Ter gelegenheid van de
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EUROPA moet zich aan haar
principes houden in de omgang met
IRAN
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Samenvatting
Dit beleidsoverzicht accentueert de grove mensenrechtenschendingen door het Iraanse regime tegen
haar eigen bevolking. Het vraagt vooral de aandacht voor het scherp stijgende aantal executies, de
willekeurige opsluiting van rechtsactivisten en de situatie van vrouwen, minderheden en kinderen
onder President Hassan Rohani’s regering. En verder biedt dit overzicht een blik op de destructieve
en destabiliserende rol van Iran in de regio in het licht van de huidige conflicten die door het Midden
Oosten en Noord-Afrika razen. De niet aflatende steun van Iran aan terrorisme en aan sterke mannen
als Bashar al-Assad van Syrië is een van de diepste oorzaken van de huidige humanitaire crisis aan de
drempel van Europa. Dit overzicht houdt vol dat versterking van de relaties met Iran, geïnitieerd als
gevolg van de nucleaire deal van 14 juli 2015 door de internationale gemeenschap, afhankelijk moet
worden gemaakt van verbetering van de mensenrechtensituatie, inclusief een onmiddellijk
moratorium op executies, en van onmiddellijke beëindiging van Teherans bemoeienis met de interne
aangelegenheden van buurlanden door middel van door de staat gesponsord terrorisme.
Voortbordurend op de resultaten van Europa’s mensenrechten na de Tweede Wereldoorlog en in de
geest van de laatste Helsinki Akkoorden van 1975, zal dit beleidsoverzicht benadrukken dat de
Europese Unie niet haar waarden moet verkwanselen in de omgang met Iran.
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Woord vooraf
Door Paolo Casaca, Uitvoerend Directeur
Europese verzoeningspolitiek maakt de Europese Orde stuk
Men is het er algemeen over eens dat het hoogtepunt van een “Europese Orde”1 de Helsinki
Verklaring van 1975 was, overeengekomen door de Verenigde Staten, Canada en alle Europese
landen uitgezonderd Albanië. In het Helsinki-akkoord waren de twee tegengestelde machtsblokken
instaat tot het maken van een welbegrepen agenda die samengevat werd in tien punten die het
herdenken waard zijn:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Onafhankelijke gelijkheid, respect voor de rechten inherent aan onafhankelijkheid
Terughoudendheid in dreiging of in gebruik van macht
Onschendbaarheid van grenzen
Territoriale integriteit van Staten
Vredevolle setting van discussies
Geen inmenging in elkaars binnenlandse zaken
Respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden, inclusief de vrijheid van
overtuiging, van geweten, godsdienstvrijheid of geloof
Gelijke rechten en zelfbeschikking voor volkeren
Samenwerking tussen staten
Te goeder trouw naleven van volkenrechtelijke verplichtingen

Het Helsinki-akkoord zou misschien niet mogelijk zijn geweest zonder de ontstane ontspanning in
1971 tussen de twee supermogendheden van die tijd. Hoe dan ook, geen ander politiek instrument
dan het Helsinki-akkoord zou zo belangrijk worden in het mogelijk maken voor de burgers van de
Oostbloklanden tot bestrijding van het Sovjettotalitarisme, en uiteindelijk zo beslissend zijn in de
komst van de Perestroika en de daarop volgende veranderingen. En het allerbelangrijkste: het hielp
een oorlog te voorkomen.
Net voor het einde van deze confrontatie in de Oude Wereld kwam er een nieuwe met de vestiging
van de Islamitische Republiek Iran in 1979, die brutaalweg en compromisloos al deze tien principes,
die vitaal waren geweest voor de zich nog steeds ontwikkelende “Europese Orde”, wegvaagde. Zowel
de geest als de letter van de Constitutie van de Iraanse theocratie staan lijnrecht tegenover de
Helsinki overeenkomst: verwerping van vrijheid, democratie, mensenrechten of nationale
onafhankelijkheid; omzetting van de Jihad in moderne terroristische oorlogsvoering en promotie van
ideologisch imperialisme, dat zich vertaalt in constante en destabiliserende bemoeienis met
binnenlandse zaken van landen in de regio. Met deze middelen zetten de heersende Iraanse
geestelijken een uitdaging neer die door het Westen niet begrepen is.
Religieus fanatisme is door de menselijke geschiedenis heen altijd een instrument geweest voor
projectie van politieke macht, alhoewel met de komst van de Reformatie en de Verlichting haar
belang grotendeels afgenomen is in het Westen. Sinds de Islamitische Revolutie in Iran kwam het
1

