaaldelijk verzocht om onmiddellijke vrijlating van 
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Atena Daemi, die alleen maar gevangen wordt gehouden omdat ze haar recht op vrijheid van meningsuiting en 
vereniging heeft uitgeoefend. 

Atena Daemi werd in september 2016 in Teheran veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Ze werd gestraft voor 
het gebruik van vreedzame middelen om campagne te voeren tegen de doodstraf en voor de rechten en 
bescherming van kinderen en jongeren in Iran. Zij heeft informatie over mensenrechtenschendingen in Iran 
gepubliceerd en naar buitenlandse mensenrechtenorganisaties gestuurd. 

In september 2019 werd de mensenrechtenverdedigster veroordeeld tot drie jaar extra gevangenisstraf wegens 
protest tegen de executie van politieke gevangenen in de gevangenis. 

Op 15 januari werd de bekende mensenrechtenactiviste Shahnaz Akmali 
(foto) in de Evin-gevangenis in Teheran opgesloten. De 54-jarige moet daar 
een gevangenisstraf van een jaar uitzitten omdat ze opheldering en 
gerechtigheid eist voor de dood van haar zoon, die werd vermoord door de 
strijdkrachten van het regime. 

Shahnaz Akmali werd een mensenrechtenactiviste nadat haar zoon Mostafa in 
2009 tijdens vreedzame burgerprotesten tegen de dictatuur werd gedood. De 
26-jarige Mostafa Karimbeigi was een van de demonstranten die tijdens de 
massaprotesten op 27 december 2009 door regimetroepen werden 
doodgeschoten. Vijftien dagen na zijn verdwijning namen leden van de 
Revolutionaire Garde het gezin mee naar het mortuarium van de gevangenis 
van Kahrizak, waar ze het lichaam van Mostafa identificeerden. 

Daarna trad Shahnaz Akmali moedig in de openbaarheid en vroeg de 
rechterlijke macht om de verantwoordelijken voor de dood van haar zoon te 
vinden en rekenschap af te laten leggen. 

De afgelopen jaren heeft Shahnaz Akmali, samen met de moeders van andere 
slachtoffers van regeringsgeweld in Iran, deelgenomen aan waken en bijeenkomsten waar zij gerechtigheid eisen 
voor hun geliefden. Zij organiseerde ook publieke steun voor politieke gevangenen en hun families. Ze werd voor 
haar mensenrechtenwerk veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. 

Shahnaz Akmali bij het graf van haar vermoorde zoon 

In Iran betalen mensenrechtenactivisten een hoge prijs voor hun moed. 
Vanwege hun overtuiging en vreedzame protesten worden ze hevig vervolgd 
onder het mom van "gevaar voor de staatsveiligheid". 
Mensenrechtenverdedigers hebben internationale bescherming nodig. 
Aanhoudende wereldwijde aandacht en sterke publieke druk zijn nodig om 
de repressie in Iran te stoppen. 
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Mensenrechtenverdedigers in Iran veroordeeld tot vele jaren gevangenisstraf 

14 februari 2020  - In de stad Mashhad in het noordoosten van Iran zijn 15 

mensenrechtenactivisten, onder wie acht leraren, veroordeeld tot langdurige 

gevangenisstraffen, verbanning en afranselingen vanwege hun vreedzame inzet 

voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. 

Begin februari veroordeelde een rechtbank in Mashhad acht 
burgerrechtenactivisten tot een totaal van 72 jaar gevangenisstraf en enkele jaren 
ballingschap in Iran. Ze protesteerden in een open brief tegen de dictatuur en 
systematische onderdrukking in Iran en eisten het ontslag van de topregimeleider 
Khamenei. 

De acht burgerrechtenactivisten, Hashem Khastar, Abdol Rassoul Mortazavi, Mohammad Nourizad, Mohammad 
Hossein Sepehri, Hashem Rajai, Mohammad Hossein Pour Gonabadi, Morteza 
Qassemi en Fatemeh Sepehri, werden in augustus 2019 gearresteerd in verband 
met de brief die in juni werd gepubliceerd. De meesten van hen zijn nog steeds in 
hechtenis. Naast het aftreden van de regimeleider hadden ze opgeroepen tot 
fundamentele veranderingen in de grondwet van het land. 

Burgerrechtenactivist Hashem Khastar is een van de veroordeelden (foto). De 
gepensioneerde leraar werd veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf en drie jaar 
ballingschap. Hij werd op 11 augustus 2019 gearresteerd in Mashhad toen hij en 
andere demonstranten deelnamen aan een vreedzame wake voor een regime-
rechtbank. Het protest was gericht tegen het oneerlijke proces tegen een andere burgerrechtenactivist die dag. 
Hashem Khastar heeft deelgenomen aan tal van protesten voor de rechten van leraren en gepensioneerden en is de 
afgelopen jaren verschillende keren gearresteerd. 

Eind januari veroordeelde een rechtbank in Mashhad zeven leraren die betrokken zijn bij de lerarenbond tot 
langdurige gevangenisstraffen en afranselingen. De leraren, Mohammad-Reza Ramezanzadeh, Saeid Hagh Parast, Ali 
Foroutan, Mostafa Robati, Hassan Johari, Hamidreza Rajaei en Hossein 
Ramezan Pour, hadden in oktober 2018 deelgenomen aan een landelijke 
lerarenstaking voor sociale rechtvaardigheid. Ze werden vervolgens 
gearresteerd en zijn momenteel nog steeds vrij op borgtocht. 

Onder de veroordeelde leraren is Mohammad-Reza Ramezanzadeh, die lid is van 
het bestuur van de lerarenvereniging van de noordoostelijke Iraanse provincie 
Khorassan. 

In oktober 2018 gingen leraren in meer dan 60 steden in 23 Iraanse provincies 
in staking. Ze weigerden naar de klas te gaan en kwamen bij elkaar om te protesteren voor eerlijke lonen en tegen 
onderdrukking en meningscontrole in Iraanse onderwijsinstellingen. De leraren vroegen ook om de vrijlating van 
gevangen collega's. 

In Iran betalen mensenrechtenactivisten een hoge prijs voor hun moed. Vanwege hun overtuiging en vreedzame 
protesten worden ze onder het mom van "gevaar voor de staatsveiligheid" hevig vervolgd. 
Mensenrechtenverdedigers hebben internationale bescherming nodig. Aanhoudende wereldwijde aandacht en 
sterke publieke druk zijn nodig om de repressie in Iran te stoppen. 

Iran: Nog meer mensenrechtenverdedigers tot gevangenisstraffen 
veroordeeld 
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15 juli 2020  - In Teheran werden verscheidene mensenrechtenactivisten tot gevangenisstraffen veroordeeld. De 

wereldgemeenschap moet zich nadrukkelijk inzetten voor hen die alleen vanwege hun inzet voor de mensenrechten 

gearresteerd werden zodat zij onmiddellijk en zonder restricties worden vrijgelaten.  

De mensenrechtenactiviste Farangis Mazloumi werd in juli door een rechtbank in Teheran tot zes jaar 
gevangenisstraf veroordeeld. De onrecht-justitie beschuldigt haar van propaganda tegen het regime en contact met 
de oppositiegroeperingen in Iran.  

Farangis Mazloumi is de moeder van de fotograaf en internetjournalist Soheil Arabi, die vanwege zijn kritiek op het 
regime gevangen zit in de Fashafouyeh-gevangenis aan de rand van Teheran.  Farangis Mazloumi heeft zich steeds 
weer, via waken en via het internet, ingezet voor de in vrijheidstelling van haar zoon, die al sedert 2013 gevangen zit. 
Na enkele bezoeken aan haar zoon heeft zij vrijelijk gesproken over de mishandelingen waaraan haar zoon in de 
gevangenis werd blootgesteld.   

Omdat Farangis Mazloumi niet bereid was om de schending van de mensenrechten van haar zoon en die van andere 
politieke gevangenen te verzwijgen werd ze blootgesteld aan allerlei repressies van de autoriteiten.  Zo werd haar, 
na grote moeite en lange wachttijden verkregen toestemming om haar zoon te bezoeken,  meerdere malen weer 
ingetrokken.  

Tenslotte werd Farangis Mazloumi vanwege haar mensenrechtenwerk op 22 juli 2019 in Teheran gearresteerd. Ze 
werd tot 8 oktober 2019 in de Evin gevangenis van Teheran gedetineerd en daarna tegen betaling van een borgsom 
voorlopig in vrijheid gesteld. Na een oneerlijk proces volgde daarop, in juli 2020, de veroordeling tot zes jaar 
gevangenisstraf.  

