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De moedige Iraanse vrouwen in de gevangenis 

houden een baken van hoop omhoog. 

Dringende oproep om het leven van moedige vrouwen in Iran te redden 
 

Een van de ernstigste schendingen van de vrouwenrechten in Iran is de vervolging en onderdrukking van opposanten en mensenrechtenverdedigers. Dit is een van de belangrijkste vormen 

van geweld tegen vrouwen in Iran, dat met volledige steun van de regering en onder nauwlettend toezicht van de rechterlijke macht wordt uitgevoerd. Vanwege het uitoefenen van hun 

vrijheid van meningsuiting arresteert het Iraanse regime willekeurig en met geweld tegenstanders van het heersende religieuze fascisme en verdedigers van de mensenrechten in Iran. Op 

weg naar de gevangenis worden zij zelfs mishandeld. Vervolgens worden zij zonder proces in eenzame afzondering opgesloten. Zij ondergaan grote druk en diverse vormen van 

psychologische en fysieke marteling tijdens hun verhoor. Vaak mogen zij geen contact opnemen met hun familie en hen niet inlichten over hun plaats van detentie, laat staan dat zij bezoek 

mogen ontvangen of toegang hebben tot een advocaat. 

 

Deze dappere vrouwen, die zich durven te verzetten tegen het wrede regime van de moellahs of op durven te komen voor de mensenrechten, worden verstoken van een eerlijke rechtsgang. 

In oneerlijke processen en zonder toegang tot een advocaat worden zij veroordeeld tot buitenproportionele gevangenisstraffen. In talrijke gevallen moeten gevangenen hun gezondheid in 

gevaar brengen door in hongerstaking te gaan, als laatste redmiddel om hun eisen ingewilligd te krijgen. In het afgelopen jaar heeft de pandemie van het coronavirus de toch al erbarmelijke 

omstandigheden in de Iraanse gevangenissen nog verergerd. Het regime van de moellahs weigerde opzettelijk de gevangenissen te voorzien van de minimale uitrusting om het virus te 

bestrijden. Zij verleenden geen verlof aan gevangenen en met name politieke gevangenen tot het einde van de pandemie. Zelfs de pandemie weerhield het regime niet van zijn willekeurige 

arrestaties, gedwongen verdwijningen, folteringen, mishandeling van gevangenen en het opleggen van zware gevangenisstraffen aan tegenstanders en mensenrechtenactivisten, waardoor 

nog meer van hen naar de gevangenissen werden gestuurd. In feite heeft het klerikale regime van de COVID-19-pandemie geprofiteerd door het virus te gebruiken om zijn politieke 

tegenstanders verder onder druk te zetten en hen fysiek uit te schakelen. 

 

Door het beginsel van de scheiding van de categorieën gevangenen te schenden heeft het regime politieke gevangenen verbannen en in gevangenissen opgesloten naast gewone en 

gevaarlijke misdadigers. Zo bereidde het regime de fysieke eliminatie van deze gevangenen voor. In sommige gevallen huurden gevangenisautoriteiten gevaarlijke gevangenen in om hun 

politieke tegenstanders te vermoorden. Een van de gebruikelijke praktijken van het regime is het martelen van politieke gevangenen door hen medische behandeling te ontzeggen. Deze 

methode bleek nog doeltreffender tijdens de pandemie. Gevangenen die met het virus besmet zijn worden in besmette quarantaines van slechte kwaliteit vastgehouden en zonder toezicht 

achtergelaten in een poging hen te martelen en te vermoorden. De beschikbare informatie over politieke gevangenen in Iran is schaars en onvolledig. Op de volgende bladzijden wordt de 

beschikbare informatie over deze gevangenen gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een van de belangrijkste vormen van geweld tegen vrouwen in 

Iran, dat met volledige steun van de regering en onder nauwlettend 

toezicht van de rechterlijke macht wordt uitgevoerd. 
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Zeinab Hamrang Maryam Nassiri Yalda Imamdoust 
Aghdas Pour 

Eshragh 
Somayyeh Bidi Marzieh Farsi 

Een gepensioneerde lerares, Zeinab 
Hamrang, werd op 31 augustus 

2020 gearresteerd in de stad Khoy. 
Mevrouw Hamrang, 45 jaar en 

afkomstig uit de stad Ardabil, was 
met haar dochter op reis naar 

West-Azerbeidzjan. Zij werd op 5 
september 2020 overgebracht naar 
de Evin-gevangenis in Teheran om 
haar gevangenisstraf uit te zitten. 

Zij is veroordeeld tot 6 jaar 
gevangenisstraf wegens vermeende 
"samenscholing en samenspanning 
tegen de nationale veiligheid" en 

"propaganda tegen de staat". 

Mevrouw Maryam Nassiri, 62 jaar, 
werd op 17 augustus 2020 

gearresteerd in Qal'eh Hassan Khan 
(provincie Teheran). Zij werd 

vastgehouden en onder foltering 
verhoord in eenzame opsluiting in 

afdeling 209 van de Evin-
gevangenis. In oktober werd zij 

overgeplaatst naar de gevangenis 
van Qarchak. Mevrouw Nassiri is 

advocate en moeder van vier 
kinderen. Zij zat in de jaren tachtig 
drie jaar in de gevangenis omdat zij 

het Iraanse verzet steunde. 

Khadijeh (Yalda) Imamdoust, 47, 
is atlete en kampioen 

marathonloper. 
Inlichtingenagenten arresteerden 
mevrouw Imamdoust op 31 mei 
2020 in haar huis in Isfahan. Zij 

werd twee maanden opgesloten 
in de Dowlatabad-gevangenis van 

Isfahan, waar zij in eenzame 
opsluiting werd ondervraagd. Zij 

wordt beschuldigd van 
"propaganda tegen de staat". 

Aghdas Pour Eshragh, 64 jaar en 
lerares, werd op 26 juli 2020 
gearresteerd in het district 

Narmak van Teheran. Zij werd 
vastgehouden en ondervraagd in 

de beruchte afdeling 209 van 
het ministerie van Inlichtingen 
van de Evin-gevangenis. Twee 

zusters van mevrouw Pour 
Eshragh zijn gedood in de strijd 
tegen het regime. Soghra Pour 

Eshragh werd in 1983 
geëxecuteerd en Massoumeh 
Pour Eshragh werd in maart 

2003 gedood. 

Somayyeh Bidi uit Karaj, 
Marzieh Farsi uit Teheran en 
mevrouw Sedigheh Morsali, 
55 jaar, uit Qom, behoorden 

ook tot de politieke 
gevangenen die werden 

vastgehouden wegens hun 
steun aan de vrijheid in Iran. 

  
In februari 2020, in een nieuwe golf van 
onderdrukking, is Marzieh Farsi, 53, 
gearresteerd door agenten van het Iraanse 
ministerie van Inlichtingen, samen met nog 
17 anderen. Ze lijdt aan kanker en hart- en 
vaatziekten.Ze staat onder marteling en 
psychologische druk in de Evin-gevangenis. 
Ze mag haar man en haar kinderen niet 
bezoeken. Door de pandemie van het 
Coronavirus in de Evin-gevangenis en de 
ziekte van Marzieh is haar leven in 
gevaar.Marzieh is een politieke tegenstander 
van het Iraanse regime en kan met 
verzonnen veiligheidsaanklachten in verband 
met haar zaak de doodstraf of een lange 
gevangenisstraf krijgen.Haar broer, Hossein 
Farsi, zat 12 jaar in de gevangenis als politiek 
gevangene. Hij is een overlevende van de 
massamoord op politieke gevangenen in Iran 
in 1988. In dat jaar waren binnen enkele 
maanden 30.000 politieke gevangenen 
geëxecuteerd. 
 
 
  

 

POLITIEKE GEVANGENEN  
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Massoumeh Senobari Nejat Anvar  Nahid Fat’halian Farangis Mazloum 

Massoumeh Senobari is 33 jaar en heeft één kind. Ze 
werd op 24 februari 2019 gearresteerd en 

meegenomen voor verhoor. Haar kuit brak onder 
wrede marteling tijdens het verhoor. De zool van haar 

voet brak en haar zicht werd wazig naast andere 
gevolgen die ze leed als gevolg van de martelingen. Zij 

is veroordeeld tot een totale gevangenisstraf van 8 jaar 
en wordt momenteel vastgehouden in de Centrale 

Gevangenis van Tabriz te midden van gewone 
criminelen. In de gevangenis heeft zij COVID-19 
opgelopen. Mevrouw Senobari lijdt ook aan een 

hartkwaal, maar de gevangenisautoriteiten hebben 
haar geen medisch verlof verleend of zelfs maar de 
medicijnen gegeven die haar door haar familie ter 

beschikking waren gesteld. Sinds kort lijdt ze pijn in 
haar borst door een massa waarvan vermoed wordt 

dat ze kanker heeft. De autoriteiten van de gevangenis 
van Tabriz hebben haar geen toestemming gegeven 

voor een echografie en medisch onderzoek. 

