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8- Alle campagnes 2021 
In 2021 hebben wij de seizoensgebonden campagnes als volgt georganiseerd: 

I. Campagne tegen de onderdrukking van christenen in Iran – Oproep tot vrijlating 

van christelijke gevangenen 

In 2021 werden we geconfronteerd met wijdverspreide arrestaties van christelijke bekeerlingen in Iran, 

alsook met willekeurige huiszoekingen en inbeslagname van hun bezittingen. Velen van hen werden door 

rechtbanken van het regime tot lange gevangenisstraffen veroordeeld omdat zij huiskerken bijwoonden. Het 

Iraanse regime stelt ook hoge borgtochten in voor hun vrijlating.  

Volgens artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en artikel 18 van het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten heeft ieder mens recht op vrijheid van 

godsdienst en overtuiging. 

 

 

II. Campagne voor de vrijlating van de families van mensenrechtenactivisten in Iran 

Onderwijzeres Monireh Arabshahi en haar 24-jarige dochter Yasaman Ariani zitten in Iran al meer dan 

tweeënhalf jaar in de gevangenis omdat zij op vreedzame wijze protesteerden tegen de gedwongen hijab. 

Nosrat Beheshti, die alleen maar in de gevangenis zit wegens kritiek op de repressie en het geweld, die in 

Iran aan de orde van de dag zijn. 

Mevrouw Farangis Mazlumi, een blogger en schrijver die weigert te zwijgen over de schendingen van de 

mensenrechten waaraan haar zoon Soheil Arabi en andere politieke gevangenen in Iran zijn blootgesteld en 

die tot 18 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld omdat zij strijdt voor de vrijlating van haar zoon. 

Twee Iraanse vrouwenrechtenactivisten en advocaten zijn veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf louter voor 

hun vreedzame campagne voor gelijke rechten voor vrouwen. 

De Campagne ijvert voor de vrijlating van de families en de mensenrechtenactivisten door verslag uit te 

brengen bij de VN-rapporteur. 

 

III. Wij veroordelen de misdaden tegen de menselijkheid in de gevangenissen van 

het Iraanse regime 

* De executie van een van de Gonabadi-derwisjen, Behnam Mahjoubi, in de Evin-gevangenis en andere 

detentiecentra is het zoveelste voorbeeld van de systematische onderdrukking van politieke, burger- en 

vakbondsactivisten en van duizenden andere gevangenen in Iraanse gevangenissen. 
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* Shahin Naseri, gevangenenrechtenactivist die herhaaldelijk en moedig had geprotesteerd tegen foltering in 

Iraanse gevangenissen, is onder foltering om het leven gebracht. Hij had herhaaldelijk de foltering van de 

Iraanse worstelkampioen Navid Afkari door het Iraanse regime aan de kaak gesteld.  

 

De gruwelijke beelden van binnenin de Evin-gevangenis, die in de zomer van 2021 aan de media buiten Iran 

ter beschikking werden gesteld, waren een belangrijke onthulling van de afschuwelijke situatie van foltering 

en repressie in de gevangenissen van het Iraanse regime, terwijl het Iraanse regime weigert VN-inspecties 

van de gevangenissen te aanvaarden en arrestaties verricht, foltert en massa-executies uitvoert. 

IV. Steun voor onafhankelijke media en onderzoeksinstituten 

 

V. Deelnemen aan marsen, demonstraties en grote tentoonstellingen over 

schendingen van de mensenrechten in Iran 

SMV heeft ook deelgenomen aan de Nederlandse versie van de Wereldwijde Demonstratie tegen de 

Doodstraf 2021. Aan deze vreedzame demonstratie, die gepaard ging met een grote tentoonstelling over 

mensenrechtenschendingen in Iran, namen ook veel families van de slachtoffers van 1988 deel, evenals veel 

van de vrijgelaten politieke gevangenen die persoonlijk getuige waren geweest van martelingen in Iraanse 

gevangenissen. Twee van onze vertegenwoordigers spraken zich uit tegen de schendingen van de 

mensenrechten en de executies in Iran. 

 

VI. Deelname aan een onlineprogramma ter herdenking van de dag van de 

politieke gevangenen in Iran en ter ondersteuning van een vrij Iran 

Onze vereniging heeft deelgenomen aan dit online programma dat drie dagen lang werd uitgezonden. 

 

*** 
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I. Campagne tegen de onderdrukking van christenen in Iran – Oproep tot vrijlating van 

christelijke gevangenen 

Christenen in Iran hebben de bescherming en steun van de 
wereldgemeenschap nodig 

21 december 2021 
Ter gelegenheid van Kerstmis roepen wij op tot solidariteit 
met de christenen in Iran die, ondanks vervolging en 
represailles, vasthouden aan hun geloof en hun recht op 
godsdienstvrijheid verdedigen. 

Het regime in Teheran is een van de ergste vervolgers van 
christenen ter wereld. Talrijke christenen worden in Iran 
gevangen gehouden louter omwille van hun geloof. Het land 
is een van de tien gevaarlijkste landen ter wereld voor 
christenen. Iedereen die zich afkeert van de Islam kan 

extreme vervolging door het regime verwachten. Veel Iraanse christenen werden gedwongen hun 
thuisland te ontvluchten. 

De weinige Perzisch sprekende kerken die nog bestaan in Iran worden streng gecontroleerd en mogen 
geen bezoekers of nieuwe leden toelaten. De kerken van etnische minderheden mogen alleen diensten 
in hun eigen taal houden. Daarom worden alle andere Perzisch sprekende christenen, vooral voormalige 
moslims die het christelijk geloof hebben aangenomen, gedwongen in hun huizen bijeen te komen om 
te aanbidden. Het regime beschouwt dergelijke bijeenkomsten echter als een "bedreiging voor de 
staatsveiligheid" en vervolgt christenen met pesterijen, invallen, arrestaties, boetes en 
gevangenisstraffen. 

In de kersttijd komt de vervolging van christenen in Iran altijd tot een hoogtepunt. Al degenen die in 
huiskerken bijeenkomen voor kerstdiensten moeten vrezen voor invallen, arrestaties en strenge 
straffen. Vooral mensen die zich van de islam tot het christendom hebben bekeerd en vasthouden aan 
hun recht op godsdienstvrijheid worden hierdoor getroffen. 

Ondanks de ergste onderdrukking weerstaan de christenen in Iran standvastig de druk van het regime 
dat hen wil dwingen van geloof te veranderen. Onder de 
christenen die hun mensenrecht op godsdienstvrijheid 
verdedigen ondanks vervolging en verdrukking is Saheb Fadaie 
uit de Noord-Iraanse stad Rasht. 

Saheb Fadaie met zijn vrouw Marjan en zijn 15-jarige dochter 
Martha 

De voormalige moslim Saheb Fadaie wordt al jaren vervolgd 
omdat hij het christelijk geloof heeft aangenomen. Hij heeft een huiskerk geleid in Rasht. In mei 2016 
werd Saheb tijdens een inval in zijn gemeenschap gearresteerd en gemarteld om zijn christelijk geloof te 
herroepen. Hij weigerde echter en werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Al meer dan drie jaar 
wordt hij vastgehouden in de Evin-gevangenis in Teheran, ver van zijn geboorteplaats. 

In november 2020 werd Saheb bovendien gestraft met 80 zweepslagen in de gevangenis. Geseling is een 
van de wrede, onmenselijke en onterende straffen die volgens het internationaal recht verboden zijn. 
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Het gebruik van dergelijke straffen is tekenend voor de schokkende minachting voor fundamentele 
menselijke waarden door de machthebbers in Iran. 

Saheb Fadaie heeft ondanks alle mishandelingen de moed niet verloren en vanuit de gevangenis blijft hij 
een beroep doen op de wereldgemeenschap om de onderdrukte christenen in Iran te helpen. 

Wij roepen de internationale gemeenschap op om op te komen voor de christenen die in Iran worden 
vervolgd. Wereldwijde aandacht en massale publieke druk zijn dringend nodig om de vervolging van 
christenen in Iran te stoppen. De VN, de regeringen en de parlementen wereldwijd moeten krachtig 
optreden tegen de brute onderdrukking in het land. De betrekkingen met het Iraanse regime moeten 
afhankelijk worden gemaakt van de eerbiediging van de mensenrechten. Er moet een einde komen aan 
de deportatie van bekeerde christenen naar Iran, omdat zij daar aan ernstige gevaren voor lijf en leden 
worden blootgesteld. 

 

Verdediging van de mensenrechten van christenen in Iran! 

Internationale oproep: de Hoge Commissaris voor de 
mensenrechten van de VN wordt opgeroepen op te 

treden ten behoeve van de christenen in Iran wier recht 
op vrijheid van godsdienst, overtuiging en meningsuiting 

op grote schaal wordt geschonden. 

Het regime in Iran gaat door met de systematische 
vervolging van christenen. Half november werden vijf 
voormalige moslims daar opnieuw gevangen gezet 
omdat zij het christelijk geloof hadden aanvaard en met 
andere christenen in huiskerken bijeenkwamen om te 
aanbidden. Bij deze gelegenheid heeft de interkerkelijke 
christelijke hulporganisatie Open Doors zich samen met 
andere organisaties tot de Hoge Commissaris voor de 
mensenrechten van de VN gewend en gevraagd om in 
Iran een onderzoek in te stellen naar de situatie van de 
godsdienstvrijheid voor christenen. Met name het 

probleem van het gebrek aan mogelijkheden voor samenkomsten wordt aan de orde gesteld. In een 
rapport van Open Doors van 12 november 2021 staat o.a.: 

"De brief is behalve door Open Doors nog door negen andere christelijke organisaties ondertekend en is 
gericht aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet. Zij dringen er 
bij haar op aan om namens de Perzisch sprekende christenen "tussenbeide te komen namens de 
christenen in Iran wier recht op vrijheid van godsdienst, overtuiging en meningsuiting op grote schaal 
wordt geschonden omdat zij momenteel geen plaats hebben om bijeen te komen voor de eredienst". 

Momenteel zijn er in Iran nog slechts vier Perzisch-talige kerken waar godsdienstoefeningen worden 
gehouden. Zij worden streng gecontroleerd en mogen geen bezoekers of nieuwe leden toelaten. 
Hetzelfde geldt voor kerken van etnische minderheden, die bovendien alleen diensten in hun eigen taal 
mogen houden. Dit dwingt alle andere Perzisch sprekende christenen om bij elkaar te komen in hun 
huizen. De Iraanse regering beschouwt dit echter als een vijandige daad "tegen de nationale veiligheid" 
en onderneemt dienovereenkomstig actie tegen de christenen. Als gevolg daarvan worden zij 
geconfronteerd met pesterijen, invallen, arrestaties, boetes en gevangenisstraffen. 

https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/iran-staat-zwingt-christen-in-die-illegalitaet
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Het ontzeggen van de toegang tot gebedshuizen is een schending van artikel 18 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, waarin het recht op vrijheid van godsdienst wordt 
beschreven; Iran is een van de ondertekenaars. 

Wijzigingen in het wetboek van strafrecht worden van kracht 

De drie Iraanse bekeerlingen Amin Khaki, Milad Goodarzi en Alireza Nourmohammadi uit Fardis, in de 
buurt van de hoofdstad Teheran, moesten zich op 10 november in de gevangenis melden om te 
beginnen aan hun straffen van drie jaar. Zij worden beschuldigd van "het voeren van propaganda die op 
een afwijkende manier onderricht geeft tegen de heilige godsdienst van de Islam" vanwege hun 
christelijke activiteiten. De aanklachten zijn gebaseerd op wijzigingen in het wetboek van strafrecht die 
in februari door de Iraanse president zijn uitgevaardigd. Rechtenactivisten hadden ervoor 
gewaarschuwd dat de wijzigingen van de artikelen 500 en 499 van het wetboek van strafrecht de 
religieuze minderheden, waaronder de christenen, nog meer in gevaar zouden brengen. 

Twee andere christelijke bekeerlingen, Sasan Khosravi en Habib Heydari, moesten op 11 november naar 
de Bushehr-gevangenis terugkeren om de rest van hun straf van een jaar uit te zitten wegens 
"propaganda tegen de staat door het bevorderen van het christendom" op grond van artikel 500. 

Op de wereldvervolgingsindex van 2021 staat Iran op de 8e plaats van landen waar christenen het meest 
om hun geloof worden vervolgd". 

 

Schendingen van de godsdienstvrijheid in Iran: christenen in nood 
25 oktober 2021 
Met de systematische vervolging van christenen schendt het 
regime in Iran het mensenrecht op godsdienstvrijheid. 
Mensenrechtenactivisten eisen de onmiddellijke vrijlating van alle 
gevangenen die louter op grond van hun geloof ten onrechte 
worden vastgehouden. 

Volgens Iraanse mensenrechtengroeperingen zijn drie leden van de christelijke gemeenschap in Teheran 
door de rechterlijke macht van het regime aangeklaagd uitsluitend vanwege hun geloof. Sonya Sadegh, 
Mina Khajavi en Joseph Shahbazian (op de foto van links naar rechts) staan nu terecht wegens 
"lidmaatschap van tegen de staat gerichte groeperingen en het in gevaar brengen van de 
staatsveiligheid". Zij worden beschuldigd van deelname aan bijeenkomsten van huisgemeenten en het 
verspreiden van het evangelie. 

De 58-jarige voormalige moslima Mina Khajavi, die het christelijk geloof heeft aangenomen, wordt ook 
verweten dat haar man en kind zich eveneens tot het christendom hebben bekeerd. De christin meldde 
ondertussen dat zij tijdens haar gevangenschap gedwongen was een "bekentenis" te ondertekenen die 
haar door bewakers van het regime was gedicteerd. 

Mina Khajavi, de bekeerlinge Sonya Sadegh en Joseph Shahbazian, die tot de Iraanse Armeense 
christelijke gemeenschap behoort, werden eind juni 2020 in Teheran gearresteerd nadat bewakers van 
het regime invallen hadden gedaan in christelijke huisgemeenten in drie Iraanse steden. Tientallen 
christenen werden gearresteerd in Teheran, de stad Karaj bij Teheran en in de westelijke Iraanse stad 
Malayer. Ooggetuigen meldden toen dat de gearresteerden onder mishandeling werden afgevoerd. 

De drie christelijke parochianen die nu in Teheran in staat van beschuldiging zijn gesteld, zijn momenteel 
op borgtocht vrij. Zij worden echter geconfronteerd met processen voor rechtbanken van het regime en 
lange gevangenisstraffen. 
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Ondertussen werden in de zuidwestelijke Iraanse stad Desful de christelijke bekeerlingen Davoud 
Torabi, Mohammad Kayidgap, Esmaeil Narimanpour en Alireza Varak-Shah 
(op de foto van links naar rechts) in augustus 2021 aangeklaagd wegens 
vermeende "propaganda tegen het regime" omdat zij met andere 
christenen in een huisgemeente bijeenkwamen. Voormalige moslims die 
het christelijk geloof zijn toegedaan, is het verboden diensten bij te wonen 
in christelijke kerken in Iran. Daarom komen bekeerlingen in 

huisgemeenten bijeen voor christelijk gebed. 

De vier christenen die in Desful in staat van beschuldiging werden gesteld, werden medio april 2021 
samen met andere christelijke bekeerlingen gearresteerd na invallen in hun huizen en gedurende 
verscheidene dagen in de gevangenis ondervraagd. Naar verluidt werden zij mishandeld. Daarna werden 
ze voorlopig vrijgelaten. Ze zullen nu worden berecht. 

Volgens door de christelijke hulporganisatie Open Doors in augustus 2021 verstrekte gegevens wordt 
verwacht dat de vervolging van christenen in Iran onder het huidige regime president Ebrahim Raisi zal 
verergeren. Over Raisi schreef Open Doors onder andere: "De ultraconservatieve sjiitische geestelijke 
was voor zijn verkiezing officier van justitie en later voorzitter van de rechterlijke macht. Hij staat 
bekend als een hardliner en stond op de zwarte lijst van Iraanse functionarissen die door Washington 
zijn gesanctioneerd wegens "medeplichtigheid aan ernstige schendingen van de mensenrechten". 

Ondervraagd door de VN omschreef hij de huisgemeenten, die hoofdzakelijk bestaan uit bekeerlingen 
uit de islam, zelfs als "vijandige groepen" en aanhangers van een "zionistische sekte" die 
"samenspannen om de nationale veiligheid te ondermijnen". Dergelijke uitspraken doen vrezen dat de 
ruimte voor christenen met een moslimachtergrond in de toekomst nog verder zal worden ingeperkt". 