De zoon van Farangis Mazloumis, de 35-jarige Soheil Arabi, die getrouwd is en een dochter heeft, werd in 2017 
bekroond met de prijs voor de persvrijheid van de organisatie “Verslaggevers zonder Grenzen”. Soheil Arabi werd in 
de herfst van 2013 gearresteerd, omdat hij zich via Facebook kritisch had uitgelaten over het regime en zijn leiders. 
In 2015 werd hij vanwege zogenoemde „belediging van Islamitische Heiligheden“ ter dood veroordeeld.  Bij een 
beroepsprocedure werd dit vonnis teruggebracht naar zeven en half jaar gevangenisstraf. In juli 2018 werd Soheil 
Arabi, vanwege zogenaamde „Propaganda tegen het regime“ in brieven, die die hij in de gevangenis had geschreven, 
tot een verdere zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. 

Tot de mensenrechten-verdedigers die in juli 2020 in Teheran tot gevangenisstraffen werden veroordeeld behoren 
ook de arts Hani Yazerloo en zijn zoon Houd. Ze werden beiden vanwege zogenoemde „Propaganda tegen het 
regime“ tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dr. Yazerloo en zijn zoon werden op 7 juli 2019 gearresteerd en 
meerdere weken vast gehouden in vleugel 209 van de Evin gevangenis, die is toegewezen aan de geheime dienst van 
het bewind. Ze werden daarna, na betaling van een borgsom, weer voorlopig vrij gelaten.  

Vanwege hun kritiek op het regime en hun inzet voor de mensenrechten zaten Dr. Hani Yazerloo en zijn zoon in de 
voorbije jaren meermaals in de gevangenis.  Houd Yazerloo was van 2008 tot 2011, na een geconstrueerde 
beschuldiging van „Het in gevaar brengen van de staatsveiligheid“, gedetineerd in de beruchte Rajai-Shahr 
gevangenis van Karaj. 

In Iran betalen mensenrechtenverdedigers een hoge prijs voor hun moed. Ze worden door het regime met alle 
middelen vervolgd. Mensenrechtenverdedigers documenteren deze schendingen van de grondrechten en berichten 
erover. Ze staan in contact met internationale mensenrechtenorganisaties en met de media om informatie te geven 
over de toestand in Iran en effectieve hulp te verkrijgen. De wereldgemeenschap moet zich nadrukkelijk inzetten 
voor hen die alleen vanwege hun inzet voor de mensenrechten gearresteerd werden zodat zij onmiddellijk en zonder 
restricties worden vrijgelaten. 
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“Onrechtspraak” in Iran: mensenrechtenactiviste gestraft met langdurige 
detentie 

17 juli 2020  

De Iraanse mensenrechtenactiviste Atena Daemi wordt de vrijlating geweigerd omdat ze volhardt in haar 
overtuigingen. Met behulp van geconstrueerde beschuldigingen en willekeurige uitspraken wordt haar 
gevangenisstraf steeds weer verlengd. 

 Het regime in Teheran zet de represailles tegen de gedetineerde mensenrechtenactiviste Atena Daemi (foto) voort. 
Omdat ze vasthoudt aan haar overtuigingen en ook in de gevangenis tegen schendingen van de mensenrechten 
protesteert wordt Atena Daemi herhaaldelijk gestraft met nieuwe vonnissen en verlengde straffen. 

De 32-jarige mensenrechtenactiviste wordt sinds 2016 vastgehouden in de Evin-gevangenis in Teheran omdat zij zich 
met vreedzame middelen inzette tegen de doodstraf en voor de rechten en bescherming van kinderen en jongeren 
in Iran. Ze publiceerde informatie over schendingen van de mensenrechten in Iran en protesteerde online tegen de 
massale executies van politieke gevangenen in de jaren tachtig. 

Eigenlijk had Atena Daemi op 4 juli 2020 vrijgelaten moeten worden. Haar vrijlating wordt echter geweigerd omdat 
ze nu opnieuw een gevangenisstraf van twee jaar, waartoe ze in september 2019 is veroordeeld, moet uitzitten. De 
reden voor deze straf was dat zij vanuit de gevangenis protesteerde tegen de executies van politieke gevangenen in 
2018. 

 Atena Daemi's moeder en vader protesteert buiten de Evin-gevangenis voor de vrijlating van haar dochter. 

Atena Daemi werd in januari 2020 voor de derde keer aangeklaagd. In deze aanklacht beschuldigde de rechterlijke 
macht van het regime haar ervan, dat zij in december 2019 samen met zeven andere gedetineerde 
mensenrechtenverdedigers in een open brief haar solidariteit betuigde met de families van de demonstranten die in 
november 2019 door regeringstroepen waren gedood,. De gedetineerde vrouwen kondigden aan dat ze in de 
gevangenis een herdenkingswake voor de slachtoffers zouden houden. Vervolgens werd aan alle zeven een 
bezoekverbod van drie weken opgelegd. Eind december 2019 werd Atena Daemi bovendien in eenzame opsluiting 
geplaatst en bedreigd met verbanning naar een verre gevangenis. 

Op basis van deze derde aanklacht werd Atena Daemi begin juli 2020 in een willekeurig proces van vijf minuten 
veroordeeld tot een derde gevangenisstraf van twee jaar en 74 zweepslagen. Dit betekent dat ze nu nog vier jaar 
gevangenisstraf krijgt. 
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SMV's open brief aan de VN-mensenrechtenrapporteur met betrekking tot de 
onmenselijke en catastrofale toestand van de heer Behnam Mahjoubi 
  
1 oktober 2020 
   
Aan professor Javaid Rehman, VN-mensenrechtenrapporteur voor Iran. 
  
SMV spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de gevolgen van dit 
onmenselijke veiligheidsplan en vraagt u, als rapporteur van de VN-
Mensenrechtenraad van de Algemene Vergadering van de VN, om deze 
gevallen dringend op te nemen in uw rapport over de 
mensenrechtenschendingen van het Iraanse regime en riep al herhaaldelijk op om de gevangenissen van het 
regime door internationale delegaties te laten bezoeken. 
De levens van politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten die gevangen zitten in de gevangenissen van het 
Iraanse regime zijn in gevaar en de internationale gemeenschap moet tussenbeide komen. 
  
De Iraanse autoriteiten oefenen meer druk uit op politieke gevangenen en vaardigen harde straffen uit om de stem 
van de oppositie het zwijgen op te leggen. 
  
Behnam Mahjoubi, 33, lid van de Gonabadi Derwisj-minderheid, werd zondag overgebracht naar het Aminabad 
Psychiatrisch Ziekenhuis, zonder enige informatie over zijn vermeende behandeling en zonder dat zijn familie werd 
verteld waar hij was. Een geïnformeerde bron zei dat functionarissen van de Evin-gevangenis zijn familieleden 
hadden verteld dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis was gebracht, maar zijn familie ontdekte later dat hij 
illegaal naar een plaats voor psychiatrische patiënten was gebracht. Ze zeiden dat Mahjoubi in hongerstaking ging 
nadat hij erachter kwam dat een rechter zijn overplaatsing had bevolen. 
  
Mahjoubi is een van de 300 derwisjen die zijn gearresteerd wegens deelname aan vreedzame protesten in februari 
2018 in Teheran. Hij werd vrijgelaten maar in augustus 2019 veroordeelde afdeling 26 van de Revolutionaire 
Rechtbank van Teheran hem tot twee jaar gevangenisstraf wegens 'vergadering en samenspannen tegen de 
nationale veiligheid door met anderen te communiceren en illegale bijeenkomsten te organiseren'. Zoals gewoonlijk 
een valse beschuldiging om dissidenten te intimideren. 
  
Mahjoubi begon zijn straf uit te zitten in juni 2020, maar de gevangenisautoriteiten weigerden hem de noodzakelijke 
medicatie te geven die zijn familie voor hem had meegebracht. De gevangenisdokter zei hem in plaats daarvan 
slaappillen te slikken. Als gevolg hiervan kreeg Mahjoubi zaterdag een beroerte, waardoor hij viel en nu halfzijdig 
verlamd is. Zijn vrouw, Saleheh Hosseini, schreef in een open brief: “Mijn man werd overgebracht naar het 
Aminabad Ziekenhuis terwijl hij verlamd raakte doordat hij gestopt was met zijn medicatie. Waarom? Waarom 
hebben jullie hem zijn medicijn niet gegeven? We maakten zijn medicijnen elke maand zelf klaar en het was jullie 
plicht om aan hem te geven." Het Iraanse regime gebruikt routinematig het weigeren van medische behandeling om 
druk uit te oefenen op gewetensgevangenen, wat een directe schending is van de internationale wetgeving. 
  