Soms ook de “Nieuwe Europese Orde” genoemd, een aanduiding die ook door een fascistische beweging in
het begin van de jaren '50 werd gebruikt. Om die reden achten we die aanduiding niet geschikt.
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religieus fanatisme terug als fundamentele geopolitieke realiteit, maar de Westerse manier van
denken was niet instaat deze nieuwe historische wending te begrijpen. Na de machtsgreep in 1979
begon de theocratie in Iran meteen met haar onmenselijke en achterlijke agenda op te leggen in het
land, terwijl ze tegelijk haar fundamentalistische ideologie en heerschappij als model ging exporteren
naar Libanon, Jemen, Afghanistan en Irak via religieuze medesektariërs. De theocratie was ook
instaat tot het aansturen van fanatieke Moslimgroeperingen, direct of indirect, in landen als SaoediArabië, Algerije of Palestina en zelfs tot het institueren van nauwe samenwerking met andere
antidemocratische, maar seculiere krachten, in landen als Noord-Korea of Venezuela. Ze stampte een
netwerk van bondgenoten en van internationale spelers uit de grond die openlijk de progressieve en
vreedzame internationale orde trotseerde en destabiliseerde die opgekomen was vanuit de Koude
Oorlog.
Een van de best gedocumenteerde zaken was de oprichting van de “Jund Al Islam” op 1 september
2001. De groep zou zich later gaan ontwikkelen via meerdere fusies en veranderingen tot wat nu
bekend is als “Daesh”, “ISIL”, “ISIS”, of “het Kalifaat”2. De vingerafdrukken van het Iraanse regime op
deze entiteit zijn duidelijk en zonder weerspraak.
Ondanks alle bewijzen van banden tussen de Iraanse theocratie en ISIS sinds de oprichting van de
laatste, lijkt het Westen voorbestemd te geloven dat Teheran kan worden beschouwd als een
bondgenoot in de strijd tegen deze enorm barbaarse Jihadistische groepering. Pas nadat de
Nationale Verzetsraad van Iran (NCRI) publiekelijk het Iraanse nucleaire programma3 had
veroordeeld, waarin het Westen volledig heeft gefaald, ging het Westen eindelijk wat aandacht
schenken aan de agressieve bedoelingen van het regime.
Gedurende dertien lange jaren die volgden, vond een serie van sancties en onderhandelingen tussen
de internationale gemeenschap en Iran plaats, eindigend in een internationaal akkoord over het
nucleair programma van Iran, ondertekend in Wenen op 14 juli 2015. De ondertekenaars waren Iran,
de P5+1 (de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad – China, Rusland, de Verenigde Staten,
Frankrijk en Groot-Brittannië – en Duitsland), en de Europese Unie.
De Iran-deal van 2015 is, net als de Helsinki overeenkomst van 1975, meer een informele
overeenkomst dan een internationaal Verdrag. Het streeft ernaar een verwoestend nucleair conflict
te voorkomen, en het is bereikt na marathon onderhandelingen die meer dan een tiental jaar bleven
voortslepen. De deal wordt door sommigen gezien als mijlpaal voor de internationale politiek.
De twee overeenkomsten wijken echter van elkaar af op belangrijke punten. Waar de Helsinkiovereenkomst een overwinning was voor een consistent pakket van waarden, zegt de overeenkomst
van Wenen geen enkel woord voor een van deze waarden – impliciet overrulet ze die -, ze brengt
het internationale akkoord terug tot een soort technische nucleaire verpakking met een korte
tijdsduur. De verpakking sluit ook de mogelijkheid tot ontwikkeling van Iraanse raketten niet uit en
die wordt nu juist beschouwd als een van de drie hoofdelementen van elk nucleair
wapenprogramma.

2

Brisard, Jean-Charles “Zarkaoui, le nouveau visage d’Al-Qaida" Fayard, 2005.
De eerste publieke onthulling van het programma vond plaats door Alireza Jafarzadeh op 14 augustus 2002.
Zie http://www.voanews.com/contentinfographics/iran-nuclear-negotiations/1788545.html (24-11-2015)
3
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De overeenkomst werd bereikt te midden van grootschalige Iraanse bemoeienis in Libanon, Syrië,
Irak en Jemen en ook hardhandig optreden tegen mensenrechten in Iran, met massa-executies en
vervolging van Iraanse burgers, die koppig werden genegeerd door de onderhandelaars uit de
internationale gemeenschap. Men zou kunnen denken dat dit volledig loslaten van de tien principes
uit de “Europese Orde”, zoals neergezet in Helsinki, te wijten was aan andere internationale machten
die zichzelf ervan los wilden maken; maar de Europese leiders hebben zichzelf nu te kijk gezet als de
grootste enthousiastelingen voor deze rampzalige misstap.
Ongeacht de technische aspecten van de nucleaire deal met Iran – die totnogtoe het publieke debat
erover hebben gedomineerd – zouden we niet het zicht moeten verliezen op het feit dat haar
belangrijkste gevolg een complete aanval is op de gemeenschappelijkheid van
mensenrechtenprincipes, en een terugval in betekenisvolle humanitaire en Europese resultaten van
het Helsinki-akkoord, dit alles in de naam van technische nucleaire zaken samen met een kortzichtige
en verstoorde kijk op de Jihadistische uitdaging.
De Europese Orde van Helsinki is echt toe aan een volledige herziening. Europa was nog niet in staat
de consequenties van de instorting van het Sovjetimperium te boven te komen, die leidde tot de
hernieuwde opkomst van een agressief imperialistisch Rusland dat nu Oekraïne aan het treiteren is,
de Oostelijke randen van de Europese Unie destabiliseert en zich nu op een destabiliserende manier
bezighoudt met het Midden Oosten. De overeenkomst van Washington, grotendeels vergelijkbaar
met het Helsinki-akkoord, leidde tot een ernstige crisis die nog geen solide en houdbaar alternatief
heeft gevonden. Anderszins heeft ook de milieuagenda van Rio aan kracht verloren en een veelheid
van haar onderwerpen worden niet gevolgd door Europese stappen.
Onder Zuid-Europa kwam de zogenoemde Arabische Lente – voorafgegaan door een Iraanse in 2009
– die niet werd begrepen noch vergezeld. In afwezigheid van een stevig door Europa gesponsord
alternatief voor vrijheid en democratie zorgden Islamisten voor ontsporing van het proces van
Tunesië tot Egypte, en erger nog; in Irak en Syrië werden de aspiraties voor vrijheid neergesmakt
door de Iraanse theocratie en haar marionetten.
De theocratische uitdaging holde de Europese Orde verder uit tot het punt waarop het zelfs moeilijk
is te zien of ze nog wel bestaat. De Iraanse nucleaire deal heeft een nieuwe tijd ingeluid van een
nucleaire wedloop tussen Irans buren. Zoals verwacht, gingen Egypte, Jordanië, Saoedi-Arabië en de
Emiraten meteen nucleaire plannen maken, opzichtig vreedzaam en gedreven door energiezorgen,
paradoxaal gelijk met een grote daling van de olieprijzen.
De oorverdovende stilte van de Westerse mogendheden wat betreft de grove schending van
mensenrechten, internationaal recht en territoriale integriteit van de buurlanden door de theocratie,
allemaal opgeofferd voor de ondertekening van de deal, dreunde door de gehele regio. Het zond een
duidelijke boodschap aan alle politieke actoren dat het Westen haar geloofwaardigheid was verloren,
dat mensenrechten en territoriale integriteit niet langer grote issues waren die overwogen moeten
worden, en dat enkel macht het criterium is.
Een van de bijeffecten van deze stand van zaken is de vluchtelingencrisis. Toen het Westen faalde
qua reactie op de grootschalige slachting die gepromoot werd door Irans vrienden in Syrië, met
marteling van en moord op allen die verdacht werden van oppositievoering, vatenbombardementen
van woonwijken, wijdverspreid gebruik van chemische wapens tegen burgers – om maar de
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duidelijkste en ergste schendingen van mensenrechten te noemen -, werden miljoenen burgers
gedwongen te vluchten. Op hun beurt vonden de Islamitische fundamentalisten, die het enige
getolereerde alternatief waren vanaf het begin, deze omstandigheden rijp voor het uitvoeren van
hun radicaliseringagenda.
Dat deze toestand enorme consequenties zou hebben voor Europa, zou niet moeilijk voorstelbaar
moeten zijn voor enige toeschouwer. De verrassing en de crisis zoals gevoeld werd door de Europese
leiders in het aanzicht van de enorme instroom van vluchtelingen, lijkt te bevestigen dat zij niet in
staat zijn te begrijpen wat de basis is van een succesvolle internationale rechtsorde en de
hoofduitdagingen daartegen. De hulpeloze manier waarop Europa bezig is beleid te ontwikkelen voor
het omgaan met Iran, de Syrische oorlog en de vluchtelingencrisis – alsof dat geen verschillende
aspecten zouden zijn van dezelfde zaak – laat zien hoe de verzoeningspsychose voorkomt dat het
Europese bestuur enig samenhangend denkpatroon kan formuleren voor de politieke uitdagingen
waar ze voor staat.
Europa's leiders lijken bezeten te zijn van het verwerven van commerciële voordelen ongeacht de
politieke gevolgen, in een strategie die naar alle waarschijnlijkheid het hele Europese bouwwerk zal
verwoesten als deze niet duidelijk en beslist wordt omgekeerd. De recente migrantendeal tussen de
EU en Turkije is een duidelijke aanwijzing dat Europa meer bezig is met symptoombestrijding dan
met de echte oorzaken. Degenen die aannemen dat zij vrede zullen krijgen door verzoeningspolitiek
met totalitaire beesten, waarbij zij hun basisprincipes verloochenen, hebben weinig geleerd van de
geschiedenis, want zij zullen hun principes verliezen en de vrede op het spel zetten.
De Europese Unie is er hard aan toe de Europese Orde te heroverdenken en opnieuw te maken, de
Orde die zij ontwikkelde tot de huidige vorm en die hielp bij het diepgaand beïnvloeden van de
houding van buurlanden ten opzichte van elkaar. Waar deze heroverweging verschillende kwesties
op onder meer het gebied van handel, monetaire zaken, investeringen en milieu moet betreffen, zijn
de hoofdpunten die in overweging moeten worden genomen de tien punten van de Helsinki Acte van
1975.
Waar de erfenis van Helsinki fijner afgestemd moet worden met de toepasbaarheid van de doelen
van Wilson wat betreft respect voor landen en volken, moeten haar kernboodschappen van respect
voor mensenrechten en fundamentele vrijheden, inclusief vrijheid van meningsuiting,
gewetensvrijheid, godsdienstvrijheid, net als vrede, internationaal recht, volkenrecht en territoriale
rechten van Staten bevestigd en versterkt worden.
De Europese Unie zou een vredes- en ontwikkelingsinitiatief moeten lanceren in de Arabische wereld
om de huidige massamoorden door statelijke, semistatelijke, en niet-statelijke spelers, het misdadig
gebruik van chemische en andere massavernietigingswapens en de verderfelijke inmenging van nietArabische spelers te stoppen. Ze zou vreedzame oplossingen moeten verzekeren, die respectvol zijn
ten opzichte van alle volkeren die verwikkeld zijn in de strijd, en de bestaande staten in de Arabische
wereld moeten houdbare ontwikkelingsperspectieven krijgen.
De EU moet op stevige toon eisen van de Iraanse autoriteiten dat zij respect hebben voor alle
bovengenoemde mensenrechten en voor de territoriale integriteit van de buurlanden, en dat ze
direct stoppen met het exporteren van het terrorisme. De EU moet van de vervulling van deze eisen
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een noodzakelijke voorwaarde vooraf maken voor elke mogelijke verbetering in de bilaterale
betrekkingen.
De EU moet haar vluchtelingen, handels en defensiebeleid ontwikkelen tot een samenhangend,
intelligent en principieel geheel. De ogen sluiten voor de slachtingen die aangericht worden door de
theocratie van Iran of door de bondgenoten in Syrië, zodat commerciële mogelijkheden uitgebaat
kunnen worden ongeacht de humanitaire impact , waar de vluchtelingeninstroom er één van is, is
een recept voor een ramp.
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1. Iraanse mensenrechtenoorlog
1.1