Met de systematische vervolging van christenen schendt het regime in Iran het mensenrecht op 
godsdienstvrijheid. Mensenrechtenactivisten eisen de onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen die 
louter op grond van hun geloof ten onrechte worden vastgehouden.  

 

Stop de vervolging van christenen in Iran! 
26 semtember 2021 
Zonder zich te bekommeren om zijn verplichtingen krachtens het 
internationaal recht voert het regime in Iran de onderdrukking van 
de christelijke minderheid op. Mensenrechtenactivisten roepen de 
wereldgemeenschap op om daadwerkelijk stelling te nemen tegen 
de vervolging van christenen in Iran. 

In de Noord-Iraanse stad Rasht worden drie leden van de christelijke gemeenschap, die begin september 
waren gearresteerd, nog steeds vastgehouden op een onbekende plaats. Hun families krijgen geen 
informatie over hun verblijfplaats. Gevreesd wordt dat zij in eenzame opsluiting aan mishandeling 
worden blootgesteld. 

De drie voormalige moslims Ahmad Sarparast, Morteza Mashoodkari en Ayoob Poor-Rezazadeh (op de 
foto van links naar rechts), die het christelijk geloof hebben aangenomen, werden onder dwang 
gearresteerd terwijl politieagenten van het regime een inval deden in hun huizen en christelijke boeken 
en geschriften in beslag namen. Daarna werden familieleden van de gearresteerde christenen bedreigd 
en door de inlichtingendienst van het regime ontboden en ondervraagd. 



7 | P a g e  
 SMV  St voor Mensenrechten Vrienden 

Jaarverslag - 2021 
 

Sectie 8. . All campagne       

  

 

De christelijke gemeenschap in de stad Rasht wordt geconfronteerd met zware represailles. 11 leden 
van de gemeenschap bevinden zich momenteel in hechtenis en zitten lange gevangenisstraffen uit, 
enkel en alleen wegens hun geloof. Nog eens vier christenen die tot een gevangenisstraf van in totaal 13 
jaar zijn veroordeeld, dreigen binnenkort te worden opgesloten. 

Acht christenen van deze gemeente, die momenteel in de Evin-gevangenis van Teheran worden 
vastgehouden, dreigen te worden overgebracht naar detentiecentra in verafgelegen provincies. Het 
doel van deze represaille is om de gevangenen van elkaar te isoleren. Contact met hun familieleden of 
raadslieden wordt nog moeilijker gemaakt. De omstandigheden van detentie in de ballingsoorden zijn 
onmenselijk en levensbedreigend. Gewetensgevangenen worden er samen met gewelddadige 
gevangenen vastgehouden en worden herhaaldelijk het slachtoffer van brute aanvallen. 

 

In de stad Karaj, ten westen van Teheran, heeft een rechtbank van het regime eind augustus definitief 
bevestigd dat de drie christenen Milad Goodarzi, Amin Khaki en Alireza Nourmohamadi elk drie jaar 
gevangenisstraf moeten uitzitten. De drie voormalige moslims, die nu actief lid zijn van een christelijke 
gemeente, werden beschuldigd van "propaganda voor ideeën die afwijken van de heilige islam". De 
tenlastelegging is het gevolg van een wetswijziging van begin 2021, waardoor de vervolging van 
christelijke gemeenschappen in Iran is geïntensiveerd. 

In november 2020 waren de huizen van de drie christenen en die van negen andere christelijke gezinnen 
doorzocht, waarbij persoonlijke bezittingen, computers, bijbels en andere christelijke boeken in beslag 
waren genomen. In januari en februari 2021 werden leden van deze gezinnen ondervraagd en werd hen 
verboden contact te hebben met andere christenen. In geval van overtreding werden zij bedreigd met 
lange gevangenisstraffen en beroepsverbod. 

In strijd met zijn verplichtingen krachtens het internationale recht voert het regime in Iran de 
onderdrukking van de christelijke minderheid op. Mensenrechtenactivisten roepen de 
wereldgemeenschap op om daadwerkelijk stelling te nemen tegen de vervolging van christenen in Iran. 
Alle gevangenen die uitsluitend worden vastgehouden omdat zij hun mensenrecht op vrijheid van 
godsdienst hebben uitgeoefend, moeten worden vrijgelaten! 

 
Verontrustende vervolging van christenen in Iran 

7 juli 2021 
Het islamitische regime in Iran zet zijn vervolgingscampagne voort: de christelijke gemeenschappen in 
Iran zijn het slachtoffer van systematische onderdrukking. 
 
Het regime in Iran - dat zijn verplichtingen krachtens het internationale recht negeert - voert de 
onderdrukking van de christelijke minderheid op. Mensenrechtenactivisten doen een beroep op de 
wereldgemeenschap om daadwerkelijk stelling te nemen tegen de vervolging van christenen in Iran. Alle 
gevangenen die uitsluitend worden vastgehouden omdat zij hun mensenrecht op vrijheid van 
godsdienst hebben uitgeoefend moeten worden vrijgelaten! 
 
Sinds juni zijn er steeds meer alarmerende berichten over de vervolging van christenen in Iran. Hier 
enkele voorbeelden: 
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Fabiola Weiss en Giuseppina Berti (foto rechts), twee 
vrouwelijke religieuzen, moeten Iran verlaten. 
 
Medio juni heeft het regime in Teheran een 75-jarige 

Italiaanse non het land uitgezet, die zich tientallen jaren had ingezet voor leprozen in Iran. Het visum 
van Zuster Giuseppina Berti werd niet verlengd. In plaats daarvan kreeg de 75-jarige naar verluidt een 
uitreisbevel. De Canossiaanse is nu gedwongen haar bejaardentehuis in de centraal-Iraanse stad Isfahan 
onmiddellijk te verlaten, aldus het bericht. 
 
Haar enige medezuster, de in Oostenrijk geboren Fabiola Weiss, 77 jaar, zal naar verwachting ook Iran 
moeten verlaten. Het domicilie van de zusters met een aangrenzende kapel was de enige rooms-
katholieke gebedsplaats in de provinciehoofdstad Isfahan. Het wordt nu met sluiting bedreigd. 
 
meer informatie 
 
Eind juni werden de drie Iraanse christenen Milad Goodarzi, Amin Khaki en Alireza Nourmohamadi (op 
de foto van links naar rechts) in de stad Karaj, ten westen van Teheran, veroordeeld tot vijf jaar 
gevangenisstraf. Een rechtbank van het regime had de drie voormalige moslims, die nu actieve leden 
van een christelijke gemeente zijn, beschuldigd van "het propageren van ideeën die afwijken van de 
heilige islam". De aanklacht is het gevolg van een wetswijziging van begin 2021 die de vervolging van 
christelijke gemeenschappen in Iran heeft geïntensiveerd. 
 
In november 2020 was men de huizen van de drie christenen en die van negen andere christelijke 
gezinnen binnengevallen, waarbij persoonlijke bezittingen, computers, bijbels en andere christelijke 
boeken in beslag werden genomen. In januari en februari 2021 werden leden van deze gezinnen 
ondervraagd en werd hen verboden contact te hebben met andere christenen. Zij werden bedreigd met 
lange gevangenisstraffen en beroepsverboden als zij de wet overtraden. 
 
meer informatie 
 
Eind juni verwierp een rechtbank van het regime het beroep dat de Iraanse christen Hamed Ashoori 
(foto) had aangetekend tegen een vonnis van april 2021. Hij was in april alleen vanwege zijn geloof tot 
10 maanden gevangenisstraf veroordeeld en moet zijn straf nu onmiddellijk uitzitten. De 31-jarige 
voormalige moslim die het christelijk geloof heeft aangenomen, woont in de stad Fardis, ten westen van 
Teheran. 
 
Hamed Ashoori werd op 23 februari 2019 gearresteerd door agenten van de inlichtingendienst van het 
regime. Tijdens een inval in zijn huis werden persoonlijke bezittingen en christelijke boeken, waaronder 

bijbels, in beslag genomen. Hij werd vervolgens gedurende twee weken in eenzame opsluiting 
vastgehouden, waar hij werd ondervraagd. Terwijl hij daar was, probeerden agenten van het regime 
hem te dwingen andere christenen te bespioneren. Toen hij weigerde, werd hij geslagen. Ten slotte 

werd Hamed Ashoori voorlopig op borgtocht vrijgelaten tot het einde van het proces.  
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Iran: Verontrustende vervolgingscampagne tegen christenen 
21 mei 2021 

Met nieuwe aanklachten en straffen zet het islamitische 
regime in Iran zijn campagne van vervolging van christenen 
voort. Mensenrechtenactivisten eisen de onmiddellijke 
vrijlating van alle gevangenen die uitsluitend worden 
vastgehouden omdat zij hun mensenrecht op vrijheid van 
godsdienst hebben uitgeoefend. 

Er komen nog steeds verontrustende berichten uit Iran over de vervolging van de christelijke 
minderheid, waarvan vooral Iraanse christenen met een islamitisch verleden het slachtoffer zijn. 

In de stad Karaj, ten westen van Teheran, heeft een rechtbank van het regime eind april bevestigd dat 
de 40-jarige Reza Zaeemi negen maanden gevangenisstraf moet uitzitten louter en alleen wegens zijn 
christelijke geloof. Verwacht wordt dat hij binnenkort met het uitzitten van de gevangenisstraf zal 
beginnen. 

De voormalige moslim, die tot het christelijke geloof is overgegaan, werd in november 2020 voor het 
eerst gearresteerd en vervolgens 17 dagen lang in verschillende gevangenissen verhoord. Na te zijn 
beschuldigd van "propaganda tegen de staat", werd hij voorlopig op borgtocht vrijgelaten. 

Vervolging van christenen verder aangescherpt door wetswijziging 

In mei werden drie leden van de christelijke gemeenschap in de stad Fardis, in de buurt van Teheran, die 
al eerder te maken hadden gehad met vervolging vanwege hun geloof, opnieuw aangeklaagd. De 
nieuwe tenlastelegging is het gevolg van een wetswijziging van begin 2021, waardoor de vervolging van 
christelijke gemeenschappen in Iran is toegenomen. 

De drie voormalige moslims Milad Goodarzi, Amin Khaki en Alireza Nourmohamadi die actieve leden zijn 
van de christelijke gemeenschap van Fardis, werden beschuldigd van "propaganda voor ideeën die 
afwijken van de heilige islam". Zij waren reeds in 2019 onder soortgelijke voorwendselen veroordeeld 
en moesten toen gevangenisstraffen van verscheidene maanden uitzitten. 

Na de nieuwe aanklacht moesten de drie christenen een hoge borgtocht betalen om niet onmiddellijk 
opnieuw in hechtenis te worden genomen. Ze staan nu opnieuw voor de rechter. In november 2020 zijn 
hun huizen en die van negen andere christelijke gezinnen in Fardis doorzocht, waarbij persoonlijke 
bezittingen, computers, bijbels en andere christelijke boeken in beslag zijn genomen. 

In januari en februari 2021 werden leden van deze gezinnen ondervraagd en werd hen verboden contact 
te hebben met andere christenen. Zij werden bedreigd met lange gevangenisstraffen en beroepsverbod 
als zij de wet overtraden. 

In de wereldvervolgingsindex 2021, die in januari is gepubliceerd door de christelijke 
liefdadigheidsinstelling Open Doors, staat Iran op de 8e plaats. Het regime in Teheran blijft dus een van 
de ergste vervolgers van christenen in de wereld. In vergelijking met vorig jaar is de onderdrukking van 
christenen in Iran verergerd. 
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Het regime in Iran - dat zijn verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht negeert - voert de 
onderdrukking van religieuze minderheden op. Mensenrechtenactivisten eisen de onmiddellijke 
vrijlating van alle gevangenen die uitsluitend worden vastgehouden omdat zij hun mensenrecht op 
vrijheid van godsdienst hebben uitgeoefend. 

 

Vervolging van christenen in Iran: nieuwe arrestaties en gevangenisstraffen 

7 mei 2021  

Volgens de Wereldvervolgingsindex 2021 behoort het regime in Teheran tot 
de 10 ergste vervolgers van christenen in de wereld. Keer op keer worden 
christenen in Iran veroordeeld tot gevangenisstraffen enkel en alleen omwille 
van hun geloof. 

Volgens berichten van mensenrechtengroeperingen heeft een rechtbank van het regime de Iraanse 
christen Hamed Ashoori (foto) in april alleen vanwege zijn geloof tot 10 maanden gevangenisstraf 
veroordeeld. De 31-jarige voormalige moslim die het christelijk geloof heeft aangenomen woont in de 
stad Fardis, ten westen van Teheran. 

Hamed Ashoori werd op 23 februari 2019 gearresteerd door agenten van de inlichtingendienst van het 
regime. Tijdens een inval in zijn huis werden persoonlijke bezittingen en christelijke boeken, waaronder 
bijbels, in beslag genomen. 

De Christen werd vervolgens gedurende twee weken in isolatie gehouden, waar hij werd ondervraagd. 
Daar probeerden agenten van het regime hem te dwingen andere christenen te bespioneren. Toen hij 
weigerde werd hij geslagen. Tot slot werd Hamed Ashoori voorlopig op borgtocht vrijgelaten tot het 
einde van de rechtszaak 

 

Intussen is bekend geworden dat medio april in de zuidwestelijke Iraanse stad Desful verscheidene 
christelijke bekeerlingen zijn gearresteerd of voor verhoor zijn gedagvaard. Vier voormalige moslims, 
Hojjat Lotfi Khalaf, Esmaeil Narimanpour, Alireza Varak-Shah en Mohammad Ali Torabi (foto), werden na 
invallen in hun huizen twee dagen lang in de gevangenis verhoord. Naar verluidt werden zij daarbij 
mishandeld. Zij werden vervolgens voorlopig vrijgelaten nadat zij onder dwang hadden beloofd niet 
langer actief te zijn in de christelijke gemeenschap. Zij werden bedreigd met nieuwe arrestaties en 
strafvervolging. 

Volgens de wereldvervolgingsindex van 2021 behoort het regime in Teheran tot de 10 ergste vervolgers 
van christenen ter wereld. Keer op keer worden christenen in Iran aangeklaagd en veroordeeld tot lange 
gevangenisstraffen voor hun actieve betrokkenheid bij hun gemeenschap, met de zware 
beschuldigingen van "in gevaar brengen van de staatsveiligheid" en "propaganda tegen het regime". 
Vooral Iraanse christenen met een moslimverleden worden getroffen. Zij worden voortdurend het 
slachtoffer van willekeurige arrestaties, pesterijen en opsluiting. Mensenrechtenactivisten eisen de 
onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen die uitsluitend worden vastgehouden omdat zij hun 
mensenrecht op vrijheid van godsdienst hebben uitgeoefend. 



11 | P a g e  
 SMV  St voor Mensenrechten Vrienden 

Jaarverslag - 2021 
 

Sectie 8. . All campagne       

  

 

Iran: Ebrahim Firouzi opnieuw gevangen gezet omwille van zijn christelijk 
geloof 

20 februari 2021  

De Iraanse christen Ebrahim Firouzi heeft al zes jaar 
gevangen gezeten omdat hij vasthoudt aan zijn geloof. 
Daarna moest hij een verbanningsstraf uitzitten en nu is hij 
opnieuw gevangengezet omdat hij op het internet sprak 
over de repressie in Iran.  

Volgens berichten van mensenrechtenactivisten is de 
Iraanse christen Ebrahim Firouzi, die al jaren wordt vervolgd louter vanwege zijn geloof, opnieuw 
aangehouden. Hij wordt sinds 8 februari vastgehouden in de gevangenis van de zuidoostelijke Iraanse 
stad Chabahar. De rechterlijke macht van het regime beschuldigt hem ervan dat hij op internet verslag 
heeft uitgebracht over de represailles die hij en zijn familie moeten ondergaan. Ebrahim Firouzi 
protesteert tegen zijn onwettige gevangenschap met een hongerstaking. 

Ebrahim Firouzi, een 34-jarige voormalige moslim, zat al meer dan zes jaar in de gevangenis omdat hij 
het christelijke geloof heeft aangenomen en actief was in een huiskerk. Sinds 2010 is hij drie keer tot 
een gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vasthield aan zijn christelijke geloof. 