Volgens een ander bericht werd Mostafa Hashemizadeh, student aan de Universiteit van Teheran, vrijdag voor de 
rechtbank van Evin gedagvaard om zijn gevangenisstraf van zes jaar, wegens protesteren tegen het opzettelijk 
neerhalen van een Oekraïens vliegtuig door het regime in januari, uit te zitten. De student civiele techniek werd 
veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens "vergadering en samenspanning om de nationale veiligheid te 
verstoren" en een extra jaar gevangenisstraf wegens "verstoring van de openbare orde". Hij is ook veroordeeld tot 
drie maanden dwangarbeid, 74 zweepslagen en een verbod van twee jaar om de slaapzaal van de universiteit te 
betreden. 
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Iran: Arzhang Davoudi (Hij is een leraar, schrijver, 
mensenrechtenactivist en Iraanse politieke gevangene) 
incommunicado gehouden in de gevangenis 
  18 september 2020  

Na politieke gevangene Arzhang Davoudi ter verbanning naar de gevangenissen van Zabol en 
Zahedan in de provincie Sistan en Beloetsjistan (Zuidoost-Iran) te hebben gestuurd probeert 
het ministerie van Inlichtingen op verschillende manieren elk spoor van hem te verwijderen of 
te verbergen, zodat niemand ook maar enige informatie over deze langdurige politieke 
gevangene kan verspreiden. 

In het laatste nieuws, dat op 26 augustus 2020 na veel onderzoek is verkregen, wordt gemeld dat politieke 
gevangene Arzhang Davoudi wordt vastgehouden in een aparte, in quarantaine geplaatste cel in de centrale 
gevangenis van Zahedan, afgezonderd van andere gevangenen. Hij wordt incommunicado gehouden en heeft zelfs 
geen contact met de andere gevangenen. Om het lekken van informatie over hem en zijn omstandigheden te 
voorkomen verplaatst het regime hem regelmatig naar verschillende gevangenissen in de provincie Sistan en 
Beloetsjistan en houdt het hem niet op één bepaalde plaats vast. Het regime probeert zo elk spoor van hem uit te 
wissen. 

Hij zit al 16 jaar in de gevangenis, is 67 jaar en lijdt aan chronische diabetes. Tijdens zijn detentie en marteling heeft 
hij gedeeltelijk zijn gehoor en gezichtsvermogen verloren. Als gevolg van afranselingen zijn zijn heupbeen, 
rechterbeen en linker kuit gebroken. Zijn heupschijf is beschadigd en hij kan nauwelijks bewegen. 

Sinds maart 2018 was er in de media geen nieuws meer over hem verschenen. In die dagen werd hij ontboden op 
het kantoor van de directeur van de centrale gevangenis van Zahedan, Mohammad Khosravi. Hier duwde de 
plaatsvervangend directeur van de Zahedan-gevangenis, Gholamreza Ghadir hem van de tweede verdieping terwijl 
zijn handen en voeten geboeid waren. Zijn rechterheupbeen en zijn linker kuit braken, zijn schouderbladen werden 
ontwricht en twee ruggewervels onder zijn middel raakten beschadigd, waardoor hij de rest van zijn leven vrijwel 
niet meer zal kunnen lopen. Alleen met een rollator kan hij zich nog een klein beetje bewegen. 

De afgelopen 16 jaar heeft de heer Davoudi in verschillende gevangenissen gezeten, waaronder de Evin-gevangenis, 
het detentiecentrum van Ahvaz, de centrale gevangenis van Bandar Abbas, de Gohardasht (Rajai Shahr) gevangenis, 
de centrale gevangenis van Zabol en de centrale gevangenis van Urmia. 

In 2007 hebben de overheidsagenten beslag gelegd op zijn huis en auto. 

Tijdens zijn verblijf in de gevangenis heeft Arzhang Davoudi bij verschillende gelegenheden berichten gestuurd 
waarin hij de schendingen van de mensenrechten in de Iraanse gevangenissen aan de kaak stelde. 
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Politieke gevangene Mostafa Salimi opgehangen in Saqqez 

 19 april 2020 

Na 17 jaar opgesloten te zijn geweest werd Mostafa Salimi vanochtend in de Saqqez-gevangenis door het 
misdadige regime van de moellahs opgehangen. 
Salimi werd in 2003 gearresteerd en tot 15 jaar gevangenisstraf en executie veroordeeld. Tijdens de opstand 
op 27 maart 2020 in de Saqqez-gevangenis ontsnapte hij, samen met een groot aantal andere gevangenen. 
Hij werd een paar dagen later gearresteerd en vanochtend opgehangen in de Saqqez-gevangenis. 
De SMV betuigt zijn medeleven met de familieleden en vrienden van Mostafa Salimi en de mensen van 
Saqqez en dringt er bij de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten en de 
betrokken rapporteurs, evenals bij internationale mensenrechtenorganisaties op aan om deze gruwelijke 
executie te veroordelen. 
  
Ook in verband met de uitbraak van het coronavirus roept de SMV op tot onmiddellijke actie van de VN-
Veiligheidsraad, de Europese Unie en de lidstaten om het klerikale regime te dwingen gevangenen, met 
name politieke gevangenen, vrij te laten om een grote humanitaire ramp te voorkomen. Deze gevangenen 
lopen enerzijds het risico om het coronavirus op te lopen en anderzijds om door het klerikale regime te 
worden gemarteld en geëxecuteerd. 
 

Iran: Ten minste zeven gevangenen gedood door 
veiligheidstroepen in Ahvaz  

13 april 2020  

 Veiligheidstroepen van het regime in de Sepidar-gevangenis van Avaz, in 
het zuidwesten van Iran, hebben gevangenen gedood. 

"Met grote bezorgdheid over de situatie in de gevangenissen van Shaiban 
en Sepidar in Ahvaz” ROEPT DE SMV OP om zo spoedig mogelijk een internationale onderzoeksmissie uit te 
zenden om deze twee gevangenissen te bezoeken en te informeren naar het aantal doden en gewonden 
en de omstandigheden van de zieken. "WIJ dringen er bij de Hoge Commissaris voor de mensenrechten 
van de VN en de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran op aan, het regime te 
dwingen de verblijfplaats en de omstandigheden van de verdwenen en gewonde gevangenen bekend te 
maken. WIJ roepen de families, familieleden en vrienden van de gevangenen op om de omstandigheden 
van de gevangenen in de gaten te houden en niet toe te geven totdat ze onvoorwaardelijk zijn vrijgelaten. 
Het klerikale regime moet ze allemaal vrijlaten want dat is de enige manier om ze te redden van het 
coronavirus.”   

Iran, 3 april 2020 - Ten minste zeven gevangenen in de Sepidar-gevangenis van Ahvaz, in het zuidwesten 
van Iran, zijn gedood door de veiligheidstroepen van het regime, zo blijkt uit rapporten. De autoriteiten 
houden de feitelijke statistieken omtrent het aantal door hun troepen gedode en verwonde gevangenen in 
de doofpot. 
 