Nejat Anvar Hamidi, 62, werd in maart 2019 
opgesloten om haar straf van 15 jaar in de Sepidar 
gevangenis van Ahvaz uit te zitten. Zij lijdt aan een 

schildklierafwijking, hoge bloeddruk en 
bloedlipiden. Mevrouw Anvar Hamidi's 

gezichtsvermogen is ook in gevaar. De autoriteiten 
van de Sepidar-gevangenis hebben haar het 

innemen van haar medicijnen ontzegd. Na het 
uitbreken van de COVID-19 pandemie heeft zij het 
virus opgelopen en is zij in quarantaine geplaatst 
zonder medische verzorging. Nejat Anvar Hamidi 

zat in de jaren tachtig 28 maanden in de 
gevangenis. Zij werd in 2017 opnieuw gearresteerd 

en in maart 2019 veroordeeld tot een 
gevangenisstraf. 

Nahid Fat'halian is een gepensioneerde lerares. 
Veiligheidstroepen arresteerden haar op 14 april 2020 
en brachten haar na een aantal dagen verhoor naar de 

vrouwenafdeling van de Evin-gevangenis. Mevrouw 
Fat'halian heeft in het voorjaar van 2019 actief 

deelgenomen aan hulpverlening aan door 
overstromingen getroffen mensen. Het Revolutionaire 
Hof van Teheran kwam op 16 september 2020 bijeen 

voor haar proces. 

Mevrouw Farangis Mazloum, moeder van de 
politieke gevangene Soheil Arabi, is op 8 juli 2020 
door afdeling 29 van het Revolutionaire Hof van 

Teheran veroordeeld tot in totaal 6 jaar 
gevangenisstraf. De beslissing werd in haar 

afwezigheid en zonder proces genomen. Zij werd 
veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor 

"samenscholing en samenspanning tegen de 
nationale veiligheid", en tot nog eens 1 jaar voor 
"propaganda tegen de staat". Het Hof van Beroep 

heeft vervolgens op 25 augustus haar straf 
omgezet in 18 maanden en heeft haar advocaat 
op 20 oktober op de hoogte gebracht. Mevrouw 
Mazloum werd op 22 juli 2019 gearresteerd. Zij 

werd in 2019 enkele maanden in eenzame 
opsluiting in de Evin-gevangenis opgesloten en 

gemarteld omdat zij de zaak van haar 
gedetineerde zoon had gevolgd. 
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Parastoo Mo’ini Forough Taghipour Zahra Safaei 

Politiek gevangene Parastoo Mo'ini, 20 jaar, werd 
gearresteerd op 24 februari 2020. Zij werd opgesloten in de 
beruchte afdeling 209 van het ministerie van Inlichtingen in 
de Evin-gevangenis. Bijna twee maanden lang werd zij onder 
druk gezet om op tv te verschijnen en bekentenissen tegen 
zichzelf af te leggen. Uiteindelijk werd zij medio april 
verbannen naar de gevangenis van Qarchak. Op 14 
september 2020 werden Parastoo Mo'ini en Forough 
Taghipour aangevallen door twee ingehuurde gevangenen 
die probeerden kokend water over hun hoofden en 
gezichten te gieten. Maar hun celgenoten verhinderden dat 
de aanvallers dit deden. Mevrouw Mo'ini liep tijdens haar 
detentie in Qarchak ook het Coronavirus op. Zij werd 
opnieuw zwaar mishandeld en gewond op 13 december 
2020, tijdens een wrede overval op hun afdeling. Op 23 
januari 2021 werd Parastoo Mo'ini veroordeeld tot in totaal 6 
jaar gevangenisstraf; 5 jaar, en 1 jaar voor "propaganda 
tegen de staat". 

Politiek gevangene Forough Taghipour, 25, en haar moeder, 
Nassim Jabbari, werden op 24 februari gearresteerd. Mevrouw 
Jabbari, 58 jaar, werd half maart op borgtocht vrijgelaten, maar 
Forough bleef in hechtenis en werd verhoord. Medio april werd 
zij verbannen naar de gevangenis van Qarchak. Forough 
Taghipour en Parastoo Mo'ini hebben onder enorme druk 
gestaan. Gevangenen die door de directeur van Qarchak waren 
ingehuurd en opgehitst, hebben hen verschillende malen 
lastiggevallen en aangevallen. Forough Taghipour heeft COVID-
19 opgelopen tijdens haar detentie in Qarchak. Op 5 januari 2020 
heeft een rechtbank in Teheran Forough Taghipour en haar 
moeder voorgeleid voor de aanklacht van "propaganda tegen de 
staat". Maar de rechter dreigde ook met een vonnis wegens 
Moharebeh (oorlog voeren tegen God). Mevrouw Taghipour 
verwierp deze aanklacht en verklaarde dat zij niet schuldig was. 

Politiek gevangene Zahra Safaei werd samen met haar dochter, Parastoo Mo'ini, 
gearresteerd op 24 februari 2020. Zij werden ondervraagd in afdeling 209 van het 
ministerie van Inlichtingen in de Evin-gevangenis en onder druk gezet om voor de 
televisie te verschijnen en bekentenissen tegen zichzelf af te leggen. Na afloop van 
hun verhoren werden zij medio april naar de beruchte Qarchak-gevangenis 
verbannen en tussen gewone criminelen opgesloten. Zahra Safaei, 57 jaar, zat in de 
jaren '80 8 jaar in de gevangenis. Haar vader, Hassan Ali Safaei, was een 
gerenommeerd zakenman in de Bazaar in Teheran die in 1981 werd geëxecuteerd 
wegens steun aan de belangrijkste Iraanse oppositie. Mevrouw Safaei werd op 
borgtocht vrijgelaten op 28 juni 2020. Zij werd echter op 26 juli opnieuw gearresteerd 
en naar de gevangenis van Qarchak teruggebracht. Mevrouw Safaei is in juni, 
augustus, november en december door gevaarlijke criminelen in Qarchak met de 
dood bedreigd. Zij is ook verscheidene malen mishandeld door gevangenen die door 
de directeur van de gevangenis waren ingehuurd. Tijdens haar detentie heeft zij een 
hartaanval gehad en meer recentelijk heeft zij last gekregen van pijn in de nieren. 
Haar gezondheid is verslechterd, maar de autoriteiten van de gevangenis van 
Qarchak hebben verhinderd dat zij voor behandeling naar een burgerziekenhuis werd 
overgebracht. Op 23 januari 2021 werd Zahra Safaei veroordeeld tot 8 jaar 
gevangenisstraf. Haar dochter, Parastoo, en haar zoon, Mohammad Massoud Mo'ini, 
werden elk ook tot 6 jaar gevangenisstraf veroordeeld. 
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Zeinab Jalalian Golrokh Ebrahimi Iraee 

De Koerdische politieke gevangene Zeinab Jalalian is op 9 november abrupt overgeplaatst van de 
gevangenis van Kermanshah naar de gevangenis van Yazd. De bewakers gaven geen uitleg. Dit 
was de vierde keer in zes maanden dat Zeinab Jalalian van de ene gevangenis naar de andere 
werd overgeplaatst. Een team van veiligheidstroepen verscheen voor het eerst in de gevangenis 
van Khoy op 28 april 2020, en nam haar mee zonder opgaaf van reden. Op 2 mei werd duidelijk 
dat zij naar verschillende gevangenissen was overgebracht en uiteindelijk naar de gevangenis van 
Qarchak in Varamin. Mevrouw Jalalian liep het COVID-19 op toen zij in de Qarchak-gevangenis 
opgesloten zat. Hoewel zij aan astma leed, werd zij zonder medische behandeling aan haar lot 
overgelaten. Mevrouw Jalalian begon op 20 juni 2020 een hongerstaking, eisend om te worden 
teruggebracht naar de gevangenis van Khoy en om medische behandeling te krijgen. Desondanks 
werd ze op 25 juni 2020 mishandeld en overgebracht naar de gevangenis van Kerman. Zij werd 
drie maanden lang opgesloten in een eenzame cel in de Centrale Gevangenis van Kerman met 
een onbesliste status. Na veel vervolging werd zij op 24 september 2020 overgeplaatst naar de 
gevangenis van Kermanshah. Zeinab Jalalian, 38 jaar, werd in 2009 ter dood veroordeeld op 
beschuldiging van Moharebeh door "lidmaatschap van Pejak". Het vonnis werd in 2011 omgezet in 
levenslange gevangenisstraf. Mevrouw Jalalian zit in de gevangenis zonder enig verlof sinds 2007, 
toen zij in Kermanshah werd gearresteerd. Zij lijdt aan verschillende ziekten, waaronder astma, 
pterygium, spruw en maag-darm complicaties. Bij wijze van foltering heeft het ministerie van 
Inlichtingen haar medische behandeling ontzegd. Zij staat thans onder diverse vormen van 
psychologische druk en is beroofd van haar rechten als gevangene om berouw te tonen en met het 
ministerie van Inlichtingen samen te werken. De agenten van het ministerie hebben haar ook 
tijdens haar verblijf in de gevangenis van Qarchak onder druk gezet om met hen samen te werken. 
Mevrouw Jalalian verkeert in kritieke gezondheidstoestand als gevolg van COVID-19-infectie en 
gebrek aan medische zorg en behandeling. 