Na zijn eerste arrestatie en veroordeling in 2010 werd hij in maart 2012 opnieuw gearresteerd, ditmaal 
op beschuldiging van "poging tot het opzetten van een website die christelijke leerstellingen verspreidt". 
Opnieuw werd hij aangeklaagd wegens vermeende "propaganda tegen de staat", waarvoor hij door een 
rechtbank werd veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf en twee jaar verbanning in de stad Sarbaz. In 
augustus 2013 werd hij gevangengezet om zijn straf uit te zitten. 

In 2015 had Ebrahim Firouzi moeten worden vrijgelaten, maar in april 2015 veroordeelde een rechtbank 
van het regime de gevangene tot nog eens vijf jaar gevangenisstraf wegens zijn zendingswerk. Hij werd 
beschuldigd van "het vormen van een groep met het doel de nationale veiligheid in gevaar te brengen".  

De gezondheid van Ebrahim Firouzi is in de loop van de jaren van zijn detentie aanzienlijk verslechterd, 
aangezien hem herhaaldelijk de noodzakelijke medische verzorging werd onthouden. Tijdens zijn 
gevangenschap werd hem nooit verlof toegestaan. Zo mocht hij zijn moeder niet bezoeken toen zij 
stervende was, noch mocht hij haar begrafenis bijwonen. 

Ebrahim Firouzi werd op 26 oktober 2019 eindelijk vrijgelaten uit de gevangenis. Slechts twee weken 
later werd hij door de rechterlijke macht van het regime gedwongen zijn geboortestad Robat-Karim, in 
de buurt van Teheran, te verlaten en voor twee jaar te verhuizen naar de stad Sarbaz, waarheen hij 
volgens een vonnis uit 2013 werd verbannen. Sarbaz ligt in de zuidoostelijke Iraanse provincie Sistan-
Beloetsjistan, ruim 1500 kilometer van Teheran.  

Medio maart 2020 werd de straf van twee jaar verbanning met 11 maanden verlengd. De rechterlijke 
macht van het regime rechtvaardigde dit met het argument dat Ebrahim Firouzi zijn ballingsoord, 
Sarbaz, kort had verlaten en aldus de regels had overtreden. Ebrahim Firouzi had in december 2019 de 
stad Sarbaz voor enkele dagen verlaten om familiezaken te regelen. Hij had daarvoor toestemming 
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gekregen van de autoriteiten van de plaats van verbanning en van zijn geboortestad, maar toch werd de 
straf van verbanning verlengd. 

Onder het islamitische regime in Iran worden christenen herhaaldelijk aangeklaagd en tot lange 
gevangenisstraffen veroordeeld wegens hun actieve betrokkenheid bij hun gemeenschap, onder de 
algemene beschuldiging van "het in gevaar brengen van de staatsveiligheid". Volgens de 
wereldvervolgingsindex van 2021 behoort het regime in Teheran tot de tien ergste vervolgers van 
christenen ter wereld. Vooral Iraanse christenen met een islamitisch verleden, die in Iran voortdurend 
het slachtoffer zijn van willekeurige arrestaties, pesterijen en gevangenschap, worden hierdoor 
getroffen. 

Vervolging in Iran: Christelijk echtpaar bedreigd met jarenlange 
gevangenschap 
 

1 april 2021 – Homayoun Zhayeh en zijn vrouw Sara Ahmadi moeten binnenkort een jarenlange 
gevangenisstraf gaan uitzitten, en het is puur vanwege hun christelijk geloof dat zij daartoe zijn 
veroordeeld. Homayoun Zhaheh heeft de ziekte van Parkinson, en loopt daardoor groter gevaar om in 
de gevangenis Covid-19 op te lopen. 

 

Volgens berichten van mensenrechtengroeperingen dreigt voor de Iraanse Christen Homayoun Zhayeh 
(62) en zijn vrouw Sara Ahmadi (42) jarenlange gevangenschap omdat zij zich tot het Christelijk geloof 
hebben bekeerd en in een huisgemeente in Teheran andere Christenen ontmoeten. 

Sara Ahmadi en Homayoun Zhayeh werden voor het eerst in juni 2019 gearresteerd, toen zij samen met 
andere Christelijke gezinnen in de noord-Iraanse stad Amol bijeen waren. Homayoun Zhayeh werd na 
een maand vrijgelaten. Zijn vrouw werd echter 67 dagen lang vastgehouden; eerst in Amol en daarna in 
de Evin-gevangenis in haar geboortestad Teheran. Daar werd deze Christin 33 dagen in de isoleercel 
gezet, waar zij zonder contact met de buitenwereld werd verhoord. Het echtpaar werd uiteindelijk 
tegen betaling van een dwangsom voorlopig vrijgelaten. 

Sara Ahmadi werd einde 2020 door een rechtbank van het regime in Teheran veroordeeld tot acht jaar 
gevangenisstraf, terwijl Homayoun Zhayeh twee jaar kreeg opgelegd. In maart 2021 kregen zij beiden te 
horen dat zij hun straf binnenkort moeten uitzitten. Daarnaast mogen zij, na het uitzitten van de 
gevangenisstraf, twee jaar lang noch Iran uit reizen, noch in maatschappelijke of politieke groeperingen 
actief zijn. 

Homayoun Zhayeh lijdt aan de ziekte van Parkinson in gevorderd stadium, en loopt daardoor groot 
gevaar om in de gevangenis Covid-19 te krijgen. In de Iraanse gevangenissen tiert het virus welig en 
worden er nagenoeg geen beschermingsmaatregelen getroffen voor de gevangenen. 

 Het regime in Teheran slaat geen acht op de oproep van de Verenigde Naties, politieke- en 
gewetensgevangenen, die sowieso onterecht gevangen zitten, met het oog op de pandemie vrij te laten. 
Om kritische stemmen te onderdrukken, worden in Iran steeds meer mensen gevangen gezet; ook 
wanneer zij op grond van hun leeftijd of van ziekte, meer gevaar lopen. De gevangenen worden zonder 
bescherming aan de pandemie blootgesteld. 
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Volgens de Wereld-Vervolgings-Index van 2021 hoort het regime in Teheran bij de 10 ergste 
Christenvervolgers in de wereld. Telkens weer worden Christenen in Iran vanwege hun actieve 
medewerking in hun gemeente met de verzonnen beschuldiging “in gevaar brengen van de 
Staatsveiligheid” aangeklaagd en veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. In het bijzonder worden 
Iraanse Christenen met een Moslimachtergrond getroffen. Zij zijn voortdurend blootgesteld aan 
willekeurige arrestatie, intimidatie en gevangenneming. Mensenrechtenactivisten eisen directe vrijlating 
van alle gevangenen die louter vastzitten omdat zij gebruik hebben gemaakt van hun recht op 
godsdienstvrijheid. 

Vervolging in Iran: christenen veroordeeld tot gevangenisstraf vanwege hun 
geloof  

05 februari 2021 
 
Het regime in Iran intensiveert de onderdrukking van religieuze 
minderheden - in strijd met zijn verplichtingen onder het 
internationaal recht. Mensenrechtenactivisten roepen op tot de 
onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen die in hechtenis 
zitten, uitsluitend omdat ze hun recht op vrijheid van godsdienst 
hebben uitgeoefend. 
Volgens berichten van mensenrechtenactivisten heeft een 
regime-rechtbank in de zuidwestelijke Iraanse stad Bushehr de 

vonnissen bekrachtigd van drie voormalige moslims die het christelijk geloof hebben aangenomen. 
Habib Heydari (links op de foto) en de broers Sam en Sasan Khosravi moeten elk een jaar de gevangenis 
in omdat ze vasthouden aan hun christelijk geloof. De rechterlijke macht van het regime beschuldigt hen 
van "propaganda tegen de staat" omdat ze zich in huiskerken hebben verzameld voor christelijke 
devoties. Na het uitzitten van hun gevangenisstraf worden de broeders Khosravi ook bedreigd met twee 
jaar ballingschap in afgelegen plaatsen in Iran. 
De drie voormalige moslims werden op 1 juli 2019 in Bushehr gearresteerd door politieagenten van het 
regime. Ze werden met geweld afgevoerd na invallen in hun huizen en werkplekken. Bijbels, christelijke 
literatuur en afbeeldingen, evenals computers en tal van persoonlijke bezittingen werden in beslag 
genomen. 
De mannen werden vervolgens meer dan twee weken in eenzame opsluiting vastgehouden op het 
hoofdkantoor van de geheime dienst in Bushehr en werden ondervraagd zonder toegang tot juridisch 
advies. Ze werden vervolgens voorlopig op borgtocht vrijgelaten en aangeklaagd. 
In juni 2020 werden de gevangenisstraffen uitgesproken door een rechtbank van het regime. De 
veroordeelden gingen in beroep, maar het werd in januari 2021 afgewezen, dus de vonnissen zijn nu 
definitief. De vrouw van Sam Khosravi werd tevens levenslang verboden om in staatsinstellingen te 
werken vanwege haar christelijk geloof, inclusief het ziekenhuis waar ze 20 jaar als verpleegster had 
gewerkt. 
In de Wereld Vervolgings Index 2021, die in januari werd gepubliceerd door de christelijke 
hulporganisatie Open Doors, staat Iran op de 8e plaats. Het regime in Teheran is nog steeds een van de 
ergste vervolgers van christenen ter wereld. In vergelijking met vorig jaar is de onderdrukking van 
christenen in Iran verslechterd. 
Het regime in Iran intensiveert de onderdrukking van religieuze minderheden - in strijd met zijn 
verplichtingen onder het internationaal recht. Mensenrechtenactivisten roepen op tot de onmiddellijke 
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vrijlating van alle gevangenen die in hechtenis zitten, uitsluitend omdat ze hun mensenrecht op 
religieuze vrijheid uitoefenen. 

II. Campagne voor de vrijlating van de families van mensenrechtenactivisten in Iran 

20 november 2021 

Iran: gevangen vrouwenrechtenactivisten krijgen geen medische 
hulp 
Monireh Arabshahi en Yasaman Aryani werden gestraft met jarenlange 
gevangenisstraffen voor hun protesten tegen de verplichte sluier. In de 
gevangenis worden ze geconfronteerd met extra represailles. 

De onderwijzeres Monireh Arabshahi en haar 24-jarige dochter Yasaman Aryani 
zitten in Iran al meer dan twee en een half jaar gevangen omdat ze vreedzaam 
protesteerden tegen de verplichte sluier. De twee vrouwenrechtenactivisten 
lijden aan ziektes die chirurgische ingrepen vereisen. Het justitie-apparaat van het 
regime weigert hun echter toestemming om buiten de gevangenis medische 
verzorging te krijgen. 

Een van de wrede martelmethoden in Iraanse gevangenissen bestaat erin 
gevangenen opzettelijk de toegang tot noodzakelijke medische verzorging te 
ontzeggen. Talrijke politieke gevangenen, waaronder mensenrechtenactivisten en 

vrouwenrechtenactivisten, zijn als gevolg daarvan in detentie overleden of hebben blijvende gezondheidsschade 
opgelopen. Door opzettelijk geen medische hulp te verlenen schendt het regime in Teheran het recht van de 
gevangenen op leven en gezondheid. 

Monireh Arabshahi en Yasaman Aryani werden in april 2019 in Teheran gearresteerd. Samen met een andere 
vrouwenrechtenactiviste hadden ze op Internationale Vrouwendag 2019 (foto) in de metro van Teheran hun 
hoofddoeken afgedaan en bloemen uitgedeeld aan vrouwelijke passagiers ter ere van Vrouwendag. Video's van 
dit protest voor vrouwenrechten circuleerden destijds op het internet. 

Yasaman Aryani had eerder deelgenomen aan verscheidene vreedzame protesten voor de rechten van de vrouw 
en tegen onderdrukking. In het najaar van 2018 werd zij door een rechtbank van het regime veroordeeld tot een 
jaar gevangenisstraf omdat zij in augustus 2018 had deelgenomen aan een demonstratie voor sociale 
rechtvaardigheid in Teheran. 

Monireh Arabshahi en Yasaman Aryani werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van elk vijf en een half jaar 
wegens hun protesten tegen de verplichte sluier. Eerst werden ze vastgehouden in de Evin gevangenis in Teheran. 
Vervolgens werden zij in oktober 2020 onder dwang overgebracht naar de Kachoui-gevangenis in de stad Karaj. 
De "verbanning" naar detentiecentra buiten Teheran is een represaille die tot doel heeft de gevangenen van 
elkaar te isoleren en het contact met hun familieleden of raadslieden nog moeilijker te maken. 

Het regime in Teheran geeft blijk van zijn extreme vrouwenhaat door vreedzame protesten voor vrouwenrechten 
strafbaar te stellen en activisten die in opstand komen tegen onderdrukking en de verplichte sluier op brute wijze 
te vervolgen en te bestraffen. Volgens het internationaal recht is de sluierplicht in strijd met de fundamentele 
mensenrechten, waaronder het recht op vrijheid van meningsuiting, van gedachte, van geweten, van godsdienst 
en van privacy van vrouwen en meisjes. 

Mensenrechtengroeperingen roepen op tot de onmiddellijke vrijlating van Monireh Arabshahi en Yasaman Aryani 
en alle andere gevangenen die in Iran gevangen zitten omdat zij opkomen voor de rechten van vrouwen. De 
wereldgemeenschap moet krachtig opkomen voor de vrouwen die in Iran worden vervolgd omdat zij opkomen 
tegen discriminatie en schendingen van de mensenrechten. 
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In Iran: Lerares protesteert door Hongerstaking tegen haar Opsluiting 

7 november 2021 
Mensenrechtenverdedigers zetten zich in voor de onmiddellijke invrijheidstelling van Nosrat Beheshti, die alleen 
vastzit omdat zij kritiek had geuit tegen de onderdrukking en het geweld dat in Iran aan de orde van de dag is.  

De lerares Nosrat Beheshti (foto), die in de Vakilabad-gevangenis in de provinciehoofdstad  Mashhad, in het 
noordoosten van Iran, zit opgesloten, protesteert met haar hongerstaking tegen haar onrechtmatige 
gevangenschap. 

Nosrat Beheshti neemt deel aan vreedzame protesten voor de mensenrechten en tegen de onderdrukking door 
het regiem in Teheran. Samen met 14 andere verdedigsters van de burgerrechten heeft ze in de zomer 2019 een open brief ondertekend, 
waarin de leider van het regiem,  Khamenei, werd opgeroepen om af te treden. Ze heeft ook deelgenomen aan betogingen van leraren, 
waarin sociale rechtvaardigheid werd geëist en beëindiging van onderdrukking binnen scholen.  

Vanwege haar inzet tegen de dictatuur werd Nosrat Beheshti in 2019 al eens gearresteerd. Op 4 augustus 2021 werd de lerares opnieuw 
aangehouden en werd zij ondanks gezondheidsproblemen onterecht opgesloten. Justitie van het regiem beschuldigt haar van „Propaganda 
tegen het regiem en het in gevaar brengen van de staatsveiligheid “. 

Mensenrechtenverdedigers zetten zich in voor de onmiddellijke invrijheidstelling van Nosrat Beheshti, die alleen maar gevangen zit, omdat 
zij gebruik maakte van haar recht op de vrijheid van mening en het uiten daarvan. 

In September en Oktober 2021 hebben leraren in meer dan 40 Iraanse steden gedemonstreerd voor behoorlijke salarissen, betere 
werkomstandigheden, het beëindigen van discriminatie en de invrijheidstelling van gedetineerde collega’s. In Iran bevinden zich minstens 
15 leraressen en leraren, vanwege hun werk in een vakbond, in gevangenschap. De internationale vakbond “Education International” heeft 
al vele malen opgeroepen tot wereldwijde solidariteit met de in Iran opgesloten leraren. Met het vervolgen van leraren, die betrokken zijn 
bij vakbonds- en mensenrechtenwerk, schendt het regiem in Teheran zijn internationale verplichtingen ten aanzien van de mensenrechten.  

 
Teheran: mensenrechtenverdediger wordt geconfronteerd met onwettige 
opsluiting 

 

27 oktober 2021 
Farangis Mazloum is niet bereid te zwijgen over de mensenrechtenschendingen 
waaraan haar zoon en andere politieke gevangenen in Iran worden blootgesteld. 
Daarom werd zij door de rechterlijke macht van het regime veroordeeld tot 18 
maanden gevangenisstraf. 
 
