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Inleiding
In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Iran beschreven voor zover deze
van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig
zijn uit Iran en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Iraanse
asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerder verschenen algemene
ambtsberichten over de situatie in Iran (laatstelijk 27 augustus 2012) en beslaat de
periode van september 2012 tot en met november 2013.
Het algemeen ambtsbericht is gebaseerd op informatie uit openbare en
vertrouwelijke bronnen. Bij de opstelling is gebruik gemaakt van informatie van
verschillende organisaties van de Verenigde Naties, niet-gouvernementele
organisaties, vakliteratuur en berichtgeving in de media. Een overzicht van de
geraadpleegde openbare bronnen is opgenomen in de literatuurlijst. Bovendien
liggen bevindingen ter plaatse en vertrouwelijke rapportages van de Nederlandse
vertegenwoordiging in Teheran aan dit algemeen ambtsbericht ten grondslag. In het
algemeen ambtsbericht wordt veelvuldig verwezen naar geraadpleegde openbare
bronnen. Daar waar openbare bronnen zijn vermeld, wordt de tekst in veel gevallen
ook ondersteund door informatie die op vertrouwelijke basis is ingewonnen. De in de
tekst opgenomen voorbeelden zijn niet uitputtend.
In hoofdstuk één wordt ingegaan op recente ontwikkelingen op politiek en
veiligheidsgebied. Voor een overzicht van de geschiedenis, de staatsinrichting en de
talen van Iran wordt verwezen naar het vorige algemeen ambtsbericht van augustus
2012. Deze beschrijving is ook voor deze verslagperiode geldig.
In hoofdstuk twee wordt de mensenrechtensituatie in Iran geschetst. Na een
beschrijving van wettelijke garanties, komen de mogelijkheden van toezicht op
naleving van de mensenrechten aan de orde. Daarna volgt de beschrijving van de
naleving dan wel schending van enkele klassieke mensenrechten. Ten slotte wordt
de positie van specifieke groepen belicht.
In hoofdstuk drie komt de opvang van binnenlands ontheemden en vluchtelingen
aan de orde en wordt informatie verstrekt over activiteiten van internationale
organisaties, waaronder de UNHCR.
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1

Veiligheidssituatie

1.1

Politieke context
Presidentsverkiezingen - 14 juni 2013
De belangrijkste politieke ontwikkeling in deze is de verkiezing van Hassan Rohani
als president van Iran. Het was voor de Opperste Leider ayatollah Khamenei een
grote uitdaging om de politieke stabiliteit te bewaren tijdens de verkiezingen en in
de periode daaraan voorafgaand. Het regime wilde protesten zoals rond de
presidentsverkiezingen van 2009 voorkomen1.
De kandidaatstelling duurde van 7 tot en met 11 mei 2013.2 Volgens de Iraanse
staatstelevisie IRIB zouden zich 686 personen als kandidaat hebben laten
registreren, onder wie dertig vrouwen.3 Het was te verwachten dat er geen
kandidaten uit de oppositie naar voren traden, omdat georganiseerde oppositie in
deze verslagperiode in Iran onmogelijk was. In de daarop volgende vier dagen
bepaalde de Raad van Hoeders van de Grondwet - zes geestelijken aangewezen
door de Opperste Leider en zes juristen voorgesteld door het hoofd van de
rechterlijke macht- wie uiteindelijk aan de verkiezingen mochten
deelnemen.4
Acht kandidaten werden toegelaten tot de presidentsverkiezingen. Behalve de
relatief onbekende Hassan Rohani (voormalig nucleair onderhandelaar en directeur
van het Centrum voor Strategische Studies), waren dat Saeed Jalili (nucleair
onderhandelaar), Ali Akbar Velayati (buitenlandadviseur van de Geestelijk Leider),
Mohammad Baqer Qalibaf (burgemeester van Teheran), Gholam Ali Haddad Adel
(oud-parlementsvoorzitter), Mohsen Rezai (ex-commandant van de Revolutionaire
Garde en reeds tweemaal eerder presidentieel aspirant), Mohammad Gharazi
(voormalig minister onder Rafsanjani) en Mohammad Reza Aref (eerste
vicepresident onder Mohammad Khatami).5 De hervormers moesten het doen met
de weinig tot de verbeelding sprekende Aref, die nooit geassocieerd is geweest met
de opstandigen.6 Een paar dagen voor de verkiezingen trokken Aref en Haddad Adel
hun kandidatuur voor het presidentschap echter in.7
1

2

3

4

5

6

7

Vertrouwelijke bron. An election for Iran or the Supreme Leader?, Inter Press Service (IPS) (7 mei 2013); Het
dilemma van de ayatollah, Nederlands Dagblad (6 mei 2013); Iran’s evolving political system, Stratfor–Global
Intelligence (12 juni 2013); Iran’s presidential election – you never know, The Economist (8 juni 2013); Iran’s
political debate, Stratfor – Global Intelligence (3 juni 2012).
Ahmadinejad looks to make confidant his successor: outgoing president’s aide likely to stand in election, The
Guardian (8 mei 2013); Iran: Début de l’enregistrement des candidats à la presidentielle de juin, AFP (7 mei
2013).
Iran’s ban on female presidential candidates contradicts Constitution, Amnesty International (17 mei 2013); Iran:
Threats to free, fair elections, Human Rights Watch (24 mei 2013).
The Human Rights Situation in the Islamic Republic of Iran: Amnesty International’s written statement to the
22nd session of the UN Human Rights Council (25 February-22 March 2013), Amnesty International (12 februari
2013); End arbitrary house arrests of Mousavi, Karroubi, and Rahnavard; free all prisoners of conscience,
Reporters Without Borders (13 februari 2013); Iran: Threasts to free, fair elections, Human Rights Watch (24 mei
2013).
Khamenei duldt geen dissidenten meer, Trouw (23 mei 2013); Wer wird Irans nächster Präsident?, Die Zeit (24
mei 2013).
Iran censureert stembus, De Telegraaf (22 mei 2013); Oud-president uitgesloten verkiezing Iran, De Telegraaf
(22 mei 2013); Rafsandjani écarté de la présidentielle iranienne; le nom de l’ancien président n’a pas été retenu
pour le scrutin du 14 juin, assuré d’être remporté par le camp conservateur, Le Figaro (22 mei 2013); Electoral
curtain falls on Ahmadinejad ally, International Herald Tribune (22 mei 2013); Ahmadineschad-Kritiker
Rafsandschani nicht zugelassen, Frankfurter Allgemeine (21 mei 2013); Iran’s presidential elections offer eight
new faces – but no hope of real change, The Guardian (22 mei 2013); Irans alte Herren wollen die ganze Macht,
Die Zeit (22 mei 2013).
Iran moves to ensure ‘loyalist’ wins presidency, Oxford Analytica (28 mei 2013).
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De verkiezingscampagne kon gevoerd worden van 24 mei tot en met 12 juni 2013.
De dag voor de verkiezingen, donderdag 13 juni, diende het stil te blijven en op 14
juni vond de eerste ronde van de verkiezing plaats. Die dag werd Hassan Rohani
met 50,7% van de ruim 35,4 miljoen geldige stemmen tot president gekozen.
Hiermee was een tweede verkiezingsronde van de baan.8 Het opkomstpercentage
was 72,7%: heel behoorlijk naar Iraanse maatstaven. De verkiezingen verliepen in
tegenstelling tot die in 2009 over het algemeen ordelijk. Er waren nauwelijks
ordetroepen in het straatbeeld aanwezig.9 Van vrije en democratische verkiezingen
was echter geen sprake, onder meer vanwege uitsluiting van honderden kandidaten
door een niet door het volk gekozen orgaan.
Nadat de Raad van Hoeders de verkiezingsuitslag als rechtsgeldig had vastgesteld,
werd op 3 augustus Rohani als president geïnaugureerd. In zijn eerste toespraak zei
Rohani onder meer dat het Iraanse volk door op hem te stemmen, had ingestemd
met een gematigde koers voor het land. Ook maakte hij bekend dat zijn regering
het motto “Prudence and Hope” zou voeren.10 Geenszins hoopgevend was volgens
drie mensenrechtenorganisaties de benoeming van de vroegere minister van
Binnenlandse Zaken, Mostafa Purmohammadi, als minister van Justitie in het nieuwe
kabinet. Hij heeft naar verluidt een belangrijke rol gespeeld bij de executies van
duizenden politieke dissidenten in 1988 en tien jaar later bij de moord op meerdere
intellectuelen en journalisten.11
Toenadering tot het Westen
Na het aantreden van Rohani volgde een tsunami aan verklaringen en
toespraken vol blijken van goede wil en beloften van diplomatieke flexibiliteit.
Opmerkelijk is de aanwezigheid op sociale media van president Rohani, minister
Zarif van Buitenlandse Zaken en minister Zanganeh voor Oliezaken, ondanks de al
vier jaar durende blokkade van Facebook en Twitter in Iran. Zo twitterde president
Rohani op 4 september een nieuwjaarswens aan “alle joden en vooral de Iraanse”
ter gelegenheid van Rosh Hashana, en distantieerde minister Zarif zich een dag later
per tweet van Ahmadinejad’s eerdere ontkenning van de Holocaust. De in de VS
opgeleide minister Zarif heeft tienduizenden volgers op Twitter en meer dan
500.000 fans op Facebook.12 Na zijn bezoek aan de Algemene Vergadering van de
VN (AVVN) in september 2013 nam president Rohani telefonisch contact op met
president Obama, een unicum in de afgelopen 34 jaar.
Ook in het nucleaire dossier kwam beweging. De nieuwe onderhandelaar voor het
atoomprogramma, Reza Najafi, verklaarde op 12 september 2013 dat Iran wil gaan
samenwerking met IAEA om “bestaande problemen voor eens en voor altijd te
overwinnen”. Twaalf dagen later zei president Rohani in zijn toespraak tot de AVVN)
dat kernwapens geen plaats hebben in het veiligheids- en defensiebeleid van Iran,
maar dat het land wel recht heeft op een vreedzaam nucleair programma. Minister
Zarif van Buitenlandse Zaken bevestigde in New York dat Iran bereid was zijn
nucleaire installaties voor internationale inspecteurs open te stellen. In ruil daarvoor
zouden de VS en zijn bondgenoten de economische sancties tegen Iran moeten

8

9
10
11

12

De burgemeester van Teheran, Mohammad Baqer Qalibaf, eindigde op forse afstand met 16,6% van de
stemmen. Daarna volgden Saeed Jalili met 11,4%, Mohsen Rezaei met 10,6%, Ali Akbar Velayati met 7,3% en
Mohammad Gharazi met 1,2%
Vertrouwelijke bron.
Is Iran coming in from the cold?, NBC News (8 september 2013). Vertrouwelijke bron.
Reporters without Borders, Human Rights Watch en the International Campaign for Human Rights in Iran deden
in een gezamenlijke verklaring op 9 augustus een beroep op president Rohani om de rol van deze minister in de
schending van mensenrechten te onderzoeken in plaats van hem tot minister te benoemen.
Iranian ministers embrace social media despite ban, The Guardian (9 september 2013); Iran’s Leaders signal
effort at new thaw, New York Times (18 september 2013).
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opheffen.13 Half oktober werden de eerste besprekingen hierover in Genève gevolgd
door een gezamenlijke verklaring van Iran en de P6-landen.14 Tijdens de derde
ronde van de onderhandelingen werd op 24 november 2013 een overeenkomst
gesloten over het Iraanse kernprogramma in ruil voor versoepeling van de sancties.
Begin oktober 2013 spraken 230 van de 290 parlementariërs in het Iraanse
parlement steun uit voor de toenadering van Rohani tot het Westen. Het blijft
onzeker hoeveel tijd en ruimte de president uiteindelijk van de Opperste Leider zal
krijgen voor hervormingen en verandering.15
Relatie met de Verenigde Naties (VN)
De VN volgt nauwgezet de mensenrechtensituatie in Iran. Voor een beschrijving van
de verschillende VN-organisaties die actief zijn in Iran wordt verwezen naar het
algemeen ambtsbericht van augustus 2012. Deze VN-organisaties zijn in
onderhavige verslagperiode nog steeds actief in het land. In augustus 2012 bracht
de Secretaris-Generaal van de VN (SGVN) een kritisch rapport uit aan de AVVN over
de mensenrechtensituatie in Iran. De SGVN meldde dat mensenrechtenschendingen
in Iran voortduurden, waarbij vooral journalisten, mensenrechtenverdedigers en
vrouwenrechtenactivisten doelwit vormden. Grote bezorgdheid bestond over
marteling, amputaties, geseling, toenemende uitvoering van de doodstraf (vaak in
het openbaar en ook tegen politieke gevangenen), willekeurige detentie en
oneerlijke processen, het inperken van de vrijheid van meningsuiting en
geloofsuitoefening (vooral wat betreft zogenaamde ‘bekeerlingen’) en het recht van
vereniging en vergadering, en discriminatie van minderheden.16
Na de verkiezing van president Rohani veranderde langzamerhand de relatie van
Iran met de VN. De toespraak van president Rohani op de AVVN werd welwillend
ontvangen, en minister Zarif nodigde bij die gelegenheid Navi Pillay, Hoge
Commissaris voor Mensenrechten, uit om Iran te bezoeken. Pillay verwelkomde bij
deze gelegenheid de nieuwe atmosfeer in Iran en zei te hopen op meer
samenwerking en interactie tussen Iran en de VN.17
Speciaal VN-Rapporteur
In september 2012 bracht de Special Rapporteur on the Situation of Human Rights
in Iran, Ahmed Shaheed (hierna: Speciaal VN-Rapporteur), een kritisch rapport uit
over Iran, twee maanden later gevolgd door de al tien jaar gebruikelijke resolutie in
de AVVN. In de resolutie werd diepe bezorgdheid tot uitdrukking gebracht over de
“serious ongoing and recurring human rights violations” in Iran.18 Ook in 2013 werd
een soortgelijke resolutie in de AVVN aangenomen.19
Eind februari 2013 rapporteerde de Speciaal VN-Rapporteur voor de tweede keer
over Iran aan de Mensenrechtenraad. Hij concludeerde toen dat de situatie in het
half jaar daarvoor alleen maar was verslechterd, zowel voor wat betreft de rechten
van vrouwen, religieuze en etnische minderheden als wat betreft het optreden tegen
mensenrechtenverdedigers. Ook steeg het aantal executies en folteringen om

13

14
15
16

17
18
19

Iraanse president wil snelle oplossing nucleair geschil. Volkskrant (12 september 2013); Iran lijkt pad te
effenen naar onderhandelingen. Volkskrant (30 september 2013); Rohani hekelt sancties tegen ‘vredesstichter”
Iran. ANP (25 september 2013). Kerry, Iranian Foreign Minister Zarif hold private meeting on sidelines of nucleair
talks. Washington Times (26 september 2013).
Iran lijkt bereid nucleaire programma terug te brengen. Volkskrant, (15 oktober 2013).
Parlement Iran staat achter charmeoffensief Rohani. Volkskrant (2 oktober 2013).
Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Report of the Secretary-General, A/67/327 (22
augustus 2012).
Vertrouwelijke bron.
Iran 2012 Human Rights Report, US State Department (19 april 2013).
Op 19 november 2013 met 83 stemmen voor.
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bekentenissen af te dwingen20. In het derde rapport dat de Speciaal VN-Rapporteur
begin oktober 2013 aan de VN aanbood, spreekt hij over doorgaande en
systematische schendingen van de politieke, burgerlijke, sociale en culturele rechten
in Iran, ondanks enkele lichtpuntjes zoals het vrijlaten van politieke gevangenen na
het aantreden van president Rohani. Westerse ambassades in Teheran zijn
overigens van mening dat de Speciaal VN-Rapporteur in dit laatste rapport meer
aandacht had kunnen besteden aan de aarzelende positieve ontwikkelingen na het
aantreden van president Rohani.21
Europese Unie (EU)
De Europese Unie bleef ook in deze verslagperiode de mensenrechten in Iran op de
voet volgen, en sprak zich regelmatig uit over de situatie in verklaringen van Hoge
Vertegenwoordiger Ashton. Ook voerde de EU demarches uit bij de Iraanse
autoriteiten om mensenrechtenzaken aan te kaarten.
Onder de indruk van toenaderingspogingen van president Rohani toonde Europa zich
echter niet. De mensenrechtensituatie is nog onvoldoende verbeterd en de toename
van het aantal executies baart zorg. Op het verzoek van minister Zarif, en marge
van de AVVN, om een mensenrechtendialoog aan te gaan met de EU, zal eerst
zorgvuldig met alle EU-leden een positie moeten worden bepaald. Een informele
dialoog zou overwogen kunnen worden.22

1.2

Veiligheidssituatie
Zuidwest Iran
Uit Khuzistan werden in de verslagperiode geen demonstraties, protestmarsen of
bomaanslagen gemeld. De rust is waarschijnlijk het gevolg van de greep van het
Iraanse veiligheidsapparaat op gebieden bij de grens met Irak.23
Koerdische gebieden
Ook in de door Koerden bewoonde regio’s bleef het kalm, afgezien van sporadische
vuurgevechten met Iraanse veiligheidstroepen.
De relatie tussen Iran en Turkije bleef in de verslagperiode echter wrevelig. Iran
stoorde zich aan afspraken die de PKK met de Turkse regering had gemaakt, en
steunde in de Iraanse media openlijk de protesten tegen de Turkse premier
Erdoğan.
Baluchistan
De zuidoostelijke provincie Sistan-Baluchistan staat bekend om tribale onlusten en
als belangrijk doorvoergebied van drugs van Pakistan en Afghanistan naar het
Westen. Ondanks de grote presentie van veiligheidstroepen bleef het er deze
verslagperiode niet rustig. Volgens een generaal van de grensbewakingstroepen
hebben zich aan de grens met Pakistan 67 incidenten met gewapende militanten en
drugssmokkelaars voorgedaan tussen maart en oktober 2013. Daarbij vielen
ongeveer 20 dodelijke slachtoffers.24 Ook vonden er meerdere (bom)aanslagen,
moorden en ontvoeringen plaats die worden toegeschreven aan extremistischsoennitische groeperingen, zoals de People’s Resistance Movement of Iran (PRMI),
beter bekend als Jundallah (Allah’s Soldaten). Op 19 oktober 2012 blies een
zelfmoordcommando zichzelf op in de havenstad Chabahar. Twee leden van de
20

21
22
23
24

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. Ahmed
Shaheed (28 februari 2013).
Vertrouwelijke bron.
Vertrouwelijke bron.
Vertrouwelijke bron.
Vertrouwelijke bron.
Pagina 8 van 60

Algemeen Ambtsbericht Iran
December 2013

Revolutionaire Garde kwamen daarbij om het leven, talrijke omstanders raakten
gewond.25 In oktober 2013 vond een heropleving van geweld plaats in dit gebied.
Vanuit een hinderlaag werden 17 grenswachten gedood door de vorig jaar
opgerichte rebellenbeweging Jaish-ul Adl. Als represaille werden een paar dagen
later 16 Baluchi-gevangen opgehangen.26 Daarmee was de onrust niet voorbij; op 6
november werd de openbaar aanklager van de stad Zabol samen met zijn chauffeur
doodgeschoten door een gewapende militie: een aanslag die later op de website van
de Jaish-ul Adl werd opgeëist als wraak op de ophanging van de 16 “onschuldige
jonge” Baluchi’s.27
Strafrechtelijke vervolgingen vanwege protesten 2009
Voormalige presidentskandidaten en leiders van de Green Movement, oud-premier
Mir-Hossein Mousavi, zijn vrouw Zahra Rahnavard en oud-parlementsvoorzitter
Mehdi Karroubi, staan sinds begin 2011 onder huisarrest. In februari 2013 deden
veiligheidsfunctionarissen een inval in de woningen van de dochters van Mousavi en
van de zoon van Karroubi. Zij werden meegenomen voor ondervraging en
vervolgens weer vrijgelaten.28 Ook tientallen andere veroordeelden zaten vier jaar
na 2009 nog in de gevangenis.29 Enkelen van hen vielen in september 2013 onder
de amnestie voor 80 gevangenen, maar Karroubi en Mousavi zaten daar niet bij en
in november 2013 was er nog steeds geen aanstalten gemaakt om hen vrij te laten.
Een hardliner uit de kringen rond de Opperste Leider riep in november 2013 via de
media zelfs op tot executie van Mousavi en Karroubi. Familieleden gaven in
november ook aan dat de gezondheidstoestand van beide mannen steeds verder
verslechtert.30
Al eerder had de algemeen aanklager Mohseni Ejei dreigende taal uitgesproken
tegen verdachten die na de protesten naar het buitenland waren uitgeweken, en van
plan waren terug te keren naar Iran. Terugkomen was niet verboden, maar eenmaal
in Iran zouden ze strafrechtelijk vervolgd worden, aldus Mohensi Ejei.31 Naar een
onbekend aantal deelnemers aan de protesten wordt overigens nog gezocht.32
De Green Movement, die vier jaar geleden vele honderdduizenden op de been
bracht om hun democratische rechten op te eisen, is na de massale arrestaties in
2009 en 2010 als politieke organisatie vrijwel monddood gemaakt. Ook leidt interne
verdeeldheid en het ontbreken van een duidelijke leider ertoe dat er geen vuist kan
worden gemaakt. In deze verslagperiode organiseerde de Green Movement
voorafgaand aan de presidentverkiezingen slechts enkele manifestaties in Isfahan en
Teheran. Daarbij werden meer dan een dozijn deelnemers gearresteerd.33

25

26
27
28
29
30
31
32
33

‘Heeding the call for jihad’: the sudden resurgence of Baloch nationalist militancy in Iran, Jamestown Foundation
(15 december 2012); De officiële website en Facebook pagina van HAI: www.ansariran.blog.com en
www.facebook.com/ansariranen.
Iran executeert rebellen na dood grenswachten. Telegraaf (26 oktober 2013); Vertrouwelijke bron.
Vertrouwelijke bron.
Children of Iran opposition leaders arrested, released, Radio Free Europe/Radio Liberty (11 februari 2013).
Iran: Threats to free fair elections.HRW, (24 mei 2013).
Vertrouwelijke bron.
BBC Monitoring 22 juli 2013. Vertrouwelijke bron.
Vertrouwelijke bron.
The Iran Primer. Report by the US Institute of Peace, (8 juni 2010). Iran’s Green Movement attempts a return.
Wall Street Journal (7 juni 2013).
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2

Mensenrechten

2.1

Waarborgen
2.1.1 Grondwet (Qanun-e Asasi of Fundamental Law)
De huidige Iraanse Grondwet dateert van 3 december 1979 en werd voor het laatst
gewijzigd op 28 juli 1989. Artikel 4 van de Grondwet stelt dat alle wetten en
regelgeving gebaseerd zullen zijn op islamitische principes. De Sharia vormt
daarmee de basis voor het Iraanse rechtssysteem en is verheven boven de nationale
wetgeving.
De Grondwet erkent in de artikelen 19 tot en met 42 de gebruikelijke grondrechten
zoals vrijheid van meningsuiting, pers, religie, vereniging en vergadering,
bewegingsvrijheid, eerlijke rechtsgang, vrijwaring van foltering en van onmenselijke
behandeling en vrijwaring van huiszoekingen en arbitraire aanhoudingen.34 De
Grondwet kent echter ook mogelijkheden om deze vrijheden in te perken. Zo is in de
artikelen 20, 21, 26 en 28 de bepaling neergelegd dat het betreffende grondrecht
niet in strijd mag zijn met de beginselen van de islam.