Politiek gevangene Golrokh Ebrahimi Iraee werd op 24 
januari 2021 teruggestuurd naar de gevangenis van Qarchak, 
maar werd daarna verbannen naar de gevangenis van Amol 
in het noorden van Iran, zonder dat zij de gelegenheid kreeg 
haar persoonlijke bezittingen en warme kleding mee te 
nemen. Zij had zojuist 43 dagen van verhoor in de afdeling 2A 
van de inlichtingendienst van de IRGC in de Evin-gevangenis 
achter de rug. Ongeveer 50 gevangenen worden 
vastgehouden in twee kamers in de vrouwenafdeling van de 
Amol-gevangenis. De meesten van hen zijn veroordeeld voor 
druggerelateerde aanklachten en sommigen hebben 
hepatitis. Er is geen quarantaine om de nieuw 
aangekomenen vast te houden en het risico om het virus op 
te lopen is in deze gevangenis groot. Voordat zij naar Qarchak 
werd teruggestuurd werd zij opgeroepen naar het Evin 
gerechtsgebouw om haar laatste verdediging tegen de 
aanklacht van "propaganda tegen de staat" uit te spreken. 
Haar advocaat was niet aanwezig tijdens het proces. Golrokh 
Ebrahimi Iraee werd op 13 december 2020 met geweld 
overgeplaatst uit de gevangenis van Qarchak, om te worden 
overgebracht naar afdeling 2A van Evin. 

 

VERBANNING EN ABRUPTE 

OVERPLAATSING VAN VROUWELIJKE 

POLITIEKE GEVANGENEN 
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Maryam Akbari Monfared Atena Daemi 

Maryam Akbari Monfared werd gedagvaard in het Evin-gerechtsgebouw op 10 
juni 2020, om te worden aangeklaagd in een nieuwe zaak die voor haar was 
geopend. Zij is echter niet op de zitting verschenen omdat zij geen schriftelijke 
oproeping had ontvangen en ook vanwege de uitbraak van het Coronavirus. Haar 
rechtszitting vond plaats op 31 augustus 2020. Zij wordt beschuldigd van 
"verstoring van de orde in de gevangenis" door het scanderen van anti-
regeringsleuzen op de avond van de verjaardag van de revolutie van 1979 op 11 
februari. Zij zegt dat zij alleen had geprotesteerd tegen het feit dat een zieke 
gevangene zonder toezicht werd achtergelaten, waarvoor haar het bezoekrecht 
op 16 februari 2020 werd ontzegd. Maryam Akbari Monfared heeft drie dochters. 
Zij werd gearresteerd op 31 december 2009, na de geweldige opstand op 27 
december van dat jaar die de pijlers van het regime deed wankelen. In juni 2010 
heeft de revolutionaire rechtbank van Teheran haar tot 15 jaar gevangenisstraf 
veroordeeld wegens ‘Moharebeh’ op beschuldiging van "lidmaatschap van de 
Organisatie van de Iraanse Volksmoedjahedien," een beschuldiging die mevrouw 
Akbari nooit heeft aanvaard. Zij zit in de gevangenis zonder ook maar één dag 
verlof sinds de dag dat zij werd aangehouden. Zij lijdt aan een schildklierafwijking 
en gewrichtsreuma. De zus en broer van Maryam Akbari werden geëxecuteerd 
tijdens de massamoord op politieke gevangenen in de zomer van 1988. Nog twee 
broers van haar werden geëxecuteerd tijdens de massa-executies in het begin van 
de jaren '80. 

De autoriteiten van de Evin-gevangenis deelden Atena Daemi op 6 juni mee dat zij was 
gedagvaard en dat zij op 7 juni voor de rechtbank moest verschijnen. Zij verscheen voor 

de rechtbank in de veronderstelling dat dit een follow-up was van haar vorige zaak. 
Maar zij ontdekte dat het om een nieuwe zaak ging en dat zij ervan werd beschuldigd de 
orde in de gevangenis te hebben verstoord door het scanderen van anti-regeringsleuzen 

op de avond van de verjaardag van de revolutie van 1979 in februari 2019. Mevrouw 
Daemi verwierp de tegen haar ingebrachte beschuldigingen. Afdeling 26 van het 

Revolutionaire Hof van Teheran had op 18 juni 2019 een andere rechtszitting gehouden 
over een afzonderlijke zaak tegen Atena Daemi en Golrokh Iraee, waarbij elk van hen 

werd veroordeeld tot 3 jaar en 7 maanden gevangenisstraf. Dit is de straf die zij 
momenteel uitzit. Atena Daemi, 32, had op 4 juli 2020 vrij moeten komen, na het 

voltooien van haar gevangenisstraf van 5 jaar. Maar ze werd opnieuw veroordeeld tot in 
totaal 5 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen wegens door het ministerie van 

Inlichtingen en de Revolutionaire Garde (IRGC) verzonnen aanklachten tegen haar. 
Atena Daemi, een kinderrechtenactiviste, werd voor het eerst gearresteerd op 21 

oktober 2014 en 16 maanden vastgehouden voor haar deelname aan een 
protestbijeenkomst buiten het VN-kantoor in Teheran, een protest tegen de executie 

van Reyhaneh Jabbari, en andere vreedzame activiteiten. Op 26 november 2016 werd ze 
opnieuw gearresteerd en naar de Evin-gevangenis gebracht om haar straf uit te zitten. 

Tijdens deze periode begon ze in maart 2017 een 54-daagse hongerstaking die succesvol 
eindigde toen de gevangenisstraffen voor haar twee zussen werden herroepen. Atena 

Daemi heeft tijdens haar jarenlange opsluiting aan verschillende ziektes geleden, 
waaronder gevoelloosheid van haar ledematen, nierontsteking, hormonale disbalans, 

en vermoed wordt dat ze multiple sclerose en kanker heeft. 

 

Een van de systematische gedragingen van de rechterlijke macht 
van het klerikale regime is het verzinnen van nieuwe zaken tegen 

volhardende politieke gevangenen om hun gevangenisstraf te 
verlengen en te verlengen en hen zo nog meer onder druk te 
zetten. De politieke gevangenen Maryam Akbari Monfared en 

Atena Daemi waren het doelwit van verzonnen aanklachten door 
de Inlichtingendienst van de Revolutionaire Garde. 

SCHIJNZAKEN TEGEN VROUWELIJKE POLITIEKE GEVANGENEN 
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VAN VROUWELIJKE POLITIEKE GEVANGENEN 
 

 

 

 

 

 

Sakineh Parvaneh  Saba Kord Afsahri  
Yasaman 

Aryani  
Monireh Arabshahi  Mojgan Keshavarz   Zahra Safaei  

De Koerdische politieke gevangene 
Sakineh Parvaneh werd op 13 
december 2020 om 22.00 uur uit de 
gevangenis van Quchan gehaald. Zij 
werd overgebracht naar het Openbaar 
en Revolutionair Parket van Mashhad, 
en in de ochtend van 14 december 
werd zij overgebracht naar de 
quarantaineafdeling van de Centrale 
Gevangenis van Mashhad. Op 24 
februari 2021 werd zij opnieuw 
overgeplaatst uit de gevangenis van 
Mashhad naar een niet nader bekende 
plaats. Voordien was zij op 27 oktober 
2020 overgeplaatst van de 
vrouwenafdeling van Evin naar de 
gevangenis van Quchan. Sakineh 
Parvaneh werd in het vroege najaar van 
2019 gearresteerd en vervolgens 
veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf 
wegens vermeend "lidmaatschap van 
oppositiegroepen met als doel de 
nationale veiligheid te verstoren." 
Sakineh Parvaneh werd vaak 
mishandeld toen ze opgesloten zat in 
de Evin en Qarchak gevangenissen, en 
meerdere malen naar een psychiatrisch 
ziekenhuis gestuurd om psychologisch 
gemarteld te worden. 