Mensenrechtenactiviste Farangis Mazloum (foto) wordt eind oktober in de Evin-

gevangenis van Teheran veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf omdat zij opkwam voor de rechten van 
haar gedetineerde zoon en andere politieke gevangenen. 
 
Farangis Mazloum is de moeder van fotograaf en internetjournalist Soheil Arabi, die in de Rajai Shahr-gevangenis 
in de stad Karaj wordt vastgehouden wegens zijn kritiek op het regime. Farangis Mazloum heeft herhaaldelijk met 
waken en op het internet campagne gevoerd voor de vrijlating van haar zoon, die al sinds 2013 gevangen zit. Na 
bezoeken aan haar zoon heeft zij publiekelijk verslag uitgebracht over de slechte behandeling waaraan hij in de 
gevangenis werd onderworpen. 
 
Aangezien Farangis Mazloum niet bereid was te zwijgen over de schendingen van de mensenrechten van haar 
zoon en andere politieke gevangenen, kreeg zij te maken met talrijke represailles van de autoriteiten van het 
regime. Zo werd haar toestemming om haar zoon te bezoeken, na lange inspanningen en wachttijden, 
verschillende malen ingetrokken. 
 
Tot slot werd Farangis Mazloum op 22 juli 2019 gearresteerd. Zij werd vastgehouden in de Evin-gevangenis van 
Teheran tot 8 oktober 2019, toen zij op borgtocht voorlopig werd vrijgelaten. Na verschillende oneerlijke 
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processen werd zij door de justitie van het regime veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf wegens haar 
werk voor de mensenrechten. 

De zoon van Farangis Mazloum, de 36-jarige Soheil Arabi, die getrouwd is en 
een dochter heeft, werd in 2017 onderscheiden met de Persvrijheidsprijs van 
Verslaggevers zonder Grenzen. Soheil Arabi werd in het najaar van 2013 
gearresteerd omdat hij zich in Facebook-posts kritisch had uitgelaten over het 
Iraanse regime en de leiders van het regime. In 2015 werd hij ter dood 
veroordeeld omdat hij "islamitische heiligheden zou hebben beledigd". In 
hoger beroep werd de straf vervolgens verminderd tot zeven en een half jaar 
gevangenisstraf. In juli 2018 werd Soheil Arabi veroordeeld tot nog eens zes 

jaar gevangenisstraf omdat hij "propaganda tegen het regime" zou hebben gevoerd in brieven die hij schreef toen 
hij in de gevangenis zat. 
 
In Iran betalen verdedigers van de mensenrechten een hoge prijs voor hun moed. Ze worden hard vervolgd door 
het regime. Mensenrechtenverdedigers documenteren en rapporteren over schendingen van de grondrechten in 
het land. Zij staan in contact met internationale mensenrechtenorganisaties en media om de situatie in Iran onder 
de aandacht te brengen en daadwerkelijke hulp te bewerkstelligen. De wereldgemeenschap moet alles in het 
werk stellen om ervoor te zorgen dat allen die uitsluitend wegens hun mensenrechtenwerk gevangen zijn 
genomen, onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. 
 

 

Iran: twee vrouwenrechtenactivisten veroordeeld tot in totaal 15 jaar 
gevangenisstraf 

6 maart 2021  
Opnieuw zijn twee Iraanse vrouwenrechtenactivisten veroordeeld 
tot lange gevangenisstraffen, enkel en alleen omdat zij op 
vreedzame wijze campagne voerden voor gelijke rechten voor 
vrouwen. Mensenrechtengroeperingen roepen op tot 
internationale solidariteit met vrouwenrechtenactivisten in Iran. 

Het regime in Teheran zet zijn repressiecampagne tegen vrouwenrechtenactivisten voort. In februari 2021 
bevestigde een rechtbank van het regime in Teheran de zware gevangenisstraffen die in december 2020 aan twee 
activisten waren opgelegd. Advocate Hoda Amid (foto links) werd veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en 
een beroepsverbod van twee jaar. Sociologe Najmeh Vahedi werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. 

De rechterlijke macht van het regime vervolgt de twee vrouwen al jaren omdat zij opkomen voor de rechten van 
de vrouw in Iran en heeft de gevangenisstraffen bevestigd op basis van verzonnen aanklachten en zwakke 
voorwendselen. Als gevolg daarvan hebben de vrouwen nu geen mogelijkheid meer om in beroep te gaan en 
zullen zij voor jaren worden opgesloten. 

De oorspronkelijke gevangenisstraffen werden uitgesproken door rechter Abolqasem Salavati, die berucht is om 
zijn harde, onrechtvaardige veroordelingen van politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten. Hij is een van 
de 82 functionarissen van het Iraanse regime tegen wie de Europese Unie inreisverboden en 
tegoedenbevriezingen heeft uitgevaardigd omdat is vastgesteld dat zij zich jarenlang schuldig hebben gemaakt 
aan ernstige schendingen van de mensenrechten. 

Advocate Hoda Amid heeft talrijke vrouwen verdedigd in echtscheidingszaken en artikelen geschreven over 
juridische discriminatie van vrouwen in Iran. Sociologe Najmeh Vahedi houdt zich onder meer bezig met de 
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discriminatie van Iraanse vrouwen in het arbeidsrecht en heeft workshops en voorlichtingsbijeenkomsten over dit 
onderwerp georganiseerd. 

Hoda Amid en Najmeh Vahedi werden op 1 september 2018 in hun appartementen in Teheran gearresteerd. Op 
dat moment waren de twee vrouwen bezig met de voorbereiding van een workshop waar vrouwen zouden 
worden voorgelicht over hun rechten in geval van echtscheiding. 

Na hun arrestatie werden de vrouwenrechtenactivisten meer dan twee maanden lang vastgehouden en 
ondervraagd in afdeling 2A van de Evin-gevangenis in Teheran, die onder controle staat van de inlichtingendienst, 
zonder contact met de buitenwereld of hun raadsman. Zij werden vervolgens begin november 2018 op borgtocht 
voorlopig vrijgelaten en vervolgens aangeklaagd omdat zij "de staatsveiligheid in gevaar zouden hebben 
gebracht". 

Mensenrechtengroeperingen, waaronder de Wereldorganisatie tegen foltering (OMCT), roepen op tot opheffing 
van de gevangenisstraffen en tot beëindiging van de vervolging van vrouwenrechtenactivisten en 
mensenrechtenverdedigers in Iran. 

 

III. Wij veroordelen de misdaden tegen de menselijkheid in de gevangenissen van 

het Iraanse regime 

 

Acht vrouwelijke gewetensgevangenen schrijven over de dood van Behnam 

Mahjoobi  

18maart 2021 

Maryam Akbari Monfared, Alieh Motalleb-Zadeh, Raheleh 

Asl-Ahmadi, Hadith Sabori, Zainab Hamrang, Shiva Ismaili, 

Parisa Rafi’ie en Atena Daemi zitten gevangen in de 

vrouwenafdeling van de Evin-gevangenis. In een open brief 

geven ze uiting aan hun medeleven en solidariteit met de 

familie en vrienden van Behnam Mahjoobi en protesteren 

ze tegen de schending van de rechten van gevangenen. In 

de brief staat onder meer het volgende te lezen: 

 

‘Het overlijden van de Gonabadi-derwisj Behnam Mahjoobi, een van de honderden politieke 

gewetensgevangenen die vastzitten in de Evin-gevangenis en andere detentiecentra, is het zoveelste 

voorbeeld van de systematische onderdrukking van politieke, burger- en vakbondsactivisten en 

duizenden andere personen die opgesloten zitten in gevangenissen in Iran … 

Wij, de leden van de vrouwenafdeling in de Evin-gevangenis, willen op de eerste plaats ons medeleven 

en onze solidariteit betuigen met de familie van Behnam Mahjoobi en al degenen die om het leven zijn 

gekomen in hun streven naar een betere wereld. Ten tweede willen wij als getuigen van de planmatige 

repressieve maatregelen van de veiligheidsdienst en het rechtswezen aandacht vragen voor het feit dat, 

ondanks de valse dagelijkse propaganda van dit regime met de slogan ‘herstel van de rechten van de 
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gevangenen’, zelfs het minimum aan mensenrechten met voeten wordt getreden. We kunnen de 

volgende voorbeelden noemen: 

 

– Dertien gedetineerden op deze afdeling zijn verbannen, net als de Gonabadi-derwisjen, op grond van 

het valse voorwendsel de politieke gevangenen van elkaar te isoleren, de veiligheid te versterken en hun 

verzet te breken. 

– Toename van het aantal gedetineerden ondanks de geadviseerde sanitaire protocollen. Deze stijging is 

toe te schrijven aan de grootschalige repressie en talrijke arrestaties van activisten die voor het 

merendeel niet in staat zijn de hoge borgsom te betalen voor hun tijdelijke vrijlating. Daarnaast heeft 

het plan om ‘rechtszaken af te werken’ geleid tot detentie van tal van mensen die al in voorgaande jaren 

waren veroordeeld. De onwettige bemoeienis van ordehandhavers en toename van 

veiligheidsmaatregelen zonder echte reden om de veroordeelden te beroven van hun basisrechten zoals 

verlof, voorwaardelijke vrijlating, een verzachting van hun straf. En verder: het openen van andere 

rechtszaken tegen hen, bedreigingen zonder reden, onrechtmatige acties om de afdelingen onder 

controle te houden, en het verbreken van relaties tussen de gevangenen. 

– Verwaarlozing van zieke gevangenen en onthouding van medische behandelingen, uitstel van 

overbrenging van zieken naar medische centra, toestaan van behandeling in ruil voor grote 

geldbedragen, psychisch belastende verhoormethoden en het naar willekeur koeioneren van 

gevangenen door ze over te brengen naar de psychiatrische kliniek Razi (Amin Abad), louter om 

gevangenen te vernederen en geestelijke problemen te bezorgen, het voorschrijven van slaappillen die 

geen naam hebben en niet in een bekend doosje zitten en de gedetineerden dwingen er een groot 

aantal van in te nemen in het bijzijn van bewakers. Dit alles zal alleen maar leiden tot meer ellende in de 

naaste toekomst. 

– Wij vinden het met voeten treden van de rechten van de gevangenen onacceptabel, en datzelfde geldt 

voor de druk en de dreigementen die justitie en politie gebruiken om de situatie in de detentiecentra 

onder controle te houden. En wij, de ondertekenaars van deze brief, veroordelen deze misdaden in het 

besef dat het eisen van gerechtigheid voor al die verloren zielen zinloos is, maar niettemin is onze hoop 

gevestigd op een stralende toekomst en blijven we daarnaar streven. 

 

Maryam Akbari Monfared, Alieh Motalleb-Zadeh, Raheleh Asl-Ahmadi (moeder van Saba Kurd-Afshari), 

Hadith Sabori, Zainab Hamrang, Shiva Ismaili, Parisa Rafi’ie en Atena Daemi. 

 

maart 2021, vrouwenafdeling van de Evin-gevangenis  

 

 

Iran: weer een gevangene doodgemarteld 
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Shahin Naseri heeft herhaaldelijk en moedig 
geprotesteerd tegen de folteringen in de Iraanse 
gevangenissen. Nu is hij zelf slachtoffer geworden van de 
wreedheid van het regime in Teheran. 

 

De Iraanse worstelaar Navid Afkari (foto links) werd in 
september 2020 geëxecuteerd omdat hij had deelgenomen 
aan burgerprotesten tegen het regime. Nu is zijn 

voormalige medegevangene Shahin Naseri (foto rechts) onder dubieuze omstandigheden overleden. 

Mensenrechtenactivisten hebben het VN-Bureau voor de Mensenrechten opgeroepen een onderzoek in 
te stellen naar de dood van een gevangene die op 21 september onder onopgehelderde 
omstandigheden is overleden in de Fashafouyeh-gevangenis in de stadsrand van Teheran. Gevreesd 
wordt dat de gevangene, Shahin Naseri, doodgemarteld is. 

Shahin Naseri, een 50-jarige huisvader, was van 2018 tot 2020 
medegevangene geweest in de Zuid-Iraanse stad Shiraz met de 
Iraanse atleet Navid Afkari, die op 12 september 2020 werd 
geëxecuteerd vanwege zijn betrokkenheid bij burgerprotesten 
tegen het regime. De executie had wereldwijd tot talrijke 
protesten geleid. 

Duitse regering en EU veroordelen executie in Iran krachtig 

Tijdens zijn gevangenschap werd Navid Afkari wreed gemarteld. In 2019 en 2020 meldde zijn 
medegevangene Shahin Naseri in een schriftelijk ooggetuigenverslag en een audiobestand dat hij had 
waargenomen hoe Navid Afkari door middel van zware mishandeling, waaronder slagen met metalen 
staven, werd gedwongen zichzelf te beschuldigen met valse bekentenissen. 

Het ooggetuigenverslag en het audiobestand zijn uitgelekt uit de gevangenis. Het werd ook gemeld in de 
internationale media. Naseri meldde onder meer dat Navid Afkari's hand tijdens de foltering gewond 
was geraakt en gebroken. Twee maanden lang werd hij herhaaldelijk geslagen op deze gebroken hand, 
die zonder medische behandeling ernstig geïnfecteerd raakte. 

Ooggetuige Shahin Naseri werd zelf het doelwit van represailles en mishandeling na de publicatie van 
zijn verslagen. In de herfst van 2020 werd hij overgebracht naar de beruchte Fashafouyeh-gevangenis in 
de buitenwijken van Teheran. Daar werd hij onder druk gezet met bedreigingen en eenzame opsluiting 
om zijn getuigenis over de foltering van Navid Afkari te herroepen. Hij weigerde echter en herinnerde in 
brieven herhaaldelijk aan de moedige atleet en zijn protest tegen het regime. 

Voor de eerste verjaardag van de executie van Navid Afkari werd Shahin Naseri naar verluidt door 
medegevangenen uit zijn gevangeniscel naar een onbekende plaats gebracht. Zijn familie werd in het 
ongewisse gelaten over zijn verblijfplaats. Op 23 september werd het overlijden van de gevangene in de 
gevangenis van Fashafouyeh officieel bevestigd, zonder dat de doodsoorzaak werd gespecificeerd. 

Medio september 2021 had Amnesty International er in een rapport op gewezen dat in de afgelopen 
tien jaar ten minste 72 gevangenen in Iraanse gevangenissen zijn omgekomen na te zijn gemarteld, 
mishandeld of aangevallen door gevangenisbewakers met vuurwapens of traangas. Amnesty meldde dat 
niemand in Iran ter verantwoording wordt geroepen voor het doden van gevangenen. Gevallen van 
foltering en moord werden in Iran niet onderzocht of bestraft. Daarom moet de internationale 

http://www.menschenrechtsverein.org/index.php/cat/21/aid/18371/start/20/title/Bundesregierung_und_EU_verurteilen_Hinrichtung_im_Iran_auf_das_Schaerfste
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gemeenschap een onderzoek instellen naar de ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran, die 
volgens het internationaal recht misdaden vormen, en de daders vervolgen. 

meer informatie 

In april 2021 had de Europese Unie al sancties opgelegd aan drie Iraanse gevangenissen die in 
aanzienlijke mate betrokken zijn bij ernstige schendingen van de mensenrechten. De gevangenis van 
Fashafouyeh werd ook toegevoegd aan de sanctielijst van de EU. In het Publicatieblad van de EU staat: 

"De Fashafouyeh-gevangenis is een detentiecentrum dat oorspronkelijk bedoeld was om 
drugsdelinquenten onder te brengen. Recentelijk zijn daar ook politieke gevangenen opgesloten, die in 
sommige gevallen gedwongen werden hun cel te delen met drugsverslaafden. De 
levensomstandigheden en de hygiëne zijn er uitermate slecht, en in basisbehoeften zoals schoon 
drinkwater wordt niet voorzien. Tijdens de protesten van november 2019 werden verschillende 
demonstranten, waaronder minderjarigen, vastgehouden in de gevangenis van Fashafouyeh. 
Demonstranten die betrokken waren bij de protesten van november 2019 werden naar verluidt 
gemarteld en onderworpen aan onmenselijke behandeling in de Fashafouyeh-gevangenis, zoals het 
opzettelijk verwonden met kokend water en het ontzeggen van medische behandeling. Volgens een 
rapport van Amnesty International over het gewelddadig neerslaan van de protesten in november 2019 
werden kinderen onder de 15 jaar samen met volwassenen vastgehouden in de gevangenis van 
Fashafouyeh. Drie van de demonstranten die betrokken waren bij de protesten van november 2019 die 
momenteel in de Fashafouyeh-gevangenis worden vastgehouden zijn door een rechtbank in Teheran ter 
dood veroordeeld." 