Iran: Doodsbang voor een volksopstand neemt het regime zijn toevlucht tot 
executies om het volk te intimideren 
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29 april 2020 

De SMV dringt er bij de internationale gemeenschap, met name de 
Veiligheidsraad, op aan in actie te komen om de executies te stoppen en de 
vrijlating van gevangenen, met name politieke gevangenen, veilig te stellen. 
Stilte ten opzichte van de gruweldaden die door het klerikale regime in 
gevangenissen worden begaan komt neer op het negeren van humanitaire 
principes waarvoor de mensheid met miljoenen slachtoffers heeft betaald. 
 Iran: Het regime is doodsbang voor de volksopstand en neemt zijn toevlucht tot 
executies om het volk te intimideren. 
In 10 dagen tijd werden in Gohardasht, Sanandaj, Zahedan, Shiraz, Dastgerd, Kermanshah en Urmia 
gevangenen opgehangen. 
Terwijl de situatie in gevangenissen in Iran met de uitbraak van het Coronavirus steeds ernstiger werd 
naarmate veel gevangenen, met name politieke gevangenen, het virus hebben opgelopen, heeft het 
religieuze fascisme dat Iran regeert, doodsbang voor volksopstanden en om het volk te intimideren, zijn 
toevlucht genomen tot wrede en willekeurige dagelijkse executies in verschillende delen van het land. 
Deze executies zijn zelfs in de heilige maand Ramadan voortgezet. 
De meeste politieke gevangenen in afdeling vier van de Evin-gevangenis hebben het coronavirus 
opgelopen en lijden aan droge hoest, koorts, rillingen en diarree; toch laat het regime hen niet vrij, noch in 
quarantaine plaatsen, noch behandelen. Het heeft hen praktisch ter dood veroordeeld door uitputting 
 
 

Internationale onderwijsbond eist vrijlating van  

De internationale koepel van lerarenvakbonden protesteert er tegen dat in Iran leraren die 
zich ingezet hebben voor mensenrechten en vakbonden ondanks de Corona-epidemie nog 
steeds in gevangenschap zijn en daardoor een groter risico op infectie lopen. 

 27 april 2020 

De Internationale voor Educatie, die onderwijsvakbonden van over de hele wereld omvat, vestigt de aandacht op het 
feit dat in Iran leraren nog steeds gevangen worden gehouden vanwege hun inzet voor vakbonden en 
mensenrechten, ondanks het feit dat de Corona-epidemie in gevangenissen heerst..  

In een persbericht van 22 april veroordeelt de Internationale voor Educatie de hernieuwde arrestatie van 
wiskundeleraar Esmail Abdi (foto), die werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf vanwege zijn inzet voor de 
Iraanse onderwijsbond. 

Deze leraar, die sinds 2015 vastzit in de Evin-gevangenis in Teheran, werd op 17 maart voorlopig vrijgelaten. Op 21 
april werd hij echter opnieuw gearresteerd, waardoor hij een groter risico op infectie liep, omdat het coronavirus 
zich snel verspreidt in Iraanse gevangenissen en beschermende maatregelen voor de gevangenen ontbreken of 
extreem gebrekkig zijn. 

De Internationale voor Educatie vestigt ook de aandacht op de zaak van leraar Mohammad Habibi (foto), die 
gevangen zit in de Evin-gevangenis in Teheran en aan wie ondanks de coronacrisis ook een voorlopige vrijlating 
wordt geweigerd. Habibi is leraar aan een school voor beroepsonderwijs en maakt deel uit van het bestuur van de 
onderwijsbond van Teheran. Hij werd eind 2018 door een rechtbank van het regime in Teheran veroordeeld tot 
zevenenhalf jaar gevangenisstraf wegens zijn inzet voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. 
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Mohammad Habibi werd in mei 2018 gearresteerd toen hij met andere leraren deelnam aan een vreedzame 
protestdemonstratie tegen het onderwijsbeleid van het regime in Teheran. Tijdens zijn arrestatie werd hij met 
trappen en vuistslagen ernstig mishandeld. 

De Internationale voor Educatie heeft herhaaldelijk opgeroepen tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating 
van Esmail Abdi, Mohammad Habibi en alle andere leraren die in Iran worden vastgehouden vanwege hun werk voor 
mensenrechten of vakbondswerk en heeft opgeroepen tot wereldwijde steun voor de gevangenen. 
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C: 

Urgente Campagne: Solidariteit met gevangen gezette 

advocaten in Iran – hun levens verkeren in gevaar. 

Het blijkt uit een aantal goed gedocumenteerde rapportages dat advocaten, die 

rechtvaardigheid zoeken voor politieke gevangenen en hun families en die van gestorven 

martelaren, nu zelf willekeurig zijn gearresteerd en onder druk worden gezet in de 

gevangenis. We roepen de internationale gemeenschap op om zich in te zetten voor het 

beëindigen  van deze onderdrukking en alle gevangenen onmiddellijk vrij te laten, in 

verband ook met de Covid-19 pandemie. 

De gevangenzittende advocaat Amir Salar Davoudi 

gaat in hongerstaking 

19 februari 2020 

 SMV: Amir Salar Davoudi heeft een open brief gezonden vanuit de gevangenis, 

waarin hij aankondigt een hongerstaking te beginnen vanaf 9 februari 2020. 

Deze gevangengezette advocaat zit 15 maanden in de gevangenis, waarvan 190 dagen in eenzame opsluiting. Over 

de reden van zijn hongerstaking schreef Amir Salar Davoudi: "Omdat de autoriteiten geen beslissing hebben 

genomen over mijn verlof, en in het bijzonder omdat zij het er niet mee eens zijn, zal ik mijn hongerstaking 

voortzetten door enkel water te drinken, tot nader order of tot wanneer mijn eis is ingewilligd".   

Meneer Davoudi schreef in zijn brief dat hij zijn dochtertje beloofd heeft om voor enkele dagen thuis te komen, en 

dat dit de enige reden was waarom hij om verlof had gevraagd. Hij legt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen 

van zijn hongerstaking op de Gerechtelijke Autoriteiten, inclusief het Hoofd van Justitie Ebrahim Raisi, de 

Waarnemende Assistent Aanklager, de Assistent Aanklager van Teheran en Teheran's Aanklager. 

Amir Salar Davoudi heeft een aantal politieke en burger activisten verdedigd, zowel als religieuze minderheden. 

Dhr. Davoudi werd op 20 novenber 1018 in Teheran gearresteerd op beschuldiging van "het beledigen van de 

Leider" en "Propaganda tegen de Staat". Aanvullende beschuldigingen werden later tegen hem ingebracht zoals 

"collaboreren met vijandige regeringen door het geven van interviews aan het VOA televisienetwerk"  

De laatste aanklacht verwijst naar Meneer Davoudi's insturen van een Telegram verslag waarin hij protesteert tegen 

de arrestatie en gevangenschap van advocaten onder wie Nassrin Sotoudeh en Arash Kay-Khosravi, . 

Op 1 juni 2019 veroordeelde Afdeling 15 van het Revolutionare Hof van Teheran Amir Salar Davoudi tot in totaal 30 

jaar gevangenis waarvan 15 jaar zal worden uitgevoerd. Hij werd ook veroordeeld tot 111 zweepslagen en een boete 

van 60 miljoen rial. Ook zijn sociale rechten werden hem voor twee jaar ontnomen. 

  



SMV STICHTING VOOR MENSENRECHTEN VRIENDEN                                                                                         7. Alle Campagnes 2020 25 

 

Iran: Represailles tegen op het gebied van mensenrechten geëngageerde 
leraren en advocaten 
15-3-2020 

In Iran worden mensenrechtenverdedigers zoals leraren en advocaten in toenemende mate vervolgd, 
gevangen gezet en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld, terwijl zij aan vreedzame protesten tegen de 
dictatuur deelnemen of open kritiek hebben op de onderdrukking. 

Enige voorbeelden: 

Leraar Mohammad-Taghi Falahi (foto), Algemeen Secretaris van de 
Teheraanse  vakbond van leraren, werd op 8 februari door gardisten van het 
regime in zijn woning aangehouden en naar een onbekende plaats gebracht. 

Mohammad-Taghi Falahi werd in de laatste jaren al meermalen gevangen 
genomen, voor het laatst op 2 mei 2019 tijdens een protestbijeenkomst van 
leraren voor het Ministerie van Onderwijs in Teheran. Na een paar dagen in de gevangenis werd hij op 
borgtocht voorlopig vrijgelaten. 

Op 19 augustus 2019 werd hij in Teheran tot acht maanden gevangenis en tien zweepslagen veroordeeld. 
De reden is zijn medewerking aan vreedzame protestbijeenkomsten tegen de onderdrukking en voor 
sociale gerechtigheid. De straf werd voor drie jaar voorwaardelijk onderbroken. 

 

In de West-Iraanse stad Sanandaj werd leraar Eskandar Lotfi (foto) 
begin februari tot twee jaar gevangenis veroordeeld. Deze aan de 
vakbond toegewijde leraar heeft in de loop van het jaar 2019 aan 
meerdere leraarsstakingen en protestbijeenkomsten voor sociale 
gerechtigheid en vrijheid van meningsuiting meegewerkt. 