Saba Kord Afsahri werd 
overgeplaatst uit de 
vrouwenafdeling van de 
Evin-gevangenis en 
verbannen naar de 
Qarchak-gevangenis op 9 
december 2020. Mevrouw 
Kord Afshari is veroordeeld 
tot 24 jaar gevangenisstraf 
wegens protest tegen de 
verplichte sluier. Op 26 
januari 2021 grepen 
gevangenisbewakers haar 
bij de haren en sleurden 
haar over de vloer om haar 
te verplaatsen van afdeling 
8 naar afdeling 6 waar 
gedetineerden die 
veroordeeld zijn voor 
gevaarlijke misdrijven 
worden vastgehouden. 
Saba Kord Afshari lijdt aan 
een maagzweer en andere 
maag- en darmproblemen. 
Zij werd in juli en augustus 
2020 naar het ziekenhuis 
gebracht, maar keerde 
terug naar de gevangenis 
voordat haar onderzoeken 
waren gedaan. 

Yasaman Aryani en 
haar moeder, 
Monireh Arabshahi, 
zijn op 21 oktober 
2020 van de Evin-
gevangenis naar de 
Kachouii-gevangenis 
van Karaj 
verbannen. Zij zijn 
veroordeeld tot 9 
jaar en 7 maanden, 
elk, wegens protest 
tegen de verplichte 
Hijab. Op 13 
november 2020 
werd gemeld dat 
Yasaman Aryani 
positief had getest 
op COVID-19, en 
naar een cel was 
overgebracht 
zonder toegang te 
hebben tot 
medische 
behandeling. 

Monireh Arabshahi werd op 21 
oktober 2020 abrupt overgeplaatst 
van de Evin Gevangenis naar de 
Kachouii Gevangenis. Zij is 
veroordeeld tot 9 jaar en 7 
maanden, wegens protest tegen de 
verplichte Hijab. Op basis van een 
rapport van 13 december 2020 
hebben de autoriteiten van de 
Kachouii Gevangenis dringend 
medisch onderzoek verhinderd voor 
Monireh Arabshahi wier keel was 
opgezwollen en die moeite had met 
ademhalen. Het Forensisch Bureau 
heeft verklaard dat mevrouw 
Arabshahi de 
gevangenisomstandigheden niet kan 
verdragen en dat haar verlof moet 
worden verleend om een 
behandeling te ondergaan. Maar de 
gevangenisautoriteiten hebben 
geweigerd haar vrij te laten. Zij 
hebben haar de medische 
behandeling geweigerd die zij nodig 
heeft. Artsen hebben benadrukt dat 
zij chirurgische ingrepen moet 
ondergaan voor haar lumbale discus 
en voor haar schildklier. 

Mojgan Keshavarz werd op 5 
december 2020 abrupt 
overgeplaatst uit Evin en 
overgebracht naar de 
Qarchak-gevangenis. Mojgan 
Keshavarz is 38 jaar en 
moeder van een 10-jarig 
meisje. Ze is veroordeeld tot 
23,5 jaar gevangenisstraf 
wegens deelname aan 
protesten. Ze zat 3 jaar in de 
gevangenis sinds 2016, toen 
ze werd gearresteerd omdat 
ze een ongepubliceerd 
verhaal schreef tegen de 
wrede straf van steniging. 
Gedurende deze tijd werd ze 
met geweld overgebracht 
naar de Qarchak gevangenis. 
Pas na een hongerstaking van 
81 dagen werd ze 
teruggestuurd naar Evin. Ze 
werd in april 2019 vrijgelaten, 
maar op 9 november 2019 
opnieuw gearresteerd en 
overgebracht naar de 
Qarchak-gevangenis om 25 
maanden gevangenisstraf uit 
te zitten. 

Golrokh Ebrahimi en Zahra 
Safaei werden op 2 
november 2020 
aangevallen en met de 
dood bedreigd door een 
opgehitste en ingehuurde 
gevangene in de gevangenis 
van Qarchak. Er wordt 
gezegd dat er een nieuwe 
zaak tegen haar wordt 
gefabriceerd en dat dit de 
reden is geweest voor haar 
recente verhoren. 
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KOERDISCHE VROUWELIJKE POLITIEKE 

GEVANGENEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakineh Parvaneh Hajar Saeedi 

De Koerdische politieke gevangene Sakineh Parvaneh, 29, werd in de herfst van 2019 
gearresteerd omdat ze haar familie bezocht in Soleimaniya, in het Iraakse Koerdistan. 
Veiligheidstroepen namen haar mee naar de grens tussen Iran en Irak en ondervroegen 
haar gedurende 10 dagen in de detentiecentra in Marivan en Sanandaj. Vervolgens 
werd zij voor verdere ondervragingen overgebracht naar het detentiecentrum van het 
ministerie van Inlichtingen in afdeling 209 van de Evin-gevangenis. Medio februari 2020 
werd zij overgeplaatst naar de vrouwenafdeling. In maart werd zij zwaar mishandeld 
door gevangenisbewakers omdat zij leuzen had geschreven op de muren van Evin. 
Vervolgens werd zij geboeid en geketend en naar de isoleercel in de gevangenis van 
Qarchak gestuurd. Na 4 dagen eenzame opsluiting werd zij naar het Aminabad 
Psychiatrisch Ziekenhuis in Shahr-e Rey gestuurd. Volgens een rapport van 21 april 
werd zij naar Qarchak teruggebracht en met een gekneusd en opgezwollen gezicht in 
de quarantaineafdeling opgesloten. Op 9 mei werd zij opnieuw naar afdeling 2A van 
Evin gestuurd voor een week verhoor, waar zij ernstig werd mishandeld. Op 25 mei 
2020 veroordeelde de 26e afdeling van de Revolutionaire Rechtbank van Teheran haar 
tot 5 jaar gevangenisstraf wegens verstoring van de veiligheid van het land. Ook werd 
haar voor drie jaar het lidmaatschap van politieke groeperingen ontzegd. Dezelfde dag 
ging Sakineh in hongerstaking uit protest tegen het vonnis van de rechtbank en ook 
tegen de schending van het beginsel van de scheiding van de categorieën van 
gevangenen. In juni werd zij in afdeling 3 van Qarchak aangevallen en mishandeld door 
verschillende gedetineerden die veroordeeld waren wegens gevaarlijke misdrijven en 
die door de gevangenisdirecteur in de val waren gelokt. Op 18 juni is zij opnieuw in 
hongerstaking gegaan om te eisen dat er een einde komt aan de intimidatie van haar 
familie en die van haarzelf in detentie. 

Het Revolutionaire Hof van 
Sanandaj heeft 
vrouwenrechtenactiviste Hajar 
Saeedi veroordeeld tot vijf jaar 
gevangenisstraf met uitstel van vier 
jaar. De rechtbank kwam bijeen in 
afwezigheid van haar advocaat. 
Hajar Saeedi wordt beschuldigd van 
deelname aan illegale bijeenkomsten 
en het hebben van contacten met 
arbeidsactivisten. 

Vele Koerdische 
burgers, waaronder 

een aanzienlijk aantal 
vrouwen, zijn het 

afgelopen jaar door 
het klerikale regime 
gearresteerd en in 

hechtenis genomen. 
De golf van 
willekeurige 

arrestaties bereikte 
vooral in december 

2020 en januari 2021 
een hoogtepunt. Dit 

deel is gewijd aan de 
verslagen over de 
mishandeling van 

deze vrouwen. 
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KOERDISCHE VROUWELIJKE POLITIEKE GEVANGENEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shahnaz Sadeghifar 
Zeinab 

Esmaili 
Zahra Mohammadi Faranak Jamshidi 

Shahnaz Sadeghifar, 32, en haar 17-jarige 
dochter, Aynaz Zare'e, werden in oktober 2019 
gearresteerd door agenten van de IRGC 
Inlichtingendienst. Zij werden gedurende 2 
maanden ondervraagd en onderworpen aan 
psychologische marteling om valse 
bekentenissen tegen zichzelf af te leggen. 
Vervolgens werden zij overgebracht naar de 
Centrale Gevangenis van Urmia. Op 26 juli 2020 
veroordeelde het Revolutionaire Hof van Urmia 
mevrouw Sadeghifar tot 15 jaar gevangenisstraf. 
Mevrouw Sadeghifar heeft twee mortiergranaten 
in haar hart omdat zij in de oorlogsgebieden in 
Iraans Koerdistan heeft gewoond. Zij moet 
dringend worden geopereerd, maar zij is 
verstoken gebleven van medische verzorging. 
Uiteindelijk heeft de eerste afdeling van de 
strafrechtbank van Urmia voor kinderen en 
adolescenten Aynaz Zare'e op 16 november 2020 
veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Maar 
Aynaz werd later op 25 november uit de 
gevangenis vrijgelaten. 