Doodstraf en massa-executies

De Iraanse autoriteiten executeren per hoofd meer mensen dan enig ander land in de wereld.
Volgens het laatste rapport door Ahmed Shaheed, de Speciale Rapporteur voor de situatie van de
mensenrechten in Iran, is het aantal executies exponentieel gestegen sinds 2005, met een piek in
2014 van 753 executies4. Amnesty International bracht in juli 2015 een rapport naar buiten, dat
specificeerde dat de Iraanse autoriteiten 694 mensen hebben geëxecuteerd tussen 1 januari en
15 juli 2015, en karakteriseerde dit als “nog nooit voorgekomen piek van executies in het land”5.
Said Boumedouha, de onderdirecteur van het Programma Midden-Oosten en Noord-Afrika van
Amnesty International, gaf aan: “Irans stijgende executie aantal in de eerste helft van dit jaar
schildert een sinister beeld van de machinerie van de staat, die vooraangekondigde, juridisch
gesanctioneerde moorden begaat op massieve schaal.”6 Bovendien voorspelde Boumedouha
voorspelde in juli dat “Wanneer de Iraanse autoriteiten deze afgrijselijke hoeveelheid executies
blijven uitvoeren, wij waarschijnlijk meer dan 1000 door de staat goedgekeurde doden zullen zien
aan het einde van dit jaar”.7 Een uitspraak die pas nog door de Speciale Rapporteur voor de situatie
van de mensenrechten in Iran werd herhaald8.