 

Nieuw bewijs van foltering in de Evin-gevangenis in Teheran 
 

Beeld uit een video die in augustus werd vrijgegeven over de mishandeling van gevangenen in de Evin-
gevangenis 

De Evin-gevangenis in het noorden van de Iraanse hoofdstad Teheran is berucht om zijn folteringen en 
onmenselijke gevangenisomstandigheden. Reeds in april 2021 had de Europese Unie sancties opgelegd 
aan deze gevangenis wegens ernstige schendingen van de mensenrechten. In het Publicatieblad van de 
EU staat in dit verband onder meer: 

"De Evin-gevangenis is een detentiecentrum waar politieke gevangenen worden vastgehouden en waar 
in de afgelopen jaren en decennia herhaaldelijk ernstige schendingen van de mensenrechten, 
waaronder folteringen, hebben plaatsgevonden. Demonstranten die betrokken waren bij de protesten 
van november 2019 werden – en worden ten minste tot op zekere hoogte nog steeds – als politieke 
gevangenen vastgehouden in de Evin-gevangenis. Gedetineerden in de Evin-gevangenis worden 
procedurele basisrechten ontzegd en zitten soms in eenzame opsluiting of overbevolkte cellen onder 

http://www.menschenrechtsverein.org/index.php/cat/70/aid/21811/title/Toedliche_Gewalt_gegen_Gefangene_im_Iran
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slechte hygiënische omstandigheden. Er zijn gedetailleerde verslagen van fysieke en psychologische 
martelingen. Gedetineerden wordt contact met familieleden en advocaten ontzegd, evenals adequate 
medische behandeling". 

 

Eind augustus werden camerabeelden vanuit de Evin-gevangenis openbaar gemaakt, waarop te zien is 
hoe gedetineerden op brute wijze worden mishandeld.  

Deze verslagen bevatten schokkende bewijzen van mishandeling, seksuele intimidatie en opzettelijke 
verwaarlozing en mishandeling van zorgontvangers, en bevestigen wat Amnesty International al jaren 
documenteert. Bovendien versterken de video's de bezorgdheid over chronische overbevolking en 
eenzame opsluiting in wrede en onmenselijke omstandigheden van detentie" 

 

Medische hulp geweigerd: dood van een politieke gevangene in Iran 

18 juni-2021 

De 36-jarige Sasan Niknafs had nooit gevangen gezet mogen 
worden omdat hij door verschillende ziekten niet in staat 
was om gevangenisstraf te ondergaan. Hij leed onder 
andere aan epilepsie, diabetes en zware depressies. 

De politieke gevangene Sasan Niknafs (foto), die in de 
Fashafouyeh-gevangenis ten zuiden van Teheran werd 

vastgehouden, is op 5 juni overleden nadat hem opzettelijk de noodzakelijke medische verzorging was 
ontzegd. Sasan Niknafs familie, zijn advocaat en mensenrechtenactivisten beschuldigen het Iraanse 
regime van het "opzettelijk doden" van de gevangene. 

Volgens medegevangenen is Sasan Niknafs twee dagen voor zijn dood bewusteloos geraakt. Hij bloedde 
uit zijn neus en mond en werd naar de ziekenboeg van de gevangenis gebracht. Hoewel hij daar niet 
naar behoren kon worden behandeld stonden de gevangenisautoriteiten niet toe dat hij in een 
ziekenhuis buiten de gevangenis werd opgenomen. Toen de gevangene uiteindelijk naar het 
Firouzabadi-ziekenhuis in Teheran werd gebracht kwam alle hulp voor hem te laat. 

De 36-jarige Sasan Niknafs had nooit gedetineerd mogen worden omdat hij als gevolg van verschillende 
ziekten niet in staat was om gevangenisstraf te ondergaan. Hij leed onder meer aan epilepsie, diabetes 
en zware depressies. Zijn advocaat heeft verschillende vergeefse pogingen ondernomen om hem vrij te 
krijgen om gezondheidsredenen, maar de rechterlijke macht van het regime stond dit niet toe. 

In april 2020 werd burgerrechtenactivist Sasan Niknafs in Teheran veroordeeld tot vijf jaar 
gevangenisstraf omdat hij zich op internet kritisch had uitgelaten over het regime in Iran. De rechterlijke 
macht van het regime beschuldigde hem van "propaganda tegen de staat" en "belediging van de leider 
van het regime". Op 27 juli 2020 werd hij in de beruchte Fashafouyeh-gevangenis gedetineerd om zijn 
gevangenisstraf uit te zitten. 

Deze gevangenis is in april 2021 op de sanctielijst van de Europese Unie geplaatst wegens ernstige 
schendingen van de mensenrechten. In dit verband staat in het Publicatieblad van de EU onder meer: 
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"De Fashafouyeh Gevangenis is een detentiefaciliteit die oorspronkelijk bedoeld was om 
drugsdelinquenten onder te brengen. Sinds enige tijd worden daar ook politieke gevangenen 
vastgehouden, die in sommige gevallen gedwongen worden hun cel te delen met drugsverslaafden. De 
levensomstandigheden en de hygiëne zijn uiterst slecht, en in basisbehoeften zoals schoon drinkwater 
wordt niet voorzien. Tijdens de protesten van november 2019 werden verschillende demonstranten, 
waaronder minderjarigen, in de gevangenis van Fashafouyeh opgesloten. Demonstranten die betrokken 
waren bij de protesten van november 2019 werden naar verluidt in de Fashafouyeh-gevangenis 
gemarteld en onderworpen aan onmenselijke behandeling, zoals het opzettelijk verwonden met kokend 
water en het ontzeggen van medische behandeling." 

Marteling: medische zorg wordt geweigerd 

Een van de wrede martelmethoden in Iraanse gevangenissen bestaat erin gevangenen opzettelijk de 
toegang tot noodzakelijke medische verzorging te ontzeggen. Talrijke politieke gevangenen in Iran, 
onder wie mensenrechtenverdedigers en vrouwenrechtenactivisten, zijn overleden of hebben blijvende 
gezondheidsschade opgelopen omdat de nodige medische zorg niet werd verstrekt. 

De volgende praktijken, die de gezondheid en het leven van gedetineerden in gevaar brengen, komen 
steeds vaker voor: Dringend noodzakelijke medische of specialistische behandeling wordt uitgesteld of 
helemaal geweigerd. De ernst van ziektes wordt gebagatelliseerd of genegeerd. Gewone pijnstillers of 
kalmerende middelen worden voorgeschreven zonder de onderliggende aandoening te behandelen. 
Medicijnen worden ingehouden. Vaak worden gevangenen die om gezondheidsredenen in het 
ziekenhuis zijn opgenomen of zijn vrijgelaten gedwongen, hun behandeling te onderbreken en tegen 
medisch advies in naar de gevangenis terug te keren. 

Het regime in Teheran is krachtens het internationale recht verplicht het recht op leven van alle burgers 
van het land, met inbegrip van gevangenen, te beschermen en het recht op adequate medische 
verzorging te eerbiedigen. Het opzettelijk niet verlenen van medische hulp is in strijd met het 
internationale verbod op foltering. 

Mensenrechtenactivisten hebben de Europese Unie opgeroepen haar invloed aan te wenden om ervoor 
te zorgen dat een internationale onderzoekscommissie de omstandigheden in de gevangenissen van het 
regime in Teheran kan onderzoeken. De ernstige schendingen van de mensenrechten waarvan de 
gevangenen in Iran het slachtoffer zijn mogen niet worden genegeerd. 

Repressie voor de verkiezingen in Iran: nieuwe golf van executies 

11 juni 2021 Grote delen van de Iraanse civiele samenleving 

hebben opgeroepen tot een verkiezingsboycot. Het regime 

reageert op de ontevredenheid van de burgers met 

repressie, waaronder toenemende executies. Het 

onrechtvaardige rechtssysteem in Iran vaardigt dagelijks 

nieuwe doodvonnissen uit.  

In de aanloop naar de Iraanse verkiezingen blijven de 

repressieve maatregelen van het regime om de bevolking te 

intimideren toenemen. Op 18 juni zal Iran een nieuwe 

president kiezen. Alleen mensen die door de leiding van het regime zijn goedgekeurd, mogen zich 
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kandidaat stellen. De verkiezingen worden door Iraanse deskundigen als onwettig omschreven, omdat 

zij noch vrij noch eerlijk zullen verlopen en, zoals eerdere verkiezingen, gemanipuleerd zullen worden 

zodat de voorkeurskandidaat van de leider van het regime het presidentschap overneemt. 

 

Dit is Ebrahim Raissi, die momenteel aan het hoofd staat van de rechterlijke macht van het regime. 

Mensenrechtenactivisten hebben aangetoond dat Raissi zich de afgelopen decennia schuldig heeft 

gemaakt aan ernstige schendingen van de mensenrechten en betrokken is geweest bij massa-executies 

van politieke gevangenen. 

Grote delen van de Iraanse civiele samenleving hebben opgeroepen tot een verkiezingsboycot. Het 

regime reageert op de ontevredenheid van de burgers met repressie, waaronder een nieuwe golf van 

executies. Alleen al in de tweede helft van mei werden 21 executies bekend, en het aantal niet 

gerapporteerde gevallen zal nog veel hoger liggen. 

Onder de executieslachtoffers zijn twee vrouwen. De 41-jarige Kobra Fatemi werd op 23 mei 

geëxecuteerd in de gevangenis van de Centraal-Iraanse stad Jazd. Gevangene Shamsi Pirostovan 

behoorde tot de executieslachtoffers in de Noord-Iraanse stad Ghazwin op 30 mei. 

Sinds het begin van dit jaar zijn in Iran ten minste zes vrouwen geëxecuteerd. In een wereldwijde 

vergelijking vinden de meeste executies van vrouwen plaats in Iran. Geen enkel ander land heeft in de 

afgelopen tien jaar zoveel vrouwen geëxecuteerd als Iran. 

 

8 juni 2021 
Politieke gevangene in Iran: represailles tegen internetjournalist Soheil Arabi 

 

De politieke gevangene, die al sinds 2013 in de gevangenis zit, werd 
door de rechterlijke macht van het regime opnieuw aangeklaagd 
wegens vermeende "propaganda tegen de staat". Hij wordt dus 
bedreigd met een verlenging van zijn gevangenisstraf. 

Volgens mensenrechtenactivisten wordt Soheil Arabi (op de foto 
met zijn dochter voor zijn arrestatie), een fotograaf en 
internetjournalist die in Iran gevangen zit, opnieuw geconfronteerd 

met represailles en strafmaatregelen van de rechterlijke macht van het regime. 

De 36-jarige Soheil Arabi werd in 2017 onderscheiden met de Press Freedom Award van Verslaggevers 
zonder Grenzen (RSF). Hij zit sinds 2013 in hechtenis. Hij wordt momenteel vastgehouden in de beruchte 
Gohardasht-gevangenis in de stad Karaj, ten westen van Teheran. 

Deze gevangenis werd in april 2021 toegevoegd aan de sanctielijst van de Europese Unie wegens 
ernstige schendingen van de mensenrechten. De Gohardasht-gevangenis, aldus de EU, "staat sinds de 
Islamitische Revolutie van 1979 bekend om de ontzegging van de mensenrechten, waaronder ernstige 
fysieke en psychologische foltering van politieke gevangenen ... alsook massa-executies zonder eerlijk 
proces". 
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Op 25 mei werd Soheil Arabi opnieuw aangeklaagd door de rechterlijke macht van het regime wegens 
vermeende "propaganda tegen de staat". Als gevolg daarvan loopt hij het risico dat zijn gevangenisstraf 
wordt verlengd. 

Een van de redenen voor de hernieuwde aanklacht is dat Soheil Arabi begin september 2020 in een 
audioboodschap verslag heeft gedaan van de onmenselijke omstandigheden en martelingen in de 
Fashafouyeh-gevangenis, ten zuiden van Teheran, waar hij op dat moment gevangen zat. Zijn verslag 
werd ook verspreid door buitenlandse media. Bovendien wordt de journalist ervan beschuldigd 
verschillende malen met hongerstakingen te hebben geprotesteerd tegen het feit dat politieke 
gevangenen in Iran opzettelijk de nodige medische verzorging wordt ontzegd. 

Soheil Arabi werd in de herfst van 2013 gearresteerd omdat hij op Facebook kritiek had geuit op het 
Iraanse regime en zijn leider. In 2015 werd hij ter dood veroordeeld omdat hij "islamitische heiligheden 
zou hebben beledigd". In hoger beroep werd de straf vervolgens verminderd tot zeven en een half jaar 

gevangenisstraf. In oktober 2018 werd zijn straf met 
drie jaar verlengd omdat hij open brieven had 
geschreven waarin hij ruchtbaarheid gaf aan de 
onmenselijke gevangenisomstandigheden in de 
Fashafouyeh-gevangenis. 

Verslaggevers zonder Grenzen (RSF) heeft 
herhaaldelijk opgeroepen tot de vrijlating van Soheil 
Arabi en alle andere journalisten die in Iran uitsluitend 
wegens hun journalistieke werk gevangen worden 
gehouden. 

Iran: broers Afkari onder marteling 

De SMV beschouwt de gevangenschap van de broers Afkari als gijzeling, en de dreiging met executie als 
een poging van Justitie van de Islamitische Republiek om te zorgen dat de waarheid niet ontdekt zal 
worden, en ze roept op tot hun onmiddellijke vrijlating. 

Vahid en Habib Afkari werden een paar dagen voor de executie van hun broer Navid Afkari in september 
2020 in eenzame opsluiting geplaatst, en hen is vanaf toen telefonisch contact met hun familie, toegang 
tot hun advocaat en medische zorg geweigerd. Iran Human Rights benadrukt haar oproep tot directe 
vrijlating van de broers Afkari, die worden vastgehouden als gijzelaars, en veroordeelt hun behandeling 
door de ambtenaren van de Islamitische Republiek zeer scherp; die behandeling beschouwt zij als 
nagenoeg marteling. 

Volgens  berichten werden de broers van de geëxecuteerde demonstrant Navid Afkari, Vahid en Habib, 
in eenzame opsluiting geplaatst op 5 september 2020 en is hen sinds die dag telefonisch contact met 
hun familie, toegang tot hun advocaat en medische zorg geweigerd. 

Een welingelichte bron vermeldde: “ Zelfs wanneer zij hun familie hen laten bezoeken, dan is dat altijd 
wanneer er niemand anders in de buurt is, zodat zij steeds in compleet isolement blijven. De verlengde 
eenzame opsluiting geeft meer druk op hen, en het weigeren van medische zorg en telefoontjes is nog 
meer druk”. 

De Standaard van Minimum Regels voor Behandeling van Gevangenen van de VN (de Nelson Mandela 
Regels) beperkt de periode van eenzame opsluiting tot een maximum van 15 dagen achter elkaar, 
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verbiedt eenzame opsluiting voor vage termijnen en stipt aan dat het alleen maar mag worden opgelegd 
door een bevoegde autoriteit, overeenkomstig de principes van eerlijkheid en een goed proces, en dat 
het onderworpen moet zijn aan onafhankelijke nabeschouwing. Vahid en Habib Afkari worden al meer 
dan 8 maanden aaneen in eenzame opsluiting gehouden, krijgen geen eerlijk proces, noch een eerlijke 
berechting, en de onderzoeken en oproepen van hun familie zijn onbeantwoord gebleven. “De 
onderzoeken door de familie hebben geen enkel resultaat opgeleverd, en ze willen hen niet eens een 
einddatum geven voor de eenzame opsluiting of de reden van de weigering van medische zorg”, zo zei 
de bron er nog bij. 

Navid Afkari was een 27 jaar oude stukadoor die ook professioneel worstelde en verschillende medailles 
had gewonnen bij de nationale competities, toen hij werd geëxecuteerd op 12 september 2020, zonder 
dat hem werd toegestaan zijn familie voor de laatste keer te bezoeken. 

Vahid Afkari werd veroordeeld tot 54 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en 74 zweepslagen, en Habib 
kreeg 27 jaar en 3 maanden met 74 slagen. Tijdens hun proces werd Vahid en Habib het recht tot 
vertegenwoordiging door een advocaat geweigerd. De broers hadden het gerechtshof verteld dat hun 
bekentenissen vals waren en waren afgedwongen onder marteling. 