2.1.2

Verdragen
De internationale verdragen waarbij Iran partij is, zijn beschreven in het algemeen
ambtsbericht van augustus 2012. In deze verslagperiode is daar geen verandering
in gekomen.

2.1.3

Overige nationale wetgeving
Nieuwe Wetboek van Strafrecht
In mei 2013 werd het nieuwe Wetboek van Strafrecht van kracht, na goedkeuring
door de Raad van Hoeders van de Grondwet. Zeven jaar was er aan gewerkt en
binnen en buiten Iran werd gehoopt op afschaffing van de doodstraf voor
minderjarigen en afschaffing van de doodstraf door steniging. Aan deze verwachting
is niet tegemoet gekomen. Dat komt omdat de Raad het laatste concept van het
wetboek strakker tegen de meetlat van de Sharia heeft gelegd. Wel geeft de nieuwe
wet de rechter mogelijkheden om bepaalde omstandigheden mee te wegen en
lagere straffen uit te delen. Ook zijn de artikelen (233 en 234) over
homoseksualiteit iets milder dan in de vorige wet.35 Zie hiervoor ook hoofdstuk 2.3.4
over LGTB’s.
Op overspel staat in het wetboek in beginsel nog steeds de straf van dood door
steniging. Artikel 225 geeft een belangrijke toevoeging: als de rechter van mening is
dat dood door steniging “niet uitvoerbaar” is en zijn besluit door het hoofd van de
rechterlijke macht wordt onderschreven, kan de doodstraf door steniging - wanneer
het bewijs voor overspel is verkregen door ooggetuigenverslagen- worden omgezet
in een reguliere doodstraf (meestal ophanging). Wanneer het bewijs daarentegen

34

35

Artikel 19 van de Grondwet stelt dat een ieder in Iran, ongeacht de stam of clan, gelijke rechten geniet en dat
mensen met een bepaalde huidskleur, ras, taal geen voorrechten genieten. Artikel 20 van de Grondwet stelt dat
alle ‘leden van de natie’, man en vrouw, gelijke bescherming van de wet en alle mensenrechten, economische,
politieke, sociale en culturele rechten genieten, met in achtneming van de principes van de islam. Een verbod op
discriminatie op basis van seksuele geaardheid komt echter in de Iraanse Grondwet niet voor.
Iran’s new penal code retains the punishment of stoning. Justice for Iran, (18 mei 2013); Vertrouwelijke bron.
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door een bekentenis is verkregen, kan de doodstraf door steniging worden omgezet
in 100 zweepslagen voor beide plegers van het misdrijf.
Voor geloofsafval wordt in het nu geldende wetboek niet meer de doodstraf
opgelegd. Alleen door het uitspreken van een fatwa door hoge islamitische
rechtsgeleerden (of de Opperste Leider) kan de doodstraf hiervoor nog worden
opgelegd.36
Wetsontwerpen jeugdstrafrecht/doodstraf minderjarigen
Volgens artikel 49 van het oude Wetboek van Strafrecht werden “minderjarige
kinderen” nooit strafrechtelijk aansprakelijk gesteld. Omdat de leeftijd voor
meerderjarigheid onder de Sharia in het oude wetboek niet gedefinieerd was, greep
men terug naar artikel 1210 van het Burgerlijk Wetboek: voor jongens met 15
maanjaren (= 14 jaar en 7 maanden volgens onze zonnekalender) en meisjes met 9
maanjaren (= 8 jaar en 9 maanden volgens de zonnekalender). Zo kon een meisje
van – volgens de zonnekalender – 8 jaar en 10 maanden volledig strafrechtelijk
aansprakelijk worden gesteld en dus ook de doodstraf krijgen.
Dit is in tegenspraak met de VN-Conventie van de Rechten van het Kind, waarbij
Iran sinds 1994 partij is. Daarin is onder andere bepaald dat de doodstraf en/of het
levenslang opsluiten van personen onder de achttien jaar (volgens onze
zonnekalender) niet is toegestaan. Iran omzeilt deze bepaling door (onder de qesaswetgeving) ter dood veroordeelde minderjarigen gevangen te houden tot zij de
leeftijd van achttien jaar of ouder hebben bereikt. Zo werd op 16 januari 2013 een
21 jaar oude man ter dood gebracht voor een moord die hij pleegde toen hij 17 jaar
was.37
In het huidige Wetboek van Strafrecht zijn de leeftijdsgroepen verfijnd en wordt in
de artikelen 88-95 een categorisatie naar leeftijd en straf(maat) aangebracht. Dat
betekent overigens niet dat de doodstraf voor minderjarigen nu niet meer mogelijk
zou zijn. Er worden 4 leeftijdsgroepen onderscheiden en 3 soorten misdrijven met
bijbehorende strafmaat. Kinderen zijn in dit systeem jonger dan 9 jaar; tussen 9 en
12 jaar; tussen 12 en 15 jaar of adolescenten tussen 15 en 18 jaar. De delicten zijn
te verdelen in hadd/hadoud- qisas- en ta’zir/tazirat-misdrijven.
Hadd/hadoud misdrijven zijn uit islamitisch oogpunt gezien zware misdaden
waarvoor vaste straffen bestaan. Zoals beroving, drugs- en alcoholgebruik,
verkrachting, homoseksuele handelingen, moharabeh (“oorlog voeren tegen God”).
Strafbaar met zweepslagen, amputatie, en de doodstraf door ophanging. Voor
overspel kan men worden gestenigd.
Een qisas-misdrijf betreft een bewuste aantasting van de lichamelijke integriteit die
met gelijke munt mag worden terugbetaald volgens het principe oog om oog, tand
om tand. Voorbeelden zijn moord met voorbedachten rade en doelbewuste
verminking. Dood door schuld valt hier niet onder. Dit wordt doorgaans afgehandeld
met het betalen van bloedgeld – diya. Bij moord met voorbedachten rade bestaat
deze mogelijkheid ook, dan bepalen de nabestaanden van het slachtoffer of
bloedgeld wordt betaald of dat vergelding – in casu de doodstraf – volgt. 38
Alle andere misdrijven zijn ta’zir/tazirat misdrijven; bijvoorbeeld brandstichting,
vernieling en valsheid in geschrifte. Straffen hiervoor liggen in de islamitische
bronnen niet vast en de Sharia rechter beschikt hier in theorie over discretionaire
36
37

38

Vertrouwelijke bron.
Report of the SGUN on the situation of human rights in the Islamitic Republic of Iran. HRC (7 mei 2013); Iran
executes alleged juvenile offender. Amnesty International (18 januari 2013).
Vertrouwelijke bron.
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bevoegdheden. Een groot aantal ta’zir-misdrijven is echter in het nieuwe Wetboek
van Strafrecht opgenomen, inclusief de bijbehorende straf. 39 Kinderen kunnen voor
hetzelfde ta’zir-misdrijf dus verschillend gestraft worden, afhankelijk van de leeftijd.
Maar bij hadoud en qisas-misdrijven worden meisjes ouder dan 8 jaar en 9 maanden
en jongens ouder dan 14 jaar en 7 maanden – op het moment van plegen van het
misdrijf – behandeld als volwassenen, en kunnen zij ook de doodstraf krijgen. Dit
betekent dat de doodstraf voor minderjarigen – inclusief steniging – niet verwijderd
is uit het nieuwe Wetboek van Strafrecht. De nieuwe wet geeft de rechter wel de
mogelijkheid een lagere straf uit te delen indien de dader zich niet bewust is van de
aard en ernst van het gepleegde vergrijp (bijvoorbeeld vanwege een jonge leeftijd),
of wanneer daar twijfel over bestaat. In dat geval kan de rechter terugvallen op
(minder zware) ta’zir-straffen.40
Wetsontwerp anti-foltering
Het wetsontwerp dat beoogt artikel 38 van de Grondwet – over het strafbaar stellen
van marteling om bekentenissen te verkrijgen - te verankeren in de nationale
wetgeving is ook in deze verslagperiode niet aangenomen. Het ligt voor amendering
bij de Majles (het parlement), omdat het volgens de Raad van Hoeders in conflict
zou zijn met de Sharia.
Wel is sinds 2004 de Respecting Legitimate Freedoms and Protecting Citizens’
Rights-wet van kracht waarin het gebruik van marteling expliciet verboden wordt
(artikel één, zesde lid). In de praktijk bedienen zowel de politie, de rechterlijke
macht als de veiligheidsdiensten zich van marteling.41 Zie hiervoor ook hoofdstuk
2.2.7 van dit algemeen ambtsbericht.
Wetsvoorstel amnestie MKO-leden
Zie hiervoor hoofdstuk 2.3.1
Artikel 73 oude Wetboek van Strafrecht
Artikel 73, dat stipuleert dat zwangerschap van een ongetrouwde vrouw geen
strafbaar feit is, is als zodanig niet opgenomen in het nieuwe Wetboek van
Strafrecht. Ondanks het verdwijnen van het artikel uit het wetboek, is zwangerschap
van een ongetrouwde vrouw op zichzelf niet strafbaar.42
Verlies Iraanse nationaliteit
Artikel 41 van de Grondwet stelt dat de Iraanse nationaliteit het natuurlijke recht
van iedere Iraanse burger is en dat de regering geen enkele Iraanse burger zijn
nationaliteit mag ontnemen, tenzij op eigen verzoek van de burger of in het geval
dat hij of zij de nationaliteit van een andere staat heeft aangenomen. Het komt
relatief weinig voor dat Iraniërs afstand doen van hun nationaliteit, aangezien er aan
meerdere voorwaarden moet worden voldaan. De voorwaarden hiervoor, en voor
het weer aanvragen van de Iraanse nationaliteit, staan beschreven in het algemeen
ambtsbericht van augustus 2012. Er zijn in de verslagperiode geen veranderingen
opgetreden.43

39

40
41
42
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Van niveau 1 (meer dan 25 jaar celstraf, een geldboete van meer dan IRR 1000.000.000 -ca EUR 24.000- en
gerechtelijke inslagneming van alle eigendommen), tot niveau 8 (minder dan 3 maanden celstraf, geldboete tot
max. IRR 10.000.000 -ca Euro 240- en max. 10 zweepslagen). Vertrouwelijke bron.
Vertrouwelijke bron.
Vertrouwelijke bron.
Vertrouwelijke bronnen.
Zie ook paragraaf 3.1.2. Nationale wetgeving van het algemeen ambtsbericht Iran van 27 augustus 2012.
Vertrouwelijke bronnen.
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Aangiftemogelijkheden misdrijf
Het Iraanse Wetboek van Strafvordering (Criminal Procedure Code) beschrijft in
artikel 65 verschillende mogelijkheden om aangifte te doen van een misdrijf bij de
politie. Zie hiervoor het algemeen ambtsbericht 2012. Er hebben zich in de
verslagperiode geen relevante, nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.
Of de aangifte voortvarend in behandeling wordt genomen, hangt in de praktijk nog
wel eens af van het sociale en financiële gewicht van diegene die aangifte komt
doen. In ieder geval zal iemand die aangifte doet zijn zaak zo nauwgezet mogelijk
moeten volgen. Indien het politie of het justitiële apparaat vervolgens in gebreke
blijft, zijn er praktisch geen mogelijkheden om bescherming te zoeken bij hogere
autoriteiten. Zeker bij politieke zaken zullen de schuldigen meestal worden afgedekt
en fungeren ondergeschikten in de rechtszaal als zondebok. Ngo’s en andere
internationale organisaties zouden hierin een rol ten goede spelen door druk uit te
oefenen op de autoriteiten om dergelijke zaken op een wettelijke manier af te
handelen.44

2.2

Naleving en schendingen

2.2.1

Vrijheid van meningsuiting
Algemeen
De Iraanse Grondwet (artikel 26) stelt de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid
te garanderen. De persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting worden echter door
een aantal artikelen in de Perswet en het Wetboek van Strafrecht vergaand
beperkt.45 Bovendien mag een uiting in de pers en in publicaties niet in strijd zijn
met de beginselen van de of de grondslagen van de Islamitische Republiek.46
Individuen kunnen de regering niet openlijk of privé bekritiseren zonder dat daarop
met vergeldingsmaatregelen wordt gereageerd. Gedragingen en berichtgeving van
oppositieleden, activisten en mensenrechtenverdedigers werden ook in deze
verslagperiode in de gaten gehouden. Vaak werden personen in staat van
beschuldiging gesteld in verband met misdrijven tegen de nationale veiligheid en het
beledigen van het regime op basis van hun brieven en e-mails.47
Hoewel de wet censuur door de overheid verbiedt, kan de overheid de verspreiding
van informatie die als onwelvoeglijk of schadelijk wordt aangemerkt in de praktijk
onmogelijk maken. Schadelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld vrouwenrechten, de
situatie van minderheden en kritiek op de islam of het beleid van de overheid. Er
werden ook in deze verslagperiode oppositionele en reformistische kranten
verboden. Sinds 2000 zijn in Iran meer dan 120 hervormingsgezinde kranten
verboden, en alleen al tussen 2009 en 2012 konden volgens internationale ngo’s ten
minste 40 publicaties tijdelijk niet verschijnen.48 Journalisten werden geïntimideerd
of gearresteerd, of door de overheid gedwongen tot zelfcensuur.49 Niet alle
44
45
46