4

http://shaheedoniran.org/wp-content/uploads/2015/10/SR-Report-Iran-Oct2015.pdf (29-10-2015)
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/irans-staggering-execution-spree/ (29‐10‐2015)
6
Idem.
7
Idem.
8
http://america.aljazeera.com/articles/2015/10/27/un-executions-in-iran-could-top-1000-in-2015.html (2910-2015)
5
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Volgens Ahmed Shaheed was 69 % van het aantal executies in de eerste helft van 2015 vanwege
overtredingen die te maken hadden met drugs. Shaheed beargumenteerde dat de meerderheid van
het aantal executies in strijd was met internationale wetten, die het gebruik van de zwaarste straf
verbieden in het geval er sprake is van niet-gewelddadige overtredingen en bij minderjarigen9.
In oktober riepen Europarlementariërs de EU ertoe op om het geld van de belastingbetalers niet te
gebruiken voor het financieren van executie van mensen overzee die werden beschuldigd van
drugsdelicten. In een resolutie, aangenomen door 569 voor met 38 tegen, riepen de Parlementariërs
de Europese Commissie en de lidstaten op tot: “Herbevestigen van het categorisch principe dat
Europese hulp en bijstand, inclusief voor UNODC10 antidrugsprogramma’s, niet bedoeld is voor hulp
bij wetgeving die leidt tot doodstraffen en executies van gedetineerden”.11
Volgens “The Guardian”12 heeft de EU meer dan 72 miljoen Euro gegeven aan UNODC projecten die
gericht waren op “georganiseerde misdaad en drugshandel”, dit geld werd besteed voor toerusting
en training van narcoticabrigades in Iran.
In 2005 kritiseerde Europarlementariër Paolo Casaca fel het EU-beleid van financiering van de Iraanse
autoriteiten om drugstransport te bestrijden; dat geld kwam uiteindelijk in de zakken van de IRGC,
die verantwoordelijk is voor bestrijding van smokkel. De zeer lage prijs en de enorme hoeveelheden
heroïne in Teheran werpen een behoorlijke twijfel op over de betrokkenheid van de Iraanse
autoriteiten bij een serieus gevecht tegen de drugshandel.13
Naast de twijfelachtige effectiviteit van de Europese hulp aan Iraanse autoriteiten voor
antidrugsprogramma’s noemde de heer Casaca nog drie hoofdredenen op om dit beleid niet door te
zetten: 1. Steun aan het Iraanse drugsbestrijdingbeleid is steun aan wijdverspreid gebruik van de
doodstraf, duidelijk in tegenspraak met Europese beginselen, 2. Door gebrek aan transparantie en
betrouwbaarheid van het Iraanse juridisch systeem is het heel waarschijnlijk dat drugshandel wordt
gebruikt als voorwendsel voor politieke of burgerlijke vervolging, en 3. Gegeven de verwikkeling van
de IRGC zelf in de drugshandel, is de aanname heel groot dat het hoofddoel van de IRGC is om af te
komen van de concurrentie voor zijn voordelige handel. In feite zijn er verschillende rapporten die de
IRGC beschuldigen van het zelf meedoen aan de drugshandel.14
Volgens Amnesty International worden doodstraffen in Iran opgelegd door rechtbanken met een
groot gebrek aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid en met vage termen, uitgebreid overtredingen
of daden beschrijvend die helemaal niet beschreven moesten worden, laat staan dat er de zwaarste
straf gevonnist moet worden15. De recente zaak van Mahmoud Ali Taheri16 kan als voorbeeld dienen.
Taheri, de oprichter van een spirituele beweging, werd in augustus door een Revolutionaire
9

Idem.
UN Office on Drugs and Crime.
11
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BMOTION%2BP8-RC-20150998%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN (29-10-2015)
12
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/19/un-fund-iran-anti-drugs-programme-executions-unodcdeath-penalty (23-11-2015)
13
Vraag 2298/05 in http://www.europarl.europa.eu/bulletins/pdf/01c_bu-a(2005)08_en.pdf (23-11-2015)
14
Zie bijvoorbeeld: http://acdemocracy.org/the-revolutionary-guards-international-drug-trade/ (23-11-2015)
15
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/irans-staggering-execution-spree/ (29-10-2015)
16
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/08/245826.htm (29-10-2015)
10
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rechtbank ter dood veroordeeld op beschuldiging van “corruptie op aarde” voor het louter
uitoefenen van zijn recht op godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting, die in internationale
wetgeving zijn vastgelegd.

1.2

Willekeurige opsluiting

Tussen 2011 en 2013 kwam de Werkgroep Willekeurige Opsluiting (WGAD) met tien juridische
adviezen over journalisten, advocaten, een christelijke voorganger en een student activist17. De
WGAD bevestigde dat 12 van de 13 mensen die het doel waren van haar onderzoek leken te zijn
gedetineerd louter vanwege het uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting, het hebben
van een opinie, godsdienst, geloof of vereniging18. De WGAD riep de Iraanse autoriteiten op deze
mensen direct vrij te laten, maar deze oproep is onbeantwoord gebleven.
Op 3 mei 2015 daagde het Revolutionair gerechtshof Narges Mohammadi, een prominente Iraanse
mensenrechtenactiviste, voor beschuldiging van “acties tegen de nationale veiligheid en anti
regeringspropaganda” en andere “recente acties”, die ook betrokkenheid bij vreedzame campagnes
tegen de doodstraf en geweld tegen vrouwen bevatten. Gedurende de laatste vijf jaar is Mohammadi
systematisch lastiggevallen door juridische ambtenaren en agenten van het Iraanse Ministerie van
Inlichtingen en Veiligheid in verband met haar activiteiten, met als resultaat dat zij psychisch
afknapte. Ze werd op 5 mei 2015 gedetineerd louter voor het vreedzaam uitoefenen van haar
rechten op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering, en wacht nog steeds haar
rechtszaak af, die tot nu toe al minimaal drie keer is uitgesteld.
Op 1 augustus leed Mohammadi aan gedeeltelijke verlamming en werd ze naar het ziekenhuis
gebracht, waar het personeel concludeerde dat zij onderzocht en behandeld moest worden door
specialisten. Maar de Iraanse autoriteiten negeerden dit advies en brachten haar terug naar de
gevangenis. Ze onthielden haar zodoende dringend nodige medische behandeling, alweer een grove
schending van haar mensenrechten.
Als onderdeel van haar campagne voeren ontmoette Narges Mohammadi het toenmalig Hoofd van
Buitenlandse Zaken van de EU, mevrouw Catherine Ashton, in maart 2014 ter gelegenheid van de
Internationale Vrouwendag in de Oostenrijkse ambassade in Teheran19. Barones Ashton
onderstreepte dat “Het hoofddoel van dit bezoek was om, als EU hoogste vertegenwoordiger zijnde,
een kans te hebben met Iran te spreken over de mogelijkheid tot het hebben van een betrekking met
Iran in de toekomst”, en ze voegde toe: “Niet verrassend is dat er een grote focus ligt op
mensenrechten: ik ontmoette vrouwelijke activisten op de Internationale Vrouwendag en sprak met
hen over de situatie waar vrouwen zich in bevinden en over het werk waar zij in betrokken zijn, van
journalisten tot degenen met relaties tot Afghaanse vluchtelingen, mensen die werken in het
spectrum van de burgerlijke samenleving en over het belang van burgerlijke samenleving”20.
Het was niet verbazend dat de ontmoeting van Ashton met mensen als Narges Mohammadi en
Gohar Eshghi, de moeder van de Iraanse blogger Sattar Behesti die in gevangenschap stierf zonder
toegang tot zijn familie of advocaat, de woede opwekte van de mensen van de harde lijn in Teheran.
17
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Volgens Narges Mohammadi’s verslag van deze ontmoeting “huilde Ashton toen ze Eshghi
omhelsde”. Ze voegde toe: “Ashton zei tegen Eshghi dat zij, omdat zijzelf moeder is, kon begrijpen
hoe het is om je kind op die manier te verliezen”21.