Volgens documenten van de rechtbank negeerde de rechtbank niet alleen deze meldingen van 
marteling, maar weigerde zij Navid ook het recht tot verdediging door het weigeren van zijn aanvraag 
om de CCTV film te zien, die gebruikt was als bewijs van zijn schuld.  

De rechtsgang van de broers Afkari is een inbreuk geweest op alle bekende standaarden van eerlijke 
berechting en goede procesgang. 

 

Gevangenis Teheran, Iran: de brief van dr. Naser Fahimi aan de hoge commissaris 

inzake de Mensenrechten van de VN 

11 mei 2021 

De politieke gevangene dr. Naser Fahimi, die al 11 jaar vastzit in de 

gevangenis van Groot-Teheran, heeft een brief geschreven aan 

Michelle Bachelet, de hoge commissaris inzake de Mensenrechten 

van VN. Hieronder vindt u een fragment uit deze brief: 

 

‘Een van de onmenselijke maatregelen waarmee het islamitische regime de mensenrechten schendt, is 

de bestaande situatie in detentiecentra in Iran. Na de veroordeling door de VN van de schending van de 

rechten van gevangenen, heeft het regime in de afgelopen jaren geprobeerd de VN ertoe te bewegen de 

veroordeling te herroepen door gevangenen, met name politiek gevangenen, gewetensgevangenen en 

mensen met een dubbele nationaliteit, in gijzeling te nemen en losgeld voor hen te vragen. En daarnaast 

door de toestand binnen de gevangenissen ondraaglijk te maken, bijvoorbeeld door gevangenen 

medische zorg en bezoek te onthouden, hen te verbannen naar andere steden en gevangenissen, te 

weigeren de noodzakelijke medicatie te verschaffen voor gevangenen met specifieke ziekten, hen 

drinkwater te onthouden, slechte voeding te geven, telefoongesprekken te ontzeggen, gevangenen over 

te plaatsen naar een isoleercel en te martelen. 

Wij, de politiek gevangenen en ik, Naser Fahimi, die als islamitisch arts en soennitisch politiek gevangene 

al 11 jaar zonder onderbreking in de meest afschuwelijke omstandigheden vastzit in de gevangenis van 
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Groot-Teheran, verzoek de commissaris en eerwaarde vertegenwoordiger inzake de mensenrechten van 

de VN de schending van de mensenrechten door de machthebbers in de Islamitische Republiek in de 

sterkst mogelijke bewoordingen te veroordelen en zware straffen uit te vaardigen om hen te isoleren 

binnen de VN en andere mensenrechtenorganisaties.’ 

 

 

Iran: studenten die kritiek hebben op het regime veroordeeld tot lange 
gevangenisstraffen 

3 maart 2021  

Met een nieuwe golf van repressie trachten de 
machthebbers in Iran studenten die kritiek hebben op het 
regime te intimideren en verdere protesten tegen de 
dictatuur te voorkomen. 

Volgens berichten van mensenrechtenactivisten heeft het regime in Teheran een nieuwe golf van 
repressie op gang gebracht tegen studenten die kritiek hebben op het regime. De afgelopen weken 
hebben rechtbanken van het regime in Teheran lange gevangenisstraffen tegen verscheidene studenten 
bevestigd. De veroordeelden kunnen nu niet meer in beroep gaan en moeten verscheidene jaren in de 
gevangenis doorbrengen. 

Het regime beschuldigt de veroordeelde studenten van "het in gevaar brengen van de staatsveiligheid", 
onder meer omdat zij in november 2019 hebben deelgenomen aan vreedzame burgerprotesten tegen 
de dictatuur.  

Half november 2019 vonden in Iran massale landelijke protesten plaats tegen het regime. In meer dan 
190 Iraanse steden demonstreerden burgers met grote moed voor vrijheid, mensenrechten en sociale 
rechtvaardigheid. De protesten waren gericht tegen het hele politieke systeem. Het was de massaalste 
volksopstand tegen de heersende dictatuur in 40 jaar. 

Onder de studenten wier gevangenisstraffen in februari werden bevestigd zijn: 

 

Iran: verbijstering over dood gewetensgevangene na marteling en uitblijven 
van medische hulp 

23 februari 2021  

De 33-jarige Behnam Mahjoubi behoorde tot een vervolgde 
religieuze minderheid. Mensenrechtenactivisten 
beschuldigen het Iraanse regime van het "met 
voorbedachten rade" doden van de gevangene. Het VN-
mensenrechtenbureau heeft op 22 februari opgeroepen tot 
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een transparant onderzoek naar de dood van Behnam Mahjoubi. Zijn dood is tekenend voor het feit dat 
gevangenen in Iran herhaaldelijk de medische zorg wordt ontzegd die zij nodig hebben. 

De Iraanse gewetensgevangene Behnam Mahjoubi (foto) is op 16 februari in het Loghman-ziekenhuis in 
Teheran overleden. De 33-jarige zat gevangen in de Evin-gevangenis in Teheran. Op 12 februari kreeg de 
gevangene daar "pillen" toegediend, waarna zijn gezondheid aanzienlijk verslechterde. Nadat hij in het 
ziekenhuis was opgenomen, raakte hij in coma en stierf na vier dagen.  

Mensenrechtenactivisten beschuldigen het Iraanse regime van het "opzettelijk doden" van de 
gevangene. De autoriteiten staan geen autopsie van het lichaam toe om de sporen van mishandeling en 
foltering te verbergen. 

Behnam Mahjoubi behoorde tot de religieuze 
minderheid van de Gonabadi Derwisjen. De Gonabadi 
Derwisjen in Iran beschouwen zichzelf als sjiitische 
moslims. Zij verwerpen echter elke vorm van politieke 
islam en erkennen niet het beginsel van religieuze en 
politieke heerschappij door de hoogste rechtsgeleerde, 
waarop de dictatuur van Teheran is gebaseerd. 
Vanwege hun kritische houding tegenover het regime, 
maar ook omdat zij opkomen voor sociale belangen en 
mensenrechten, worden leden van deze religieuze 

minderheid voortdurend vervolgd en gearresteerd. 

Behnam Mahjoubi werd in februari 2018 gearresteerd tijdens een vreedzame protestbijeenkomst van 
leden van zijn religieuze gemeenschap in Teheran en vervolgens veroordeeld tot twee jaar 
gevangenisstraf. 

In de nacht van 19 februari 2018 hadden enkele honderden Gonabadi Derwisj mannen en vrouwen zich 
verzameld voor de residentie van hun spirituele leider in Teheran om te protesteren tegen de 
toegenomen vervolging van hun gemeenschap en om de mogelijke arrestatie van hun leider te 
voorkomen. De troepen van het regime sloegen de demonstranten vervolgens met stokken, elektrische 
kabels en scherpe voorwerpen en gebruikten traangas, waterkanonnen en scherpe munitie om de 
menigte uiteen te drijven.  

Teheran, 19 februari 2018: geweld van het regime tegen protesterende volgelingen van de religieuze 
minderheid Gonabadi Derwisjen. 

Talloze foto's en video's documenteren het gewelddadige optreden tegen demonstranten, waarbij 
demonstranten te zien zijn met snijwonden en andere verwondingen aan hun gezicht en lichaam. 

Na zijn arrestatie werd Behnam Mahjoubi maandenlang incommunicado gehouden en door foltering 
gedwongen "bekentenissen" te ondertekenen. Na zijn tijdelijke vrijlating werd hij in augustus 2018 
veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en een verbod van twee jaar om deel te nemen aan sociale en 
politieke groeperingen wegens "het in gevaar brengen van de staatsveiligheid". In juni 2020 werd hij in 
de Evin-gevangenis van Teheran vastgezet om zijn straf uit te zitten. 
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Behnam Mahjoubi leed aan een ernstige paniekstoornis, die sinds het begin van zijn detentie verergerde 
als gevolg van inadequate medische zorg. Verscheidene artsen verklaarden dat de zieke gevangene om 
gezondheidsredenen ongeschikt was voor hechtenis, maar de autoriteiten weigerden hem vrij te laten. 

In december 2020 schreef Amnesty International daarover onder meer: 

"Behnam Mahjoubi, een lid van de religieuze minderheid van de Gonabadi Derwisjen, de grootste soefi-
orde in Iran, wordt sinds 20 juni 2020 vastgehouden in de Evin-gevangenis. Hij is een niet-gewelddadige 
politieke gevangene die uitsluitend wordt vastgehouden omdat hij op vreedzame wijze zijn recht op 
vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering heeft uitgeoefend. (...) De autoriteiten weigeren 
niettemin hem vrij te laten. Volgens goed ingelichte bronnen wordt hij in plaats daarvan op andere 
manieren gemarteld en mishandeld, wordt hem tijdelijk de toegang tot zijn medicijnen ontzegd en 
wordt hij bij verschillende gelegenheden naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht waar hem tegen 
zijn wil chemische stoffen worden ingespoten zonder dat hem wordt verteld wat hij krijgt toegediend. In 
september 2020 spoorde de gevangenisarts hem aan slaappillen te nemen, kennelijk om zijn 
paniekstoornis onder controle te houden. Na inname begon Behnam Mahjoubi aanvallen en 
gedeeltelijke verlamming te vertonen. Sindsdien is zijn gezondheid ernstig verslechterd. De linkerzijde 
van zijn lichaam is gedeeltelijk verlamd, zijn linkerhand trilt en hij kan niet lopen zonder hulp. Hij is 
verschillende keren in hongerstaking gegaan. Hij doet dit om te protesteren tegen zijn detentie en 
behandeling in de gevangenis, tegen de weigering van specialistische zorg buiten de gevangenis om zijn 
aanvallen en verlamming te behandelen, en tegen het herhaaldelijk achterhouden van zijn medicatie". 

Het VN-mensenrechtenbureau heeft op 22 februari opgeroepen tot een transparant onderzoek naar de 
dood van Behnam Mahjoubi. Zijn dood is volgens het bureau tekenend voor het feit dat gevangenen in 
Iran herhaaldelijk de noodzakelijke medische verzorging wordt ontzegd. 

Mensenrechtenactivisten hebben de Europese Unie opgeroepen haar invloed aan te wenden om ervoor 
te zorgen dat een internationale onderzoekscommissie de omstandigheden in de gevangenissen van het 
regime in Teheran kan onderzoeken. De ernstige schendingen van de mensenrechten waarvan de 
gevangenen in Iran het slachtoffer zijn, mogen niet worden genegeerd. 

 

Iran : Gemartelde Soefi-gevangene geraakt in coma en sterft nadat hij in de 

gevangenis onbekende medicijnen kreeg toegediend 
16 februari  2021 

Behnam Mahjoubi, lid van de in Iran vervolgde religieuze 

minderheid Gonabadi Dervish, stierf vandaag in het 

ziekenhuis van Teheran, nadat hij in de gevangenis een 

onbekend medicijn had toegediend gekregen. 

Mahjoubi werd op 12 februari van de beruchte Evin 

gevangenis overgebracht naar het Loghman ziekenhuis. 

https://www.amnesty.de/mitmachen/urgent-action/iran-sufi-muss-freigelassen-werden-2020-12-14
https://iran-hrm.com/index.php/2021/02/16/political-prisoner-behnam-mahjoubi-dies-in-coma/
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Ebrahim Allah Bakhshi, de vriend van de andersdenkende Behnam Mahjoubi, haalde “betrouwbare 

bronnen vanuit het ziekenhuis” aan, die hebben gemeld dat Behman Mahjoubi was overleden. 

“Betrouwbare bronnen vanuit de leiding van het ziekenhuis hebben ons laten weten dat Behnman 

Mahjoubi is overleden, maar ze hebben ons (volgens de artsen) opgedragen om hem nog drie dagen aan 

de machines te laten om de schijn op te houden,” twitterde hij vandaag. 

Allah Bakhshi, een vroegere politieke gevangene en Mahjoubi zijn allebei lid van de religieuze 

minderheid Gonabadi Dervish in Iran. Leden van deze Soefi sekte hebben al lang geklaagd over 

vervolging door het Iraanse regiem, die hen als ketters beschouwd.  

De avond ervoor vertelden de artsen aan de familie dat hij alleen nog ademde met behulp van de 

machines en dat de staf van het ziekenhuis zijn uiterste best had gedaan, maar dat het een wonder zou 

zijn als ze hem terug konden halen. 

Een bron dichtbij de familie zei hiervoor dat Behnam Mahjoubi vrijdagavond naar de ziekenzaal van de 

gevangenis was gebracht en “slaaptabletten” had 

gekregen, omdat er geen dokter stand-by was. Zijn 

gezondheid ging hard achteruit nadat hij de pillen had 

genomen en hij raakte in coma.  

Zijn moeder, Batoul Hosseini, zei buiten het Loghman 

ziekenhuis, dat zij geen toestemming had gekregen 

om haar zoon te zien.  

“Ik ben hier sinds vanmorgen. Ze willen me niet bij 

mijn zoon laten, niettegenstaande mijn huilen en 

smeken.  Ze zeggen dat hij vrijwel geen tekenen van leven geeft, maar de soldaat wil me niet bij mijn 

zoon laten. Ik ben een moeder en wil mijn zoon zien,” zei ze op een video, die werd geplaatst op sociale 

media.  

Behnam Mahjoubi leed aan paniekaanvallen en werd bloot gesteld aan marteling en andere kwalijke 

handelingen, waaronder het onthouden van specialistische medische zorg. Hij zat een straf uit van twee 

jaar, omdat hij aan een vreedzame demonstratie had deelgenomen.  

De autoriteiten in Evin blokkeerden sinds augustus 2020 Mahjoubi’s toegang tot medicatie tegen zijn 

paniekaanvallen, die zijn familie voor hem meebracht,  Mahjoubi begon met een tiendaagse 

hongerstaking om te prosteren tegen  deze onthouding van zijn medicijnen. Hij vertoonde symptomen 

van een coronavirusbesmetting tijdens zijn hongerstaking.  

Gevangenisautoriteiten zonden, in September 2020, onder dwang,  de 33-jarige politieke gevangene 

naar een  psychiatrische kliniek, nadat door hun tussenkomst de medische behandeling had geleid tot 

een partiele verlamming.   

Mahjoubi maakte deel uit van 300 leden van de Dervish gemeenschap, die werden gearresteerd in April 

2018 naar aanleiding van vreedzame protesten, die plaats vonden in februari 2018 door de Gonabadi 

Dervishes in Teheran. Protesten, die gewelddadig werden uiteengeslagen door veiligheidsagenten en 

die resulteerde in de arrestatie van honderden mannen en vrouwen. 
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Na zijn arrestatie door zo’n  by around 20 veiligheidsagenten in burgerkleding, werd hij geslagen en 

werd hij in eenzame opsluiting gehouden met het licht aan gedurende 24 uur per dag en ondervraagd 

zonder de aanwezigheid van een advocaat. Zijn ondervragers lieten hem afgedwongen “bekentenissen” 

ondertekenen. 

Mahjoubi werd later dat jaar op borgtocht vrij gelaten, terwijl hij was veroordeeld tot twee jaar 

gevangenisstraf voor “samenscholing en samenspanning tegen de nationale veiligheid.” Hem werd 

bevolen zijn gevangenisstraf te beginnen op 20 juni 2020. 

 

 

Iraanse regime executeert Baluchi politiek gevangene 
Javid Dehghan Khald 

 

30-01-2021 

SMV heeft keer op keer internationale instanties 

opgeroepen om een delegatie naar Iran te sturen om 

gevangenissen te inspecteren en de veiligheid van 

gevangenen te waarborgen, met name 

gewetensgevangenen. 

Dit is de recentste van een reeks wijdverbreide executies 

door het Iraanse regime in de afgelopen weken. Volgens rapporten van binnenuit Iran heeft het regime 

alleen al in de afgelopen weken tientallen executies uitgevoerd in verschillende steden. 

Het genocidale regime van Iran heeft zaterdagochtend de Baluchi politieke gevangene Javid Dehghan 

Khald, 31, geëxecuteerd in de centrale gevangenis van Zahedan. De gevangenisautoriteiten hadden 

Dehghan Khald donderdag in quarantaine geplaatst ter voorbereiding op de executie. Zijn familie heeft 

hem vrijdag voor het laatst gezien. 

De brute executie komt ondanks wijdverbreide internationale oproepen om de straf stop te zetten. 