47

48

49

Vertrouwelijke bronnen.
Freedom of the Press 2012 – Iran, Freedom House (24 oktober 2012).
Iran 2012 Human Rights Report, US Department of State (19 april 2013); Freedom of the Press 2012 – Iran,
Freedom House (24 oktober 2012).
Iran 2012 Human Rights Report, US State Department (19 april 2013); Countries at the crossroads 2012 – Iran,
Freedom House (20 september 2012); Iran: Free teachers jailed for speaking out, Human Rights Watch (5
oktober 2012); Amnesty International Annual Report 2013 – Iran, Amnesty International (23 mei 2013); Why
they left – stories of Iranian activists in exile, Human Rights Watch (december 2012).
Iran verbiedt publicatie hervormingsgezinde krant. Trouw (28 oktober 2013).
Iran 2012 Human Rights Report, US State Department (19 april 2013); Iran steps up its campaign against the
press, Committee to Protect Journalists (3 oktober 2012); Attacks on the press in 2012 – Iran, Committee to
Protect Journalists (14 februari 2013).
Iran 2012 Human Rights Report, US State Department (19 april 2013); Iran steps up its campaign against the
press, Committee to Protect Journalists (3 oktober 2012).
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reformistische kranten zijn verdwenen. Zo verschijnt het hervormingsgezinde
dagblad Etemad nog steeds.50
Persvergunningen, uitgegeven door de Press Supervisory Board (PSB) van de
overheid, werden in sommige gevallen weer ingetrokken. Eind januari 2013 werden
tijdens een inval in het kantoor van drie dagbladen (Etemad, Arman, Shargh) en een
tijdschrift (Aseman) meer dan twaalf journalisten aangehouden op beschuldiging
van banden met antirevolutionaire media zoals RFE/RL’s Radio Farda, Voice of
America en de BBC.51 Ook door de overheid gecontroleerde Iraanse persbureaus
stonden bloot aan censuur. Eind oktober 2013 mocht het reformistische dagblad
Bahar van de Press Supervisory Board niet meer uitkomen, omdat het een artikel
had geplaatst waarin een shiitisch geloofspunt ter discussie werd gesteld. Begin
november 2013 werd de hoofdredacteur van het blad opgepakt, maar na een paar
dagen op (hoge) borgtocht vrijgelaten.52
Het ministerie van Culture and Islamic Guidance heeft vooraf inzage in alle in Iran te
verschijnen publicaties, inclusief de buitenlandse. Het ministerie kan boeken voor
publicatie verbieden, tekst verwijderen of woorden vervangen. Verboden zijn
bijvoorbeeld verwijzingen naar alcohol of naar lichamelijk contact tussen een
ongetrouwde vrouw en een man.53
De staatsomroep IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) geeft leiding aan alle
staatsmedia. Het hoofd van de IRIB wordt door de Opperste Leider benoemd en een
raad van vertegenwoordigers van de president, justitie en het parlement ziet toe op
de activiteiten van de IRIB. Particuliere radio- en televisie-uitzendingen zijn bij
Grondwet verboden. Buitenlandse correspondenten moesten gedetailleerde
reisplannen en thema’s van verslaggeving overleggen, voordat er visa werden
afgegeven.54 Zo behoudt de overheid een monopolie op alle faciliteiten voor het
maken van radio-en televisie-uitzendingen. Deze uitzendingen
- die vooral op het platteland de voornaamste nieuwsbron vormen- zijn gekleurd
door de politieke en religieuze ideologie van de overheid. Soms stoort de overheid
buitenlandse nieuwsuitzendingen van onder andere BBC Persian Service en Voice of
America.55 Satellietschotels blijven verboden. De politie nam in de verslagperiode in
het gehele land satellietschotels in beslag.56
Internet en sociale media
Het aantal internetgebruikers in Iran is moeilijk exact te bepalen. De International
Telecommunications Unions Broadband Commission for Digital Development schatte
in september 2013 dat ongeveer 22 % van de Iraniërs aansluiting heeft op
internet.57 Alle internetproviders, ook de private, moeten zijn goedgekeurd door het
ministerie van Culture and Islamic Guidance. Internetcafés moeten sinds 2012
identiteitsgegevens opvragen van de klanten en zijn verplicht desgevraagd
informatie over hun klanten aan de overheid te leveren. Ook moeten in de cafés
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Vertrouwelijke bron.
Security forces raid five Iranian newspapers, Radio Free Europe/Radio Liberty (27 januari 2013); Iran must
release journalists detained in newspaper office raids, Amnesty International (28 januari 2013); Black Sunday –
Supreme Leader Ali Khamenei steps up war on journalists, Reporters Without Borders (28 januari 2013); Black
Sunday – 13 journalists still held in ‘Black Sunday’ crackdown, others summoned, Reporters Without Borders (29
januari 2013); Iran crackdown on journalists despite international outcry, Amnesty International (30 januari
2013).
Vertrouwelijke bron.
Iran 2012 Human Rights Report, US State Department (19 april 2013).
Iran 2012 Human Rights Report, US State Department (19 april 2013).
Iran: Tehran jamming foreign broadcasts, Radio Free Europe/Radio Liberty (4 oktober 2012).
Iran 2012 Human Rights Report, US State Department (19 april 2013).
Safety on the Line: Exposing the myth of mobile communication security, Freedom House (juli 2012); The
enemies of internet 2013 – Iran, Reporters Without Borders (15 maart 2013); International Telecommunications
Unions Broadband Commission for Digital Development (20 september 2013).
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camera’s zijn geïnstalleerd, en moet worden bijgehouden welke websites de klanten
bezoeken.58 In de praktijk lichten de cafés daar de hand mee, om potentiele klanten
niet af te schrikken. De politie ziet bij tijden streng toe op naleving van deze regels.
Eind juli 2013 verklaarde de politie in Teheran in één week 352 internetcafés te
hebben gecontroleerd en 67 te hebben gesloten omdat ze zich niet aan de regels
hielden.59
In de verslagperiode is geen verandering opgetreden in de controle op en de
blokkade van het internet en de sociale media, hoewel er wel veel discussie over
is.60 Daarom is het opmerkelijk dat zowel president Rohani als minister Zarif zeer
actief zijn op de sociale media. Doordat het “Agency in Charge of Determining
Unauthorized Web Sites” (ofwel “blogfa”) filters op internet installeert, oefent de
overheid direct invloed uit op het aanbod. Vooral websites van etnische en religieuze
minderheden en oppositiebewegingen werden gecontroleerd en geblokkeerd. De
Speciaal VN-Rapporteur berichtte in oktober 2013 dat meer dan 5 miljoen websites
waren geblokkeerd, en dat per maand naar schatting 1500 “antireligieuze” websites
(vooral van de baha’i) werden afgesloten. Meer dan 950 items in het Perzisch
werden in deze verslagperiode op Wikipedia ontoegankelijk gemaakt door de
autoriteiten.61
Soms vermindert de overheid de snelheid op het internet, vooral in periodes
voorgaande aan herdenkingen, zoals de Islamitische Revolutie (11 februari), de
presidentsverkiezingen van 2009 (12 juni) en Studentendag (7 december). 62In de
aanloop naar de presidentsverkiezingen in juni 2013 werden miljoenen websites en
Facebook en Twitter geblokkeerd.63 De overheid kan naar believen kennis nemen
van weblogs en andere uitingen op sociale media.64 Wachtwoorden van “verdachte”
personen zijn soms bekend bij veiligheidsdiensten en zij kunnen via
internetproviders alle berichten van deze personen volgen.65
De hoop op versoepeling van de blokkades, die in de praktijk met speciale software
op grote schaal omzeild wordt, groeide in 2013 wel. Midden september waren
Facebook en Twitter voor het eerst in vier jaar plotseling weer enkele uren
toegankelijk. Tot de volgende dag, toen waren de sites weer afgesloten en noemde
regeringsbronnen de toegankelijkheid het gevolg van een technische storing. Een
volgend teken van een mogelijke hervorming van het internetbeleid is het
persbericht van 8 oktober van het ministerie van Information and Communications
Technology over een commissie die bezig zou zijn met mogelijkheden om Facebook
en Twitter te ontsluiten.66 De minister van Culture and Islamic Guidance deed begin
november een duit in het zakje door te pleiten voor een hernieuwde lancering van
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Iran heeft meer dan 150 internet service providers (ISP’s). Hoewel veel van deze ISP’s sinds 2009 zijn
geprivatiseerd, blijven de meeste afhankelijk van de overheid. De grootste, Data Communcation of Iran (DCI), is
eigendom van de Republikeinse Garde. Andere belangrijke ISP’s zijn Novinnet, Shatel, Asretelecom, Pardis,
Persian-net, Tehrandat, Neda, Askiran en Tavana. Vertrouwelijke bron. After the Green Movement. Internet
controls in Iran. Open Net Initiative (februari 2013).
Teheran closes dozens of internet cafes, Radio Zamaneh (27 julil 2013). Vertrouwelijke bronnen.
Iran 2012 Human Rights Report, US State Department (19 april 2013); Two-tier internet? – government blocks
Google and Gmail, while promoting National Internet, Reporters Without Borders (24 september 2012).
Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. Special Rapporteur on the situation of human rights in
the Islamic Republic of Iran (4 oktober 2013).
Internet, enemy of the regime – connections severed or slowed and Google Mail blocked in latest anti-Internet
offensive, Reporters Without Borders (12 september 2012).
Press freedom violations recounted in real time (from 1st January 2013) – Websites blocked, journalists and
netizens under pressure, Reporters Without Borders (22 mei 2013); Iran: Threats to free, fair elections, Human
Rights Watch (24 mei 2013).
Het ministerie van Culture and Islamic Guidance is met het ministerie van Information and Communications
Technology, het ministerie van Intelligence and Security, en het Tehran Public Prosecutor’s Office
verantwoordelijk.
Vertrouwelijke bron.
Vertrouwelijke bron.
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Facebook en Twitter en het weghalen van filters op het internet.67 Of de interne
discussie op termijn zal leiden tot een gecontroleerde vrijgave van bepaalde sociale
media moet worden afgewacht. Over de oprichting van een “Iraans” internet (een
halal internet) wordt al een tijd niet meer gesproken. Bronnen vermoeden dat de
taskforce die dit internet moest opzetten geen fondsen meer ontvangt.68
Cyber Defense Command
Sinds 2010 opereert in Iran het Cyber Defense Command (Gharargah-e Defa-e
Saiberi) onder supervisie van de Passive Defense Organization, een onderdeel van
de Generale staf van het Islamitic Revolutionary Guard Corps. Volgens Generaal
Gholam-Reza Jalali van de Passive Defense Organization, is het Cyber Defense
Command verantwoordelijk voor de verdediging tegen cyberaanvallen en
computervirussen, en is het niet bedoeld om internetactivisten en sites binnen of
buiten Iran aan te vallen. Uit een bericht van het Fars News Agency uit maart 2010
blijkt het tegendeel. Gemeld wordt dat het Cyber Defense Command 29 websites
had vernietigd van Iran’s Human Rights News Agency, omdat deze tegen de
nationale veiligheid zouden ingaan onder het mom van mensenrechtenactiviteiten.
Destijds is het Cyber Defense Command opgericht vanwege aanvallen door de
computerworm Stuxnet op de Iraanse industrie en de nucleaire opwekkingsfabriek.
Vanuit de VS en Israël, volgens Iran: een beschuldiging die in ieder geval door de
Amerikanen categorisch ontkend werd. In de verslagperiode werd weinig bekend
over verdere ontwikkeling van het Cyber Defense Command, anders dan dat met
succes een nieuw virus uit Israël (het “Flame” virus) onschadelijk was gemaakt en
dat er gewerkt werd aan een minimalisering van de cyberdreiging.69
Wachtwoorden
Normaliter worden Iraanse burgers bij vertrek of terugkomst in Iran niet naar hun
wachtwoorden gevraagd. Hetzelfde geldt voor Iraniërs die inreizen met laisser
passer of een asielverzoek elders hebben gedaan, behalve wanneer hun
(internet)gedrag in het buitenland volgens de veiligheidsdiensten aanleiding is voor
verdenking. Het in het openbaar uiten of op internet plaatsen van kritiek op de
overheid vanuit het buitenland is in Iran strafbaar, volgens onder meer artikel 5 en
7 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht.70
Soms komt het voor dat ”verdachte” Iraanse burgers bij aankomst op de Tehran
International Airport worden gevraagd in te loggen op hun YouTube en Facebook
account. In sommige gevallen worden zij gedwongen informatie te verwijderen die
door de overheid als controversieel of bedreigend wordt ervaren.71
Telecommunicatie
Alle telecommunicatie via mobiele telefoons of tekstberichten in Iran of naar het
buitenland worden gescreend op onderwerpen die de politieke en nationale
veiligheid betreffen. Simkaarten voor mobiele telefoons zijn over het algemeen
geregistreerd, zeker de abonnementen via het staatsbedrijf Mobile Communication
Company (MCI). Bij telefoonkaarten van bijvoorbeeld Iran Cell of andere private
aanbieders kan nog wel gesjoemeld worden met persoonsgegevens. Deze kaarten
67
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Volkskrant (6 november 2013).
Vertrouwelijke bronnen.
In Farsi kranten worden geen verdere uitspraken over het Cyber Defense Command gedaan. Vertrouwelijke bron;
Iran Working on Strategic Cyber Defense Plan, Fars News Agency (17 juni 2012); Structure of Iran’s Cyber
Warfare.Institut Francais d’Analyse Strategique (13 december 2012); IRGC’s Cyber Department hack 29 USbacked websites.Fars News Agency (14 maart 2010).
Vertrouwelijke bronnen.
Iran 2012 Human Rights Report, US State Department (19 april 2013); Safety on the Line: Exposing the myth of
mobile communication security, Freedom House (juli 2012).
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zijn echter minder ‘hip’ en verbindingen worden door de overheid sneller gestoord of
geblokkeerd dan die van MCI.72
Muziek
De houding tegenover (westerse) muziek wordt de afgelopen jaren steeds
pragmatischer. Allerlei soorten muziek worden uitgezonden op staats gecontroleerde
radio en tv en onderwezen op muziekscholen en conservatoria. Heavy metal, hard
rock en punkmuziek horen daar niet bij, en traditionele muziek heeft nog altijd een
streepje voor. Na het aantreden van president Rohani lijkt het draaien van westerse
en Iraanse moderne muziek in openbare gelegenheden, zoals restaurants en
thee/koffiehuizen, zelfs op grote schaal gedoogd te worden.
Journalisten/bloggers
In de verslagperiode werden uitgevers, redacteuren en journalisten door de overheid
lastiggevallen, aangehouden, gemarteld en vervolgd.73 Zo werden tijdens een golf
van arrestaties sinds 27 januari 2013 (Black Sunday) 17 medewerkers van Iraanse
websites, nieuwsagentschappen en kranten gearresteerd, en werden media- passen
ingenomen en enkele week- en maandbladen verboden vanwege “samenwerking
met buitenlandse antirevolutionaire media”. Na betaling van borg (150.000 euro)
werden in de dagen daarna enkele journalisten weer vrijgelaten.74
In de aanloop naar de presidentsverkiezingen werden in mei meer dan een dozijn
journalisten gearresteerd, omdat ze zouden “collaboreren met westerlingen en
contrarevolutionairen in het buitenland”.75 Tientallen journalisten gingen in deze
verslagperiode in ballingschap.
Ook familieleden van journalisten (zelfs van journalisten in ballingschap) werden in
deze verslagperiode lastig gevallen en vastgehouden.76 De directeur van Radio Farda
meldde dat in mei 2013 zich ten minste 9 incidenten voordeden met familieleden
van de radioverslaggevers, opdat de journalisten hun werk zouden opgeven. Ook
familie van medewerkers van BBC Persia werd onder druk gezet en verhoord. 77
In de gevangenis werden journalisten regelmatig geslagen en in eenzame opsluiting
vastgehouden, en werd hen medische zorg onthouden.78 Volgens Reporters Without
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State (19 april 2013). Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran (oktober 2013).
Special Rapporteur on the situation on human rights in Iran (oktober 2013).
Countries at the crossroads 2012 – Iran, Freedom House (20 september 2012); Freedom of the Press 2012 –
Iran, Freedom House (24 oktober 2012).
Pagina 17 van 60

Algemeen Ambtsbericht Iran
December 2013

Borders zouden ongeveer 40 journalisten en 29 bloggers gevangen worden
gehouden in oktober 2013.79
Op 3 november 2012 kwam blogger Sattar Beheshti tijdens een ondervraging in de
Evin gevangenis in Teheran om het leven. Beheshti die op 30 oktober 2012 door de
cyberpolitie was gearresteerd vanwege antiregerings-postings op Facebook. Voor
zijn overlijden zou hij zijn gemarteld, getuigen medegevangenen en familie.80 De
overheid verklaarde eerst dat Beheshti zelfmoord had gepleegd, maar na publieke
verontwaardiging werd een onderzoek ingesteld. Het hoofd van de cyberpolitie in
Teheran werd vanwege deze zaak ontslagen. 81
Mensenrechtenactivisten
Mensenrechtenverdedigers/-activisten bleven in de verslagperiode blootgesteld aan
arrestatie, verdwijningen, veroordelingen na oneerlijke processen en onthouding van
medische zorg in gevangenissen.82 De Speciaal VN-Rapporteur meldt over 2012 dat
velen van hen in de gevangenis onderworpen waren aan eenzame opsluiting, elektro
shocks, verkrachting en andere martelingen. Ook werden er
mensenrechtenverdedigers gevangen gehouden zonder contact met de
buitenwereld, of op onbekende plekken opgesloten zonder contact met een
advocaat. In oktober 2013 meldt de Speciaal Rapporteur dat er naar schatting 500
mensenrechtenverdedigers in de gevangenis zitten.83
Mensenrechtenadvocaten
Advocaten die zich inzetten voor gewetens- of politieke gevangenen liepen ook in
deze verslagperiode het risico op intimidatie en arrestatie.84 Tegen al eerder
gearresteerde mensenrechtenadvocaten lopen nog steeds gerechtszaken die
maanden of zelfs jaren onbeslist blijven. Sinds 2009 zijn ongeveer 42 advocaten
gevangen gezet. Een van hen is Abdolfattah Soltani die vooral baha’i in de
rechtszaal bijstond. Hij werd in september 2011 aangehouden op beschuldiging van
het verspreiden van propaganda tegen het systeem, het oprichten van een illegale
oppositiegroepering, en samenzwering tegen de nationale veiligheid. In maart 2012
werd Soltani tot achttien jaar gevangenisstraf veroordeeld en werd hem verboden
daarna twintig jaar zijn beroep als advocaat uit te oefenen.85
In deze verslagperiode werd zijn echtgenote, mw. Massoumeh Dehgan, opgepakt. In
oktober 2013 werd zij veroordeeld tot een jaar gevangenis omdat ze in 2011
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namens haar man in Duitsland de Neurenberg Human Rights Award in ontvangst
had genomen.86 Ook werd Mohammad Seifzadeh, een vooraanstaand
mensenrechtenadvocaat en medeoprichter van het verboden Defenders of Human
Rights Centre (DHRC), op 20 februari 2013 door de Islamitische Revolutionaire
Rechtbank opnieuw veroordeeld tot een nieuwe gevangenisstraf van zes jaar
vanwege samenspanning tegen de nationale veiligheid en propaganda tegen het
regime. Hij werd op 23 april 2011 gearresteerd en verblijft sindsdien in detentie.87
De Speciaal VN-Rapporteur meldt verder dat zeven advocaten en beheerders van de
website Majzooban Noor (over mensenrechten van Soefi’s) in de verslagperiode
werden veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 7,5 en 10,5 jaar vanwege het
“verstoren van de nationale veiligheid”.88
De bekendste mensenrechtenadvocate is Nasrin Sotoudeh. Samen met andere
politieke gevangenen werd zij in september 2013, voorafgaand aan het vertrek van
president Rohani naar de AVVN, vrijgelaten. Ze zat toen een gevangenisstraf uit van
6 jaar, omdat ze “haar beroep als advocaat misbruikt” zou hebben door
mensenrechtenactivisten te verdedigen. Ze was in 2010 in eerste instantie tot 11
jaar veroordeeld. 89
Studenten/academici
Voor studenten en academici is de situatie sinds het algemeen ambtsbericht van
augustus 2012 slechts een klein beetje verbeterd. De academische vrijheid en de
onafhankelijkheid van instellingen van hoger onderwijs wordt nog steeds aan
banden gelegd door de overheid. Universiteiten werden op de korrel genomen door
onafhankelijke studentenorganisaties te verbieden, studentenactivisten gevangen te
zetten of te beletten zich in te schrijven of hun studie voor te zetten, en
onderwijsprogramma’s in sociale en geesteswetenschappen te beperken.90 De
Speciaal VN-Rapporteur sprak in september 2012 over 52 studenten die dat jaar
vanwege politieke activiteiten van de universiteit verwijderd waren of de campus
niet meer mochten betreden.91 Vrouwen kregen beperkte toegang tot diverse
studieonderdelen en werden geconfronteerd met een ingeperkt studieprogramma,
en op grond van sekse gescheiden studieklassen.92 Professoren die onvoldoende
politiek of religieus correct waren, werden met vervroegd pensioen gestuurd.93
Toch heeft de regering-Rohani aangekondigd de teugels enigszins te laten vieren.
De nieuwe directeur van de Azad Universiteit kondigde in september 2013 aan dat
een groep uitgesloten studenten hun studie mag vervolgen, en dat studenten in het
vervolg niet meer worden weggestuurd vanwege hun politieke overtuiging.94
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2.2.2

Vrijheid van vereniging en vergadering
Vrijheid van vergadering
De Grondwet garandeert in artikel 27 het recht op bijeenkomsten en demonstraties,
zolang deze niet in strijd zijn met de principes van de islam. In de praktijk
beperkten de autoriteiten dit recht, ook in deze verslagperiode, en hielden ze streng
toezicht op bijeenkomsten teneinde protestdemonstraties te voorkomen. Dergelijke
bijeenkomsten betroffen amusement en voordrachten, bijeenkomsten en protesten
van studenten en vrouwen, bijeenkomsten en erediensten van religieuze
minderheidsgroepen, arbeidersprotesten, online bijeenkomsten en netwerken,
begrafenisprocessies, en gebedsbijeenkomsten op vrijdag. De overheid hanteert de
regels voor toestemming voor bijeenkomsten naar willekeur.95
Vrijheid van vereniging
Artikel 26 van de Grondwet voorziet in de vrijheid van oprichting van politieke
partijen, beroepsverenigingen, maatschappelijk organisaties en organisaties voor
erkende religieuze minderheden in Iran, zolang deze groeperingen de beginselen
van vrijheid, soevereiniteit en nationale eenheid schenden noch de islam als basis
van de Islamitische Republiek Iran ter discussie stellen. In de praktijk werd ook in
het afgelopen jaar de vrijheid van vereniging beperkt door dreigementen,
intimidatie, het opleggen van willekeurige eisen, en het aanhouden van leiders en
leden van groeperingen.96