Dayeh Zeinab 
Esmaili, 58 jaar, en 
lid van de 
Koerdische 
Moeders voor 
Verzoening, werd 
veroordeeld tot 6 
jaar 
gevangenisstraf op 
beschuldiging van 
"lidmaatschap van 
Koerdische partijen 
en propaganda 
tegen de staat". 

De Koerdische politieke 
gevangene Zahra Mohammadi is op 
13 februari 2021 door de 
Herzieningsrechtbank van de 
provincie Koerdistan veroordeeld tot 
5 jaar gevangenisstraf. Zahra 
Mohammadi werd op 23 mei 2019 
gearresteerd omdat zij Koerdische 
taal aan kinderen onderwees. Ze 
werd 6 maanden lang wreed 
ondervraagd en onder druk gezet 
om op tv te verschijnen en valse 
bekentenissen af te leggen. Haar 
ondervragers dreigden haar 
familieleden te arresteren als ze niet 
met hen zou meewerken. Ze werd 
uiteindelijk op 2 december 
2019vrijgelaten op een borgtocht 
van 700 miljoen toman. Zahra heeft 
een masterdiploma in geopolitiek 
van de Universiteit van Birjand. 

Agenten van het Departement van Inlichtingen 
van Sanandaj arresteerden op 28 juni 2020 
natuurbeschermer Faranak Jamshidi in haar 

huis in Sanandaj. Als lid van de Koerdistaanse 
Organisatie voor Natuurbescherming werd zij 

ondervraagd en onder druk gezet om valse 
bekentenissen af te leggen. Zij wordt 

beschuldigd van "handelen tegen de nationale 
veiligheid" en "propaganda tegen de staat". Het 
arrestatiebevel werd vijf keer verlengd en haar 
vrijlating verhinderd. Gedurende deze periode 
mocht zij slechts tweemaal contact opnemen 
met haar familie. Na 4,5 maand werd zij op 10 
november 2020 voorlopig vrijgelaten op een 

borgtocht van 200 miljoen toman. Op 23 januari 
2021 veroordeelde de eerste afdeling van de 

revolutionaire rechtbank van Sanandaj haar tot 
4 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van 

"lidmaatschap" van een Koerdische 
oppositiegroepering.  
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Savin 

Mahmoudian 

Rad 

Arezou Mostafaii 
Nazanin Atabaki en 

Nasrin Yazdani 
Azimeh Nasseri   

Taraneh 

Mohammadi 

 
Savin Mahmoudian Rad, 
23, uit een dorp in 
Sardasht, werd in 
december 2019 door 
agenten van de 
inlichtingendienst van de 
IRGC gearresteerd. Zij 
werd in eenzame 
opsluiting vastgehouden 
en ondervraagd in het 
detentiecentrum van het 
Mahdi-korps van de 
IRGC in Urmia. Na 2 
maanden verhoor werd 
zij op 26 januari 2020 
overgebracht naar de 
Centrale Gevangenis van 
Mahabad. 

 
Arezou Mostafaii, 17 
jaar, werd ontboden bij 
de inlichtingendienst 
van Marivan en op 4 
februari 2021 
gearresteerd. Tijdens 
het verhoor werd zij 
mishandeld en gewond. 
Ze werd na 3 dagen op 6 
februari vrijgelaten, 
nadat ze een belofte had 
ondertekend. Zij had 
blauwe plekken en 
littekens op haar gezicht 
en armen. 

 
Nazanin Atabaki en Nasrin 
Yazdani zijn ontboden bij de 
veiligheidspolitie van de 
staatsveiligheidsdienst van 
Kermanshah en vervolgens op 
16 januari 2021 gearresteerd. 
De twee zijn solozangeressen in 
de geheel uit vrouwen 
bestaande muziekgroep Gelaris. 
Zij werden ondervraagd en 
vervolgens tijdelijk op borgtocht 
vrijgelaten totdat hun zaak 
definitief is afgehandeld. 

 
Azimeh Nasseri werd op 9 
januari 2021 in Bukan 
gearresteerd en na enkele 
dagen overgebracht naar het 
detentiecentrum van de 
inlichtingendienst van de 
IRGC in Urmia. Roya Jamali, 
milieuactiviste en lid van de 
Koerdistaanse Organisatie 
voor Natuurbescherming, is 
op 2 februari 2021 tijdens 
een inval in haar huis 
gearresteerd door agenten 
van het departement 
Inlichtingen van Sanandaj. 
Roya Jamali heeft twee 
kinderen en lijdt aan 
multiple sclerose (M.S.). 

 
Troepen van de 
inlichtingendienst van 
Paveh hebben op 16 
september 2020 4 jonge 
Koerdische vrouwen 
gearresteerd. Het waren 
Bahar Ahmadi, Nargess 
Mohammadi, Elham 
Moradi, en Negin 
Veissi.Fariba Ahmadi in 
Naghadeh en Rojin 
Mohammadpour werden 
op 19 januari 2021 
gearresteerd, Gelavij 
Abdollahi uit Naghadeh 
op 12 januari 2021. 

 
Jonge dichteres bedreigd 
met het afsnijden van haar 
tong.Een jonge Koerdische 
dichteres, Taraneh 
Mohammadi, werd op 11 
januari 2021 door agenten 
van de inlichtingendienst 
ontvoerd. Nadat ze was 
beledigd, vernederd en 
lastiggevallen werd haar 
verteld dat ze haar tong 
zouden afsnijden als ze 
haar activiteiten 
voortzette. Taraneh's 
berichten en gedichten 
gingen meestal over de 
mensenrechten van de 
Koerden, vrouwenrechten, 
kinderen, en geweld tegen 
vrouwen, waaronder 
gedwongen huwelijken. 
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TIJDENS DE PROTESTEN IN NOVEMBER 2019 GEARRESTEERDE VROUWEN 
 

 

 

 

 

 

Fatemeh Davand 

Maryam Payab 

Soha Mortezaii  

Fatemeh Davand werd op 6 augustus 2020 
gearresteerd en overgebracht naar de centrale 
gevangenis van Urmia om haar straf uit te zitten. 
Mevrouw Davand is 42 jaar oud en moeder van drie 
kinderen. De rechtbank van de stad Bukan 
veroordeelde haar tot vijf jaar en vijf maanden 
gevangenisstraf en 30 zweepslagen. Haar verzoek was 
om met een elektronische armband te worden 
vrijgelaten, maar ambtenaren van de centrale 
gevangenis van Urmia stemden niet in met haar 
voorwaardelijke vrijlating. Mevrouw Davand ging op 
12 november 2020 in hongerstaking om tegen het 
besluit te protesteren. Uiteindelijk maakte de 
openbare aanklager van de stad Bukan bezwaar tegen 
dit verzoek en werd mevrouw Davand overgeplaatst 
naar een zwaar beveiligde afdeling in de gevangenis 
van Urmia. Het religieuze fascisme dat Iran regeert 
staat geen alternatieve straffen toe ter vervanging van 
de gevangenisstraf voor moeders. 

Maryam Payab, een burgeractiviste uit 
Behbahan, werd op 13 januari 2020 tijdelijk 
vrijgelaten uit de Sepidar-gevangenis in Ahvaz, 
in afwachting van haar proces en na het 
betalen van een borgtocht van 1 miljard 
toman. Zij werd tijdens de protesten in 
november 2019 in haar rug geschoten. Na een 
operatie te hebben ondergaan, en terwijl ze in 
het ziekenhuis werd behandeld, werd ze op 19 
december 2019 door de veiligheidstroepen van 
het regime in Behbahan gearresteerd en 
overgebracht naar het detentiecentrum van 
Ahvaz. Later werd zij overgebracht naar de 
Sepidar-gevangenis in Ahvaz. In november 
2020 werd Maryam Payab veroordeeld tot een 
jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen op 
beschuldiging van verstoring van de openbare 
orde. 

Afdeling 15 van de Revolutionaire Rechtbank van 
Teheran heeft studentenactiviste Soha Mortezaii 
veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Zij wordt 
beschuldigd van "samenzwering om te handelen 
tegen de nationale veiligheid". Inlichtingenagenten 
arresteerden mevrouw Mortezaii op 17 november 
2019 en hielden haar meer dan 2 maanden vast in 
afdeling 2A van de Evin-gevangenis.Soha Mortezaii 
heeft een masterdiploma in antropologie maar haar 
Ph.D. opleiding werd haar ontzegd. In oktober 2019 
hield ze een eenzame sit-in staking van een dag op de 
campus van de universiteit van Teheran. De 
autoriteiten zetten haar moeder onder druk door te 
dreigen Soha naar een psychiatrisch ziekenhuis te 
brengen als ze haar sit-in zou voortzetten. Ze werd 
eerder gearresteerd tijdens de protesten in december 
2017-januari 2018, en in februari 2015 toen ze twee 
maanden werd vastgehouden. 