Javid Dehghan Khald werd in 2015 gearresteerd en in 2017 ter dood veroordeeld door de Revolutionaire 

Rechtbank van het regime wegens moharebeh (vijandschap tegen God), een aanklacht die het regime 

gebruikt voor iedereen die zich verzet tegen de tirannieke heerschappij van de mullahs. 

"Na zijn arrestatie werd Javid lange tijd in eenzame opsluiting vastgehouden en werd hij zwaar 

gemarteld om gedwongen bekentenis af te dwingen, waaronder het vastgrijpen met kabels en het 

uittrekken van zijn vingernagels," "Javid Dehghan's zaak zou onder controle staan van de IRGC en de 

rechtbank van de mullahs hebben het verzoek van zijn advocaat om hoger beroep afgewezen op advies 

van de IRGC die heeft opgeroepen tot zijn spoedige executie." 

Na de arrestatie van Dehghan hielden de autoriteiten van het regime hem in eenzame opsluiting en 

martelden hem op brute wijze om hem te dwingen zijn beschuldigingen te bekennen. Volgens berichten 

werd hij gegeseld, geslagen en zijn nagels uitgetrokken. 

"De Iraanse autoriteiten moeten de executie van Javid Dehghan, een lid van de achtergestelde etnische 

Baluchi-minderheid in Iran, onmiddellijk stopzetten", zei Amnesty in een verklaring van donderdag 

waarin een schokkende catalogus van schendingen van het eerlijke proces tijdens de onderzoeks-, 

proces- en beroepsfase van Dehghan's zaak naar voren kwam. 
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 Het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties had ook opgeroepen tot stopzetting van de straf en 

veroordeelde de golf van executies van het regime sinds december. 

“We veroordelen met klem de reeks executies - tenminste 28 - sinds half december, met in begrip van 

mensen uit minderheidsgroepen." 

 

Iran: worstelaar Mehdi Ali Hosseini na vijf jaar in de gevangenis opgehangen  

 

25 januari 2021 

 

 

  

SMV roept de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de 

Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten, de 

Mensenrechtenraad en alle mensenrechtenverdedigers, 

evenals de Europese Unie en haar lidstaten op om de 

gruwelijke executie van Mehdi Ali Hosseini te veroordelen en 

onmiddellijke actie om de levens van gevangenen in de 

dodencel te redden. De zaak van flagrante en systematische 

schendingen van de mensenrechten in Iran moet worden verwezen naar de VN-Veiligheidsraad, en de 

leiders van dit regime moeten voor de rechter worden gebracht voor vier decennia van misdaden tegen 

de menselijkheid. 

Internationale oproep tot onmiddellijke actie om de levens van gevangenen in de dodencel te redden 

Ondanks wijdverspreide nationale en internationale protesten en oproepen, heeft het religieuze fascisme 

dat over Iran regeert vanmorgen, maandag 25 januari 2021, in de Dezful-gevangenis een andere Iraanse 

worstelaar, Mehdi Ali Hosseini uit Andimeshk, geëxecuteerd. 

Hosseini, 30, die sinds 2015gevangen zit, iss de tweede Iraanse worstelaar die de afgelopen maanden 

door het klerikale regime werd geëxecuteerd. Eerder werd de nationale held, Navid Afkari, op 12 

september 2020 geëxecuteerd wegens deelname aan de protesten van augustus 2018 in Shiraz, ondanks 

de wereldwijde protesten om zijn executie te voorkomen. 
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Een andere gevangene in Qom, 

Mohammad Shakouri, en een soennitische 

geestelijke, Abdul Sattar Anshini in de 

Zahedan-gevangenis, werden 

respectievelijk op 23 en 21 januari 

geëxecuteerd. In de afgelopen Iraanse 

kalendermaand van 21 december 2020 tot 

19 januari 2021 werden in Iran nog 

minstens 33 andere executies uitgevoerd. 

 

Het klerikale regime kan zelfs niet één dag 

overleven zonder executie, marteling en 

onderdrukking bij zijn poging om een 

terreurbewind te creëren teneinde een 

escalatie van de volksopstand te 

voorkomen, aangezien het wordt 

overspoeld door onoplosbare interne en 

externe crises. 

 

 

 

 

IV. Steun voor onafhankelijke media en onderzoeksinstituten 

 

Ondersteuning van onafhankelijke media en onderzoeksinstituten 

- SMV verwelkomt hen voor procesvoering om juridische - historische - onderzoeksdocumenten te 

maken 
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V. Deelnemen aan marsen, demonstraties en grote tentoonstellingen over 

schendingen van de mensenrechten in Iran 
 
Aankondiging: Oproep tot vreedzame demonstraties in Den Haag - Mensenrechtenschendingen in Iran 
worden veroordeeld. 

Symbolisch protest 
tegen het moorddadige 

 Iraanse regime 
 
Vandaag vindt in Iran de officiële installatie plaats van de nieuwe president Ebrahim Raisi, een man aan 

wiens handen het bloed kleeft van vele tienduizenden Iraniërs. 
 
De schijnverkiezingen, waarvan de uitkomst al bij voorbaat vaststond, zijn door een groot deel van de 
Iraanse bevolking geboycot. Als lid, en uiteindelijk hoofd, van de rechterlijke macht was Raisi 
verantwoordelijk voor de foltering en executie van tienduizenden politieke gevangenen en vreedzame 
demonstranten tegen de wandaden van het regime, waaronder de massamoord op ruim 30.000 politieke 
gevangenen in 1988. 
 
Verschillende in ballingschap levende nabestaanden van vermoorde gevangenen hebben intussen bij het 
Internationaal Strafhof een klacht ingediend tegen Raisi, daarbij gesteund door een verzoek van de Hoge 
Commissaris voor de Mensenrechten aan de Algemene Vergadering van de VN om een onafhankelijk 
onderzoek in te stellen naar de slachting van 1988. 
 
Daarom houdt de Beweging voor een Vrij en Democratisch Iran vandaag deze demonstratie om het volk 
van Iran te steunen dat zich door de zware repressie niet meer laat weerhouden om in steeds grotere 
aantallen tegen het regime te demonstreren. Ook roepen wij de Nederlandse regering en de EU op, met 
deze man en dit regime geen onderhandelingen te voeren over nieuwe deals. 
 

 

Internationale oproep: Vervolg Raisi wegens misdaden tegen de 
menselijkheid! 

Den Haag  

dinsdag 3 augustus   2021  organiseerden Iraanse ballingen een grote protestbijeenkomst bij het gebouw 

van de Tweede Kamer. De aanleiding was de inauguratie van de nieuwe, door het regime geselecteerde 

president van Iran, Ibrahim Raisi. Raisi heeft als lid van de ‘commissie des doods’ in de zomer van 1988 

duizenden politieke tegenstanders laten executeren. Naast de Iraanse ballingen waren ook vrienden en 

supporters van de ballingen aanwezig. 

Tijdens de protestbijeenkomst werd door verscheidene familieleden van de vermoorde activisten 

gesproken. Zij droegen hun portretten en ondanks dat zij in het Perzisch spraken, voelde je hun pijn en 

verdriet. Veel slachtoffers liggen in massagraven en familieleden hebben nooit afscheid kunnen nemen. 

Overal hingen foto’s van geëxecuteerde veelal jonge mensen. 
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Na deze indringende en emotionele bijdragen volgde een toespraak van prof. Dr. Henk de Haan, 

voorzitter van de Nederlandse groep Vrienden voor een Vrij Iran en voormalig lid van de Tweede Kamer. 

 Hij sprak er schande van dat zo iemand president kan worden én dat er een vertegenwoordiger van de 

EU, en ook de Nederlandse ambassadeur, aanwezig zouden zijn. Hij riep de Nederlandse regering op dit 

af te keuren en de president niet te erkennen. 

Vervolgens nam prof. Kees de Lange, voormalig lid van de Eerste Kamer, het woord en hij was in zijn 

toespraak heel duidelijk over de ‘slager’ van het misdadige theocratische regime in Iran.  

Ook enkele vertegenwoordigers van vrienden en supporters hielden een toespraak, waarin zij aangaven 

dat Nederland deze president niet moet erkennen en hij juist berecht dient te worden. Zo zei Albert 

Welleweerd: 

Wij vragen de internationale gemeenschap om misdadiger Raisi niet met zijn presidentschap te 

feliciteren. Maar integendeel: zijn benoeming openlijk te veroordelen en ervoor te zorgen dat hij en 

de andere leden van de doodscommissie berecht worden wegens misdaden tegen de menselijkheid.  

Wij vragen de Nederlandse regering op geen enkele wijze met Raisi samen te werken. Met een 

massamoordenaar als president mag het niet ‘business as usual’ zijn. 

Wij vragen de Nederlandse regering het recht van opstand van de Iraanse bevolking te erkennen, de 

Iraanse ambassade in Den Haag te sluiten en de Iraanse diplomaten uit te wijzen.  

Jongeren namen een bijzondere plek in bij deze demonstratie; zij legden bloemen bij de portretten neer 

en enkelen hielden een toespraak. Zij benadrukten de noodzaak Raisi voor het internationale gerecht te 

krijgen. Dit wordt ondersteund door de oproep van de speciale VN-gezant voor mensenrechten in Iran 

en Amnesty International. Zij beschikken over veel documenten en getuigenissen. 

https://www.wyniasweek.nl/waar-blijven-nederland-en-de-eu-met-hun-protesten-tegen-het-weerzinwekkende-regiem-in-iran/
https://www.wyniasweek.nl/waar-blijven-nederland-en-de-eu-met-hun-protesten-tegen-het-weerzinwekkende-regiem-in-iran/
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Intussen werden er tijdens de demonstratie zo’n 1000 flyers met informatie uitgedeeld aan het 

passerende publiek. 

Tijdens de demonstratie was er ook een live verbinding met de tv-zender van de Iraanse oppositie en 

kon iedereen, ook binnen Iran, zien dat er veel steun is voor deze gerechtigheid. 

Aan het eind was er nog een korte indrukwekkende optocht door het centrum van Den Haag.  

 

V.S Washington D.C & Brussel  

Voor het Capitool in Washington herdachten mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen de 
slachtoffers van de massa-executies in Iran in 1988 met een grote tentoonstelling. 

 

In Brussel werd de EU opgeroepen ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de 
mensenrechtenschendingen in Iran ter verantwoording worden geroepen. 

 

Misdaden tegen de menselijkheid: bloedbad onder politieke gevangenen in 1988 
 
Talrijke documenten en ooggetuigenverslagen, die door mensenrechtenactivisten over de hele wereld 
zijn onderzocht en geverifieerd, bewijzen dat Ebrahim Raisi decennialang een actieve rol heeft gespeeld 
bij ernstige mensenrechtenschendingen in Iran. 

Van bijzonder belang is Raisi's bewezen betrokkenheid bij de massa-executies van 1988, een 
georganiseerde massamoord door de staat op politieke gevangenen in heel Iran in de nazomer en de 
herfst van 1988. Naar schatting zijn wel 30.000 gevangenen het slachtoffer geworden van dit bloedbad. 
Ze werden opzettelijk vermoord om elke politieke dissidentie te smoren. De geëxecuteerden werden 
door hun beulen begraven in naamloze massagraven. Familieleden werden geïntimideerd en bedreigd 
zodat geen informatie over het bloedbad de buitenwereld zou bereiken. 
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De executies in 1988 werden beslist door zogenaamde "doodscomités", die gevangenen in groepen ter 
dood veroordeelden tijdens processen die slechts enkele minuten duurden. Het doodscomité dat 
besloot tot de executies in de gevangenissen in het gebied rond Teheran telde vier vooraanstaande 
leden. Een van hen was de president van het nieuwe regime, Raisi. Alleen al in de Evin en Gohardasht 
gevangenissen, waarvoor Raisi verantwoordelijk was, werden duizenden executies uitgevoerd. 

 

De massa-executies in Iran in 1988 worden door deskundigen op het gebied van het internationale recht 
aangemerkt als misdaden tegen de menselijkheid. Zij vormen derhalve een strafbaar feit volgens het 
internationaal strafrecht. Mensenrechtenactivisten dringen aan op de oprichting van een onafhankelijke 
internationale onderzoekscommissie door de Verenigde Naties om deze bloedbaden te onderzoeken. 

 

Raisi medeverantwoordelijk voor bloedbad op vreedzame demonstranten in 
november 2019  
Volgens mensenrechtenactivisten is Raisi ook medeverantwoordelijk voor het doden van 
demonstranten in Iran in november 2019. Toen burgers in die tijd in bijna 200 Iraanse steden 
demonstreerden tegen de dictatuur, vuurden de troepen van het regime met scherp op bijeenkomsten 
van vreedzame demonstranten. Meer dan 1500 demonstranten werden gedood, waaronder veel 
vrouwen en kinderen. Het aantal gewonden wordt geschat op enkele duizenden. Raisi, die destijds 
hoofd van de rechterlijke macht was, keurde deze massamoord goed en zorgde ervoor dat geen van de 
daders of verantwoordelijken ervoor werd gestraft. 

 

Afslachting van vreedzame demonstranten in november 2019 
 
Een voorbeeld van de mensenrechtenschendingen waarvoor Raisi medeverantwoordelijk is, zijn de 
moorden op demonstranten in Iran in november 2019. 

Toen honderdduizenden mensen in bijna 200 Iraanse steden demonstreerden tegen de dictatuur, 
vuurden de troepen van het regime met scherp op bijeenkomsten van vreedzame demonstranten. Meer 
dan 1500 demonstranten werden gedood, onder wie veel vrouwen en kinderen. Het aantal gewonden 
wordt geschat op enkele duizenden. Video's en ooggetuigenverslagen getuigen van de gruwelijke 
omvang van dit bloedbad. 
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Als hoofd van de rechterlijke macht keurde Raisi dit bloedbad goed en zorgde hij ervoor dat geen van de 
daders of verantwoordelijken ervoor werd gestraft. 

 

Brute repressie en executies van demonstranten 
 
Raisi is ook medeverantwoordelijk voor de brute repressie die volgde op de massale protesten in 
november 2019. Hij is verantwoordelijk voor massa-arrestaties in het hele land en martelingen in 
gevangenissen. Talloze gearresteerde demonstranten werden doodgemarteld. 

Veel demonstranten werden vervolgens in showprocessen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen of 
zelfs de doodstraf. Raisi is verantwoordelijk voor de executie van vreedzame betogers, onder wie de 
executie van de Iraanse atleet Navid Afkari in september 2020. Raisi heeft destijds meedogenloos alle 
internationale protesten getrotseerd en zijn totale minachting voor de mensheid getoond toen hij de 
27-jarige atleet liet executeren. 

 

Misdaden tegen de menselijkheid: massamoord op politieke gevangenen in 1988 
 
Van bijzonder belang is Raisi's betrokkenheid bij een misdaad op het gebied van de mensenrechten die 
in westerse landen nauwelijks bekend is. Dit was een door de staat georganiseerde massamoord op 
politieke gevangenen in heel Iran in de late zomer en herfst van 1988. Naar schatting zijn wel 30.000 
gevangenen het slachtoffer geworden van dit bloedbad. 

Onder de slachtoffers van de massa-executies waren duizenden gevangenen die al jaren in hechtenis 
zaten en opgelegde gevangenisstraffen aan het uitzitten waren. Talrijke voormalige politieke 
gevangenen werden in deze periode ook opnieuw in hechtenis genomen en zijn vervolgens spoorloos 
"verdwenen". Ze werden opzettelijk vermoord om elke politieke dissidentie te smoren. 

De geëxecuteerden werden door hun beulen begraven in naamloze massagraven. Familieleden werden 
geïntimideerd en bedreigd om te voorkomen dat informatie over het bloedbad de buitenwereld zou 
bereiken. De internationale gemeenschap heeft zich weinig aangetrokken van de schaarse informatie 
die op dat moment uit Iran naar buiten kon worden gebracht. 

In 1988 werden door de leiding van het regime in alle grote steden zogenaamde "doodscomités" 
opgericht om gevangenen ter dood te veroordelen tijdens processen die slechts enkele minuten 
duurden, in groepen, en om de executies te organiseren. Het doodscomité dat besliste over executies in 
gevangenissen in de regio Teheran telde vier hooggeplaatste leden. Een van hen was de nieuwe 
president van het regime, Raisi. 

Uit ooggetuigenverslagen en documenten blijkt dat Raisi ook in deze hoedanigheid uiterst 
meedogenloos was, hetgeen alleen al in de gevangenissen van Evin en Gohardasht tot duizenden 
executies heeft geleid, waarvoor Raisi verantwoordelijk was. 