2.2.3

Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
Algemeen
De sjiitische islam (Twaalver sjiisme met de Ja’afari leerschool) 97 is volgens artikel
12 van de Grondwet de officiële religie van Iran. Andere islamitische stromingen zijn
geen staatsgodsdienst maar moeten met respect worden behandeld. Het
christendom, het zoroastrisme en het jodendom worden op basis van artikel 13 van
de Grondwet als officiële minderheidsgodsdiensten erkend, maar artikel 4 stelt dat
alle wetten moeten zijn gebaseerd op islamitische criteria en de officiële
interpretatie van de Shariah.98
Van de 98 % moslims in Iran is 89 procent sjiitisch en 9 % soennitisch (merendeels
Turkmenen en Arabieren, Baluchi’s en Koerden).99 Onder de resterende twee
procent worden Joden, sabiërs/mandaeërs en zoroastriërs, christenen, Jehova
Getuigen, en baha’i geteld.100 Over het algemeen bleef de eerbiediging van de
vrijheid van godsdienst in de verslagperiode afnemen.101 In de situatie van de
Joden, sabiërs, Jehova’s Getuigen en zoroastriërs is sinds het algemeen
ambtsbericht van 2012 geen verandering opgetreden. Voor christenen en de baha’i
gemeenschap bleef het beleven van hun godsdienst moeilijk, ook in deze
verslagperiode. Ook soefi-moslims en sjiitische groeperingen die niet de “officiële”
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religieuze inzichten deelden, hadden het zwaar.102 Meldingen van arrestaties,
intimidatie, discriminatie en toezicht door de overheid bleven aanhouden.103 Of het
aantal meldingen significant is toegenomen, is niet te achterhalen. 104
Het ministerie van Culture and Islamic Guidance en het ministerie van Intelligence
and Security (MOIS) houden iedere vorm van religieuze activiteit in de gaten, ook
op scholen en in culturele organisaties. In deze verslagperiode hebben deze
ministeries de supervisie over de christelijke kerken overgedragen aan
de Revolutionary Guard Intelligence Organization, volgens International Campaign
for Human Rights in Iran.105
Christenen
Schattingen over het aantal christenen in Iran lopen uiteen. De VS gaan uit van
ongeveer 300.000 christenen in Iran. Volgens de Britse organisatie Operation World
die al jaren onderzoek doet naar het christendom wereldwijd, zouden meer dan
500.000 christenen in Iran wonen op een bevolking van meer dan 79 miljoen
mensen. Aan de andere kant telt het Statistical Center of Iran slechts 117.700
christenen in Iran.106
De meeste christenen zijn etnische Armeniërs, Assyriërs en Chaldeeën.107 Zij
behoren tot de orthodoxe, katholieke en protestante ‘oude kerken’ en leven in
relatieve rust, hoewel ze ook gediscrimineerd worden bij toegang tot onderwijs en
functies in het leger en de overheid. De meeste ‘oude’ kerken leggen zich volgens
een bron beperkingen op voor wat betreft evangelisatie onder moslims. Mensen met
een (oorspronkelijk) moslimachtergrond worden niet tot de diensten toegelaten. De
‘oude kerken’ willen graag op goede voet blijven met de autoriteiten en zich aan de
wet houden.108 Assyrische christenen meldden bijvoorbeeld dat hun religieuze
gemeenschap eigen studieboeken mocht schrijven, die na goedkeuring door de
overheid op kosten van de overheid werden gedrukt en verspreid onder de
Assyrische gemeenschap.109
‘Nieuwe kerken’ – vooral evangelische stromingen en pinksterbewegingenondervinden meer repressie, omdat ze actief mensen proberen te bekeren.110 Zij
moeten in het geheim hun godsdienst belijden, vaak in huiskerken.111 Het aantal
huiskerken nam in de verslagperiode nog meer toe, maar geen enkele bron kan
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exact aangeven met hoeveel.112Officiële rapporten en de media in Iran
karakteriseren huiskerken als illegale netwerken en zionistische propagandainstellingen.113
Bekering en geloofsafval
Het is moslims in Iran niet toegestaan om van godsdienst te veranderen of het
geloof op te geven. Op geloofsafval kan door het uitspreken van een fatwa de
doodstraf staan, maar dat komt zelden voor.114 De International Campaign for
Human Rights in Iran meldt slechts drie ex-moslims die zich tot het christendom
bekeerden en ter dood werden veroordeeld. Een van hen is in 1990 daadwerkelijk
opgehangen. De tweede is in 1994 opgepakt, veroordeeld, uiteindelijk vrijgelaten en
enkele maanden later vermoord in een bos gevonden. Het derde vonnis, over Yousef
Nadarkhani, heeft veel internationale verontwaardiging gewekt. Hij werd in 2009 ter
dood veroordeeld maar na internationale druk tot 3 jaar gevangenisstraf
veroordeeld. Na zijn straf te hebben uitgezeten werd hij in september 2012
vrijgelaten, maar in januari 2013 weer opgepakt.115 In maart 2013 verspreidde het
gerucht zich dat hij was opgehangen, maar dit werd tegengesproken door Christian
Solidarity Worldwide.116 Het laatste bericht over hem, van april 2013, meldt dat hij
in vrijheid samen met zijn familie in Iran zou leven.117
Christenen van alle gezindten meldden dat er veiligheidscamera’s waren geplaatst
buiten hun kerkgebouwen, vermoedelijk ter controle dat er geen moslims
deelnemen aan de kerkdiensten.118 Kerken die diensten houden op vrijdag of in het
Farsi lopen gevaar te worden gesloten door de overheid.119 Zolang christenen in Iran
niet evangeliseren of bekeringsactiviteiten uitvoeren, zouden ze niet onderhevig zijn
aan vervolging vanwege hun geloof. Bekeerlingen moeten zich in het bijzonder in
acht nemen, omdat ze de speciale aandacht van veiligheidsdiensten genieten.120
Overigens is het bezit van een bijbel op zichzelf geen strafbaar feit, of reden aan te
nemen dat iemand is bekeerd tot het christendom. In combinatie met andere
tekenen of gedragingen kan een bijbel wel bijdragen aan een verdenking van
bekering.121Zo werd in augustus 2013 een Iraanse bekeerling tot 10 jaar cel
veroordeeld, omdat in zijn huis in Noord-Iran 6000 bijbels werden aangetroffen die
hij voor evangelisatie wilde gebruiken.122
Arrestaties
In de verslagperiode werden enkele honderden christenen die bekeerd waren of
bekeringswerk deden, gearresteerd.123 Sommigen werden vrijwel meteen
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vrijgelaten, maar anderen werden op geheime locaties vastgehouden zonder
toegang tot advocaten. Ze worden meestal beschuldigd van handelen tegen de
nationale veiligheid, propaganda of samenzwering tegen het regime of belediging
van de islam.124 Vier christenen van een huiskerk werden op 31 december 2012
opgepakt vanwege het drinken van (alcoholische) communiewijn. Op 6 oktober 2013
werden ze hiervoor veroordeeld tot 80 zweepslagen.125
Over het lot van de in februari 2012 gearresteerde christenen (die worden
beschreven in het algemeen ambtsbericht van augustus 2012) is volgens Christian
Solidarity World Wide bekend dat het merendeel op borgtocht is vrijgelaten, na
streng gewaarschuwd te zijn niet meer deel te nemen aan christelijke
bijeenkomsten. Ze worden tot hun proces scherp in de gaten gehouden. Het kan nog
jaren duren voordat er een uitspraak komt in hun zaak.126
Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van arrestaties van (al dan niet bekeerde)
christenen in deze verslagperiode. Uit de berichten valt niet op te maken of
christenen die huiskerken bezoeken, meer worden aangehouden dan andere
geloofsgenoten. Het komt wel voor dat huiskerken worden verraden door oplettende
buren.
In mei 2012 werden vijf leden van een huiskerk in Shiraz aangehouden op
beschuldiging van propaganda tegen het islamitische regime en het schandaliseren
van islamitische heiligen door evangelisatie. Betrokkenen zouden nog gevangen
worden gehouden in afwachting van hun proces.127
In september 2012 deden de Iraanse autoriteiten een inval in vier huiskerken in de
provincie Fars. Veertig christenen werden daarbij aangehouden op verdenking van
het onderhouden van contacten met buitenlandse vijanden van Iran, en het houden
van christelijke diensten in hun huis. Hoe het een jaar later met deze arrestanten
gesteld is, is onbekend. Sommigen zouden weer op vrije voeten zijn gesteld na
betaling van een aanzienlijke borgtocht. Minstens tien christenen zouden nog
worden vastgehouden door het ministerie van Intelligence and Security.128
In oktober 2012 werden vijf bekeerlingen tijdens een inval bij een
gebedsbijeenkomst in een huiskerk in Shiraz door veiligheidstroepen aangehouden
op beschuldiging van evangelisatie, verstoren van de openbare orde, en handelen
tegen de nationale veiligheid.129 Een rechtszaak tegen hen, allen leden van de
Church of Iran, stond gepland op 5 maart 2013. Tijdens de rechtszitting bepaalde de
rechter de vrijstelling op borgtocht voor Mohammed Roghangir op $200.000 en
$80.000 voor de overige drie mannen. Een nieuwe datum voor een rechtszitting is
niet bekend.130
Eveneens in oktober 2012 werden vier christenen van de Assemblies of God Church
in Ahwaz, die in december 2011 waren gearresteerd, tot één jaar gevangenisstraf
veroordeeld op beschuldiging van zendingsactiviteiten en propaganda tegen het
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regime door het verspreiden van de christelijke godsdienst. In hoger beroep werden
de vonnissen begin mei 2013 door het hooggerechtshof bekrachtigd.131
In november 2012 deden eenheden van de cyber politie een inval in de woning van
blogger en christelijke bekeerling Alireza Ebrahimi, waarbij zij bezittingen in beslag
namen. Ebrahimi was toen niet thuis. Over zijn lot en verblijfplaats is niets bekend.
Tijdens het kerstfeest werden bij een inval door veiligheidsfunctionarissen in
Teheran op 27 december 2012 vijftig bekeerlingen aangehouden en urenlang
ondervraagd, alvorens te worden vrijgelaten. Tijdens deze inval werd ook de
Armeens-christelijke pastoor Vruir Avenessian aangehouden.132
Voorgangers en pastores werden na arrestatie vaak hard aangepakt. In juli 2012
kreeg de Amerikaans-Iraanse pastoor Saeed Abedini huisarrest opgelegd op
beschuldiging van het ondermijnen van de nationale veiligheid vanwege het leiding
geven aan een netwerk van huiskerken. In september 2012 deden leden van de
Revolutionaire Garde een inval in zijn woning, waarna zij hem meenamen naar de
Evin gevangenis in Teheran waar hij nog steeds zou verblijven. Hij werd daar door
de Iraanse autoriteiten blootgesteld aan lichamelijke en geestelijke mishandelingen.
Consulaire bijstand en noodzakelijke medische zorg werden hem onthouden. Abedini
werd in januari 2013 tot acht jaar cel veroordeeld op beschuldiging de Iraanse
staatsveiligheid te ondermijnen door het stichten van christelijke kerken in
particuliere woningen.133
Op 21 mei 2013 werd Robert Asserian, de voorganger van de Assemblies of God
Church in Teheran, opgepakt en meegenomen door mannen van de veiligheidsdienst
die kort daarvoor zijn huis waren binnengevallen. Daarbij werden persoonlijke
bezittingen in beslag genomen. Op 2 juli 2013 werd Asserian op borgtocht
vrijgelaten, maar op voorwaarde dat hij zwijgt over zijn ervaringen in
gevangenschap.134
Registratie en identificatie
Leden van erkende religieuze minderheden hoeven zich niet te laten registreren,135
maar de autoriteiten verlangden wel van christelijk evangelische groepen dat zij
lijsten van deelnemers aan hun bijeenkomsten overleggen.136
De religie van de houder wordt niet op ID-documenten vermeld, noch op de
shenasnameh noch op kart-e melli, maar het aanvraagformulier voor de eerste
shenasnameh meteen na de geboorte van de baby bevat wel een verwijzing naar
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religie. Dit eerste formulier blijft als basisdocument volgens een bron meer dan 100
jaar bewaard in hard copy. Het aanvraagformulier voor een kart-e melli bevat geen
item over religie.137 Christenen ondervinden geen problemen bij het aanvragen van
de documenten.
Over problemen voor Iraniërs die uit het buitenland terugkeren na een huwelijk met
een christen is in deze verslagperiode niets bekend, evenmin als over problemen
voor uit Nederland teruggekeerde bekeerlingen.138
Baha’i
De grootste niet-moslim minderheid is de baha’i-gemeenschap met ongeveer
300.000 personen, vooral woonachtig in Teheran en Semnan.139 In de
verslagperiode was volgens de Speciaal VN-Rapporteur sprake van toenemende
discriminatie en vervolging van baha’i op basis van hun geloof.140 Op 31 juli 2013
sprak de Opperste Leider Khamenei een fatwa uit over de baha’i. De gemeenschap
werd gekenschetst als een afwijkende en misleidende sekte en de ayatollah riep zijn
landgenoten op alle baha’i voortaan te mijden.141 Een ruime maand later werd
Rezvani, een vooraanstaand lid van de baha’i gemeenschap in zuid-Iran, met een
kogel in zijn achterhoofd gevonden in zijn auto. Al langer werd hij lastig gevallen
door het ministry of Intelligence, en ontving hij dreigtelefoontjes. Volgens de
International Baha’i Community zijn sinds 2005 negen baha’i onder verdachte
omstandigheden om het leven gekomen en zijn 52 onopgehelderde aanslagen op
baha’i gepleegd. Geen van deze incidenten is onderzocht door de rechterlijke macht
in Iran.142
Na de revolutie van 1979 is een door de baha’i zelf geproduceerd register van leden
in handen van de autoriteiten gevallen.143 Het US Department of State meldt dat
baha’i zich moeten melden bij de politie om geregistreerd te worden. Het register is
te raadplegen door het ministry of Intelligence, het ministry of Culture and Islamic
Guidance, de Burgerlijke Stand, de Revolutionaire Garde en waarschijnlijk het
kabinet van de president.144 Een vertrouwelijke bron was niet bekend met deze
meldplicht.
De baha’i-gemeenschap wordt als een sekte gezien en aanhangers worden als
geloofsafvalligen van de islam beschouwd. Ze mogen hun geloof niet onderwijzen of
vrijelijk uitoefenen. Baha’i beschikken niet over eigen gebedshuizen, zodat de
religieuze bijeenkomsten in woonhuizen worden georganiseerd. Ze mogen geen
gemeenschapshuizen, sportverenigingen of culturele, sociale of charitatieve
instellingen oprichten. Vanwege al deze maatregelen nemen de baha’i zich op
instructie van hun leiders extra in acht, en houden ze zich niet bezig met
bekeringsactiviteiten. Het staat volgens een bron buiten kijf dat elke poging tot
bekering zal worden onderdrukt en bestraft.145
Ook in het dagelijks leven worden baha’i gediscrimineerd. Ze worden vaak
uitgesloten van universiteiten en kunnen geen belangrijke functies vervullen bij de
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overheid of de strijdkrachten.146 Iemand die bekend staat als baha’i kan geen bedrijf
registreren bij de Iraanse Kamer van Koophandel. In mei 2012 werd bijvoorbeeld in
de stad Semnan een inval gedaan door veiligheidsdiensten in twee fabrieken
waarvan de eigenaren baha’i waren. De fabrieken werden gesloten en de
werkzaamheden beëindigd.147
Baha’i worden geweerd uit het sociale pensioensysteem. Zij kunnen ook geen
bezittingen erven. Bahai-huwelijken of echtscheidingen worden niet officieel erkend,
hoewel de overheid certificaten van een burgerlijk huwelijk van baha’i wel als geldig
erkent. Om formele erkenning te krijgen, zullen gehuwden een Eqrar Nameh (een
beëdigde verklaring) van een notaris moeten overleggen. Nadat dit document bij de
burgerlijke stand is geregistreerd, kan het huwelijk en de eventuele kinderen in de
shenasnameh van de partners worden opgenomen. Hoewel de religie niet op een
dergelijk document vermeld wordt, kan de noodzaak om een dergelijke verklaring
aan te vragen een aanwijzing zijn dat de houder een bijzondere positie inneemt. In
hoeverre de autoriteiten optreden tegen houders van deze verklaringen is niet
bekend.148
De Speciaal VN-Rapporteur meldt dat in mei 2013 tenminste 109 baha’i in detentie
vastzaten, terwijl 524 baha’i-zaken onder de rechter zijn. In Semnan zouden
volgens hem 30 baha’i gevangen zitten, waaronder drie vrouwen met nog niet
gespeende baby’s. Gevangenen worden volgens de VN-Rapporteur gemarteld en
geslagen.149 Er zijn gevallen bekend waar het zich uitspreken tegen het baha’igeloof als voorwaarde werd gesteld voor vrijlating of een minder slechte
behandeling in de gevangenis.150
Baha’i worden formeel niet opgepakt vanwege hun geloof. Meestal worden arbitraire
aanklachten gebruikt, zoals propaganda tegen het regime (conform artikel 500 van
het Wetboek van Strafrecht)151 en het verspreiden van valse informatie (artikel
698).152 Baha’i worden soms beschuldigd van spionage ten behoeve van het
zionisme, omdat het internationale hoofdkwartier van de gemeenschap in Israël
ligt.153
Zeven leiders van de baha’i zitten op beschuldiging van spionage voor Israël,
belediging van religieuze gebruiken en propaganda tegen de staat straffen uit, die in
2011 waren verlengd tot twintig jaar. Zij kregen geen contact met hun advocaten.
In februari 2012 werd baha’i leider Adel Fanaian tot zes jaar gevangenisstraf
veroordeeld op beschuldiging van het oprichten van een groepering met de
bedoeling de nationale veiligheid in gevaar te brengen en propaganda tegen het
regime. Hij was in 2010 aangehouden en op borgtocht vrijgelaten. Vanwege
dezelfde beschuldigingen werden in 2012 ten minste zes andere leiders tot
gevangenisstraffen veroordeeld variërend van één tot zes en een half jaar. Vijf van
hen zitten nog gevangen.154
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In december 2012 hielden medewerkers van de inlichtingendienst in Teheran 28
mensen aan op beschuldiging van het onderhouden van nauwe banden met
buitenlandse televisiestations die zich zouden inzetten voor het baha’i-geloof. De
autoriteiten maakten de namen van de arrestanten niet bekend. Ook over de
beschuldigingen tegen hen werden geen verdere mededelingen gedaan.155
Soennieten
Volgens CIA World Factbook (oktober 2013) is ongeveer 9 % van de bevolking van
Iran soenniet. Op een inwonertal van circa 79 miljoen gaat om een grote
minderheid. Soennieten staan niet als zodanig bloot aan vervolging van de
autoriteiten, maar in de praktijk worden ze wel achtergesteld bij de sjiitische
meerderheid. Omdat veel soennieten ook deel uitmaken van etnische minderheden
zoals Turkmenen, Arabieren, Baluchi’s en Koerden, is het moeilijk vast te stellen of
het gaat om religieuze of etnische discriminatie. Zo is er in Teheran, waar meer dan
één miljoen soennieten wonen, bijvoorbeeld geen soennitische moskee. In de
verslagperiode bleven veiligheidsfunctionarissen invallen doen in gebedsruimtes van
soennieten en verhinderden hen religieuze plechtigheden uit te voeren. Negentien
soennieten zouden in de provincie Khuzestan zijn gearresteerd ten tijde van de
religieuze feestdag Eid Al-Fitr. In Teheran werden soennieten de toegang versperd
tot woningen die zij hadden gehuurd voor het uitvoeren van godsdienstige
plechtigheden. Ook moesten zij toestaan dat een sjiitische imam voorging in hun
gebeden.
De soennitische gemeenschap geeft aan dat de overheid het onderwijs en het
gebruik van soennitische religieuze teksten ook in deze verslagperiode bemoeilijkt.
Inwoners van provincies met een grote soennitische bevolking, zoals Kurdistan,
Khuzestan en Sistan-va-Baluchestan, klagen over discriminatie, gebrek aan
elementaire overheidsvoorzieningen en onvoldoende financiering voor
infrastructurele projecten. Tevens zijn ze ondervertegenwoordigd in
overheidsposities in deze provincies en komen ze ook in de rest van het land niet in
aanmerking voor hogere overheidsfuncties.
In de verslagperiode moesten verschillende leden van de soennitische gemeenschap
zich voor ondervraging bij de veiligheidsdienst melden. Ook zijn er meldingen van
intimidatie en aanhoudingen van soennitische geestelijken en gelovigen. Molavi
Fathi Naghshbandi, een soennitische leider in de stad Rask, werd in april 2012
samen met enkele soennitische geleerden aangehouden in verband met de moord
op de regeringsgezinde soennitische geestelijke Molavi Mostafa Jang Zehi in januari
2012. De aanhouding van diens zoon Abdolghafar Naghshbandi in mei 2012
ontaardde in demonstraties, waarop de Iraanse autoriteiten het vuur openden.
Daarbij viel ten minste één dode.156
Amnesty International meldt in augustus 2012 de arrestatie van 19 soennieten in
Khuzestan provincie en 13 in West-Azebaijan. Vervolgens werden 8 soennieten in
oktober gearresteerd.157
Soefi’s
Het aantal soefi’s wordt geschat tussen de twee en vijf miljoen personen.158 Het
soefisme is een stroming uit de 8e eeuw met verschillende ordes (zoals de
155
156

157
158

Iran 2012 International Religious Freedom Report, US Department of State (20 mei 2013).
Informatie over soennieten uit: Iran 2012 International Religious Freedom Report, US State Department (20 mei
2013).
Amnesty International, 23 mei 2013.
Iran 2012 International Religious Freedom Report, US Department of State (20 mei 2013).
Pagina 27 van 60