Begin februari werd de gepensioneerde mensenrechtenadvocate Giti 
Pourfazel (foto) in Teheran tot zes jaar gevangenis veroordeeld. De 
reden: zij had in augustus 2019 samen met dertien andere voor burgerrechten opkomende vrouwen in een 
open brief geprotesteerd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran en het aftreden van opperleider van 
het Regime Khamenei geëist. 

Giti Pourfazel werd eind augustus gevangen gezet. Zij werd tot 
november 2019 gevangen gehouden en daarna op borgtocht 
voorlopig vrijgelaten. In oktober werd de aanklacht wegens 
zogenaamd "in gevaar brengen van de staatsveiligheid" tegen haar 
opgeheven. 

Eind januari werd de advocate Soheila Hijab (foto), die in de 
Teheraanse Evin-gevangenis zit, door gardisten van het regime geslagen en zwaar mishandeld. Zij werd 
daarna naar een Teheraans ziekenhuis gebracht maar zonder toereikende medische zorg weer naar de 
gevangenis teruggebracht. 
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De 30-jarige advocate zit sinds juni 2019 vanwege haar kritiek op het 
regime en haar inzet voor mensenrechten in de gevangenis. Midden 
januari heeft zij in een open brief geprotesteerd tegen het 
gewelddadige neerslaan van de burgerprotesten in november 2019, 
waarbij 1500 mensen in Iran gedood werden en duizenden andere 
mensen gewond raakten. 

Op 9 februari is de voor de mensenrechten ijverende advocaat 
Amirsalar Davoodi (foto), die in de Teheraanse Evin-gevangenis vast 
zit, een hongerstaking begonnen om tegen zijn onrechtmatige 
gevangenschap te protesteren. De advocaat zit sinds november 
gevangen. Hij zat 190 dagen in eenzame opsluiting. 

Aanvang juni 2019 werd Amirsalar Davoodi in Teheran tot alles bij 
elkaar 30 Jaar gevangenis en 111 zweepslagen veroordeeld. De officier 

van justitie van het regime verweet hem ondermeer "Het in gevaar 
brengen van de Staatsveilgheid","Belediging van de regeringsleiders" 
en "Propaganda tegen het Regime". 

De reden van de veroordeling is, dat Amirsalar Davoodi rechtsbijstand gaf aan politieke gevangenen en 
regelmatig op het internet verslag uitbracht over mensenrechten van gewonden in Iran, ondermeer met 
het opzetten van een rubriek op de messengerdienst Telegram. 

Reeds in februari 2019 heeft het Mensenrechteninstituut van de internationale juristen vereniging 
"Internationale Orde van Advocaten (IBA)" haar diepe bezorgheid geuit over het feit dat Amirsalar Davoodi 
voortaan gevangen zit en geen toegang heeft tot juridische bijstand. 

Michael Kirby, bewindvoerder van het Mensenrechtinstituut van de Juristenvereniging IBA, heeft verklaard 
dat Amirsalar Davoudi's recht op een eerlijk optreden van de Iraanse verantwoordelijken op zware wijze 
geweld is aangedaan. Omdat hij geen toegang tot rechtsbijstand heeft loopt hij temeer het gevaar 
gefolterd of onmenselijk behandeld te worden. De Iraanse justitie moet worden verplicht om de 
internationaal geldende voorschriften voor een rechtvaardige procesvoering in acht te nemen of de 
mensenrechtenadvocaat onmiddellijk vrij te laten. 

Advocaten die zich inzetten voor mensenrechten of politieke gevangen verdedigen worden in Iran door 
willekeurige aanhoudingen en langdurige gevangenisstraffen in het uitoefenen van hun beroep gehinderd. 
Daarmee schendt het Teheraanse regime de wereldwijd geldende basisprincipes van de VN volgens welke 
advocaten het recht hebben hun werk onbeperkt uit te voeren, zonder vervolging of staatkundig ingrijpen 
te moeten vrezen. Bovendien wordt hen principieel het recht op vrije meningsuiting toegekend, zoals dat 
ook in artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten beschreven is. 
Daartoe behoort ook het recht om aan openbare debatten over aangelegenheden van recht en 
mensenrechten deel te nemen. 

Menschenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om zich er nadrukkelijk voor in te zetten 
dat alle advocates en advocaten die alleen vanwege het uitoefenen van hun beroep vervolgd worden 
direct en onvoorwaardelijk vrijgelaten worden. 
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Iran: de repressie tegen mensenrechtenadvocaten gaat door 
5 juni 2020 
SMV roept de wereldgemeenschap op al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat alle advocaten die in Iran 

uitsluitend vanwege de uitoefening van hun beroep gevangen zitten onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden 

vrijgelaten. 

In Iran worden advocaten die kritiek hebben op het regime en zich inzetten voor de mensenrechten vervolgd en 

gestraft. Omdat ze politieke gevangenen verdedigen of publiekelijk kritiek uitoefenen op schendingen van de 

mensenrechten in Iran worden ze beschuldigd van "het in gevaar brengen van de staatsveiligheid", veroordeeld tot 

lange gevangenisstraffen en opgesloten in gevangenissen waar de 

coronavirusepidemie heerst. 

Hier zijn enkele voorbeelden: 

 

Advocaat Soheila Hejab (foto) werd op 23 mei in Teheran gearresteerd door 

gardisten van het regime. Ze werd tijdens de arrestatie meerdere keren 

geslagen en geschopt. Ze wordt vastgehouden in de Gharchak-

vrouwengevangenis in de buitenwijk Varamin van Teheran. Deze 

gevangenis is al lang berucht vanwege onmenselijke en onhygiënische 

omstandigheden. Politieke gevangenen worden daar in krappe ruimtes met 

gevangenen vastgehouden. In de vrouwengevangenis van Gharchak hebben 

talloze gevangenen al het coronavirus opgelopen. 

Soheila Hejab werd in juni 2019 voor het eerst gearresteerd vanwege haar kritiek 

op het regime en haar inzet voor de mensenrechten in de Evin-gevangenis in 

Teheran en werd daar tot medio maart 2020 vastgehouden. Medio januari 

protesteerde ze in een open brief tegen het gewelddadige optreden tegen burgerprotesten in november 2019 

waarbij 1500 mensen in Iran werden gedood en duizenden meer gewond raakten. 

De 30-jarige advocaat werd op 14 maart op borgtocht vrijgelaten. Kort daarna werd ze door een regime-rechter in 

Teheran tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Onder andere beschuldigd van het oprichten van een groepering 

om campagne te voeren voor vrouwenrechten en op te roepen tot een referendum over veranderingen in de 

grondwet van het land. 

Op 23 mei werd het vonnis van 18 jaar uiteindelijk in hoger beroep bevestigd en werd Soheila Hejab onmiddellijk na 

het proces met geweld gearresteerd. Tegelijkertijd werd gedreigd dat ze zou worden beschuldigd van verdere 

"misdaden tegen de staatsveiligheid". 

 

De advocaat Amirsalar Davoodi (foto), die zich inzet voor de mensenrechten en gevangen zit in de Evin-gevangenis in 

Teheran, wordt zelfs ondanks enorme gezondheidsproblemen een tijdelijke vrijlating geweigerd. Het regime stelt 

hem bloot aan een verhoogd risico om COVID-19 op te lopen in de gevangenis. De advocaat zit sinds november 2018 

in hechtenis. Hij heeft herhaaldelijk hongerstakingen gebruikt om te protesteren tegen zijn illegale detentie. 

Begin juni 2019 werd Amirsalar Davoodi veroordeeld tot in totaal 30 jaar gevangenisstraf en 111 zweepslagen in 

Teheran. De officier van justitie van het regime beschuldigt hem van "Bedreiging van de staatsveiligheid", 

"Belediging van de leider van het regime" en "Propaganda tegen het regime". 

De reden voor de veroordeling is dat Amirsalar Davoodi de juridische adviseur was van politieke gevangenen en 

regelmatig op internet heeft gerapporteerd over schendingen van de mensenrechten in Iran. Onder degenen die de 

advocaat verdedigde zijn christenen die alleen vanwege hun geloof vervolgd worden . 

In februari 2019 uitte het mensenrechteninstituut van de internationale juristenvereniging "International Bar 

Association (IBA)" diepe bezorgdheid dat Amirsalar Davoodi nog steeds werd vastgehouden en geen toegang had tot 

rechtsbijstand. 

 

Begin mei werd advocaat Payam Derafshan (foto) in de stad Karaj bij Teheran veroordeeld tot twee jaar 

gevangenisstraf en nog eens twee jaar beroepsverbod. De rechtbank beschuldigde hem van het "beledigen" van de 
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leider van het regime in een internetchat. 