Catherine Ashton, chef buitenlandse zaken van de Europese Unie, tijdens een ontmoeting met Narges
Mohammadi, Iraanse mensenrechtenactiviste, en Gohar Eshghi, moeder van Sattar Beheshti die in
Iraanse gevangenschap stierf.

Catherine Ashton (L) omhelst Gohar Eshghi (R), moeder van de Iraanse blogger Sattar Beheshti die in
gevangenschap stierf.

21

Idem.
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De krant Javan, die aan de IRGC is verbonden, publiceerde een artikel dat de ontmoeting van
Baroness Ashton met vrouwenactivisten bekritiseert. In de foto bij het artikel is de gestalte van Gohar
Eshghi, de moeder van de overleden blogger Sattar Beheshti, volledig verwijderd.

Narges Mohammadi, vastgeketend aan een ziekenhuisbed en onthouden van medische behandeling
van een steeds slechter wordende neurologische conditie.
13

Een ander recent voorbeeld van willekeurige opsluiting door Iraanse autoriteiten is die van de jonge
vrouwelijke activiste Atena Farghadani, die gevangengenomen werd in Teheran in augustus 2014
voor het tekenen van een satirische cartoon die wetgevers neerzette als apen, koeien en andere
dieren. Door middel van haar tekening protesteerde Atena tegen een wet die vrijwillige sterilisatie
criminaliseert en die toegang tot anticonceptie en tot hulp bij gezinsplanning inperkt22. Atena werd
vier maanden later vrijgelaten en zette een video op YouTube in december 2014, waarin zij
protesteerde tegen vrouwelijke gevangenisbewakers in de Evin-gevangenis die haar hadden
gemarteld, haar hadden uitgescholden en gedwongen zich naakt uit te kleden voor een lichamelijk
onderzoek23. Zij schreef ook een open brief aan de Opperste Leider van Iran, Ali Khamenei,
aanstippende dat: “Ik weet … dat ik terecht zal staan in een rechtbank die “onrecht” schreeuwt. Ik
kom te staan voor een rechter die jarenlang de rechtsbalans heeft vertekend. Wat u “een belediging
aan vertegenwoordigers van het parlement door cartoons” noemt, zie ik als een artistieke uiting van
het … parlement dat onze samenleving niet verdient”24.
Atena werd vervolgens weer gearresteerd in januari 2015 en veroordeeld tot 12 jaar en negen
maanden in mei 2015 voor louter uitoefening van haar rechten op vrijheid van meningsuiting,
vereniging en vergadering. Verder rapporteerde Amnesty International in oktober dat zij een notitie
geschreven door Atena Farghadani hadden gezien die uit de gevangenis was gelekt, waarin staat dat
de autoriteiten haar op 12 augustus naar een medisch centrum buiten de gevangenis hadden
gebracht, en haar daar dwongen tot maagdelijkheids- en zwangerschapstesten, om beschuldigingen
in te stellen van “illegitieme seksuele betrekkingen”, dichtbij overspel, nadat zij de hand had geschud
van haar mannelijke advocaat25.
Amnesty International benadrukte dat door het onderwerpen van Atena aan gedwongen
maagdelijkheids- en zwangerschapstesten de Iraanse autoriteiten haar menselijk recht op
lichamelijke integriteit hebben geschonden, haar waardigheid, privacy en het recht vrij te zijn van
marteling en wrede, inhumane en vernederende behandeling. Ondanks het feit dat de Wereld
Gezondheids Organisatie van de Verenigde Naties (WHO) opgeroepen heeft tot een wereldwijd
einde aan praktijken als “maagdelijkheidstesten” in alle gevallen, en een ban heeft uitgesproken voor
werkers in de gezondheidszorg op dit soort discriminerend en vernederend gedrag26, passen Iraanse
autoriteiten nog steeds seksueel en geslachtsgerelateerd geweld toe met als doel vrouwen en
meisjes te intimideren, te straffen of lastig te vallen.
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Atena Farghadani en haar satirische cartoon die Iraanse wetgevers afbeeldt als dieren. Atena kreeg
voor haar kunstwerk en haar moed de Courage in Editorial Cartooning Award 2015.

1.3

Behandeling van gevangenen

De Speciale Rapporteur van mensenrechten in Iran rapporteerde in maart 2015 dat hij nog steeds
bezorgd is over rapportages van ontoereikende of niet-aanwezige toegang tot medische hulp voor
gevangenen27. Zijn bevindingen brachten aan het licht dat er zestien gedetineerden waren die
dringend medische behandeling nodig hadden door specialisten buiten de gevangenis, maar dat er