Algemeen Ambtsbericht Iran
December 2013

Nematollahi Gonabadi, Naqshbandi, Qaderi en Yazidi ordes). Soefi’s geloven – in
tegenstelling tot conservatieve moslims – dat spirituele eenheid met God door de
mens zelf tijdens zijn leven kan worden bereikt.159 Soefi’s bevinden zich zowel onder
sjiieten als soennieten.160
Het soefisme is niet als zodanig bij wet verboden, maar wordt als heterodoxe uiting
in Iran feitelijk niet getolereerd.161 Ook in deze verslagperiode kwamen intimidatie,
discriminatie en soms vervolging van soefi’s en soefi-instellingen voor.162
Veiligheidsdiensten bleven vooraanstaande soefi leiders hinderlijk volgen. Woningen,
gebedscentra, begraafplaatsen en bedrijven van soefi’s werden op last van de
overheid verwoest. Zeventien Gonabadi derwisjen uit Kavar, die eerder waren
vrijgesproken van beschuldigingen van vijandschap tegen God, werden in juli 2012
opnieuw gedagvaard voor de Revolutionaire Rechtbank in Shiraz op beschuldiging
van handelen tegen de nationale veiligheid en andere aantijgingen.
Ook andere soefi’s werden veroordeeld. In september 2012 begon Nosrat Tabasi aan
een gevangenisstraf van zes maanden, na in eerste instantie tot vijf jaar
gevangenisstraf te zijn veroordeeld. Ali Reza Roshan werd veroordeeld tot één jaar
gevangenisstraf en vier jaar opgeschorte veroordeling op beschuldiging van
samenzweren tegen de nationale veiligheid. Ook houden de autoriteiten nog
ongeveer 15 soefi webmasters en journalisten vast, die in september 2011 waren
aangehouden. Verschillende soefi -gevangenen zouden lijden aan ondervoeding en
gebrek aan medische verzorging.163 Als protest tegen moeilijke positie van de soefigemeenschap stak een lid van de orde uit Qazvin zich op 27 juli 2013 in brand voor
het parlementsgebouw in Teheran. Het vuur werd snel gedoofd en de man is naar
het hospitaal vervoerd. Over zijn verdere lot is niets bekend. 164
Volgens de Speciaal VN-Rapporteur verbleven er in juli 2013 ten minste 14
Gonabadi derwisjen in gevangenschap.165
Sjiitische dissidenten
Sjiitische leiders en groepen die niet het regeringsbeleid of de inzichten van de
Opperste Leider steunen, kunnen intimidatie en aanhouding tegemoet zien.
De begrafenis van de dissidente ayatollah Jalaluddin Taheri in Isfahan op 4 juni
2013 liep uit op een protestactie. Deelnemers riepen leuzen tegen het regime en
omschreven de Opperste Leider Khamenei als een dictator. Tienduizenden mensen
zouden bij de plechtigheid aanwezig zijn geweest. Ayatollah Taheri nam in 2002
ontslag als gebedsleider op vrijdag in Isfahan als protest tegen wat hij zag als
verraad van de islamitische revolutie door het huidige Iraanse bewind.166
Ayatollah Boroujerdi
Ayatollah Boroujerdi bepleit het verwijderen van de godsdienst uit het politieke
concept van de Iraanse staat. In oktober 2006 werd hij thuis in Teheran in zijn
gebedscentrum samen met meer dan driehonderd volgelingen aangehouden. De
openbare aanklagers probeerden in eerste instantie de doodstraf voor hem en
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zeventien van zijn volgelingen te eisen op grond van beschuldigingen als moharebeh
(strijd tegen God). Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf, een
verbod op het uitoefenen van zijn religieuze taken en verbeurdverklaring van zijn
huis en persoonlijke bezittingen.167 De omstandigheden waaronder Boroujerdi, die
grote problemen met zijn gezondheid heeft, in de Evin-gevangenis moet verblijven,
bleven in de verslagperiode slecht. In maart 2012 probeerden medegevangenen zijn
voedsel te vergiftigen. Aanhangers en familie van Boroujerdi werden in de
verslagperiode geïntimideerd en aangevallen. In oktober 2012 raakte een naaste
verwante gewond, toen een autobestuurder met opzet op haar inreed. Er was al
eerder in 2012 een aanslag op haar gepleegd.168
Erfan-e halgheh
Erfan-e halgheh (interuniverseel mysticisme) is een van de nieuwe mystieke scholen
die de laatste tijd in Iran zijn geïntroduceerd. Veel informatie over deze richting is
niet te vinden. Omdat deze groep steeds meer aanhangers krijgt en in Iran onder
satanisme wordt geschaard, worden aanhangers met argwaan gevolgd. Het
parlement heeft eind juli een wetvoorstel ingediend tegen al deze nieuwe richtingen.
In het kort is het aanhangers verboden om activiteiten uit te voeren die in niet in
overeenstemming zijn met de islam. Het oprichten van organisaties of afdelingen
waaraan meer dan 2 mensen meedoen, kan gestraft worden met 5 tot 10 jaar
gevangenisstraf en zweepslagen. Artikelen, boeken of lezingen over deze
denominatie zijn verboden en op het verspreiden van informatie staat een straf van
2 tot 5 jaar gevangenisstraf en zweepslagen. Deelname aan een bijeenkomst is
strafbaar met detentie van 6 maanden tot 2 jaar. Het is nog onbekend wanneer het
parlement over het wetsvoorstel zal stemmen.169

2.2.4

Bewegingsvrijheid
Geboorte-/identiteitsboekje en kart-e melli
Iedere Iraniër heeft een geboorte-/identiteitsboekje (shenasnameh) met een rode of
groene kaft. Tot midden-1988 bevatte een shenasnameh een persoonsnummer van
maximaal vijf cijfers; daarna een tien-cijferige nationale identiteitscode. In het
algemeen ambtsbericht van augustus 2012 wordt verder ingegaan op details van
het identiteitsboekje. Deze details zijn in onderhavige verslagperiode niet veranderd.
Een shenasnameh dient binnen 15 dagen na de geboorte te worden aangevraagd bij
de Edareh-ye sabt-o-asnad-e-Iran (documenten registratie bureau/ burgerlijke
stand). Een vrouw alleen kan, onder bijzondere omstandigheden, een shenasnameh
voor haar kind aanvragen. Indien ze niet getrouwd is met de vader van het kind,
moet de naam van de natuurlijke vader toch in het identiteitsboekje komen te
staan.
Sinds februari 2010 worden er nieuwe, groene, shenasnameh’s uitgegeven. Hierin
worden gegevens niet meer met de hand maar machinematig bijgeschreven en de
pasfoto erin gescand in plaats van opgeplakt, zodat ze meer fraudebestendig zijn.
In 2003 is naast de shenasnameh een nieuwe identiteitskaart (kart-e melli) in
gebruik genomen. Deze moet door Iraanse ingezetenen vanaf de leeftijd van 15 jaar
eveneens bij het registratiebureau/ burgerlijke stand worden aangevraagd. Vrouwen
en mannen in Iran moeten allemaal een kart-e melli aanvragen en het is niet zo dat
een vrouw voor de aanvraag van een kart-e melli afhankelijk is van een eerdere,
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geslaagde aanvraag door haar echtgenoot. Het merendeel van de inwoners van Iran
beschikt inmiddels over beide documenten.
Op de kart-e melli staat ook de nationale code van tien cijfers, die al sinds 1988
verplicht is op de shenasnameh. Inwoners van Iran, geboren na half 1988 hebben
dus maar één nationaal identiteitsnummer van tien cijfers.
Een paspoort kan, na het verkrijgen van het shenasnameh, worden aangevraagd bij
het Passport Office van het General Police Department. Het paspoort is vijf jaar
geldig. Het is gebruikelijk dat paspoorten per aangetekende post naar het huisadres
van de aanvrager worden gestuurd. Eigenlijk moet het paspoort door de houder
getekend worden, maar dit gebeurt vaak niet. Om Iran uit te reizen is dat ook niet
nodig. Het ontbreken van een handtekening op een paspoort betekent dus niet dat
er sprake zou zijn van fraude.
Een rijbewijs kan, nadat aan bepaalde eisen voldaan is, aangevraagd worden bij de
nationale politie. Het rijbewijs is over het algemeen 5 jaar geldig, maar de
geldigheid kan ook naar gelang van het aantal jaren ervaring variëren van één tot
10 jaar.170
Het komt voor dat werknemers hun shenasnameh afgeven aan hun werkgevers,
onder dreiging van een proces bij de arbeidsrechtbanken. Hoe vaak dit gebeurt, is
niet te achterhalen.
Reisverboden
In principe mogen burgers zonder officiële toestemming naar elk deel van Iran
reizen en van woonplaats veranderen.171 Bij binnenlandse reizen moeten Iraniërs
hun identiteit kunnen aantonen met hun shenasnameh, kart-e melli of paspoort.
Voor reizen naar het buitenland is een paspoort en een uitreisvergunning nodig.
Sommige burgers, bijvoorbeeld zij die op kosten van de overheid zijn opgeleid,
moeten een waarborg geven dat zij terugkeren naar Iran. Voor sommige religieuze
leiders, leden van religieuze minderheden, en wetenschappers op gevoelige
onderzoeksterreinen, bestaan er beperkingen met betrekking tot reizen naar het
buitenland.172
In de verslagperiode werden reisverboden opgelegd aan bepaalde journalisten,
academici, politici van de oppositie en (vrouwenrechten)activisten.173 Zo’n verbod
wordt niet met een stempel of een andere aantekening in het paspoort aangegeven.
Informatie over reisverboden wordt doorgegeven aan luchthavens, havens en
andere grensovergangen. Zodra betrokkene de grens tracht over te steken, wordt
hij/zij tegengehouden en het paspoort ingenomen.
Reisverboden kunnen worden aangevraagd door onder meer veiligheidsdiensten,
rechtbanken, en de belastingdienst, en worden geregistreerd door het
paspoortbureau van de nationale politie. Iemand die op borgtocht of door
persoonlijke borgstelling van iemand is vrijgelaten kan op legale wijze Iran uitreizen
en krijgt geen reisverbod, indien hij of zij tenminste niet onder verdenking staat van
een politieke misdaad. Iemand die op deze manier voorlopig is vrijgelaten, heeft
overigens wel een meldplicht. 174
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Voor minderjarigen en vrouwen die zonder mannelijke begeleiding naar het
buitenland reizen, gelden bepaalde regels die in het algemeen ambtsbericht van
augustus 2012 zijn toegelicht.
Voor inreis in Iran is een geldig paspoort of laissez passez nodig. Jaarlijks keren
duizenden in het buitenland verblijvende Iraniërs, onder wie voormalige
asielzoekers, zonder problemen voor korte of langere tijd voor zaken, vakantie of
familiebezoek terug naar Iran.
Identificatieplicht
Ingevolge artikel 38 van de Civil Status Act van 7 juli 1976 en latere amendementen
bestaat vanaf 15 jaar een identificatieplicht. Een ID is nodig om publieke ruimten
binnen te komen, reserveringen te maken of bancaire zaken te doen, om
vergunningen of examens aan te vragen bij (semi) gouvernementele instanties, en
andere formele en juridische handelingen te verrichten. Daarom loont het om met
ID’s te frauderen, en volgens een goedingelichte bron beschikken fraudeurs in Iran
over hoogstaande technologie voor het vervalsen van documenten. De regering
probeert dit tegen te gaan door extra waarborgen (hologrammen, watermerken,
speciale zegels) op de documenten aan te brengen. Door de internationale sancties
tegen Iran zijn basismaterialen voor het vervaardigen van de extra waarborgen
steeds moeilijker beschikbaar, hetgeen fraudeurs in de kaart speelt.175
Biometrische data en vingerafdrukken
Het opslaan van biometrische gegevens van de hele bevolking in een database komt
nog niet voor in Iran. Er zijn plannen om in de loop van 2014 de kart-e melli te
vervangen door een gedigitaliseerde ID kaart (die karte-e melli ye oshmand gaat
heten), die wel biometrische data bevat die door autoriteiten kunnen worden
opgevraagd.176 Op deze kaart komen, evenals op het paspoort, digitale
vingerafdrukken te staan. Vanwege de hoge ontwikkelingskosten van dit project is
het nog onduidelijk of het in 2014 kan worden uitgerold. Tot de invoering daarvan
blijven bestaande kart-e melli geldig, zelfs als de geldigheidsduur op de kaart
verlopen is. Dit besluit is middels een circulaire van de burgerlijke stand
meegedeeld.
Momenteel is het Statistics Office van het ministerie van Binnenlandse Zaken
verantwoordelijk voor de opslag en analyse van persoonlijke data.
Bij de Penal Records Section, dat samenwerkt met het Openbaar Ministerie van Iran,
bestaat wel een centrale database met vingerafdrukken van alle personen die ooit in
staat van beschuldiging zijn gesteld of zijn aangeklaagd. De vingerafdrukken blijven
bewaard, ook al is de persoon vrijgesproken of heeft hij of zij de straf ondergaan. 177
Versturen van poststukken
Brieven en poststukken voor het buitenland worden nog voor verzending op het
postkantoor gescand en daarna nog een keer voordat ze aan boord van het vliegtuig
gaan. Het is onbekend of post inhoudelijk gelezen wordt. Waarschijnlijk wordt de
post ook nog steekproefsgewijs extra gecontroleerd. Het is bijvoorbeeld verboden
om cash geld en checks, goud en juwelen, drugs, porno per post te versturen.178
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2.2.5

Rechtsgang
Volgens de Grondwet en het Wetboek van Strafrecht heeft een gedaagde in Iran
recht op een eerlijk proces en wordt hij of zij als onschuldig beschouwd, tenzij zijn
schuld wordt bewezen. Hij/zij moet toegang hebben tot een advocaat naar keuze, en
heeft recht op hoger beroep. In de praktijk worden deze rechten nauwelijks
gerespecteerd. De overheid beschuldigt personen van vage misdrijven, zoals
antirevolutionair gedrag, zedelijke corruptie, vijandschap tegen God (moharebeh) en
misdrijven tegen de islam. Zowel de Speciaal VN-Rapporteur als Amnesty
International en Human Right Watch constateerde ook in deze verslagperiode vele
schendingen van de rechtsgang. Zo ontbraken vaak procedurele waarborgen bij het
behandelen van strafzaken; werd gerechtelijke vervolging gebaseerd op verzonnen
bewijs; werden bekentenissen soms afgedwongen in niet-openbare rechtszaken, en
werden buitensporig hoge borgsommen gevraagd en disproportioneel hoge straffen
uitgedeeld. Hoewel bij wet verboden, lieten rechtbanken bekentenissen toe als
bewijs die onder dwang of marteling verkregen waren.179 In de verslagperiode
werden bijvoorbeeld meerdere leden van de Ahwazi-minderheid slachtoffer van een
oneerlijk proces. Zie hiervoor dit algemeen ambtsbericht hoofdstuk 2.3.2 over
etnische minderheden.
In sommige gevallen is een door een rechtbank opgelegde straf dermate buiten
proportie dat het verontwaardiging in het hele land opwekt. Op 15 april 2013 werd
een Koerd uit een stad in het noorden van Iran veroordeeld wegens het verstoren
van de openbare orde. Voor straf werd hij in traditionele Koerdische vrouwenkleren
en omringd door politieagenten door de straten van zijn stad geleid. In het vonnis
had de rechter opgenomen dat deze vernedering niet alleen de dader een lesje zou
leren, maar ook andere overtreders zou weerhouden van wangedrag. De lokale
vrouwenbond organiseerde daarna een protestmars in het stadscentrum, waarbij de
vrouwen dezelfde rode kleren droegen als de veroordeelde. De politie van de stad
greep hard in en deelde klappen uit. De zaak kreeg brede bekendheid toen in mei
2013 foto’s werden geplaatst op Facebook, waarop te zien was hoe de demonstratie
uiteen werd geslagen. Tientallen mannen plaatsten daarop uit solidariteit foto’s van
zichzelf in vrouwenkleren op Facebook. Op hun beurt dosten sommige vrouwen zich
uit in mannenkleren. Via de sociale media verspreidde zich een golf van
verontwaardiging over Iran; zelfs sommige parlementsleden waren verbolgen over
de belediging van vrouwen in het algemeen en van Koerdische vrouwen in het
bijzonder. Een parlementariër bestempelde de vernederende straf als illegaal en niet
in overeenstemming met het islamitische recht. Ook het presidentiële Centrum voor
Vrouwenzaken haalde scherp uit, en eiste maatregelen tegen dit soort vonnissen. Of
deze inmiddels zijn getroffen is niet bekend.180
Sippenhaft
Voor details over Sippenhaft zie paragraaf 3.3.5 van het algemeen ambtsbericht van
augustus 2012. In deze verslagperiode werden regelmatig familieleden van
journalisten, die zelf in ballingschap waren, lastiggevallen door autoriteiten. Zie
hiervoor ook hierboven op pagina 17. Ook werden de dochters en de zoon van beide
leiders van de Green Movement, die onder huisarrest zaten, in februari 2013
meegenomen voor ondervraging en later weer vrijgelaten.
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Vervolging bij terugkeer naar Iran
Over vervolging in Iran van afgewezen en uitgezette asielzoekers is geen nadere
informatie beschikbaar.181 Wel kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
gemeld worden dat een vrouw die naar Iraans recht is gehuwd met man A en buiten
Iran een kind krijgt van man B, bij terugkeer in Iran problemen ondervindt, indien
de wettige echtgenoot zich in zijn eer voelt aangetast en de vrouw voor het gerecht
daagt. Bij het zoeken naar een aanvaardbare oplossing zal veel afhangen van de
mate van medewerking van de bedrogen echtgenoot.
In de praktijk is deze casus nauwelijks denkbaar. Een getrouwde vrouw zal, in de
wetenschap dat een buitenhuwelijkse relatie in Iran zwaar wordt bestraft, niet snel
met kind en vriend naar Iran terugkeren.182
2.2.6

Arrestaties en detenties
Artikel 32 van de Grondwet verbiedt arbitraire arrestaties en detenties. Desondanks
kwamen arbitraire detentie, aanhouding op grond van onduidelijke aanklachten, en
detentie in geheime gevangenissen in de verslagperiode voor. Ook mogen
verdachten volgens de Grondwet niet langer dan 24 uur worden vastgehouden
zonder tussenkomst van de rechter. In de praktijk gebeurt dat wel. De overheid kan
ook zonder vorm van proces personen onder huisarrest plaatsen. De meest bekende
onder hen zijn de eerdergenoemde leiders van de Green Movement, Mousavi en
Karroubi die in november 2013 al meer dan 1000 dagen zonder aanklacht onder
huisarrest zaten.183
In de verslagperiode zijn journalisten, bloggers, mensenrechtenactivisten, leden van
de oppositie en van religieuze en etnische minderheden op onrechtmatige wijze en
na arbitraire beschuldigingen opgepakt en veroordeeld. Zie hiervoor de
desbetreffende passages in dit algemeen ambtsbericht.
Een momentopname voorafgaand aan de presidentsverkiezingen geeft het
onderzoek van de Britse krant The Guardian van eind mei 2013. De krant schatte
het aantal gewetensgevangenen op ongeveer 2600, waaronder talloze activisten,
studenten, advocaten, vrouwenrechtenactivisten, kunstenaars, voormalige politici,
en leden van minderheidsgroeperingen.184 Ten minste 391 studenten, 90 leraren en
professoren, 65 schrijvers, dichters en filmmakers, 20 advocaten en 131
journalisten of bloggers zouden opgesloten zijn. Bijna 1900 gevangenen zouden nog
in afwachting van een veroordeling zijn, of niet op de hoogte van details van hun
vonnis. De meesten werden op onduidelijke gronden veroordeeld, zoals handelen
tegen de nationale veiligheid of propaganda tegen het regime. Ook werd hen
voldoende rechtshulp onthouden. Onder leden van religieuze of etnische
minderheden in Iraanse gevangenissen zouden ten minste 572 Koerden zijn, 203
Arabieren, 192 Azeri, 240 baha’i, 13 Baluchi, 40 christenen, 98 soefi. 185 Volgens
Iraanse autoriteiten zaten in deze verslagperiode ten minste 5.000 Afghanen in
detentie, het merendeel vanwege handel in verdovende middelen.186
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Vervolging overheidsfunctionarissen
Veel overheidsfunctionarissen die worden verdacht van marteling, mishandeling of
verkrachting tijdens het uitoefenen van een publieke functie, worden niet voorgeleid
bij de daarvoor aangewezen instanties, aangezien vaak sprake is van
medeplichtigheid op het hoogste niveau.187 Amnesty International meldt over 2012
8 sterfgevallen als gevolg van marteling in de gevangenis, die niet verder werden
onderzocht.
Ook over de doodsoorzaak van de blogger Sattar Beheshti begin november 2012 in
de cel van de Cyber Politie werd aanvankelijk in alle talen door de overheid
gezwegen. Zijn familie werd onder druk gezet geen informatie vrij te geven over de
toestand van zijn lijk toen ze dat mochten ophalen.188 Zoals beschreven in het
hoofdstuk over de vrijheid van meningsuiting in dit algemeen ambtsbericht
aanvaardde de Iraanse politiechef uiteindelijk de gedeeltelijke verantwoordelijkheid
voor de dood van Beheshti. Pas in oktober 2013 werd de naam van de echte dader,
een van de ondervragers, aan de familie van Beheshti vrijgegeven. Hij moet
terechtstaan, niet wegens moord maar wegen onopzettelijke ”doodslag”.189
Omstandigheden in gevangenissen
Mannen en vrouwen worden in verschillende afdelingen in gevangenissen
opgesloten. Minderjarige jongens en meisjes worden, gescheiden, in
heropvoedingsgestichten geplaatst, maar volgens bronnen komt het voor dat
jeugdige overtreders samen met oudere criminelen worden opgesloten.190 Politieke
gevangenen worden vaak in aparte (afdelingen van) gevangenissen ondergebracht,
zoals in de Evin-gevangenis en de Gohardasht-gevangenis.191 Ook worden politieke
gevangenen opgesloten in niet-officiële, geheime detentiecentra die aan het
(publieke) oog zijn onttrokken. Hier zwaaien het ministerie van Intelligence and
Security (MOIS), de Revolutionaire Garde en andere veiligheidsdiensten de scepter.
Er is geen onafhankelijk toezicht op de situatie in de gevangenissen van Iran. VNorganisaties, noch het ICRC krijgen toestemming (politieke) gevangenen te
bezoeken.192
De omstandigheden in de gevangenissen zijn zwaar. Ze zijn meestal overvol en de
sanitaire voorzieningen onvoldoende. Medische verzorging wordt de gevangenen
regelmatig onthouden en bezoek of post verboden. Eenzame opsluiting voor langere
perioden, is niet ongebruikelijk. Als protest tegen hun behandeling nemen
gevangenen soms hun toevlucht tot hongerstaking. 193 Zo begonnen 9 vrouwelijke
gevangenen in de Evin gevangenis op 31 oktober 2012 een hongerstaking nadat hun
cellen door gevangenispersoneel waren binnengevallen. Gevangenen waren daarbij
beledigd, geslagen en in een kleine ruimte bijeengedreven. Een week later
beëindigden de vrouwen hun hongerstaking.194 Hoe het ze verder is vergaan, is niet
bekend. In november 2013 begon een mensenrechtenadvocaat in de Evin
gevangenis in Teheran een hongerstaking uit protest tegen het onthouden van
medische zorg aan 30 medegevangenen. Twee dagen later werd de hongerstaking
overgenomen door 80 gevangenen in de Rajaishahr gevangenis, in een stad ten
westen van Teheran.195
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Ontslag uit de gevangenis
Wanneer iemand uit de gevangenis wordt ontslagen krijgt hij of zij een document
mee dat in het Farsi tarkhisieh (ontslag), form-e-computeri of form-e-tarkhis wordt
genoemd. Dit document vermeldt de strafmaat, het begin en het einde van de
gevangenisstraf en de naam van de gevangenis, en is getypt of door de computer
afgedrukt. De correspondentie voorafgaand aan zijn of haar vrijlating, onder meer
over de exacte datum van vrijlating, kan handgeschreven zijn. Als regel wordt dit
document in het dossier gehouden en een tweede exemplaar aan de vrijgelatene
gegeven. Het is niet verplicht om zo’n document te accepteren, maar de meesten
nemen het document wel aan. Het enige dat wel verplicht is bij vrijlating is dat de
ex-gevangene een verblijfadres en telefoonnummer achterlaat.196
Verlofregelingen
Veroordeelde gevangenen kunnen verlof aanvragen bij de directeur van de
gevangenis of bij de assistent Openbaar Aanklager van de gevangenis. Het verzoek
moet worden goedgekeurd door de Inmates Classification Council en het zg. Cultural
Council van de gevangenis. Als garantie moeten ze een borg achterlaten in de vorm
van contant geld of een bankgarantie. Ze krijgen geen apart document mee als
bewijs van het verleende verlof. Wel kunnen gevangenen vragen om een kopie van
de verlofaanvraag (in Farsi: Taghazaye Morakhasi). Na het verlof melden
gevangenen zich weer bij hun gevangenis. Er is in principe geen meldplicht tijdens
het verlof. Verdachten die in voorarrest zitten of nog niet zijn veroordeeld hebben
geen recht op verlof.197
2.2.7