De advocaat heeft de afgelopen jaren verschillende politieke gevangenen en burgerrechtenactivisten voor de 

rechtbank verdedigd. Hij was onder meer de juridisch adviseur van de Iraans-Canadese professor Kavous Seyed 

Emami, die in januari 2018 werd gearresteerd enkel vanwege zijn inzet voor milieubescherming in Iran. Seyed Emami 

stierf op 8 februari 2018 na 15 dagen in de Evin-gevangenis in Teheran. De professor zou in detentie zijn overleden 

als gevolg van marteling en slechte behandeling. 

Advocaten in Iran die zich inzetten voor mensenrechten of politieke gevangenen verdedigen worden verhinderd hun 

beroep in Iran uit te oefenen door willekeurige arrestaties en lange gevangenisstraffen. Daarbij schendt het regime 

van Teheran de wereldwijd geldende basisprincipes van de VN, volgens welke advocaten het recht hebben hun werk 

uit te voeren zonder angst voor intimidatie, vervolging of overheidsingrijpen. De fundamentele principes geven hen 

ook het recht op vrijheid van meningsuiting, zoals het geval is in artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten. Dit omvat het recht om deel te nemen aan openbare discussies over juridische 

en mensenrechtenkwesties. 

Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat alle 

advocaten die uitsluitend voor de uitoefening van hun beroep in Iran gevangen zitten, onmiddellijk en 

onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. 

Teheran: 12 gevangenen in de Evin-gevangenis zijn ziek door COVID-19 

12 augustus 2020  

Onder de zieken bevinden zich meerdere politieke gevangenen. Men weigert hen voorlopig vrij te laten en 
over te brengen naar een ziekenhuis buiten de gevangenis. 

Volgens mensenrechtenactivisten en familieleden hebben 12 
gevangenen in afdeling 8 van de Evin-gevangenis in Teheran COVID-19 
opgelopen, onder wie verschillende politieke gevangenen. Nadat ze 
symptomen van COVID-19 vertoonden werden de gevangenen positief 
getest op het coronavirus en op 10 augustus overgebracht naar de 
ziekenboeg van de gevangenis. Verschillenden onder hen lopen een 
bijzonder risico als gevolg van eerdere ziekten. Ze worden in de 
ziekenboeg echter niet voldoende verzorgd en men weigert hen 
voorlopig vrij te laten en over te brengen naar een ziekenhuis buiten de gevangenis. 

 Onder de zieke politieke gevangenen bevindt zich de wiskundeleraar Esmail Abdi , die alleen maar 
gevangen zit vanwege zijn inzet voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. De leraar, die sinds 2015 
wordt vastgehouden in de Evin-gevangenis in Teheran, werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf 
omdat hij actief was in de Iraanse lerarenvakbond. Education International, dat bestaat uit 
onderwijsvakbonden van over de hele wereld, heeft bij verschillende gelegenheden opgeroepen tot de 
vrijlating van Esmail Abdi. 

Tot de zieke gevangenen behoort ook mensenrechtenadvocaat Amirsalar Davoodi, die sinds november 
2018 gevangen zit in de Evin-gevangenis in Teheran. Hij werd begin juni 2019 veroordeeld tot in totaal 30 
jaar gevangenisstraf en 111 zweepslagen. Het regime van justitie beschuldigt hem onder meer van "het in 
gevaar brengen van de staatsveiligheid", "het beledigen van de regeringsleider" en "propaganda tegen het 
regime". 

De reden voor de veroordeling is dat Amirsalar Davoodi rechtsbijstand verleende aan politieke gevangenen 
en regelmatig op internet melding maakte van mensenrechtenschendingen in Iran. Onder degenen die 
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door de advocaat verdedigd werden waren ook christenen die alleen vanwege hun geloof werden 
vervolgd. 

Al in februari 2019 uitte het mensenrechteninstituut van de Internationale Vereniging van Juristen (IBA) 
zijn diepe bezorgdheid over het feit dat Amirsalar Davoodi nog steeds vastzat en geen toegang had tot 
rechtsbijstand. 

Het regime in Teheran negeert de oproepen van de VN tot vrijlating van politieke gevangenen 

Ondanks een wereldwijde oproep van de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens om politieke 
gevangenen, die sowieso ten onrechte in hechtenis zitten, vrij te laten weigert het regime inn Teheran 
deze gevangenen vanwege de Corona-crisis vrij te laten, zelfs als ze een bijzonder risico lopen vanwege 
hun leeftijd of eerdere ziekten. Bovendien neemt het aantal politieke gevangenen dagelijks toe omdat ook 
in deze pandemische tijden keer op keer nieuwe arrestaties worden verricht. 

Gezien het grote risico op besmetting met het coronavirus in Iraanse gevangenissen riepen verschillende 
VN-mensenrechtenexperts in april het regime van Teheran reeds op om alle politieke gevangenen 
onmiddellijk vrij te laten. De experts, onder wie Javaid Rehman, speciaal rapporteur voor de 
mensenrechtensituatie in Iran, wezen erop dat de Iraanse gevangenissen al lang overvol zijn. De 
hygiënische omstandigheden en medische zorg zijn onvoldoende. Politieke gevangenen worden met 12 of 
meer gevangenen in een cel opgesloten, inclusief degenen met symptomen van COVID-19. 
Hygiëneartikelen zijn in de gevangenissen niet of slechts in beperkte mate verkrijgbaar. Maatregelen om 
besmetting te voorkomen zouden niet worden genomen. 
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D: 

Onmiddellijke Campagne: Veel van de ter dood veroordeelde 

politieke gevangenen in Iran zijn journalisten en schrijvers. De 

executies moeten ophouden. 

 

Verslaggevers zonder grenzen: stop de executies in Iran! 

 14 oktober 2020 

RSF wijst erop dat zich onder de in Iran ter dood veroordeelde politieke gevangenen journalisten bevinden en roept 

op tot een internationale campagne tegen de doodstraf in Iran. 

De organisatie Verslaggevers zonder grenzen (RSF), die zich wereldwijd inzet voor vrijheid van informatie, heeft naar 

aanleiding van de Werelddag tegen de doodstraf een stop op de executies in Iran geëist. 

RSF wijst er in een  verklaring op dat zich onder de in Iran ter dood veroordeelde politieke gevangenen journalisten 

bevinden en roept op tot een internationale campagne tegen de doodstraf in Iran. Minstens 30 politieke gevangenen 

zullen binnenkort de doodstraf krijgen. In de laatste decennia zouden er nergens zo veel journalisten geëxecuteerd 

zijn geweest als in Iran. 

Het regime in Teheran heeft sinds 1979 duizenden mannen en vrouwen ter dood gebracht, onder wie talrijke 

journalisten, die allemaal in een oneerlijke rechtszitting ter dood veroordeeld werden, aldus de Algemeen Secretaris 

van de RSF, Christophe Deloire. De ophangingen als vorm van doodstraf tegen politieke gevangenen, en dus 

journalisten, is “het meest extreme middel om de vrijheid van spreken te onderdrukken”. Het zou de hoogste tijd 

zijn dat deze uit een ander tijdperk stammende afschuwelijke straf in Iran wordt afgeschaft. 

 

 

Internationale reacties op de executie van journalist Ruhollah Zam 

 14 december 2020 

Op 12 december werd de journalist Ruhollah Zam (foto), die 

kritiek had op het regime, geëxecuteerd in Iran. Het regime in 

Teheran blijft doodvonnissen en executies gebruiken om angst en 

terreur te verspreiden en kritische stemmen het zwijgen op te 

leggen. 

De regime-criticus en blogger Ruhollah Zam, aan wie Frankrijk 

asiel had verleend, werd in oktober 2019 onder onverklaarbare 

omstandigheden naar het buitenland ontvoerd. Een paar dagen 

later werd hij als gevangene op de Iraanse staatstelevisie getoond. In juni 2020 werd hij ter dood veroordeeld door 

een rechtbank van het regime. Begin december werd de doodstraf bekrachtigd door het Hooggerechtshof. 

 

Frankrijk en Duitsland veroordelen de "barbaarse" executie van de Iraanse journalist Zam 
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13 december 2020 

De executie werd internationaal sterk veroordeeld. In een persbericht van het Bondsministerie van Buitenlandse 

Zaken van 12 december staat onder meer: 

“De Bondsregering is geschokt door de executie van blogger Ruhollah Zam, die vandaag in Iran werd uitgevoerd. 