27
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maar in een paar gevallen toestemming was gegeven tot het zoeken van medische hulp buiten de
gevangenismuren28.
Op 13 september stierf Sharokh Zamani, een medewerker van de vakbond voor schilders in Teheran,
in de gevangenis waar hij een 11-jarige straf uitzat sinds 2011 op beschuldiging van “verspreiding van
propaganda” en “het in gevaar brengen van de nationale veiligheid”29. Het is door verscheidene
bronnen in Iran gerapporteerd dat Sharokh Zamani geen bezoek mocht ontvangen en dat hij niet
mocht bellen vanuit de gevangenis. Hem was ook de toegang tot medische hulp ontzegd en hij was
onderworpen aan fysieke en psychologische mishandeling, oplopend tot marteling. Ondanks
uitspraken door de Iraanse autoriteiten dat Sharokh Zamani overleed aan een beroerte in de
gevangenis, rapporteerden celmaten zwarte en kapotte plekken op zijn lichaam die erop wezen dat
hij niet gestorven was door natuurlijke oorzaken.
De zaak van Zeynab Jalalian is nog een voorbeeld van hoe in de Iraanse gevangenissen aan
gevangenen medische behandeling onthouden wordt. Jalalian werd ter dood veroordeeld in januari
2009 door de revolutionaire rechtbank in Kermanshah op beschuldiging van “vijandschap tegen
God”, want ze zou lid zijn van de Partij voor een Vrij Leven van Koerdistan (PJAK), een gewapende
Koerdische oppositiegroep. Voorafgaande aan haar vonnis werd Jalalian, volgens eigen verslag,
vastgehouden in een gevangenis van het Ministerie van Inlichtingen gedurende 8 maanden en werd
ze daar gemarteld30. In november 2011 werd het doodstrafvonnis van Jalalian omgezet en
verminderd tot levenslange gevangenisstraf. Toch lijdt Jalalian nu aan oogproblemen, waarschijnlijk
als gevolg van slagen op haar hoofd tijdens ondervraging in de gevangenis, en de autoriteiten hebben
haar herhaaldelijk toegang tot een oogarts buiten de gevangenis geweigerd31. Verder is zij
verschillende malen heen en weer verplaatst naar onbekende locaties en hebben de autoriteiten
familiebezoek langer dan een jaar verboden32.
In juni 2014 heeft Amnesty International de staat van de gevangenissen in Iran omschreven als
extreem slecht, en benadrukte ze dat overbevolking, onvoldoende eten en ontoereikende sanitaire
voorzieningen de situatie voor degenen die lijden aan medische aandoeningen verslechteren33. De
Mensenrechtengroepering beargumenteerde verder dat het feit dat de Iraanse autoriteiten
medische zorg ontzeggen aan gevangenen, kan leiden tot het oordeel marteling volgens
internationale mensenrechtenwetgeving.

1.4

Vrijheid van meningsuiting en censuur

Ondanks de verkiezing van President Hassan Rouhani in 2013, die zichzelf presenteert als gematigd,
is Iran in 2014 erkend als het land met ’s werelds meest beperkende omgeving voor de pers.
Nieuwszenders die aan aanhangers van de harde lijn toebehoren en die het regime steunen,
controleren de media. Een staatspersbureau als de Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), die de
tv en de radio-uitzendingen in Iran domineert, fungeert als instrument voor het uitdragen van het
beperkend beleid van de overheid door het in de lucht brengen van programma’s die tot doel
28
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hebben het door de modder halen en demoniseren van opposanten van de regering. IRIB wordt vaak
gezien als samenwerkend met veiligheids- en inlichtingendiensten in het uitzenden van
bekentenissen door dissidenten, die zijn verkregen onder hevige druk. De nieuwsuitzendingen van
IRIB worden daarom gezien als van weinig waarde, want zij zijn onderworpen aan censuur en dienen
alleen de belangen van de regering.
De Speciale Rapporteur stelt in zijn rapportage van oktober 2015, dat minstens 46 journalisten en
sociale media activisten of in de gevangenis zaten dan wel veroordeeld waren voor hun vreedzame
activiteiten zoals in april 2015, en dat maar een klein aantal van deze journalisten sindsdien is
vrijgelaten34. De IRGC en eenheden voor cyberpolitie helpen regeringsinstanties continu met het
opsporen en arresteren van journalisten, bloggers, sociale media activisten en
mensenrechtenactivisten. Volgens Freedom House heeft de Inlichtingendienst van de IRGC in 2014
een aantal gedetineerden gemarteld om hen zodoende te pressen tot het afleggen van tvbekentenissen35. De Speciale Rapporteur onderstreept dat het openbaar ministerie ook doorgaat
met het opleggen van zware gevangenisstraffen aan degenen die vreedzaam hun persvrijheid
uitoefenen, voor overtredingen als “propaganda tegen de Staat”, “beledigen” van politieke of
religieuze figuren, en “beschadigen van nationale veiligheid”36. De activiste voor kinderrechten Atena
Daemi is een recent voorbeeld van hoe de autoriteiten zware gevangenisstraffen opleggen aan
degenen die hun rechten vreedzaam uitoefenen. Daemi werd veroordeeld tot 14 jaar
gevangenisstraf in mei 2015 op beschuldiging van “vergadering en samenspanning tegen de
nationale veiligheid, propaganda tegen de Staat, belediging van de Opperste Leider en de heiligen”,
en van “toedekken van (crimineel) bewijs”37. Het bewijs dat door de autoriteiten tijdens haar
rechtszaak gepresenteerd werd, bevatte grappen en een protestlied die op haar mobiel waren
opgeslagen38.
Censuur door de Staat is er ook op blogs in het Farsi en op nieuwswebsites. Zelfs ondanks dat
verlichting van beperkingen op media en informatie een van de beloften was van President Rouhani,
is de realiteit dat surveillance op internet en uitgebreide censuur nog steeds worden toegepast op de
bevolking door autoriteiten. Ondanks het feit dat President Rouhani en zijn Minister van
Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, veel op Facebook en Twitter zijn, zijn deze sociale
media websites, evenals YouTube, geblokkeerd voor de bredere Iraanse samenleving.
De Speciale Rapporteur openbaarde in zijn laatste rapport dat in mei 2015 het ministerie van
telecommunicatie en informatie technologie een nationale zoekmachine, genaamd “Parsijoo”
(Perzisch zoeken) en een nieuwe berichtendienst voor mobieltjes, “Salam”, heeft gemaakt39. De
regering is van plan een internationale online applicatie te maken die het gemakkelijker zal maken
voor inlichtingendiensten om surveillances en waarnemingen te doen op activiteiten gerelateerd aan
gebruikersbestanden en communicatie.
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1.5