Mishandeling en foltering
Grondwet en lagere wetgeving verbieden foltering ter verkrijging van bekentenissen
of informatie. In de praktijk wordt het echter veelvuldig toegepast door veiligheidsen gevangenispersoneel.198
Hoewel mishandeling en foltering gedurende het gehele strafrechtelijke traject
voorkomen, worden ze vaak toegepast tijdens het voorarrest, en dan vooral in de
niet-officiële detentiecentra. Sommige gevangenissen (met name de Evin
gevangenis in Teheran) zijn berucht om de gruwelijke en aanhoudende mishandeling
van politieke tegenstanders van het bewind.199 Toegepaste methodes zijn
bijvoorbeeld verkrachting, het toedienen van slaag met stokken, kabels en andere
voorwerpen op de rug of voetzolen, schoppen, verstikken, het branden met
sigaretten, ophanging aan de armen en benen, bedreiging, verbale intimidatie en
white torture, soms met de dood tot gevolg.200
De afgelopen jaren verloor een aanzienlijk aantal gewetensgevangenen en talrijke
leden van etnische minderheden onder twijfelachtige omstandigheden of door
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marteling het leven in de gevangenis. Soms overleden gevangenen binnen enkele
dagen na hun vrijlating als gevolg van marteling of de slechte behandeling in de
gevangenis. Over welke aantallen slachtoffers het gaat, is niet bekend.201
Op 3 augustus 2013 stierf een 20-jarige Koerd in een politiecel. Hij was van zijn bed
gelicht op beschuldiging van diefstal van 600 motorfietsen, en zou zichzelf in de cel
met zijn broekband hebben opgehangen. Het lijk kreeg de familie van de jongen
echter niet te zien, en hun advocaat zei het zeer twijfelachtig te vinden dat de
jongen zich met de gevlochten band, die in zijn Koerdische broek was geweven, had
kunnen ophangen. Daarbij waren er in de stad en wijde omstreken niet eens 600
motorfietsen te vinden, aldus de advocaat.202
Lijfstraffen
Het toedienen van zweepslagen en amputatie zijn in Iran gebruikelijke straffen en
worden niet als foltering gezien. Het zijn sancties die kunnen worden opgelegd bij
veroordeling voor het bezit van alcohol, prostitutie en diefstal. Bestraffing door
middel van zweepslagen vindt geregeld plaats (tussen 2002 en 2012 bijna 4000
keer).203 Zo werd in oktober 2012 een man in Qaimshahr, beschuldigd van overspel,
in het openbaar met 99 zweepslagen gegeseld, en werd de linkerhand en linkervoet
van een man in Fars afgehakt vanwege een gewapende overval.204
Verdwijningen
In de verslagperiode kwamen politiek gemotiveerde verdwijningen voor.205 Zonder
waarschuwing werden journalisten of activisten opgepakt door in burger gekleed
veiligheidspersoneel. De overheid weigert informatie te verschaffen over hun lot
en/of verblijfplaats. In andere gevallen houden de autoriteiten personen enige tijd
incommunicado, voordat hun familieleden worden ingelicht.206
In januari 2013 legde de VN Working Group on Enforced or Involuntary
Disappearances 537 zaken aan de Iraanse regering voor ter opheldering. Vijf zaken
werden opgelost op basis van vertrouwelijke informatie: veertien zaken werden
opgelost op basis van informatie van door de Iraanse autoriteiten, en de overige 518
zaken bleven onopgelost. De VN Working Group heeft tot nu toe nog geen bezoek
aan Iran kunnen brengen, ondanks een akkoord daarover in 2004.207
2.2.8

Buitengerechtelijke executies en moorden
In de verslagperiode is niets bekend over buitengerechtelijke executies en moorden.
Dat betekent niet dat ze niet hebben plaatsgevonden.

2.2.9

Doodstraf
Na China is Iran het land waar het meest de doodstraf wordt toepast. Voor een
groot aantal delicten kan de doodstraf worden opgelegd, waaronder moord,
roofoverval, hoogverraad, verkrachting, overspel, het verrichten van seksuele
handelingen tussen personen van gelijke sekse, spionage, activiteiten tegen de
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Iran: Yet another death in custody highlights plight of prisoners, International Federation for Human Rights (10
november 2012).
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Iran 2012 Human Rights Report, US State Department (19 april 2013).
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nationale veiligheid en drugsdelicten.208 Een doodvonnis uitgesproken op basis van
de Sharia kan in principe niet verjaren. Naar schatting verblijven enkele duizenden
mensen in Iran in de dodencel in afwachting van de voltrekking van hun vonnis.209
De tenuitvoerlegging van de doodstraf geschiedt- ook in deze verslagperiodedoorgaans door ophanging met behulp van hijskranen of vanaf viaducten. Hoewel
sinds januari 2008 de uitdrukkelijke toestemming van hoofd Strafrechtzaken van het
ministerie van Justitie nodig is voor openbare executies, worden geregeld personen
publiekelijk opgehangen.210 In diverse gevangenissen in het land vinden nietopenbare groepsgewijze executies plaats.211
Tellingen over het aantal ter dood gebrachte mensen lopen uiteen. Volgens Amnesty
International en Human Rights Watch zouden in 2011 in Iran minstens 436
personen ter dood zijn gebracht; het merendeel vanwege misdrijven met betrekking
tot verdovende middelen, gevolgd door moord, moharebeh (“oorlog voeren tegen
God”) en verkrachting.212
In 2012 telde Amnesty International ongeveer 370 terechtstellingen, waarvan de
Iraanse autoriteiten de executie van 314 personen officieel toegaven. Minstens 63
executies vonden in het openbaar plaats.213
Op 21 november 2013 stond de teller al op 413 executies.214 Opvallend is dat het
aantal terechtstellingen na het aantreden van Rohani is toegenomen met steeds
grotere aantallen per maand. Dat wil zeggen dat in de 3 maanden na zijn aantreden
er maar iets minder executies waren uitgevoerd (189) dan in 8 maanden
daarvoor.215
Uit deze verslagperiode is bijvoorbeeld bekend dat Saeed Sedeghi met negen andere
personen op 22 oktober 2012 ter dood is gebracht in verband met handel in drugs.
Op 2 juni 2012 werd hij ter dood veroordeeld na een volgens Amnesty International
oneerlijk proces. Sedeghi had zijn familie verteld dat hij tijdens zijn verblijf in de
gevangenis was gemarteld.216 Op 7 november 2012 werden 35 personen in het
geheim ter dood gebracht in de Vakilabad gevangenis. De terechtstelling van vijf
personen op 27 december 2012 in Yasuj was openbaar; er mochten zelfs foto’s van
worden genomen. Op 2 juli 2013 werden in de Ghezel Hesar gevangenis in Karaj 21
gevangenen ter dood gebracht vanwege moharebeh en drugsdelicten. Op 3 juli 2013
werden in de Rajai Shahr gevangenis in Karaj nog eens vier gevangenen
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of secret executions for drug offences must end, Amnesty International (15 december 2011).
Death penalty: a decade on, executions are on the wane but challenges remain, Amnesty International (10
oktober 2012). The problem with Iran’s proposed Penal Code, Human Rights Watch (4 september 2012); Iran
must halt executions amid fears of new wave of death penalties, Amnesty International (7 september 2012); ‘At
least five people hanged’ in Iran on narcotics charges, Radio Free Europe/Radio Liberty (8 november 2012).
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Council, A/HRC/22/48 (28 februari 2013); Seven convicts hanged in southern Iran, Radio Free Europe/Radio
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Report of the Secretary General on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Human Rights
Council, A/HRC/22/48 (28 februari 2013); World Report 2013 – Iran, Human Rights Watch (31 januari 2013).
Iran must halt executions amid fears of new wave of death penalties, Amnesty International (7 september 2012).
Vertrouwelijke bron.
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Iran 2012 Human Rights Report, US Department of State (19 april 2013); Iran: Overturn death sentence for
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execution, Amnesty International (15 oktober 2012); Iran executes 10 men despite international pleas, Amnesty
International (22 oktober 2012).
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terechtgesteld wegens moord.217 In oktober 2013 dreigde een man zelfs twee maal
voor hetzelfde vergrijp te worden opgehangen: op 9 oktober was een 37 jarige man
in een gevangenis in het noordoosten van het land opgehangen, en na 12 minuten
door een arts dood verklaard. Toen zijn familieleden later zijn lichaam kwamen
ophalen, bleek hij nog te ademen. Hij werd daarop naar een ziekenhuis vervoerd,
waarna een rechter verklaarde dat hij voor de tweede keer ter dood zou worden
gebracht zodra hij hersteld was. Internationale mensenrechtenorganisaties riepen de
regering van Iran op de man niet voor de tweede keer te executeren. Op 24 oktober
maakte het hoofd van de rechterlijke macht bekend dat dit keer de man zou worden
gestraft door middel van een levenslange gevangenisstraf en niet door hem op te
hangen.218
Steniging
Volgens statistieken van Amnesty International zijn sinds het uitroepen van de
Islamitische Republiek Iran minstens 77 mensen door steniging ter dood gebracht.
De laatst bekende steniging vond in 2009 plaats, maar momenteel zitten minstens
10 mensen in gevangenissen op uitvoering van deze straf te wachten.219
Onbevestigde berichten op 3 november 2012 op een oppositionele website meldden
dat veiligheidsagenten de lichamen van vier vrouwen die zouden zijn gestenigd,
hadden overgebracht naar het kantoor van de anatoom-patholoog in Teheran.
Hoewel de autoriteiten de berichten ontkenden, konden zij geen afdoende
verklaringen geven voor de doodsoorzaak van de vier vrouwen, die in verband
zouden zijn gebracht met onwettige relaties en drugsgebruik.220
In augustus 2013 vestigde HRANA (Human Rights Activists News Agency) de
aandacht op de naderende steniging van een man en een vrouw in de Tabriz
gevangenis. Zij waren in 2012 veroordeeld wegens overspel. De verdachten hadden
bekend en er was zelfs een film gemaakt van hun overspel. In hoger beroep bleef
het vonnis in stand. Het is onbekend of het paar ook daadwerkelijk het vonnis heeft
ondergaan.221
2.2.10