Onze condoleances gaan uit naar familie en vrienden. We zijn geschokt door de omstandigheden waaronder de 

veroordeling plaatsvond, vooral de eerdere ontvoering vanuit het buitenland.” 

Frankrijk: "Ernstige aanval op vrijheid van meningsuiting en pers" 

Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken uitte ook zijn verontwaardiging en 

veroordeelde de executie met de grootst mogelijke vastberadenheid als een "ernstige aanval op de vrijheid van 

meningsuiting en de persvrijheid". Het is een "barbaarse en onaanvaardbare daad". 

De EU en de VN veroordelen de executie in Iran ten strengste 

De executie van Ruhollah Zam veroorzaakte ook verontwaardiging in de EU. De Europese Unie veroordeelt de 

uitvoering van de doodstraf "op de sterkst mogelijke manier", zei een woordvoerster van Josep Borrell, hoofd 

buitenlands beleid van de EU. De doodstraf moet onder alle omstandigheden worden afgewezen. Daarnaast moet 

de Iraanse regering ervoor zorgen dat beklaagden een eerlijk proces krijgen. 

GENÈVE (14 december 2020) - Mensenrechtenexperts van de VN veroordeelden de executie van Ruhollah Zam, een 

Iraanse dissident en oprichter van AmadNews, en noemden zijn veroordeling en executie 'gewetenloos' en een 

ernstige schending van de verplichtingen van Iran onder internationaal recht.   

En verder 

Het Comité ter Bescherming van Journalisten veroordeelde in de sterkst mogelijke bewoordingen de executie van de 

Iraanse journalist Ruhollah Zam, redacteur van het AmadNews Telegram-kanaal. Volgens The Associated Press en 

Reuters, beide onder verwijzing naar nieuwsbronnen van de regering, hebben de Iraanse autoriteiten Zam vandaag 

door ophanging geëxecuteerd.  

Mensenrechtenactivisten hebben de VN en regeringen over de hele wereld opnieuw opgeroepen om nadrukkelijk 

actie te ondernemen tegen de wrede onderdrukking in Iran. De betrekkingen met het regime van Teheran moeten 

afhankelijk worden gemaakt van de eerbiediging van de mensenrechten en het stopzetten van executies. Als het 

gaat om mensenrechtenkwesties moet de internationale druk op de machthebbers in Iran toenemen. 

  



SMV STICHTING VOOR MENSENRECHTEN VRIENDEN                                                                                         7. Alle Campagnes 2020 32 

 

E: 

Urgente Campagne: Het Iraanse regime uitbannen uit de 
wereldgemeenschap. Dit regime verdient het niet om de 
plaats van Iran binnen de Verenigde Naties te 
vertegenwoordigen. 

Documentaire: Het Iraanse regime kent geen grens bij het onderdrukken van zijn bevolking. 

Deze documentaire geeft een beeld van jonge mensen die deel namen aan vreedzame 
burgeropstanden en die gevangen werden gezet, het regime noemt hen slechte mensen, 
slaat op hen in op straat, martelt hen psychisch  en doodt de arme straatprotesters. Eén 
gevangene werd terechtgesteld, alleen maar omdat hij had gedronken.  

Iran, foltering in het openbaar: paraderen en vernederen van gedetineerden in 

de straten 
 

 

 

8 oktober 2020 - De agenten van de 

Staatsveiligheidsmacht hebben de afgelopen weken 

mensen door de straten van Iran laten marcheren, 

hen vernederd en psychologisch gemarteld in het 

openbaar. 

De Iraanse staatsmedia hebben video's en rapporten 

gepubliceerd over het publiek paraderen en 

vernederen van lokale inwoners die werden 

beschuldigd van "openbaar misdadig gedrag". 

De mannen worden getoond in politiewagens terwijl gemaskerde veiligheidstroepen hen slaan en mishandelen, 

opdat ze in het openbaar 'berouw' zullen tonen. 

In sommige video's is te zien dat de gedetineerden worden gedwongen om vulgaire woorden te gebruiken die tegen 

zichzelf zijn gericht om zich zo te "verontschuldigen" voor hun daden. 

Deze onmenselijke behandeling gericht op het terroriseren van de bevolking is in strijd met het internationaal recht 

en alle principes van mensenrechten. 

Dergelijke criminele maatregelen hebben Iraanse burgers verontwaardigd. Gebruikers van sociale media uitten hun 

afschuw over deze vernederende behandelingen. 

Veiligheidstroepen arresteren deze jonge mannen onder het voorwendsel dat ze hier te maken hebben met 

"misdadigers en hooligans". Deze jonge mannen worden zonder enige vorm van proces door de stad worden 

geparadeerd en voor het oog van het publiek mishandeld en vernederd door gemaskerde agenten. 

De vernederende "optochten" volgen op de repressieve plannen van het regime om in alle straten en buurten 

eskaders schutters van de IRGC te stationeren. 

Hossein Rahimi, de politiechef van Teheran, verklaarde op 17 september 2020 dat ze hard zullen omgaan met 

arrestanten, die hij omschreef als "misdadigers en hooligans". Hij herhaalde: "We zullen hun nek breken en op de 

meest hardnekkige manier volgens de wet met hen omgaan." 

Op 5 oktober 2020 kondigde Hossein Ashtari, commandant van de Staatsveiligheidsmacht (SSF), aan: “De 

Staatsveiligheidsmacht zal resoluut optreden tegen iedereen die de openbare orde en veiligheid verstoort. Dit is een 

soort aanbidding." 
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Op dezelfde dag zei de beruchte chef van de rechterlijke macht, Ebrahim Raisi, tegen de Hoge Raad van de 

rechterlijke macht: “Pak schurken, dieven en rovers vastberaden aan. Aanklagers moeten samenwerken zoals in het 

verleden. Er mag geen wettelijke clementie zijn jegens schurken." 

Op deze manier hebben de hoogste functionarissen van de rechterlijke macht en de Staatsveiligheidsmacht officieel 

de foltering van gedetineerden goedgekeurd door middel van vernedering, wreedheid, beledigingen en 

gewelddadige behandeling, op straat en voor het publiek. 

Op 17 september 2020 paradeerden SSF-agenten met verschillende gedetineerden in het district Teheranpars van de 

hoofdstad Teheran. 

 

Iran: veiligheidstroepen martelen en doden jongeren op straat  

26 oktober 2020 - Mehrdad Sepehri, 28, werd op 18 oktober in 

Mashhad gemarteld en vermoord door de Staatsveiligheidsdienst (SSF) 

van het Iraanse regime. 

Iran, 26 oktober 2020 - Te midden van toegenomen repressieve 

maatregelen door het Iraanse regime, martelde en vermoordde de 

Staatsveiligheidsdienst (SSF) een 28-jarige man genaamd Mehrdad 

Sepehri in de stad Mashhad met tasers en pepperspray. De beelden die 

op sociale media werden vrijgegeven toonden aan dat de criminele SSF 

op 18 oktober Mehrdad sloeg en martelde met elektrische schokken en 

pepperspray terwijl zijn handen aan een bar waren vastgebonden. 

Mehrdad verloor het bewustzijn onder het pak slaag en stierf later in hechtenis van de veiligheidstroepen. In de 

video zijn sporen van mishandeling en marteling duidelijk te zien op zijn lichaam. De gruwelijke misdaad 

veroorzaakte publieke verontwaardiging over de repressieve maatregelen van het regime. Vervolgens beweerde de 

rechterlijke macht van het regime het incident te onderzoeken.  

Op donderdag 22 oktober en zondag 25 oktober werden in Esfarayen en Masjed Soleiman twee jongemannen 

gemarteld en vermoord.  

Dit maakt deel uit van een groeiende trend van toenemend geweld door veiligheidstroepen om het publiek te 

intimideren. Op donderdag 22 oktober schoten SSF-agenten in Esfarayen een jongeman neer. Nadat ze hem 

gevangen hadden genomen sloegen de agenten hem dood. 

In een ander geval in het dorp Davazdah Emam, Masjed Soleiman, doodden Basij-troepen op zondag 25 oktober een 

jongeman terwijl ze probeerden zijn vee te stelen. 