 

 

 

 

 

Tijdens de nationale opstand van november 2019 is een aanzienlijk aantal vrouwen die aan de opstand deelnamen gearresteerd. Sommigen zitten 

sindsdien nog steeds weg te kwijnen in de gevangenis. Anderen werden tijdelijk vrijgelaten maar de rechterlijke macht van de moellahs veroordeelde hen 

later tot gevangenisstraf en zij werden vorig jaar overgebracht naar de gevangenis om hun st raf uit te zitten. 
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TIJDENS DE PROTESTEN IN NOVEMBER 2019 

GEARRESTEERDE VROUWEN 

 

 

 

 

 

 

 

Azam Shirafkan Samira Hadian Marjan Es’haqi Melika Qaraguzlu Zeinab Alipour 

 
 
Azam Shirafkan woont in de 
provincie Alborz en heeft 
één kind. De Revolutionaire 
Rechtbank van Karaj heeft 
haar veroordeeld tot 5 jaar 
gevangenisstraf op 
beschuldiging van "het 
houden van bijeenkomsten 
en samenspanning om 
anderen op te hitsen met de 
bedoeling de veiligheid van 
het land te verstoren" en tot 
1 jaar en 6 maanden 
gevangenisstraf op 
beschuldiging van 
"propaganda-activiteiten 
tegen het regime". Zij werd 
veroordeeld tot een totaal 
van 6 jaar en 6 maanden 
gevangenisstraf. 

 
 
Samira Hadian werd 
veroordeeld tot 8 jaar 
onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf wegens 
"samenzwering, 
samenspanning, het niet 
opvolgen van bevelen van 
staatsambtenaren en 
belediging van ambtenaren", 
waarvan 5 jaar zal worden 
uitgevoerd. Zij wordt 
momenteel vastgehouden in 
de gevangenis van Qarchak 
in Varamin. 

 
Marjan Es'haqi, studente politieke 
wetenschappen aan de universiteit van 
Teheran, werd veroordeeld tot vijf jaar 
gevangenisstraf voor deelname aan de 
protesten van november 2019. Tak 15 van 
het Revolutionaire Hof van Teheran 
veroordeelde Marjan Es'haqi op 11 
november 2020 tot één jaar 
gevangenisstraf zonder borgtocht en vier 
jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. 
Marjan Es'haqi werd op 17 november 
2019 door agenten van de IRGC-
inlichtingendienst gearresteerd, terwijl zij 
de campus verliet nadat zij had 
deelgenomen aan een 
studentenbijeenkomst aan de Universiteit 
van Teheran. Zij werd overgebracht naar 
het detentiecentrum van de IRGC-
inlichtingendienst (afdeling 2A) in de Evin-
gevangenis. Na 18 dagen werd zij op 
borgtocht vrijgelaten. Marjan Es'haqi is 
beschuldigd van "deelneming aan een 
bijeenkomst en samenspanning tegen de 
nationale veiligheid". 

 
Melika Qaraguzlu, studente 
journalistiek aan de Allameh Tabatabaii 
Universiteit, werd door de 
revolutionaire rechtbank van Teheran 
veroordeeld tot 6 maanden 
gevangenisstraf. Melika Qaraguzlu 
werd gearresteerd op zondag 17 
november 2019, tijdens de 
novemberopstand. Ze werd in mei 
2020 voor de tuchtcommissie gedaagd 
op beschuldiging van "deelname aan 
een illegale universiteitsbijeenkomst" 
en "kwaadwillendheid”. 

 
Zeinab Alipour, een 28-
jarige verpleegster, werd 
tijdens de protesten in 
januari 2020 
gearresteerd en 
veroordeeld tot twee jaar 
gevangenisstraf. Zij 
wordt momenteel 
vastgehouden in de 
Qarchak-gevangenis in 
Varamin. 
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TIJDENS DE PROTESTEN IN NOVEMBER 2019  

GEARRESTEERDE VROUWEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roghiyeh Bigdeli Maliheh Jaafari 
Roghiyeh 

Taherzadeh 
Zari Tavakoli Arezoo Ghasemi Maryam Alishahi 

Roghiyeh Bigdeli, inwoonster 
van de stad Karaj en een van de 
gedetineerden van de landelijke 

protesten in november 2019, 
werd naar Zanjan ontboden om 

een straf van twee jaar in 
ballingschap uit te zitten. 

Mevrouw Bigdeli werd op 11 
januari 2020 door 

veiligheidstroepen gearresteerd 
en geslagen, en kort daarna 

vrijgelaten uit de Kachuii 
gevangenis in Karaj. Ze werd 

uiteindelijk door de 
Revolutionaire Rechtbank van 

Karaj veroordeeld tot 5 jaar 
voorwaardelijke gevangenisstraf 
en 2 jaar gedwongen verblijf in 
Zanjan. Het vonnis werd tijdens 
de beroepsfase teruggebracht 

tot 2 jaar voorwaardelijke 
gevangenisstraf en 2 jaar 

ballingschap. 

Maliheh Jaafari, een 
studente aan de 

universiteit van Teheran 
die tijdens de opstand van 

november 2019 werd 
gearresteerd en tot zes 

maanden gevangenisstraf 
werd veroordeeld, is voor 
het Evin-hof gedaagd om 

haar straf uit te zitten. 
Naast een gevangenisstraf 

is Maliheh Jaafari ook 
veroordeeld tot het 

kopiëren van religieuze 
boeken. 

Op 22 oktober 2020 
heeft de rechtbank van 

de stad Behbahan 
mevrouw Roghiyeh 

Taherzadeh, een van de 
demonstranten van de 
opstand van november 
2019, veroordeeld tot 
het betalen van een 

boete van 3,3 miljoen 
toman aan de staatskas 
in plaats van 3 maanden 
gevangenisstraf. Zij werd 

beschuldigd van het 
beledigen van 

ambtenaren in functie 

Zari Tavakoli werd door 
veiligheidstroepen in 
Kerman gearresteerd 

omdat zij had 
deelgenomen aan de 

opstand van 2019 
november. Zij werd na 
verhoren overgebracht 

naar de Centrale 
Gevangenis van Kerman. 
Zij blijft in de gevangenis 
omdat zij de borgtocht 
van 300 miljoen toman 
die voor haar vrijlating 

was vastgesteld, niet kon 
betalen. 

Arezoo Ghasemi, 22 
jaar, is door de 
revolutionaire 
rechtbank van 

Teheran veroordeeld 
tot 2 jaar en 3 

maanden 
gevangenisstraf. Zij 
zit momenteel haar 

straf uit in de 
vrouwenafdeling van 
de Evin-gevangenis. 

Maryam Alishahi, die 
momenteel wordt 

vastgehouden in de 
gevangenis van 

Qarchak in Varamin, 
is veroordeeld tot 

negen jaar 
gevangenisstraf. 

Maryam Alishahi en 
haar zoon, die 
beiden werden 
gearresteerd 

wegens deelname 
aan de opstand van 
november, werden 
beiden veroordeeld  
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Alieh Motallebzadeh Moloud Hajizadeh Kowsar Karimi Kowsar Negar Massoudi 

Alieh Motallebzadeh Alieh 
Motallebzadeh, vice-voorzitter 
van de Vereniging voor de 
Verdediging van de 
Persvrijheid, is op 11 oktober 
2020 overgebracht naar de 
Evin-gevangenis om haar straf 
uit te zitten. Ze komt op voor 
de rechten van vrouwen en 
slachtoffers van aanvallen met 
bijtend zuur. 

Moloud Hajizadeh De Revolutionaire 
Rechtbank van Teheran heeft op 19 januari 
2021 journaliste en media-activiste Moloud 
Hajizadeh veroordeeld tot een jaar 
gevangenisstraf. De journaliste uit Teheran 
postte op haar Twitter-pagina een protest 
tegen het doden en de onderdrukking door 
de regering tijdens de landelijke opstand van 
november 2019 en het neerhalen van een 
Oekraïens vliegtuig door de Revolutionaire 
Garde. 

Kowsar Karimi Kowsar Karimi, 
journaliste van het door de 
staat gerunde Mehr 
nieuwsagentschap, werd op 28 
augustus 2020 gearresteerd na 
een reportage over de sloop 
van huizen in het dorp Abolfazl 
en werd uren later op 
borgtocht voorlopig vrijgelaten. 