Bloed- en erekwesties
Vooral in tribale gebieden in Baluchistan (zuidoost-Iran) en Khuzistan (zuidwestIran) komt eerwraak voor. Indien de eerwraak met voorbedachten rade wordt
uitgevoerd, wordt het onder het geldende strafrecht als moord beschouwd en als
zodanig veroordeeld. Omdat eerwraak meestal wordt uitgevoerd door meerdere
personen uit dezelfde familie of clan, is het onderzoek naar de uiteindelijke
moordenaar(s) in de praktijk gecompliceerd. Bloedkwesties worden ook wel opgelost
door een nog ongetrouwde vrouw te laten trouwen met de man met wie zij, al dan
niet vrijwillig, buitenechtelijke seks heeft gehad. Of door de vrouw, om wie de
eerkwestie draait, weg te sturen van haar clan of familie. De autoriteiten doen hun
best om de frequentie van eerwraak te verminderen door de mensen via lokale tv en
radio te informeren over deze alternatieve ‘oplossingen’ . Maar een verzoenende
aanpak zonder bloedvergieten valt niet mee in deze gebieden, waar na de oorlog
tussen Iran en Irak veel ontheemden en vluchtelingen binnenkwamen die over
wapens beschikten. Daarom is daadwerkelijke bescherming van mensen tegen
eerwraak ook niet eenvoudig. Er zijn gevallen bekend van politiebureaus en
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rechtszalen in deze gebieden die door woedende menigten bestormd zijn toen
iemand daar zijn toevlucht zocht in een eer- of bloedkwestie.222
2.3.1 Oppositie/politieke activisten
Mujahedin-e Khalq Organization MEK/MKO (People’s Mujahedin Organization of Iran)
De illegale politieke beweging MKO wordt door de Iraanse autoriteiten nog steeds als
staatsvijandig beschouwd, hoewel er ook in deze verslagperiode zich geen
gewelddadige activiteiten van de MKO in Iran hebben plaatsgevonden. De
activiteiten zijn momenteel vooral gericht op de beïnvloeding van de publieke opinie
en het vergaren van informatie over de situatie in Iran. De MKO maakt deel uit van
de National Council of Resistance of Iran (NCRI) en heeft een hoofdkantoor in
Frankrijk. In april 2013 opende de MKO in Washington een eigen kantoor, nadat de
VS de MKO in september 2012 van de lijst van terroristische organisaties had
afgehaald.223
Eind 2011 tekende de VN met de Iraakse regering een overeenkomst, volgens welke
Iraanse ballingen die jarenlang in Camp Ashraf hadden gewoond, werden verplaatst
naar Camp Liberty/Hurriya, waar de infrastructuur en faciliteiten volgens de UNHCR
in overeenstemming zijn met internationale humanitaire maatstaven.224 Sinds
februari 2012 hebben UNHCR en ICRC bijna alle 3400 Iraanse ballingen met MKOachtergrond vanuit Camp Ashraf in noordoost Irak verplaatst naar Camp Liberty
vlakbij Bagdad.225 UNHCR is bezig met het vinden van derde landen voor
hervestiging uit Camp Liberty, en ICRC faciliteert bij terugkeer naar Iran. Iran is
bereid ballingen op te nemen, op voorwaarde dat zij afstand nemen van de MKO.
Het land hanteert wel een zwarte lijst van ongeveer 100 MKO-aanhangers (vooral
leidinggevenden) die niet kunnen terugkeren of bij terugkeer zullen worden
vervolgd. Gegadigden voor terugkeer krijgen de toezegging dat zij in Iran niet
vervolgd zullen worden, hetgeen door ICRC wordt gecontroleerd. Van de 290
personen die sinds 2004 op deze manier zijn teruggekeerd is tot op heden niemand
strafrechtelijk vervolgd. Van formele amnestie is echter geen sprake.
Ex-MKO’ers hebben het na terugkeer niet gemakkelijk. Ze zijn niet populair bij de
bevolking en hebben geen toegang tot allerlei diensten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld
geen rijbewijs aanvragen en geen huwelijk sluiten. Over de 500 personen die sinds
2004 op eigen gelegenheid naar Iran zijn teruggekeerd, is niets bekend.226
Diaspora
Activiteiten van de diaspora in het buitenland worden door de Iraanse autoriteiten
nauwlettend in de gaten gehouden. Aangenomen kan worden dat de overheid door
informatie van onder andere Iraanse studenten, bedrijven en
liefdadigheidsinstellingen in het buitenland goed op de hoogte is van wat er speelt
binnen de Iraanse oppositie in den vreemde. Of daarbij ook speciale aandacht
bestaat voor asielzoekers afkomstig uit Iran is niet bekend, maar kan niet worden
uitgesloten.227
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Iran opposition group MKO opens Washington office, Radio Free Europe/Radio Liberty (30 september 2012 en 11
april 2012).
U.N. urges Iraq to move Iranian dissidents to new camp, Reuters (15 februari 2012) .
In September 2013 zijn bij aanvallen op Camp Asraf door geuniformeerde soldaten 52 van de ongeveer 100
overgebleven bannelingen om het leven gekomen. Camp Liberty kreeg in juni 2012 al te maken met
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2.3.2 Etnische minderheden
Iran is een lappendeken van etnische minderheidsgroepen. De Perzisch sprekende
Iraniërs maken meer dan de helft van de bevolking uit. De Grondwet geeft
weliswaar gelijke rechten aan alle etnische minderheden, maar in de praktijk blijkt
dat niet altijd. Ook in deze verslagperiode was sprake van politieke en economische
discriminatie en onderdrukking van culturele rechten. Het aantreden van president
Rohani heeft daarin geen verandering gebracht. Bovendien maakt de zogenaamde
Gozinesh-wet uit 1985 het niet-sjiitische minderheden moeilijk om volledig deel te
nemen aan het dagelijks leven. Deze wet stelt als voorwaarde voor toegang tot
werk, onderwijs en basisvoorzieningen een toewijding aan de Islamitische Republiek
Iran en de leerstellingen van de sjiitische islam.228
Arabieren, Azeri, Baluchi en Koerden hebben onevenredig vaak te maken met
willekeurige aanhouding en verlengde detentie. In de verslagperiode werd ook
melding gemaakt van politieke en sociaaleconomische discriminatie, zoals bij het
verkrijgen van vergunningen, toelating tot universiteiten, toestemming tot het
uitgeven van boeken, huisvesting en landrechten.
Arabieren/Ahwazi’s
De Arabische Iraniërs worden ook wel Ahwazi genoemd en wonen met ongeveer
twee miljoen mensen in de provincie Khuzestan; de streek met de grootste
oliereserves van Iran. De meeste Ahwazi’s zijn sjiitische moslims, maar zij voelen
zich op sociaal en economisch gebied (toegang tot adequaat onderwijs,
werkgelegenheid, huisvesting) achtergesteld. Ook zouden zij niet voldoende
mogelijkheid hebben hun eigen taal en cultuur te beleven. Als gevolg van jaren van
verwaarlozing en onderontwikkeling heeft de provincie Khuzestan te maken met
meer analfabetisme, een lagere levensverwachting en hogere werkeloosheid dan de
rest van Iran.229
Volgens Amnesty International zijn op 18 juni 2012 vier leden van de Ahwazi
gemeenschap ter dood gebracht op beschuldiging van vijandschap tegen God
(moharebeh), omdat zij ongeveer een jaar eerder tijdens een demonstratie een
politieman zouden hebben gedood. Volgens familieleden zijn de mannen gefolterd
om een bekentenis af te dwingen. De bekentenis van één van hen werd op de
televisie uitgezonden. Zij hadden geen toegang tot advocaten. Ook andere bronnen
getuigen van marteling, geseling en de doodstraf voor Arabieren na een oneerlijk
proces. Zo sprak in januari 2013 een revolutionaire rechtbank doodvonnissen uit
tegen vijf Awhazi-mannen vanwege terroristische activiteiten. Volgens Human Rights
Watch werden de doodvonnissen in juli 2012 uitgesproken door een revolutionaire
rechtbank in een oneerlijk proces en herbevestigd door het Hooggerechtshof in
januari 2013.230 Omdat het eerste vonnis in een oneerlijk proces tot stand kwam,
pleitte Human Right Watch voor vernietiging van het vonnis. Onbevestigde berichten
suggereren dat zij in april 2013 desondanks zouden zijn geëxecuteerd.231 Vanwege
een vergelijkbare situatie riepen Amnesty International en Human Right Watch in
juli 2013 de openbare aanklager in Iran op om het proces voor 7 Awhazi mannen op
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men, Amnesty International (26 juli 2013).
Vertrouwelijke bron.
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een eerlijke manier over te doen en het doodsvonnis voor 4 van hen te
herroepen.232
Azeri’s
Met ongeveer 13 miljoen personen of zestien procent van de bevolking zijn de Turks
sprekende Azeri’s een van de grootste minderheden. Zij wonen over het algemeen
in het noordwesten van Iran. Ook in Teheran wonen veel Azeri’s. Ze zijn voor het
overgrote deel sjiiet en voegen zich naadloos in de Islamitische Republiek. Zij zijn
goed vertegenwoordigd in de politieke, militaire en commerciële elite van het land.
De Opperste Leider Khamenei is zelf ook een Azeri. Niettemin meldden Azeri’s
discriminatie te ervaren. De overheid verbiedt onderwijs in de Azeri taal op school,
organisatoren van culturele activiteiten worden geïntimideerd en Azeri
aardrijkskundige namen worden in Perzische namen veranderd. In mei 2013 werden
5 Azeri-activisten tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld, vanwege de “formatie van
een illegale groep”. Ze waren bezig om een nieuwe nationale beweging onder Azeri’s
op te zetten. Volgens Iran Human Rights werden ze in de gevangenis gemarteld en
is hun toestand, nadat ze begin juli in hongerstaking gingen, zorgwekkend. 233
Baluchi’s
De aan de Pakistaans-Afghaanse grens wonende, veelal soennitische, Baluchi’s
behoren tot het armste deel van de bevolking. Hun aantal wordt geschat tussen de
anderhalf en twee miljoen personen. Jarenlange verwaarlozing van de
infrastructuur, armoede en beperkte toegang tot onderwijs, werkgelegenheid,
gezondheidszorg en huisvesting dragen bij tot grote ontevredenheid in het gebied.
Ook worden Baluchi’s verhinderd hun eigen cultuur te beleven en over te dragen.
Baluchi journalisten en mensenrechtenactivisten zouden te maken hebben met
willekeurige aanhoudingen, lichamelijke mishandeling en oneerlijke processen en
terechtstellingen.234
Op 20 oktober 2012 werden drie Baluchi politieke gevangenen ter dood gebracht op
beschuldiging van vijandschap tegen God (moharebeh) in Zahedan. De drie mannen
zouden zijn gemarteld in gevangenschap en gedwongen voor de televisie een
verklaring af te geven dat zij leden van een verboden organisatie waren.235
Op 6 juli 2013 werden 11 Baluchi gevangenen, onder wie 5 vrouwen, terechtgesteld.
Twee dagen eerder waren ze naar eenzame opsluiting overgebracht, opdat ze geen
informatie over hun ophanden zijnde executie konden verspreiden.236
Eind oktober 2013 werden als vergelding voor een aanslag op Iraanse grenswachten
16 Baluchi gevangenen opgehangen. De mannen waren niet betrokken bij de
aanslag, maar waren al ter dood veroordeeld - deels voor drugssmokkel, deels als
soenni-opstandeling.
Koerden
De Koerdische bevolking van Iran telt officieel ongeveer 4,5 miljoen personen, maar
het US Department of State schat het aantal Koerden op 8 miljoen.237 Zij wonen
voornamelijk in het westen en noordwesten van het land. Ongeveer 70% belijdt de
soenni-islam en 20% is sjiitisch moslim; 10% behoort tot de Ahl-e Haqq soefi-orde
die wortels in het zoroastrisme heeft.
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Hoewel de Koerden over het algemeen uitdrukking kunnen geven aan hun cultuur
(kleding, muziek) en ook de Koerdische taal in radio-uitzendingen en publicaties
mag worden gebruikt, wordt de Koerdische minderheid ook in deze verslagperiode
achtergesteld. Vooral op het gebied van huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid
ondervinden ze discriminatie.238 Veiligheidswetgeving, en andere wetgeving wordt
aangegrepen om Koerden te muilkorven, of te vervolgen in verband met het
uitoefenen van hun recht op vrije meningsuiting en hun recht op vereniging en
vergadering. Naar verluidt, verbood de overheid kranten, tijdschriften en boeken in
de Koerdische taal, en legde straffen op aan uitgevers en journalisten voor kritiek op
het overheidsbeleid. Hoewel de Koerdische taal niet is verboden, wordt deze taal
niet op school onderwezen.239
De organisatie International Campaign for Human Rights in Iran (ICHRI) meldde op
10 augustus 2012 dat ten minste 28 Koerdische gevangenen ter dood waren
veroordeeld voor politieke activiteiten of vermeende misdrijven tegen de openbare
veiligheid. Volgens ICHRI kregen velen van deze gevangenen geen eerlijk proces en
hadden zij geen toegang tot advocaten tijdens de rechtszittingen. Velen van hen
zouden zijn mishandeld en gemarteld tijdens het onderzoek. Volgens Amnesty
International zouden er rond 20 september 2013 zeker 26 Koerden in de Rajai’i
Sharh gevangenis in de dodencel zitten na een oneerlijk proces. 240
In de noordwestelijke provincies die grotendeels door Koerden worden bewoond,
zijn veel koeriers en kooplui actief die al dan niet illegale goederen van het ene naar
het andere land vervoeren (de zg ‘kolbar’). Tientallen van hen zijn in de afgelopen
jaren het slachtoffer geworden van onvoorzichtig en willekeurig optreden van
Iraanse grenswachten, die in het kader van “terrorismebestrijding” te gemakkelijk
het vuur op rondtrekkende Koerden openen.241
Met betrekking tot de strijd van Party of Free Life of Kurdistan (PJAK), de Koerdische
Democratische Partij Iran (KDPI) en de Komala Party hebben zich in de
verslagperiode geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. De KPDI is niet langer
gewapend actief in Iran en de PJAK wordt door sommigen beschouwd als een
machteloze politieke groepering, nadat de Revolutionaire Garde in 2011 een groot
offensief inzette in de noordelijke districten van Iran. De partij wordt tegenwoordig
geassocieerd met de traditionele tribale en feodale structuur van de Koerden in
vroeger tijden.242
Op 14 december 2012 vond de ondertekening plaats door 5 Iraans-Koerdische
groeperingen, waaronder de 3 bovengenoemde, van de Deed of Commitment for the
Prohibition of Sexual Violence in Situations of Armed Conflict and Towards the
Elimination of Gender Discrimination and Deed of Commitment for the Protection of
Children from the Effects of Armed Conflict. Dit was een initiatief van de NGO
Geneva Call en bedoeld om seksueel geweld in conflictsituaties te verminderen.243
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2.3.3 Vrouwen
In deze verslagperiode bleef genderdiscriminatie bestaan, ondanks de beloften over
vrouwenrechten die president Rohani deed in zijn verkiezingscampagne.244 Zo is de
toegang tot hogere maatschappelijke posities nog steeds beperkt voor vrouwen, en
werden ze ook in 2013 uitgesloten van tientallen universitaire studies. Van de 290
zetels in het Iraanse parlement worden er 24 door vrouwen bezet sinds de
parlementsverkiezingen van 2012.245 In juni 2013 kreeg geen van de 30 vrouwelijke
presidentskandidaten de goedkeuring van Raad van Hoeders van de Grondwet om
zich daadwerkelijk kandidaat te stellen.246 In het nieuwe kabinet van president
Rohani is een vrouw opgenomen als vicepresident van juridische aangelegenheden,
en de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken is ook een vrouw.
Vrouwen in Iran zijn teleurgesteld over dit resultaat, gezien de eerdere beloften van
de president.247 In tegenspraak met al zijn beloften ondertekende de president begin
oktober 2013 een nieuwe wet die het mogelijk maakt voor mannen om hun
geadopteerde dochter te huwen wanneer ze 13 jaar oud is. Het wetsvoorstel was al
door het parlement goedgekeurd, en is volgens de wetgevers opgesteld uit praktisch
oogpunt. Geadopteerde dochters moeten in bijzijn van hun stiefvader de hijab
dragen, en dat hoeven ze niet meer als ze met hun stiefvader gehuwd zijn. De
Iraanse vrouwelijke vice-president voor Women and Family Affairs riep daarop
parlementsleden op de wet alsnog zodanig te amenderen dat zo’n huwelijk
daadwerkelijk niet uitvoerbaar is.248
Handelingsbekwaamheid
Meerderjarige vrouwen zijn in principe handelingsbekwaam, of ze nou gehuwd of
ongehuwd zijn. Voor het verrichten van sommige handelingen hebben ze echter
toestemming nodig van hun man, vader of voogd. Bijvoorbeeld bij haar (eerste)
huwelijk, buitenshuis werken of reizen naar het buitenland.249 Voor vrouwen op het
platteland is de bewegingsvrijheid beperkt tot de naaste omgeving, en vaak is reizen
alleen mogelijk met toestemming van een mannelijke beschermer of een mannelijke
chaperon.250 Vrouwen kunnen overigens zelf een identiteitsbewijs en een paspoort
bezitten. Getrouwde vrouwen kunnen het paspoort zelfstandig aanvragen, maar
hebben hierbij de toestemming van de echtgenoot nodig. Minderjarige en
ongehuwde vrouwen hebben daarbij de toestemming van hun vader nodig.251
Getrouwde vrouwen hebben bijvoorbeeld niet het recht een scheiding aan te vragen,
behalve als de man dit recht in het huwelijkscontract toekent.
Er is geen dienstplicht voor vrouwen, maar het is wel mogelijk dat ze een
administratieve of ondersteunende functie in het leger bekleden.252
Gedrags- en kledingvoorschriften
Voor vrouwen gelden nog steeds strengere kledingeisen dan voor mannen.253 In het
openbaar mogen alleen hun gezicht en handen zichtbaar zijn, maar hun haren en
lichaamsvormen dienen bedekt te blijven. Tevens mogen zij geen opzichtige make-
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Discriminatie op de arbeidsmarkt en bij de rechtsgang komen aan de orde in algemeen ambtsbericht 2012. Ook
eerwraak, huiselijk (seksueel) geweld en worden daarin besproken. De situatie is op deze onderwerpen in de
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New York Times (4 maart 2012).
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De enige vrouw in het Iraanse kabinet is niet meer dan garnituur. Trouw (18 augustus 2013).
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up dragen. In de verslagperiode waren meldingen van een toegenomen afdwinging
van de kledingvoorschriften. Zij die worden aangehouden vanwege indecente
kleding, kunnen boetes of geseling tegemoet zien.254 In 2012 zouden ongeveer
70.000 politiefunctionarissen van de moraliteitspolitie in touw zijn om schendingen
van kledingvoorschriften op straat tegen te gaan. Zo werden in juni 2012 meerdere
vrouwen aangehouden vanwege een ongepaste hijab, terwijl zij onderweg waren
naar een concert in Teheran.255
Mishandeling en (seksueel) geweld
Vrouwen kunnen aangifte doen van (seksueel) geweld van hun echtgenoot of van
derden. In de praktijk gebeurt het niet zo vaak, omdat vrouwen reputatieschade
oplopen zowel door de aangifte als door het tegen hen gepleegde misdrijf.
In Iran is geen overheidsorganisatie actief, die geweld tegen vrouwen tegengaat of
opvang voor de slachtoffers biedt. Wel zijn er opvangtehuizen voor dakloze vrouwen
en prostituees. Internationale organisaties en ngo’s op het gebied van vrouwen- en
mensenrechten proberen wel actief te zijn op dit terrein, maar hun activiteiten
worden in toenemende mate beperkt door de Iraanse autoriteiten.256 Vrouwen die
hun gewelddadige man willen ontvluchten, kunnen onderdak zoeken bij familie
elders in het land. Het is hen wettelijk toegestaan ergens anders domicilie te kiezen
als zij thuis het risico van zwaar lichamelijk letsel lopen.257
2.3.4 LGBT’s
Homoseksuelen
Homoseksuelen worden niet onderworpen aan systematische vervolging door de
autoriteiten. Wanneer homoseksuelen zich niet als zodanig manifesteren en een laag
profiel houden, is het volgens bronnen mogelijk zich vrij te bewegen.258
Homoseksuelen hebben in vooral in Teheran hun eigen uitgaansgelegenheden, en op
het internet digitale ontmoetingsplaatsen. De autoriteiten zijn hiervan op de hoogte,
maar treden doorgaans niet actief op. Wel uitten autoriteiten openlijk hun afschuw
over homoseksualiteit. De secretaris-generaal van de Iraanse High Council for
Human Rights noemde bijvoorbeeld in maart 2013 op de televisie homoseksualiteit
“an illness and malady that should be cured.” 259 Een Iraanse autoriteit stelde in
gesprek met diplomatieke vertegenwoordiging in Teheran vast dat homo’s in Iran
niet gediscrimineerd worden en dat zij als volwaardige individuen behandeld
worden, maar wel vanuit een medische invalshoek. Alle (medische) deuren stonden
open teneinde betrokkenen op het juiste pad te krijgen. Zo worden homoseksuelen
vaak, al dan niet vrijwillig, naar de psychiater en psycholoog verwezen.260 Ook
worden ze soms door de ouders of omgeving overgehaald een sekse-operatie te
ondergaan, om verdere consequenties van zijn of haar geaardheid te vermijden.261
Hoewel homoseksuele geaardheid niet strafbaar is (Wetboek van Strafrecht spreekt
over seksuele daad), worden regelmatig invallen gedaan bij feesten, waar
vermoedelijk ook homoseksuelen aanwezig zijn. De gelegenheid wordt aangegrepen
om aanklachten tegen hen te formuleren wegens alcoholgebruik, bezit van
ongeoorloofde muziek of dansen. Op basis van deze aanklachten komt het
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doorgaans tot een rechtszaak. In de meeste gevallen worden (voorwaardelijke)
geldboetes, gevangenisstraffen en/of lijfstraffen opgelegd.262 Zo werd in oktober
2013 een inval gedaan bij een verjaardagsfeest in de Koerdische stad Kermanshah,
omdat het om “een netwerk van homoseksuelen en duivelaanbidders” zou gaan.
Naar verluidt droegen 17 van de ongeveer 80 aanwezigen tattoos, make up en
regenboog armbandjes.263 Allen werden geblinddoekt, op een onbekende plek
verhoord en hun mobiele telefoons werden geconfisqueerd. Het is onbekend hoeveel
van deze mensen uiteindelijk werden gearresteerd en over hun lot is verder niets
bekend.
Wetgeving
Voor zover bekend leidt een (toegeschreven) homoseksuele geaardheid van een
persoon in de praktijk niet tot onevenredige of discriminatoire bestraffing of
tenuitvoerlegging van een straf, die wordt opgelegd bij (strafrechtelijke) vervolging
wegens een commuun delict.264
Maar seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn wel strafbaar,
en kunnen volgens artikelen 232-233 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht nog
steeds worden bestraft met de doodstraf.265 De strafmaat wordt in het nieuwe
wetboek afhankelijk gesteld van de rol die de partners bij de seksuele handeling
hebben gespeeld, en of hij moslim of niet-moslim is. Voorheen konden beide
mannen wanneer ze “mature, of sound mind and free will” waren voor sodomie
(lavat) tot de doodstraf worden veroordeeld. In het nieuwe wetboek kan de
‘ontvanger’ van de anale penetratie de doodstraf krijgen -behalve als hij verkracht
is- terwijl de ‘doener’ slechts 100 zweepslagen krijgt. Behalve als de ‘doener’
getrouwd is, de andere man gedwongen heeft tot homoseksueel geslachtsverkeer,
of als niet-moslim de daad met een moslim heeft verricht. Dan kan ook hij tot de
doodstraf worden veroordeeld.
Bij vrouwelijke homoseksualiteit is in de nieuwe wet geen sprake meer van de
doodstraf, maar worden 100 zweepslagen toegediend. De oude wet voorzag bij een
vierde veroordeling in een mogelijkheid tot een terdoodveroordeling van de
vrouw.266
Personen die vanwege homoseksuele handelingen zijn opgepakt, worden in de
gevangenis slechter behandeld dan andere gevangenen. De Speciaal VN-rapporteur
meldt in februari 2013 martelingen en onder dwang ondertekenen van
bekentenissen. Ook verkrachtingen door medegevangenen en/of bewakers komen
voor. Over de situatie van de LGTB-gemeenschap in Iran stelt hij dat: “.. they face
harassement, persecution, cruel punishment and denial of their basic human rights”.
267

Transgenders
Op transgenders wordt minder neergekeken dan op homoseksuelen, sinds in 1987
een fatwa van toenmalig ayatollah Khomeini transseksualiteit legaal verklaarde.
Sinds 30 jaar worden al sekse-operaties in Iran uitgevoerd en de meeste daarvan
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Meestal voeren de Revolutionaire Garde, veiligheidsdiensten of de Special Protection Division van de rechterlijke
macht deze acties uit. Iran: We are a buried generation: Discrimination and violence against sexual minorities in
Iran, Human Rights Watch (15 december 2010); Iran arrests ‘network of homosexuals and satanists’ at birthday
party. The Guardian (10 oktober 2013).
Iran arrests “network of homosexuals and satanists” at birthday party. The Guardian, (10 okrtober 2013).
UN to Iran: There are no excuses for denying LGBT people their human rights, Hossein Alizadeh/Cary Alan
Johnson 28 november 2011); We are ordered to crush you, Amnesty International (28 februari 2012).
Vertrouwelijke bron.
Iran 2012 Human Rights Report, US Department of State (19 april 2013).
Vertrouwelijke bronnen.
Specialel VN-Rapporteur (februari 2013). Vertrouwelijke bron.
Pagina 45 van 60