 De taferelen van marteling en brute moord op deze jonge man in het openbaar hebben een litteken achtergelaten 

op het geweten en de gevoelens van het Iraanse volk. Dit is de afgelopen 40 jaar het routineuze en dagelijkse gedrag 

van de IRGC, de paramilitaire Basijis, de veiligheids- en inlichtingendiensten tegen de bevolking van Iran en de 

kinderen van dit land geweest, waarvan sommige nu pas worden onthuld. De recente losgeslagen wreedheden, van 

Mahshahr en Abadan tot Mashhad en Teheran, tonen aan dat het klerikale regime zijn heerschappij alleen maar 

heeft kunnen voortzetten door middel van onderdrukking, marteling en executie. Deze misdaden zijn gaande in ons 

bezette thuisland. 

De internationale gemeenschap moet de marteling en moord op de weerloze jongeman Mehrdad Sepehri 

veroordelen. Omgaan met en kalmeren van een regime dat een schande is voor de hedendaagse mensheid is een 

belediging van de mensenrechten en universele democratische principes. 
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Man in Iran terechtgesteld omdat hij zich schuldig had gemaakt aan het 
gebruik van alcohol  

Vrijdag 10 juli 2020  

Een gevangene in de centrale gevangenis van Mashhad werd terechtgesteld omdat 

hij alcohol tot zich had genomen, hij werd op 9 juli geëxecuteerd in de gevangenis. 

Hossein Habibi Shahri, de advocaat van de gevangene, vertelde dat hij zich schaamde 

voor de twee jonge kinderen en de vrouw van de onschuldig terechtgestelde 

gevangene. Hij was erg teleurgesteld en voelde zich hopeloos omdat, 

niettegenstaande zijn inzet gedurende een jaar om dit leven te redden, hij niet in 

staat was geweest hem voor executie te behoeden.  

De advocaat zei ook: “Je ziel is gelukkig, mijn goede man”, hij voegde er aan toe: 

“Vergeef me dat ik niet in staat ben geweest om je rechten te waarborgen.” 

SMV  roept met klem de internationale gemeenschap op om aandacht te schenken aan de schending van de 

mensenrechten, in het bijzonder de voltrekking van doodvonnissen in Iran.  
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F: 

SMV prijst Artsen zonder Grenzen voor hun inspanningen om 

de mensen in Iran uit de nood te helpen en roept de 

wereldgemeenschap op om het Iraanse regime te veroordelen 

voor de uitwijzing van Artsen zonder Grenzen uit Iran. 

 

Iran wijst het aanbod van hulp van Artsen Zonder Grenzen af om het coronavirus te 

bestrijden 

 

Onder duidelijke druk van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) en 

ultraconservatieve bondgenoten van de hoogste leider van het land heeft 

Teheran het aanbod van medische hulp door een team van de gerenommeerde 

internationale niet-gouvernementele groep, Medecins Sans Frontieres (MSF) 

oftewel Artsen Zonder Grenzen, afgewezen. 

Eerder op 22 maart had Artsen Zonder Grenzen een partij medische hulp naar 

Iran gestuurd, waaronder een opblaasbaar ziekenhuis, medicijnen, ademhalingsmaskers en beschermende 

kleding. 

Ondertussen zei Artsen Zonder Grenzen in een tweet: "Iran is veruit het zwaarst getroffen land in de regio 

en Ispahan (Isfahan) is de op één na meest getroffen provincie van het land en we hopen dat onze hulp de 

druk op het lokale gezondheidssysteem, in ieder geval gedeeltelijk, zal verlichten." 

.., "AZG stuurde een opblaasbaar ziekenhuis met 50 bedden en een noodteam van 9 personen naar de op 

één na zwaarst getroffen provincie in Iran." 

Een dag later kondigde een adviseur van de minister van Volksgezondheid van de Islamitische Republiek, ..., 

echter aan dat Iran geen ziekenhuizen nodig heeft die door buitenlanders waren opgericht. "[Daarom] is de 

aanwezigheid van Artsen Zonder Grenzen in Iran niet relevant.” 
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G: 

Campagne om onderzoekprojecten over mensenrechten in 

Iran, projecten op het gebied van de publicatie van boeken en 

het uitdragen van een vrije mening. 

De Campagne verwelkomt elk mensenrechten-onderzoeksproject in Iran en het Midden-

Oosten en ondersteunt onafhankelijke organisaties om dit noodzakelijke onderzoek uit te 

voeren en bevordert de publicatie van boeken, kranten en wetenschappelijke en onderzoek 

documentaires. 

 

H: 

Campagne ter ondersteuning van nieuwsmedia in ballingschap 

De Campagne verwelkomt deze media die met programma’s naar buiten komen over nieuws binnen en buiten Iran; 

deze media kunnen ook binnen Iran uitzenden in Iran, dat zucht onder de moellahs. De campagne beschouwt het als 

een stap voorwaarts in de behoefte aan informatie en ondersteunt met name nieuws en kunst. De Campagne 

ondersteunt verder van harte het maken van films en het opstellen van rapporten en onderbouwde 

wetenschappelijke documentaires over de vrijheid van meningsuiting, als dat deel van de Iraanse geschiedenis dat 

wordt gecensureerd sinds de heerschappij van het religieuze fascisme in Iran begon. De Campagne is erg verheugd 

over de deelname van de onderdrukten binnen Iran. 
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I: 

Campagne tegen de censuur in Iran – Steun voor 

onafhankelijke bloggers. 

Wat betekent de ondersteuning van de onafhankelijke bloggers: de Campagne vertaalde en bevorderde het weer 

uitbrengen van hun gecensureerde geschriften en ander werk en ondersteunt verder intellectuelen, schrijvers, 

musici en artiesten, die onder druk staan van de religieuze dictatuur en lijden onder de door de staat ingestelde 

censuur op hun werk.  

Meer dan 30 gedetineerden in Iran bij Corona-protesten omgekomen. 

11 april 2020 - Volgens opgaven van Amnesty International werden in Iran minstens 35 gedetineerden 

gedood die in meerdere gevangenissen hadden geprotesteerd, uit angst met het corona-virus besmet te 

raken. Troepen van het regime reageerden volgens de berichtgeving met dodelijk geweld en traden met 

scherpe munitie en traangas op tegen de gevangenen. Honderden mensen werden gewond. 

In een persbericht van Amnesty International van 09.04.2020 wordt het volgende gemeld: 

„In meerdere Iraanse gevangenissen zijn veiligheidsdiensten met scherpe munitie en traangas opgetreden 
tegen gevangenen. Amnesty vreest dat bij de protesten, uit angst voor Covid-19, zeker 36 gedetineerden 
om het leven zijn gekomen. 

In minstens acht gevangenissen in Iran protesteerden duizenden gevangenen uit angst dat zij besmet 
zouden raken met het coronavirus. De veiligheidsdiensten reageerden met dodelijk geweld: In meerdere 
gevangenissen traden zij met scherpe munitie en traangas op tegen de protesten. Uit betrouwbare bron 
vernam Amnesty International van minstens 35 dodelijke slachtoffers en honderden gewonden.“ 

„In plaats van in te gaan op de legitieme eisen van de gedetineerden, voor bescherming tegen het corona-
virus, hebben de Iraanse autoriteiten de protesten, met gebruik van steeds meer geweld, de kop 
ingedrukt,“,zegt Diana Eltahawy, die verantwoordelijk is voor de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika bij 
Amnesty International. „De gebeurtenissen, die tot de dood van gedetineerden hebben geleid, moeten 
onafhankelijk onderzocht worden, verantwoordelijken moeten rekenschap afleggen.“ 

Amnesty International dringt erbij de Iraanse autoriteiten op aan het gebruik van dodelijk geweld in de 
gevangenissen onmiddellijk een halt tot te roepen. Gedetineerden, die van hun recht op onschendbaarheid 
van hun gezondheid gebruikmaken, mogen niet gestraft worden. 

Daarenboven eist Amnesty International van de Iraanse autoriteiten om alle personen, die in de 
gevangenis verblijven, omdat zij zijn opgekomen voor hun rechten, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te 
laten. Niettegenstaande aan het begin van de corona-crisis al een aantal gevangen werd vrij gelaten, blijft 
de overgrote meerderheid van gewetensbezwaarden – waaronder honderden vrouwenrechtenverdedigers 
– nog steeds vastzitten. Als een maatregel tegen de overbezetting in de gevangenissen moeten de Iraanse 
autoriteiten ook in overweging nemen om nog niet veroordeelde gevangenen en voor het corona-virus 
bijzonder kwetsbare mensen in vrijheid te stellen. 