Negar Massoudi Negar Massoudi, fotografe 
en documentairemaakster, werd op 29 
oktober 2020 in Teheran door 
veiligheidstroepen gearresteerd en naar 
een onbekende plaats overgebracht. Zij is 
op 12 december op borgtocht vrijgelaten in 
afwachting van de definitieve uitspraak in 
haar zaak. Negar Massoudi werd geboren in 
1985 en heeft een bachelorsdiploma in 
fotografie en een masterdiploma in 
kunsthistorie. 

DETENTIE EN INTIMIDATIE VAN 

JOURNALISTEN 
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Shabnam Ashouri Raha Askarizadeh Mehrnoosh Tafian  Zeinab Rahimi 

 Shabnam Ashouri, directeur en 
licentiehoudster van 

Agahnameh, werd op 6 oktober 
2020 in Teheran gearresteerd. 

Veiligheidstroepen namen 
enkele van haar persoonlijke 
bezittingen in beslag nadat zij 
haar huis hadden doorzocht. 

Mevrouw Ashouri is geboren in 
1987 en is gehuwd. De 

onderwerpen in het 
Agahnameh Magazine gaan 

over de problemen en eisen van 
arbeiders 

Raha Askarizadeh Het Hof van Beroep van 
Teheran heeft op 7 januari 2021 de 
veroordeling bekrachtigd van Raha 

Askarizadeh, journaliste, fotografe en 
vrouwenrechtenactiviste. Raha Askarizadeh 

was aanvankelijk veroordeeld tot 2 jaar 
gevangenisstraf en verboden van 2 jaar om 

het land te verlaten, in cyberspace te werken 
en voor politieke groeperingen en de pers te 

werken. Zij werd op 28 november 2019 
gearresteerd toen zij Iran verliet en 

overgebracht naar afdeling 209 van de Evin-
gevangenis. Zij werd op 31 december 2019 op 
borgtocht vrijgelaten tot het einde van haar 

proces. 

Mehrnoosh Tafian Mehrnoosh Tafian, een 
journaliste uit Ahvaz, is op 29 oktober 

2020 gearresteerd en overgebracht naar 
de gevangenis. Mehrnoosh Tafian is 
getrouwd en heeft een zoon. Ze is 

freelance verslaggeefster over 
milieukwesties, alsook over de problemen 

van arbeiders en gemarginaliseerde 
mensen. Sommige van haar sociale 

reportages werden gepubliceerd in het 
door de staat gerunde Mehr 

nieuwsagentschap en de Asr-e-Junub 
nieuwswebsite. Mevrouw Tafian 

verscheen voor de rechtbank maar kon 
geen borgtocht betalen. Daarom brachten 

veiligheidsagenten haar over naar de 
gevangenis. 

Het ontslag van milieujournaliste 
Zeinab Rahimi, die werkte voor het 
door de staat gerunde persbureau 

ISNA, werd op 21 april 2020 
gemeld. Zeinab Rahimi werd 

ontslagen omdat ze een Twitter-
post had gepubliceerd en kritiek 
had geuit op de directeur public 

relations van de Organisatie voor 
Milieubescherming. 

DETENTIE EN INTIMIDATIE VAN 

JOURNALISTEN 
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Sahba Hemadi Fatemeh Tamimi 
Maryam Ameri  

Azhar 

Albughabish 

Zeinab 

Savari  

Sahba Hemadi Sahba (Lamya) Hemadi werd op 30 
december 2020 veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf 

en onmiddellijk overgebracht naar de Sepidar-
gevangenis van Ahvaz. Sahba Hemadi komt uit 

Sussangerd en heeft twee kinderen. Ze is dichteres, 
schrijfster en studente landbouwtechniek. Ze was pas 

20 en 7 maanden zwanger toen ze in oktober 2018 voor 
de eerste keer werd gearresteerd, na het schrijven en 
publiceren van een artikel over rassendiscriminatie, 

economische problemen en armoede in de 
samenleving. Ze werd onderworpen aan wrede fysieke 

en psychologische martelingen tijdens haar detentie 
gedurende 2 jaar, waarvan 6 maanden in de Evin-
gevangenis. De littekens van brandwonden door 

elektrische schokken waren duidelijk zichtbaar op haar 
armen. 

Fatemeh Tamimi Agenten van de 
inlichtingendienst van de haven 
van Mahshahr hebben Fatemeh 
Tamimi op 9 december 2020 bij 
haar thuis gearresteerd en naar 

een onbekende locatie gebracht. 
Fatemeh Tamimi is een cultureel 

activiste in de kinder- en 
Arabische folkloreliteratuur. Zij is 

39 jaar en getrouwd en heeft twee 
kinderen van 15 en 11 jaar. Zij 

woont in de stad Jarrahi aan de 
haven van Mahshahr. Fatemeh 

Tamimi heeft ook documentaire 
films gemaakt. 

Inlichtingendienst hebben op 
10 december 2020 een inval 

gedaan in de woning van 
Maryam Ameri. Zij 

arresteerden haar en namen 
haar persoonlijke bezittingen 
mee. De inlichtingendiensten 
hadden Maryam Ameri in de 

tien dagen voor haar 
arrestatie herhaaldelijk 

ontboden en ondervraagd 
over haar culturele 

activiteiten. Maryam Ameri en 
Fatemeh Tamimi verzamelden 

Arabische verhalen, 
slaapliedjes en liedjes uit 

dorpen. 

Azhar Albughabish De 
inlichtingendienst van 
de IRGC heeft begin 

december 2020 Azhar 
Albughabish, een sociaal 
activiste, en haar twee 

broers in Shadegan 
gearresteerd. Alle drie 
zijn jonger dan 20 jaar. 
Azhar hielp de armen in 
de stad Shadegan, nabij 

Ahvaz. 

Zeinab Savari, een 
lerares die in 

Howeizeh woont, 
werd op 11 

december 2020 
samen met haar 
broer, Hamza, en 

haar jongere zusje 
gearresteerd. 

ARABISCHE VROUWELIJKE POLITIEKE GEVANGENEN 

Arabische burgers zijn regelmatig het doelwit van het regime van de moellahs en worden gearresteerd. Onder de gearresteerden bevindt zich een 
aanzienlijk aantal vrouwen. Hieronder volgt een kort profiel van enkele van deze gearresteerden 
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Politieke gevangenen in de Sepidar-gevangenis 
 
Vrouwelijke politieke gevangenen in de Sepidar-gevangenis van Ahvaz, in Khoezestan worden lastig gevallen en vaak beledigd, mishandeld en 

gefolterd, ook als ze zwanger zijn. Hieronder volgen enkele van deze politieke gevangenen. 

1. Elaheh Darvishi, 20 jaar, gehuwd en moeder van een kind. Zij was 18 jaar en zwanger op het ogenblik van haar arrestatie. Zij beviel van haar kind 

terwijl zij in hechtenis zat; 

2. Sakineh Segour, 35, gehuwd en moeder van twee kinderen. Zij was zwanger toen zij werd ondervraagd. Zij werd naar het ziekenhuis gestuurd om 

van haar baby te bevallen, omdat zij doordrenkt was met bloed en haar handen en voeten in de boeien zaten; 

3. Mahnaz Amouri Faissali, 38 jaar, getrouwd en een zoon van 10 jaar. Haar enige misdaad was het helpen van haar 15-jarige nichtje, Maedeh 

Sha'abani Nejad, en haar te verbergen voor agenten van de inlichtingendienst die haar wilden arresteren; 

4. Maryam Hemadi, 28 jaar, gehuwd en moeder van twee kinderen; 

5. Fatemeh Tonitzadeh, moeder van Maryam Hemadi, gearresteerd in oktober 2018; 

6. Zeinab Afrawi, gearresteerd op 21 september 2018; 

7. Zoveydeh Afrawi, 55, gearresteerd in oktober 2018, afkomstig uit het dorp Albu Afri in Susangerd; 

8. Gheisiyeh Afrawi, 60 jaar, gearresteerd in oktober 2018, afkomstig uit het dorp Albu Afri in Susangerd; 

9. Maryam Zobaidi, 53, getrouwd met drie zonen en een dochter, uit het district Zeitun in Ahvaz. Zij werd gearresteerd op 15 maart 2018 samen 

met twee van haar zonen, 26 en 29 jaar oud. Een van haar zonen, Benjamin Albu Ghabish, werd op 26 juni 2019 onder foltering gedood; 

10. Massoumeh Sa'eidawi, 48 jaar en Sussan Sa'eidawi, 45. 
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Hadisseh Sabouri Somayyeh Kargar Zahra Jamali Massoumeh Asgari 

Politiek gevangene Hadisseh Sabouri 
is opgesloten in de vrouwenafdeling 
van de Evin-gevangenis in Teheran. 
Zij heeft geen toegang tot medische 
diensten en behandeling. Mevrouw 
Sabouri werd gearresteerd tijdens de 
protesten in augustus 2018 in het 
Aryashahr-district van Teheran. 
Hadisseh Sabouri, 44 jaar, is 
getrouwd en heeft drie kinderen. Ze 
lijdt aan verschillende ziekten. In 
2015 onderging ze een chirurgische 
ingreep en werd een deel van haar 
darm verwijderd. 