Minderheden

De Iraanse samenleving bestaat uit vele etnische en religieuze groeperingen die veelal wonen in
onderontwikkelde gebieden en die gediscrimineerd worden. Etnische minderheden zijn Azeri’s,
Koerden, Baluchi’s en Arabieren die in het verleden al veel demonstraties hebben georganiseerd
waarin zij riepen om meer rechten. Ondanks het feit dat de autoriteiten officieel etnische
minderheden erkennen, hebben deze groeperingen in Iran nog steeds te maken met grote
uitdagingen. De Commissie voor Economische, Sociale en Culturele Rechten bestudeerde Iran in
2013 en uitte zorgen over zware beperkingen die worden opgelegd aan onderwijs in de eigen taal
van etnische minderheden40. Volgens de studie staan Iraanse autoriteiten etnische groeperingen het
hebben van kranten en publicaties in de eigen taal niet toe, wat hen vervolgens weerhoudt van
deelname aan cultureel leven.
Wat meer is: volgens een recent rapport van het Research Centrum van het Islamitisch Parlement
zijn de laagste cijfers van geletterdheid te vinden in de gebieden waar de meerderheid van de
bevolking behoort tot etnische minderheden, zoals de provincies Sistan en Baluchistan, Koerdistan,
West-Azerbeidzjan en Noord Khorasan, terwijl de provincies met een overwegend Perzische
bevolking, zoals Teheran, Semnan en Yazd, de hoogste alfabetiseringsgraad hebben41. Discriminatie,
armoede, vroege huwelijken onder meisjes en een gebrek aan verplicht basisonderwijs worden door
het rapport geïdentificeerd als de redenen voor het hogere analfabetisme in gebieden die door
etnische minderheden worden gedomineerd.42
Etnische minderheden worden in Iran hevig vervolgd voor hun vreedzaam activisme. In januari 2014
beval President Hassan Rouhani de executie van Arabisch-Iraans poëet en rechtenactivist Hashem
Shaabani, die behoorde tot de Ahwazi Arabische minderheid van Iran. Shaabani, die ter dood
veroordeeld werd na een heel oneerlijk proces in 2013 door de Tweede Afdeling van de
Revolutionaire Rechtbank van Ahwaz, werd tegelijk met veertien anderen geëxecuteerd op
beschuldigingen van “Vijandigheid tegen God” en “bedreigen van nationale veiligheid”. Shaabani ’s
vreedzame activiteiten hielden in het bewustmaken van de Arabische cultuur en literatuur in Iran en
hij drukte vaak zijn zorgen uit over de behandeling van etnische Arabieren in de provincie Khuzestan.
De autoriteiten zetten hem vast in 2011 wegens zijn culturele activiteiten op beschuldiging van
“oorlogvoering tegen God”, en hij werd hevig gemarteld in de gevangenis, met als gevolg een
afgedwongen tv-bekentenis, die nationaal werd uitgezonden. Terwijl hij in de gevangenis zat, schreef
Shaabani een brief aan zijn familie waarin hij meldde dat hij niet de “vreselijke misdaden tegen de
Ahwazi’s, begaan door de Iraanse autoriteiten, in het bijzonder willekeurige en onrechtvaardige
executies”, kon negeren. “Ik heb geprobeerd het legitieme recht te verdedigen dat elk volk in deze
wereld zou moeten hebben, het recht om in volle vrijheid te leven met volledige burgerrechten. Met
al deze ellende en tragedies heb ik nooit een ander wapen dan de pen gebruikt om te vechten tegen
deze afschuwelijke misdaden”43.
De omstandigheden van de minderheden in Iran zijn niet verbeterd ondanks President Hassan
Rouhani’s beloften hun behandeling te verbeteren voordat hij begon in 2013. Iraanse autoriteiten
40
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gaan verder met het onderdrukken van leden van de Bahaï gemeenschap, Christenen en
Soennitische Moslims. De Speciale Rapporteur maakte in zijn rapport van oktober 2015 bekend dat
minstens 74 Bahaï-leden vanaf juni 2015 gedetineerd waren en dat autoriteiten doorgingen met
gevangennemen en verhoren van Bahaï-leden, en hun winkels in Iran sloten44. Verder gaat het
hardhandige optreden tegen de Iraanse Christelijke minderheid onverminderd door. De regering
vervolgt Christelijke voorgangers en aanhangers van het geloof en zet hen vast op verzonnen
politieke beschuldigingen.