De beslissende rol die Raisi speelde bij de massa-executies van 1988 leverde hem in de daaropvolgende 
jaren belangrijke posten binnen het gerechtelijk apparaat op. Uiteindelijk bereikte hij de top van de 
rechterlijke macht, altijd met een focus op het bestrijden van tegenstanders van het regime. 

 

Straffeloosheid voor mensenrechtenmisdrijven moet stoppen 
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De massa-executies van 1988 behoren tot de ernstigste mensenrechtenschendingen die door de 
dictatuur in Iran zijn begaan. Ze behelsden de systematische uitroeiing van leden van de oppositie. Dit 
bloedbad wordt door mensenrechtenactivisten geclassificeerd als genocide, dat wil zeggen als een 
misdaad tegen de menselijkheid. Het is derhalve een strafbaar feit volgens het internationaal strafrecht. 

Desondanks zijn de daders, waaronder Raisi en tal van andere functionarissen van het regime in Iran, tot 
op de dag van vandaag ongestraft gebleven omdat de VN grotendeels inactief is gebleven. Als gevolg 
daarvan gaan de grove schendingen van de mensenrechten en de executies in Iran door. 

Mensenrechtengroeperingen over de hele wereld voeren campagne voor een internationaal 
strafrechtelijk onderzoek naar de daders van en verantwoordelijken voor het bloedbad van 1988 en hen 
vervolgt. Raisi en de andere daders moeten voor hun mensenrechtenschendingen ter verantwoording 
worden geroepen voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Er moet een einde komen aan de 
straffeloosheid die tot nu toe heeft geheerst. Dit is de enige manier om een einde te maken aan de 
huidige schendingen van de mensenrechten in Iran. 

 

Werelddag tegen de doodstraf 2021 - Stop executies in Iran! 
 

11 oktober 2021 

NEE tegen de doodstraf! Ter gelegenheid van 
de Werelddag tegen de doodstraf, die 
jaarlijks op 10 oktober wordt gehouden, 
hebben mensenrechtenactivisten en in 
ballingschap levende Iraniërs in de eerste 
week van oktober in verschillende steden 
demonstraties, tentoonstellingen en waken 
georganiseerd. Zij riepen de internationale 
gemeenschap op zich daadwerkelijk in te 
zetten om een einde te maken aan de 

executies en de doodstraf in Iran af te schaffen. 
De doodstraf is een wrede en onmenselijke straf. Zij schendt het fundamentele recht van de mens op 
leven en waardigheid. Terwijl steeds meer landen in de wereld de doodstraf afschaffen, gaat de 
dictatuur in Teheran door met haar wrede executiepraktijk.De deelnemers aan de betogingen riepen de 
wereldgemeenschap op hun protest tegen de executies in Iran niet te beperken tot woorden. De 
internationale gemeenschap mag niet werkeloos toezien hoe het regime in Teheran zijn eigen bevolking 
stelselmatig onderdrukt. In het licht van de voortdurende verwoestende schendingen van de 
mensenrechten moet Europa zijn politiek ten aanzien van Iran kritisch bezien en tot een heroverweging 
overgaan. 
 
Amsterdam: Familieleden van executieslachtoffers eisen gerechtigheid. 
Executies als een middel om de bevolking te onderdrukken 
In Iran zijn executies een middel van de terreur van het regime om de bevolking te onderdrukken. Om 
angst en terreur onder de bevolking te zaaien voert het regime ook executies uit op openbare plaatsen. 
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De rechterlijke macht van het regime vaardigt elke dag 
nieuwe doodvonnissen uit. De processen voldoen nooit 
aan de internationale wettelijke normen. In Iran worden 
veel mensen geëxecuteerd voor daden die volgens het 
internationaal recht helemaal geen misdrijf vormen en 
waarop onder geen beding de doodstraf zou mogen staan. 
Doodvonnissen zijn vaak gebaseerd op "bekentenissen" 
die door foltering zijn afgedwongen. Duizenden 
gevangenen in Iran dreigen te worden terechtgesteld, ook 
politieke gevangenen. 
Amsterdam: foto's van geëxecuteerde politieke 
gevangenen en gedode demonstranten in Iran 
 
Bovendien sterven steeds meer gevangenen in Iraanse 
gevangenissen ten gevolge van foltering of bruut geweld 
door gevangenisbewakers. Amnesty International 
publiceerde onlangs een documentaire over 72 
gevangenen die de afgelopen jaren in Iran in 
gevangenschap zijn vermoord. De meesten waren jonge 
gevangenen tussen de 18 en 30 jaar. 
Deelnemers in Amsterdam herdenken de slachtoffers van 
massa-executies in Iran. 
Regime in Teheran verantwoordelijk voor de meeste 
executies van vrouwen en minderjarigen 
Iran is de staat met de meeste uitgevoerde 
doodvonnissen ter wereld, gemeten naar 
bevolkingsaantal. Sinds begin 2021 zijn er in Iran meer dan 
250 executies geregistreerd. Het aantal niet 
gerapporteerde gevallen ligt veel hoger. 
Executies van vrouwen nemen toe. Sinds het begin van dit 
jaar zijn in Iran ten minste tien vrouwen geëxecuteerd. 
Geen enkel ander land heeft in de afgelopen jaren zoveel 
vrouwen geëxecuteerd als Iran. 
Amsterdam: Stop executies van minderjarigen! 
 
Het regime in Teheran executeert ook minderjarigen, 
hoewel het internationale recht dit streng verbiedt. 
Volgens de wetten van het regime kunnen zelfs 
negenjarige meisjes en 15-jarige jongens ter dood worden 
veroordeeld. Daarmee lappen de machthebbers in Iran de 
internationaal geldende wetgeving op het gebied van de 

mensenrechten aan hun laars. 
 
Het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten verbieden ten strengste het gebruik van de doodstraf tegen minderjarigen, zonder 
enige uitzondering. Toch is Iran het land met het hoogste aantal geëxecuteerde minderjarigen ter 
wereld. 
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Toename van executies onder president Raisi 
Onder de nieuwe president van het regime, Ebrahim Raisi, is het aantal executies blijven toenemen. In 
verschillende gevangenissen worden dagelijks meerdere executies gemeld. 
Raisi was van maart 2019 tot juni 2021 hoofd van de rechterlijke macht in Iran. In deze periode was Raisi 
verantwoordelijk voor meer dan 600 geregistreerde executies. Ook hier is het aantal niet 
gerapporteerde gevallen aanzienlijk hoger. Onder de executieslachtoffers waren ten minste zeven 
minderjarige gevangenen. 
Raisi is ook verantwoordelijk voor de executie van vreedzame demonstranten, waaronder de executie 
van de Iraanse atleet Navid Afkari in september 2020. Raisi negeerde ijskoud alle internationale 
protesten en toonde zijn volledige minachting voor de mensheid toen hij de 27-jarige atleet 
executeerde. 
Internationale campagne: stel regime Teheran verantwoordelijk voor misdaden volgens 
internationaal recht! 
Ter gelegenheid van de Werelddag tegen de doodstraf hebben mensenrechtenactivisten en in 
ballingschap levende Iraniërs herinnerd aan de massa-executies van 1988 die het leven hebben gekost 
aan duizenden politieke gevangenen in Iran. Zij eisten dat de daders van dit bloedbad, waaronder vele 
huidige functionarissen van de dictatuur in Iran, op internationaal niveau vervolgd zullen worden. 
 
In oktober werden in Stockholm verschillende bijeenkomsten en waken gehouden, bijgewoond door in 
ballingschap levende Iraniërs en mensenrechtenactivisten. Sinds 10 augustus staat daar een ambtenaar 
van het regime in Teheran terecht wegens zijn betrokkenheid bij de massamoord op politieke 
gevangenen in 1988. 
1988: Bloedbad onder politieke gevangenen met duizenden slachtoffers 

Internationale campagne: Stel het regime in Teheran verantwoordelijk voor misdaden volgens het 
internationaal recht! 

Ter gelegenheid van de Werelddag tegen de doodstraf hebben mensenrechtenactivisten en in 
ballingschap levende Iraniërs herinnerd aan de massa-executies van 1988, waarvan duizenden politieke 
gevangenen in Iran het slachtoffer zijn geworden. Zij eisten dat de daders van dit bloedbad, waaronder 
vele huidige functionarissen van de dictatuur in Iran, op internationaal niveau zouden worden vervolgd. 

Stockholm 

 

In oktober werden in Stockholm 
verschillende bijeenkomsten en waken 
gehouden, bijgewoond door in 
ballingschap levende Iraniërs en 
mensenrechtenactivisten. Sinds 10 
augustus staat daar een ambtenaar van 
het regime in Teheran terecht wegens zijn 
betrokkenheid bij de massamoord op 

politieke gevangenen in 1988. 

1988: Bloedbad onder politieke gevangenen met duizenden slachtoffers 



41 | P a g e  
 SMV  St voor Mensenrechten Vrienden 

Jaarverslag - 2021 
 

Sectie 8. . All campagne       

  

 

De massa-executies van 1988 waren een georganiseerde massamoord door de staat op politieke 
gevangenen in heel Iran in de zomer en de herfst van dat jaar op bevel van de toenmalige 
regeringsleider Khomeini. Naar schatting zijn wel 30.000 gevangenen het slachtoffer geworden van dit 
bloedbad. Ze werden opzettelijk vermoord om elk verzet tegen de dictatuur te smoren. De 
geëxecuteerden werden door hun beulen begraven in naamloze massagraven. Familieleden werden 
geïntimideerd en bedreigd zodat geen informatie over het bloedbad de buitenwereld zou bereiken. 

Over de executies werd beslist door zogenaamde "doodscomités" die de gevangenen groepsgewijs ter 
dood veroordeelden tijdens processen die slechts enkele minuten duurden. Het doodscomité dat 
besliste over de executies in de gevangenissen in het gebied rond Teheran telde vier vooraanstaande 
leden. Een van hen was Ebrahim Raisi, die sinds augustus 2021 in functie is als president van het regime. 
Alleen al in de gevangenissen van Evin en Gohardasht, waarvoor Raisi verantwoordelijk was, werden 
duizenden executies uitgevoerd. 

 

Berlijn 

Beginsel van het wereldrecht: maak een einde aan de 
straffeloosheid van daders van misdaden onder het internationaal 
recht! 

De massale en systematische moorden op duizenden politieke 
gevangenen in Iran, met name het bloedbad van 1988, zijn 
misdaden volgens het internationaal recht. Op grond van het 
beginsel van het volkenrecht kunnen volkenrechtelijke misdrijven 

overal ter wereld worden vervolgd, ongeacht het land waar de feiten zijn gepleegd. Het beginsel van het 
internationaal recht is van toepassing op misdaden zoals genocide, misdaden tegen de menselijkheid en 
oorlogsmisdaden. Er is geen verjaringstermijn voor deze misdaden. Het beginsel van universele 
rechtsmacht is een belangrijk instrument voor de bestraffing van de daders van misdrijven naar 
internationaal recht in Iran. 

 

Genève 

Genève: Wake voor het Europese VN-hoofdkwartier 

     De deelnemers aan de manifestaties in oktober 
riepen de wereldgemeenschap op om de daders van 
de massa-executies van 1988, waaronder de huidige 
president van het regime Raisi, op internationaal 
niveau te vervolgen. De daders moeten voor hun 
misdaden volgens het internationaal recht ter 
verantwoording worden geroepen door nationale 
rechtbanken of door het Internationaal Strafhof in 
Den Haag, op basis van het beginsel van het 

internationaal recht. Er moet een einde komen aan de huidige straffeloosheid. 
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Brussel 

In Brussel werd de EU opgeroepen de 
mensenrechten in het centrum van haar 
politiek ten aanzien van Iran te plaatsen. 

De betogingen vestigden de aandacht op 
het feit dat de ernstige schendingen van 
de mensenrechten in Iran, waaronder 
executies en het doden van 
demonstranten, onverminderd 
doorgaan. De internationale 
gemeenschap moet resoluter en 
doeltreffender opkomen voor de 
mensenrechten in Iran dan zij tot dusver 

heeft gedaan. Een van de instrumenten om de naleving van de mensenrechten af te dwingen, zou erin 
bestaan internationale strafvervolging in te stellen tegen functionarissen van het Iraanse regime die zich 
schuldig hebben gemaakt aan misdrijven naar internationaal recht. Het moet de Iraanse machthebbers 
duidelijk worden gemaakt dat hun misdaden krachtens het internationaal recht ernstige gevolgen 
hebben en door de internationale gemeenschap zullen worden bestraft. 
 

Washington en Parijs Rome  

Voor het State Department in Washington riepen de 
in ballingschap levende Iraniërs de Amerikaanse 
regering op om in haar politiek ten aanzien van Iran 
meer gewicht toe te kennen aan de mensenrechten. 

 

 
 

VI. Deelname aan een onlineprogramma 

ter herdenking van de dag van de politieke gevangenen in Iran en ter ondersteuning van 
een vrij Iran 

Onze vereniging heeft deelgenomen aan dit online programma dat drie dagen lang werd 
uitgezonden. 
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S M V Deelgenomen aan de online bijeenkomst – Wereldtop voor een Vrij 
Iran 2021 – 10-11-12 juli 2021 

 
De "Wereldtop voor een Vrij Iran 2021" was het grootste internationale online-evenement ooit, gewijd 

aan de bevrijding van Iran van zijn onderdrukkende religieuze dictatuur en het effenen van de weg voor 

een vrije, democratische en soevereine toekomst. 

De online top verbond gelijktijdige bijeenkomsten in grote steden in verschillende landen. Het 

evenement verbond 50.000 locaties in 6 continenten, 105 landen, en meer dan een miljoen kijkers 

namen deel aan het programma. 

 

Deelname van meer dan 1000 politieke prominenten 

11 premiers, 5 parlementsvoorzitters en 70 voormalige ministers uit verschillende landen van de wereld 

30 senatoren en leden van het Amerikaanse Congres 

30 prominente Amerikaanse persoonlijkheden 

250 wetgevers uit Europa - Canada - Australië - Midden-Oosten 
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302 verenigingen en genootschappen van Iraniërs in ballingschap in Europa, Amerika, Canada en 

Australië 

Bijeenkomst van Verenigingen van Iraanse Specialisten in Ballingschap in Berlijn, Genève, Amsterdam, 

Washington, Rome, Oslo 

  

Via de video-conferentie waren mensenrechtenverdedigers en Iran-deskundigen uit verschillende 

landen aangesloten. De internationale videoconferenties, waarin de toestand van de mensenrechten in 

Iran uitvoerig aan de orde kwam, werden op 11 en 12 juli gehouden. Tot de medewerkersaan aan de 

video-conferenties behoorden honderden persoonlijkheden uit de politiek en maatschappij, die uit heel 

Europa, de VS en Canada en vele andere landen waren aangesloten.  

  

Daaronder bevonden zich bekende juristen, mensenrechten-, volkenrecht- en 

vrouwenrechtendeskundigen, talrijke vertegenwoordigers van de beweging voor democratie en 

mensenrechten voor Iran in ballingschap. Vroegere politieke gevangenen en familieleden van 

slachtoffers van de dictatuur in Iran werkten ook mee.  

  

Er waren talrijke toespraken van internationaal bekende mensenrechten- en 

vrouwenrechtenverdedigers, waaronder:  

-    Dominique Attias (Frankrijk), President van het Verband van Europese Advocatenkantoren (FBE), 

bekend om haar inzet voor Vrouwen- en Kinderrechten. 

-    Bernard Kouchner, vroegere minister van Buitenlandse zaken en Volksgezondheid van Frankrijk en 

medeoprichter van Artsen zonder Grenzen (MSF) en Dokters van de Wereld (MdM)  

-    Martin Luther King III (VS), Mensenrechtenverdediger en zoon van de beroemde 

burgerrechtenactivist  Martin Luther King, Jr.  

-    Zamaswazi Dlamini-Mandela (Zuid-Afrika), Vrouwenrechtenverdedigster en kleindochter van Nelson 

Mandela  

-    Ad Melkert (Nederland), Midden-Oostendeskundige en vroegere Vertegenwoordiger van de Secr.-

Generaal van de VN in Irak. 
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-    Ingrid Betancourt, Mensenrechtenverdedigster en vroegere kandidaat voor het presidentschap van 

Columbia, die in Columbia meer dan zes jaar gegijzeld werd gehouden.  

 

 