Somayyeh Kargar is een Koerdische 
burger uit Ilam. Zij is afgestudeerd als 
filosofiestudente aan de Universiteit van 
Tabriz. Zij werd op 18 oktober 2020 in 
haar huis in Teheran gearresteerd. Zij 
werd 4 maanden lang opgesloten en 
ondervraagd in de beruchte afdeling 2A 
van de Evin-gevangenis. Half februari 
werd zij overgebracht naar afdeling 8 
van de gevangenis van Qarchak. 
Somayyeh Kargar heeft haar medicijnen 
dringend nodig vanwege een zeldzame 
oogziekte die zij heeft. Haar 
gezichtsvermogen is ernstig in gevaar en 
zij heeft de hulp van anderen nodig om 
haar dagelijkse werk te kunnen doen. 
Desondanks heeft zij gedurende haar 
hele detentie geen toegang tot haar 
medicijnen gehad. In een paar korte 
telefoongesprekken met haar familie 
klaagde mevrouw Kargar over de 
verslechtering van haar gezondheid als 
gevolg van het ontbreken van toegang 
tot haar medicijnen. 

Zahra Jamali zit een straf van 3,5 jaar uit 
op de vrouwenafdeling van de Evin-
gevangenis. Zij heeft een cyste in een 
van haar eierstokken en een pijnlijke 
tumor in haar voetzool. De autoriteiten 
van de Evin-gevangenis verhinderen 
haar naar een medisch centrum te gaan 
waar zij kan worden behandeld. 
Mevrouw Jamali werd gearresteerd en 
gevangen gezet vanwege haar 
opmerkingen tijdens de begrafenis van 
politiek gevangene Alireza Shir 
Mohammadi die op 10 juni 2019 door 
gevaarlijke criminelen werd vermoord in 
de Grote Penitentiaire Inrichting van 
Teheran. 

De gepensioneerde lerares Massoumeh Asgari 
werd in augustus 2018 gearresteerd wegens 
deelname aan een lerarenprotest in Teheran en 
veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Na een 
jaar werd ze met medisch verlof gestuurd na de 
verklaring van het forensisch bureau dat ze 
behandeld moest worden voor de verschillende 
ziektes die ze heeft. Maar ze werd op 22 november 
2020 teruggestuurd naar de vrouwenafdeling van 
de Evin-gevangenis, om haar resterende vier jaar 
uit te zitten, voordat ze haar behandeling had 
afgerond. Op 20 december 2020 kreeg zij opnieuw 
een certificaat voor voorwaardelijke 
invrijheidstelling waarin stond dat zij niet in de 
gevangenis kon blijven vanwege haar ziekten. Maar 
de gevangenisautoriteiten hebben haar geen verlof 
verleend. Massoumeh Asgari is een alleenstaande 
moeder met een zoon van een jaar. Zij lijdt aan 
verschillende lichamelijke en psychische 
aandoeningen. Onlangs had zij een ongeluk waarbij 
zij haar been op 8 punten brak. Zij kan niet zelf 
lopen en gebruikt een looprek en een rolstoel. 

ONTZEGGING VAN MEDISCHE BEHANDELING AAN VROUWELIJKE 

GEVANGENEN 
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Fatemeh Mosanna Raheleh Ahmadi 

                                                                                                                                                                               De autoriteiten van de 
Evin-gevangenis hebben politieke gevangene Fatemeh Mosanna gedurende meer dan vijf maanden van dringende 
medische behandeling verstoken gehouden. Zij werd uiteindelijk op 11 februari 2021 naar een burgerziekenhuis 
gebracht, na ernstige verslechtering van haar gezondheid, darmpijn en bloedingen. Maar zij werd na vijf dagen en vóór 
de voltooiing van haar behandelingsproces naar de gevangenis teruggestuurd. Zij heeft thans geen toegang meer tot 
haar reguliere geneesmiddelen. Fatemeh Mosanna, 53 jaar, lijdt sinds half augustus aan darmbloedingen en is niet in 
staat om zelfstandig te lopen. Een arts van het Taleghani-ziekenhuis in Teheran heeft er bij het forensisch bureau op 
aangedrongen haar te onderzoeken en te bevestigen dat zij de gevangenisomstandigheden niet kan verdragen en dat zij 
recht heeft op medisch verlof. Gezien het vergevorderde stadium van haar ziekte, aldus de arts, is het niet mogelijk haar 
in de stressvolle omstandigheden van de gevangenis te behandelen. Als gevolg van de gevangenisomstandigheden lijdt 
mevrouw Mosanna aan maag- en darmstoornissen, leverproblemen, darmontstekingen en nerveuze 
migrainehoofdpijnen. Zij is herhaaldelijk bewusteloos geraakt door hevige pijn in haar spijsverteringskanaal. Elke keer 
echter verhinderde de hulpaanklager van Evin, Amin Vaziri, haar de toegang tot een behoorlijke medische behandeling. 
Fatemeh Mosanna viel flauw tijdens haar detentie in de Evin-gevangenis op 19 augustus 2020. Zij werd naar het 
Taleghani-ziekenhuis gestuurd, maar haar handen en voeten werden de hele week dat zij daar verbleef aan het bed 
vastgebonden. Na 6 dagen werd zij teruggebracht naar de Evin Gevangenis en in quarantaine geplaatst. De 
gezondheidstoestand van mevrouw Mosanna verslechterde opnieuw op 7 september 2020. Zij werd naar het Taleghani 
Ziekenhuis gestuurd voor een endoscopie en een colonoscopie, maar opnieuw werd zij naar Evin teruggestuurd zonder 
dat haar onderzoeken waren afgerond. Fatemeh Mosanna en haar echtgenoot, Hassan Sadeqi, en haar twee kinderen 
werden op 28 januari 2013 gearresteerd toen zij een herdenkingsplechtigheid hielden voor de vader van de heer 
Sadeqi, die lid was van de oppositionele Iraanse Volksbevrijdingsorganisatie (PMOI/MEK) en net was overleden. Haar 
dochter werd drie dagen vastgehouden en haar minderjarige zoon werd gedurende ongeveer anderhalve maand 
vastgehouden en ondervraagd. Het echtpaar werd later veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf elk. Hun zaak en 
woning werden ook in beslag genomen door de rechterlijke macht van het regime. Mevrouw Mosanna mag haar 
gevangen echtgenoot al bijna een jaar niet meer bezoeken. 
  

Politiek gevangene Raheleh Ahmadi is er slecht aan toe 
en staat op het punt verlamd te raken. Raheleh Ahmadi 
is de moeder van Saba Kord Afshari. Zij werd 
gearresteerd om druk uit te oefenen op haar dochter. 
Ze is veroordeeld tot 31 maanden gevangenisstraf. In 
de nasleep van Saba's overplaatsing uit Evin en 
verbanning naar de gevangenis van Qarchak, leed 
mevrouw Ahmadi aan verschillende 
zenuwaandoeningen, maar bleef verstoken van 
medische behandeling. Een rapport van 13 december 
2020 uit Evin zei dat ze een looprek nodig heeft om te 
lopen, omdat ze een breuk in haar discus heeft 
opgelopen. De arts van de gevangeniskliniek zegt dat 
haar onbeweeglijkheid te wijten is aan nerveuze druk 
en dat zij door een gespecialiseerde neurale arts moet 
worden onderzocht. Gezien de ernstige bezorgdheid 
van de artsen over de kans op verlamming, moet 
mevrouw Ahmadi dringend medisch verlof krijgen om 
zich te laten behandelen. Raheleh Ahmadi zit sinds 15 
februari 2020 in de gevangenis. Ze lijdt aan 
schildklierafwijkingen die haar immuunsysteem 
aantasten, waardoor ze kwetsbaarder is voor COVID-
19. 

Een van de gebruikelijke methoden van het klerikale regime om politieke gevangenen te martelen en te doden is, hen medische behandeling te 

weigeren en hun de toegang tot ziekenhuizen, artsen en hun medicijnen te ontzeggen. Het afgelopen jaar verloor een vrouwelijke Arabische politieke 

gevangene het leven in de Sepidar-gevangenis van Ahvaz nadat de gevangenisautoriteiten haar smeekbeden om behandeling negeerden. 
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Standbeeld van Nederlandse verzetsvrouwen in Leiden 
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