Algemeen Ambtsbericht Iran
December 2013

worden door de regering vergoed. Elk jaar worden er tussen de 40 en 60 operaties
uitgevoerd. Daarmee is Iran na Thailand het land waar de meeste van dergelijke
ingrepen plaatsvinden. Of iemand in aanmerking komt, wordt bepaald met behulp
van een strict protocol van het Department of Forensic Psychiatry in Teheran.268
Behalve de hierboven beschreven uitlating van de secretaris-generaal van de
Iraanse High Council for Human Rights, de Iraanse mensenrechtenorganisatie bij
uitstek, zijn er in deze verslagperiode geen ernstige gevallen van discriminatie tegen
homoseksuelen of transgenders bekend.
Homoseksualiteit en militaire dienstplicht
Indien een persoon kan aantonen dat hij geestesziek is, kan hij vrijstelling van de
militaire dienstplicht verkrijgen. Homoseksuele mannen kunnen bij de keuring hun
toevlucht nemen tot de aantekening ‘mentally ill’ op hun militaire kaart. Alleen onder
die noemer kan hij vrijstelling van de dienstplicht krijgen, want homoseksualiteit
vormt op zichzelf geen grond voor vrijstelling.269 Maar dan is voor iedereen, ook
voor zijn familie, helder dat de persoon in kwestie homoseksueel is. Niet veel
jongeren zullen om die reden van deze mogelijkheid gebruik maken. Ook speelt
deze aantekening hem later parten bij sollicitatie bij overheid en bedrijfsleven,
omdat hij overal zijn militaire kaart moet laten zien.
2.3.5 Alleenstaande minderjarigen
Kinderen in Iran zijn vanaf hun 18e (zonne) jaar handelingsbekwaam. In
uitzonderingsgevallen, zoals beschreven in het vorige algemeen ambtsbericht van
augustus 2012, worden kinderen op jongere leeftijd als handelingsbekwaam
beschouwd. Daarin is geen verandering gekomen in deze verslagperiode. Volgens
burgerlijk recht (artikel 2010 van het Burgerlijk Wetboek) zijn jongens meerderjarig
vanaf hun 15e maanjaar (=14 jaar en 7 maanden) en meisjes vanaf hun 9e
maanjaar (=8 jaar en 9 maanden). Vanaf deze leeftijden geldt ook de
strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zie in dit verband ook hoofdstuk 2.1.3 van dit
algemeen ambtsbericht over het wetsontwerp jeugdstrafrecht en het wetsontwerp
afschaffing doodstraf voor minderjarigen.270
In de verslagperiode hebben zich – afgezien van wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht- geen relevante ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot rechten
en plichten van minderjarigen. Ook in het verkrijgen van identiteitsdocumenten is
voor hen niets veranderd ten opzichte van het vorige algemeen ambtsbericht van
augustus 2012.
Opvangmogelijkheden voor kinderen
Kinderen die geen ouders meer hebben worden in beginsel opgevangen binnen de
extended family. In theorie regelt de State Welfare Organisation (Behzisti) de
opvang van andere alleenstaande kinderen, maar deze tehuizen hebben meer het
karakter van een tuchthuis. De Behzisti rekent het ook niet tot haar taak zich te
ontfermen over uitgeprocedeerde minderjarige asielzoekers.
Verder zijn er in Iran enkele tehuizen van charitatieve instellingen voor geestelijk
gestoorde kinderen en de gemeente Teheran biedt op een paar plekken opvang aan
daklozen aan, maar die zijn niet specifiek voor kinderen bedoeld.271
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Vanwege het gebrek aan capaciteit en opvangmogelijkheden om alle alleenstaande
kinderen op te vangen leven tienduizenden kinderen in Iran op straat. Betrouwbare
cijfers hierover zijn niet voorhanden. Meerdere veelal kleinschalige Iraanse ngo’s
trekken zich het lot van alleenstaande kinderen aan.
Begin 2010 is onder het Iraanse ministry of Justice het National Body for Monitoring
the Convention on the Rights of the Child opgericht. Dit orgaan is verantwoordelijk
voor de coördinatie van en rapportage over de implementatie van de Conventie van
de Rechten van het Kind.
2.3.6 Militaire dienstplicht
In Iran worden alle mannen bij het bereiken van de leeftijd van achttien jaar in het
kader van de dienstplicht opgeroepen om zich te laten keuren.272 Hiertoe dienen zij
zich binnen een maand na het begin van het Iraanse kalenderjaar waarin zij achttien
jaar worden, te melden bij de militaire autoriteiten. Via media, zoals kranten of radio
en televisie, wordt gemeld dat mannen die geboren zijn in een bepaald jaar, zich
moeten melden bij het lokale bureau van dienstplicht. Voor studenten bestaat de
mogelijkheid in aanmerking te komen voor uitstel van de dienstplicht.
Studenten worden geacht binnen zes maanden na de studie alsnog hun dienstplicht
te vervullen. Deze periode kan in de praktijk uitlopen wegens vertraging in de
administratieve afhandeling.273 Indien betrokkene zich niet binnen die periode bij de
militaire dienstplichtautoriteiten heeft gemeld, wordt hij gezien als
dienstplichtontduiker of dienstweigeraar. Iran kent geen vervangende dienstplicht.
Gewetensbezwaren worden niet erkend in de Iraanse wetgeving. Volgens artikel 40
van de Armed Forces Penal Law is het ontduiken van de militaire dienstplicht
strafbaar met een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar, of een verlenging
van de militaire dienstplicht. Dienstplichtontduikers kunnen voorts te maken krijgen
met onthouding van sociale en civiele rechten, waaronder het recht op werk,
onderwijs of het opzetten van een eigen bedrijf (zie dienstweigeraars en
deserteurs).
Het is sinds 21 maart 2001 voor Iraniërs die in Iran wonen officieel niet meer
mogelijk de militaire dienst af te kopen. Het afkopen van de dienstplicht binnen Iran
zou in de praktijk pas aan banden zijn gelegd sinds het aantreden van Ahmadinejad
als president in 2005. Voor zover bekend is het afkopen van de dienstplicht nog wel
mogelijk voor Iraniërs die in het buitenland verblijven, mits ze Iran voor januari
2004 hebben verlaten. Er is geen mogelijkheid om bij vervulling van de dienstplicht
te opteren voor het reguliere leger of de Revolutionaire Garde, tenzij men reeds
voor de oproep voor de dienstplicht werkzaam was voor een bepaalde organisatie.
In dat geval kan de betreffende organisatie een verzoek tot plaatsing van de
dienstplichtige indienen bij het Public Conscription Department wegens de specifieke
specialistische achtergrond van de dienstplichtige. Het selectieproces vindt min of
meer willekeurig plaats. Hierbij wordt in principe rekening gehouden met het
opleidingsniveau en expertise van de dienstplichtige, doch niet op structurele basis.
Na het voltooien van de militaire basisopleiding volgt bij het reguliere leger in een
promotiegelegenheid groepsgewijs het afleggen van de militaire eed, een soort van
standaardverklaring met het beloven van trouw aan de vlag en het Iraanse
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leiderschap. Aangenomen wordt dat eenzelfde procedure ook bij de Revolutionaire
Garde (IRGC) en de politie (NAJA) wordt gehanteerd. Of er binnen de IRGC en de
NAJA ten aanzien van het afleggen van de eed nog andere, aanvullende beloften
moeten worden gedaan, is niet bekend.
De totale duur van de dienstplicht bedraagt in principe 21 maanden per 31
december 2013.274
Het is voor een jongeman in de dienstplichtige leeftijd niet mogelijk Iran te verlaten,
indien hij de militaire dienstplicht nog niet heeft vervuld, tenzij een borgsom
(150.000.000 IRR, hetgeen ongeveer gelijk staat aan 15.000 USD) wordt betaald.
Dit laatste is van belang indien betrokkene in het buitenland wil gaan studeren.
Na voltooiing van zijn militaire dienstplicht krijgt een afzwaaiende dienstplichtige op
basis van zijn identiteitsbewijs en diploma’s die hij bij zijn indiensttreding heeft
overgelegd, automatisch een afzwaaikaart.275Aanvraag van een duplicaat van een
afzwaaikaart is mogelijk bij verlies. Hieraan zijn overigens wel enige kosten
verbonden. Voor een aanvraag in Iran dient men zich te wenden tot de militaire
dienstplichtautoriteiten die de afzwaaikaart in eerste instantie hebben afgegeven.
Een duplicaat afzwaaikaart kan ook worden aangevraagd bij een Iraanse
vertegenwoordiging in het buitenland. In dat geval zal het verlies van de
afzwaaikaart moeten worden aangetoond door middel van getuigen. De Iraanse
vertegenwoordiging zal de aanvraag voor verdere behandeling doorgeleiden naar
het Personal Status Department van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken,
hetgeen veel tijd in beslag zal nemen. In de praktijk wordt door de aanvrager
doorgaans een gevolmachtigde in Iran aangewezen, die de zaak verder afhandelt.
Vrijstelling van de vervulling van de militaire dienstplicht kan iemand krijgen, indien
hij:
de enige zoon is en zijn vader, wanneer de zoon achttien jaar wordt,
zestig jaar of ouder is;
de zorg draagt voor een gehandicapte vader, moeder, grootvader,
grootmoeder, broer of zus;
de kostwinner is van een ongetrouwde zus tot de leeftijd van vierentwintig
jaar;
broer(s) heeft die in militaire dienstplicht is(zijn), maar deze nog niet
heeft (hebben) volbracht;276
getrouwd is en een kind heeft (dit geldt alleen in vredestijd);
een handicap heeft;
mentally ill (homoseksueel) is;
hermafrodiet is;
een vader of broer heeft die gesneuveld is in de Iran-Irak-oorlog; hierbij
dient ook aan additionele voorwaarden te worden voldaan, waaronder het
vereiste dat één van de ouders nog in leven is;
kostwinner is van zijn moeder die de jure en de facto gescheiden is; en
student in het buitenland is en de militaire dienst afkoopt.
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Uit een apart document blijkt dat de persoon in kwestie vrijstelling van de vervulling
van de militaire dienstplicht heeft.
Wanneer drie van zijn broers hun militaire dienstplicht hebben vervuld, moet
volgens diezelfde bron ook de vierde broer zijn militaire dienstplicht vervullen.
Ook kunnen volgens diezelfde bron twee broers tegelijkertijd worden opgeroepen
om hun militaire dienstplicht te vervullen. Wanneer één van de broers de termijn
van zijn militaire dienstplicht nog niet volledig heeft voltooid, wordt ook de volgende
broer opgeroepen voor militaire dienst.
Vrijstelling in verband met ondersteuning van de familie (enige zoon is kostwinner
voor zijn vader, die hij volledig moet verzorgen) wordt beperkt in die zin dat
bekeken wordt of deze vader de hulp van zijn zoon ook daadwerkelijk nodig heeft,
en is niet meer voor iedereen van toepassing. De maximale leeftijd waarop men
opgeroepen kan worden als reservist is 50 jaar, tenzij sprake is van nationale
mobilisatie; in dat geval geldt de leeftijd van 60 jaar.
In principe kan voor iedere periode van dertig maanden actieve militaire dienst in
oorlogsgebied van de vader (ongeacht of hij diende bij het geregelde leger of het
IGRC) een zoon vrijstelling krijgen. Indien de vader een kortere periode diende,
maar gewond (tenminste 25% invalide) of in krijgsgevangenschap (tenminste 24
maanden) geraakte, kan dit vrijstelling voor een zoon opleveren.
Lidmaatschap van de Basij speelt volgens een bron niet per definitie mee bij het
vervullen van de militaire dienstplicht. Sommige Basij worden gewoon opgenomen in
de reguliere Iraanse strijdkrachten. Lidmaatschap van de Basij kan een
vermindering van de militaire dienstplicht tot maximaal zes maanden opleveren als
teken van waardering voor de afgelegde trainingen bij de Basij.
Voor vrouwen bestaat in Iran geen militaire dienstplicht. Vrouwen kunnen als nietwapendragende dienst nemen als beroepsmilitair, met name ook bij de politie, waar
zij ook geen wapens dragen.
Dienstweigeraars en deserteurs
Jonge mannen, die vanaf hun 18e jaar worden opgeroepen voor militaire dienst en
zich na hun oproep niet melden bij de autoriteiten, worden gezien als
dienstweigeraar. Iran kent geen vervangende dienstplicht en gewetensbezwaren
worden niet erkend. Dienstweigering of -ontduiking is wettelijk strafbaar. Bij drie
maanden dienstplichtontduiking in vredestijd (of vijftien dagen in oorlogstijd) wordt
de militaire dienstplicht verlengd met drie maanden. Bij meer dan drie maanden
dienstplichtontduiking in vredestijd (of meer dan vijftien dagen in oorlogstijd) wordt
de militaire dienstplicht verlengd met zes maanden. Bij langere
dienstplichtontduiking (één jaar in vredestijd of twee maanden in oorlogstijd)
riskeert men bovendien een strafzaak voor een militaire rechtbank.
Dienstweigeraars kunnen voorts te maken krijgen met onthouding van sociale en
civiele rechten, waaronder het recht op werk, onderwijs of het opzetten van een
eigen bedrijf.277
Bij desertie hangt de straf af van de omstandigheden waaronder de desertie heeft
plaatsgevonden, zoals oorlogs- of vredestijd, in dienst of met verlof, het type
opdracht/missie, of hij deserteerde met of zonder wapens, munitie of ander
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Indien betrokkene zichzelf alsnog aanmeldt voor de militaire dienstplicht, wordt de dienstplichttermijn als
strafmaatregel verlengd met drie maanden. Indien betrokkene wordt opgepakt wegens dienstplichtontduiking, is
sprake van een verlenging van de dienstplichttermijn met een half jaar.
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oorlogsgerei, en of de zaak onder de jurisdictie van militaire rechtbanken (in
vredestijd) of militaire krijgsraad (in oorlogstijd) valt.
Of de Iraanse autoriteiten in de praktijk een actief opsporings- en vervolgingsbeleid
tegen dienstweigeraars en deserteurs voeren, is niet bekend.
2.3.7 Afghaanse vluchtelingen
Volgens statistieken die het Iraanse Bureau for Aliens and Foreign Immigration
Affairs (BAFIA) aan UNHCR verstrekt zijn er in januari 2013 ongeveer 820.000
Afghaanse vluchtelingen bij de Iraanse autoriteiten geregistreerd. Het aantal nietgeregistreerde Afghaanse vluchtelingen zou volgens bronnen meer dan 2 miljoen
personen bedragen.278 Circa 70% van de geregistreerde vluchtelingen verblijft al 20
tot 30 jaar in Iran en is de facto geïntegreerd in de samenleving.
De Iraanse autoriteiten proberen al lange tijd van alles om illegaal in Iran
verblijvende Afghanen uit het land te verwijderen. In samenwerking met UNHCR is
tussen 2002 en 2012 een terugkeerprogramma opgezet, waarmee ongeveer 30.000
Afghanen naar hun land terugkeerden. Vanwege onvoldoende mogelijkheden in
Afghanistan keerden velen weer naar Iran terug. In 2012/20013 werd de Solutions
Strategy for Afghan Refugees in het leven geroepen door UNHCR samen met Iran,
Afghanistan en Pakistan. Doel is om Afghanen succesvol te repatriëren en te laten
re-integreren in hun land door middel van financiële steun en trainingen. Momenteel
is UNHCR nog aan het zoeken naar fondsen voor dit programma. Begin november
2013 bracht de assistent-Hoge Vertegenwoordiger voor de Vluchtelingen van UNHCR
een bezoek aan Iran. Mw. Lim verzekerde dat UNHCR door zou gaan met het
faciliteren van vrijwillige terugkeer van Afghanen naar hun land met een donatie van
$ 150 per persoon en door in Afghanistan gezondheids- onderwijs en
werkgelegenheidsprogramma’s te steunen.279
Deze activiteiten zijn echter alleen gericht op geregistreerde Afghaanse
vluchtelingen en laten het aantal illegale Afghanen ongemoeid. Op 24 augustus
2013 kondigde de autoriteiten aan dat Afghanen zonder documenten of met
tijdelijke visa op uiterlijk 6 september 2013 Iran moesten hebben verlaten of anders
gevangenschap, hoge boetes en uitzetting tegemoet moesten zien. Begin september
2013 vroeg een Afghaanse regeringsdelegatie om verlenging van deze visa en
uitstel van de maatregelen. Op dit verzoek is geen formeel antwoord gekomen,
maar de maatregelen zijn tot op heden ook nog niet uitgevoerd.280
Afghanen die voor 2001 naar Iran vluchtten, kregen vanwege de situatie in hun land
toen als groep ‘a prima facie’ de vluchtelingenstatus, en een zogenaamde amayeshkaart. Deze kaart geeft de betrokkene recht op verblijf en toegang tot
gezondheidszorg en scholing, maar is niet hetzelfde als een officiële
verblijfsvergunning. De asielprocedure is na 2001 strenger geworden en de
vluchtelingenstatus wordt enkel nog toegekend op basis van individuele beoordeling
van de asielaanvraag door de autoriteiten. UNHCR heeft geen zicht op de procedure
van de beoordeling of op het type document dat bij toekenning van de
vluchtelingenstatus wordt toegekend. Soms wordt er een zg “refugee booklet”
afgegeven. UNHCR is niet op de hoogte van substantiële verschillen voor de
behandeling van houders van een refugee booklet of van een amayesh-kaart.281
Geboorteregistratie kinderen van vluchtelingen
278
279
280
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2013 UNHCR country operations profile –Islamic Republic of Iran. Vertrouwelijke bronnen.
Vertrouwelijke bron.
Honor Afghans Right to Seek Asylum. Human right Watch ( 9 september 2013). 2013 UNHCR Country Operation
Profile –Iran.
Vertrouwelijke bronnen.
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Kinderen van vluchtelingen krijgen sinds 2009 bij hun geboorte een birth
registration paper van het ziekenhuis, vroedvrouw of de arts. Het ziekenhuis doet
bovendien automatisch aangifte van een geboorte van een kind van vluchtelingen bij
het Immigrants & Expats Office van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Niet bij
de Organization for Personal Status Registration (de ORPS), die immers alleen maar
data van Iraanse staatsburgers verwerkt. Ouders die beiden zelf over een amayeshkaart moeten beschikken, kunnen bij een lokaal BAFIA-kantoor op basis van de
births registration paper een amayesh-kaart krijgen voor hun nieuwe kind.282 Veel
vluchtelingen wachten vanwege de kosten met aanvragen van amayesh-kaarten
voor hun kinderen, totdat zij de schoolgaande leeftijd hebben bereikt. Zij moeten
dat dan doen bij het centrale BAFIA-kantoor, hetgeen de procedure moeilijker
maakt.283
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Vertrouwelijke bronnen.
Vertrouwelijke bronnen.
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Voorwaarden voor reizen voor Afghanen
Wanneer geregistreerde Afghanen een reis buiten Iran willen maken, moeten ze
beschikken over een geldig paspoort, uitgegeven door Afghaanse autoriteiten.
Verder moet een geldig terugkeervisum of een bewijs van verblijf in Iran in hun
paspoort zijn opgenomen.

2.3.8 Falyi-Koerden uit Irak284
Van de circa 91.000 in Iran verblijvende sjiitische Falyi-Koerden zouden volgens
UNHCR tussen 2003 en 2009 bijna 22.000 weer naar Irak zijn teruggekeerd. Het
merendeel van Koerden die zich nu nog in Iran bevinden zijn in het bezit van
amayesh-kaarten en worden daarom volgens UNHCR als vluchteling beschouwd. De
Iraanse autoriteiten zouden sinds 2012 voor enkele van hen een
naturalisatieprocedure zijn begonnen. Bijzonderheden over de voortgang ontbreken
echter. Ondertussen zouden Iraakse autoriteiten wel bereid zijn om documenten te
verstrekken aan die Falyi-Koerden in Iran die een band met Irak kunnen aantonen.
Bijvoorbeeld door een Iraaks identiteitsdocument of geboortecertificaat te tonen. De
Iraakse ambassade in Teheran zou zich met deze kwestie bezig houden.285
Vertrouwelijke bronnen zijn in de verslagperiode niet op de hoogte van gedwongen
uitzettingen van Falyi-Koerden die niet de Iraanse nationaliteit hebben. Of FalyiKoerden, die niet de Iraanse nationaliteit bezitten, weer tot Iran worden toegelaten,
is niet bekend bij UNHCR, omdat deze organisatie bij de Iraans-Iraakse grens de
vluchtelingenstroom niet monitort.286

3.

Migratieproblematiek

Migratie naar Iran
Sinds de vorige verslagperiode is het aantal Syrische vluchtelingen in Iran
toegenomen. Begin november 2013 verbleven bijna 200.000 Syriërs in het land,
waarvan velen in Isfahan.287 Verder blijven mensen uit Afghanistan, Pakistan en
Bangladesh legaal en illegaal de grens met Iran oversteken om zich daar te
vestigen of door te reizen naar omliggende staten (smokkelactiviteiten spelen hierbij
een grote rol). De meest gebruikte overgangsplaatsen liggen in Sistan-Baluchistan
en rond de Golf van Oman. Als illegalen bij de grens worden opgepakt, worden zij in
speciale kampen ondergebracht in afwachting van hun terugkeer naar het land van
herkomst.
Migratie uit Iran
Vanwege de slechte economische situatie (met ongeveer 40 % inflatie, onder meer
als gevolg van de internationale sancties) is de wens Iran te verlaten groot, zeker
onder jongeren. Daarnaast ontvluchten veel Iraniërs om politieke redenen het land.
De meeste Iraniërs die Iran verlaten hebben, bevinden zich in de Verenigde Staten,
Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Arabische
Emiraten en Zweden. Sommigen wagen zich op bootjes op weg naar Australië via
tussenstations in Pakistan, Afghanistan of Sri Lanka. In 2013 zijn meerdere bootjes
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Zie ook het op 3 oktober 2001 (kenmerk DPV-AM-705441) uitgebrachte algemeen ambtsbericht IranIrak/Iraanse Fayi-Koerden en Irakezen van Iraanse afkomst.
Vertrouwelijke bronnen.
Vertrouwelijke bron.
www.UNHCR.com/Iran. (5 november 2013)
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met vluchtelingen tussen Indonesië en Australië gezonken. Onbekend is hoeveel
Iraniërs daarbij omkwamen.
Turkije
Veel (dissidente) Iraniërs zijn als gevolg van de onrust en toegenomen repressie na
de presidentsverkiezingen van juni 2009 Iran (tijdelijk) naar Turkije gevlucht.
Gedurende de verslagperiode waren berichten dat deze personen in Turkije
slachtoffer zijn geworden van intimidatie, bedreiging en mishandeling door de
Iraanse veiligheidsdienst die ook actief is in Turkije.288
Activiteiten internationale organisaties
In Iran zijn diverse internationale (hulp)organisaties actief, waaronder de United
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), United Nations Development
Programme (UNDP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United
Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations World Food Programme (WFP),
het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), Médecins Sans Frontières, en
International Organization for Migration (IOM).
De activiteiten van UNHCR in Iran richten zich op de opvang en gefaciliteerde
terugkeer naar Afghanistan en Irak van personen die eerder uit die landen zijn
gevlucht en die officieel zijn geregistreerd in Iran. Van Iraanse kant werkt het
ministry of Repatriation and Refugees (de MORR) hieraan mee.289
Syrische vluchtelingen
Behalve de 200.000 Syriërs die naar Iran zijn gevlucht, probeert Iran ook kampen in
Jordanië financieel te steunen die in het afgelopen jaar grote aantallen Syrische
vluchtelingen extra moesten opnemen.290
Overige vluchtelingen
Volgens UNHCR verblijven nog 42.000 vluchtelingen uit Irak in Iran. Ook in deze
verslagperiode is UNHCR bezig geweest met de repatriëring van deze vluchtelingen.
Volgens opgaaf van de Iraanse autoriteiten verblijven nog ongeveer 30.000
vluchtelingen van andere nationaliteiten (Tadjieken, Bosniërs, Azeri, Eritreërs,
Somaliërs, Bengalezen en Pakistani) in Iran. UNHCR heeft geen toegang tot hen en
beschikt niet over verdere informatie.291
Terugkeer
Over de behandeling van teruggestuurde asielzoekers is weinig bekend, behalve dat
websites van oppositiebewegingen melding maken van het inleveren van paspoorten
of laissez-passer bij binnenkomst in Iran. Ook zouden ze aan de grens enkele
vragen moeten beantwoorden. Over straffen of een strengere aanpak is niets
bekend.292
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