1.6

Vrouwen

Iran staat in de geslachtskloof index van 2015 van het Wereld Economisch Forum als 141e van de 145
landen en heeft over het geheel een score van 0,580 op een schaal van 0,00 (totale ongelijkheid) tot
aan 1,00 (totale gelijkheid)45. Op werkloosheid onder de beroepsbevolking zegt de index dat 19,8%
van de werklozen in Iran vrouw is en 8,6% man. En meer nog, bij wetenschap, technologie en
onderzoek geeft het rapport aan dat 35% van de studenten in het hoger onderwijs op het gebied van
wetenschap, technologie, techniek en wiskunde vrouwelijk is tegen 65% mannelijk en dat 32% van de
afgestudeerden vrouw is tegen 68% man. Het percentage gepromoveerden bedraagt 35% vrouwen
tegen 65% mannen.
Het rapport specificeert verder dat het percentage vroege huwelijken onder vrouwen van 15-19 jaar
21% is. Met het oog op de rechten en normen scoorde Iran onder ouderlijke autoriteit in huwelijk en
na scheiding op 1,0, met 1 als slechtste score en 7 is de beste score. Op het terrein van wetgeving die
geweld tegen vrouwen bestraft in geval van huiselijk geweld scoorde Iran een 1. Dezelfde scores
werden gezien bij erfrecht voor dochters (1,0), toegang voor vrouwen op krediet (0,5) en recht van
vrouwen op ander bezit dan grond (0,5)46.
Veel wetten en beleidsmaatregelen beperken Iraanse vrouwen in hun dagelijks leven, van
kleedregels in het openbaar tot onderwerpen voor studie aan de universiteit tot werkgelegenheid.
Ondanks het feit dat op universitair niveau vrouwen nu bijna de meerderheid vormen van de
studenten, zijn zij in Iran uitgesloten van studie op het gebied van ingenieursvakken en technologie.
En ook lijkt het aantal onderwerpen waarvan Iraanse vrouwen weerhouden worden te studeren, toe
te nemen, wat wijst op meer beperkingen die vrouwen worden opgelegd. De werkgelegenheid voor
de vrouwen is beperkt onder artikel 1117 van de zogenoemde Civil Code. Een Iraanse man kan zijn
vrouw haar werk ontnemen als hij vindt dat het “niet rijmt met de belangen van de familie of met
zijn of haar waardigheid”47.
Iraanse vrouwen worden niet beschermd door de wetten van de Islamitische Republiek Iran en de
zaak van Reyhaneh Jabbari is een duidelijk voorbeeld. In oktober 2014 werd Reyhaneh, een 26-jarige
vrouw veroordeeld voor moord, opgehangen door Iraanse autoriteiten ondanks een internationale
campagne om haar leven te redden. In een daad van zelfverdediging stak Reyhaneh de 47-jarige
Morteza Abdolali Sarbandi, een voormalig inlichtingenagent, die probeerde haar te verkrachten toen
zij 19 jaar was. Reyhaneh was ingehuurd door Sarbandi om zijn bureau te herinrichten en nadat ze
was meegenomen naar de ruimte, had Sarbandi geprobeerd haar aan te randen. Reyhaneh werd in
44
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2007 gearresteerd en schuldig bevonden aan moord door het strafhof in Teheran, en ter dood
veroordeeld in 2009 na een zeer zwak vooronderzoek en rechtszaak.
Na haar arrestatie zat ze twee maanden in eenzame opsluiting en had ze geen toegang tot een
advocaat of haar familie. Reyhaneh hield vol tijdens haar rechtszitting dat zij Sarbandi gestoken had
nadat hij geprobeerd had haar aan te randen, maar dat een andere man die daar in huis was in die
tijd, hem vermoord had48. Amnesty International meldde in oktober 2014 dat Reyhaneh was
gedwongen haar eerste advocaat, Mohammad Ali Jedari Foroughi, te vervangen door een minder
ervaren advocaat, wat erop wijst dat gerechtelijke autoriteiten een onderzoek naar haar uitspraken
probeerden te voorkomen49.
Bovendien vond in oktober 2014 een serie gecoördineerde zuuraanvallen plaats tegen vrouwen die
“ongepast” gekleed zouden zijn in Isfahan. Minstens 24 vrouwen werden het slachtoffer van zo’n
aanval en tot op vandaag hebben de autoriteiten nog geen een dader aangehouden en berecht.

1.7

Kinderen

In mei 2013 werd in Iran een nieuwe strafwet aangenomen, die sommigen de hoop gaf dat jeugdige
overtreders in de dodencel zouden meemaken dat hun doodstraf herroepen zou worden tijdens een
herziening van hun zaak. Volgens artikel 91 van de nieuwe Islamitische Strafwet wordt rechters
toegestaan een alternatief vonnis op te leggen in plaats van de doodstraf wanneer zij beoordelen dat
de jonge overtreder de aard en de gevolgen van de misdaad niet had begrepen of wanneer zijn of
haar “mentale groei en volwassenheid een twijfelgeval is”50. Niettemin, ondanks de aanneming van
deze nieuw Strafwet werd op 13 oktober 2015 de 23-jarige Fatemeh Salbehi door de autoriteiten
opgehangen voor een misdaad die zij als minderjarige had begaan. Fatemeh was in 2010 ter dood
veroordeeld op beschuldiging van het doden van haar man, de 30-jarige Hamed Sadeghi, toen zij 17
was.
Fatemeh was slachtoffer van gedwongen huwelijk op jonge leeftijd, getrouwd met Sadeghi toen zij
nog maar 16 was. Ondanks dat de Staats Medische Organisatie bij de rechtszaak had aangegeven dat
Fatemeh Salbehi aan zware depressie leed en dat ze suïcidaal was in de tijd rond de dood van haar
man, hield het Hoog Gerechtshof vast aan de doodstraf. De executie van Salbehi was maar een paar
dagen na die van Samad Zahabi, die werd opgehangen voor een misdaad die hij zou hebben begaan
toen hij 17 was.
De executies van Fatemeh Salbehi en Samad Zahabi zijn duidelijke schendingen van het Verdrag van
de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind (CRC), dat duidelijk stelt dat de doodstraf niet
opgelegd mag worden voor strafbare feiten begaan door personen jonger dan 18 jaar51, waarbij de
Staat Iran partij is. Bovendien misten de rechtszaken van Fatemeh Salbehi en Samad Zahabi eerlijke
normen. Amnesty International telde minstens 75 executies van jeugdige overtreders tussen 2005 en
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2015 en gelooft dat 160 jonge overtreders nu op de dodenlijst staan in gevangenissen door heel
Iran52.
Het ontbreken de instemming van Fatemeh en haar jonge leeftijd ten tijde van haar huwelijk is een
voorbeeld van de stijgende trend van vroegtijdige gedwongen huwelijken in Iran. Op 18 augustus
2015 publiceerde de krant Shahrvand een verontrustend verslag53 van het feit dat meer dan 40.000
huwelijken op te jonge leeftijd waren gesloten in 2014 alleen al in Iran. Het rapport toont verder aan
dat 419000 meisjes jonger dan 15 jaar en 484885 jongens onder de 20 getrouwd waren tussen 2004
en 201454.
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2. De Quds Strijdkrachten van het IRGC
Na de Iraanse Revolutie van 1979, die uitmondde in de val van het Pahlavi regime en de vestiging van
de Islamitische Republiek van Iran, vormde de latere Opperste Leider Ayatollah Khomeini het
Islamitisch Revolutionair Garde Corps (IRGC), een ideologisch-gedreven gewapende strijdmacht
belast met de bescherming van de belangen van het regime binnenslands en internationaal. De IRGC
is een tegenwicht van de traditionele Iraanse strijdmacht. Hij beheert ook de Bassiji (vrijwillige)
militie die verantwoordelijk is voor het onderdrukken van binnenlands tegengeluid.
De huidige Grondwet van Iran beschouwt de formatie van een wereldwijde Islamitische staat als het
doel. Artikel 11 van de Algemene Principes van de grondwet bepaalt dat: “ In overeenstemming met
het heilige vers uit de Koran (Dit, Uw gemeenschap is een enkele gemeenschap en Ik ben uw God,
dus aanbid Mij [21:92]), vormen alle Moslims een enkele natie, en de regering van de Islamitische
Republiek Iran heeft de plicht tot het formuleren van haar algemeen beleid met de blik op het
cultiveren van vriendschap en eenheid van alle Moslim volkeren, en het moet constant streven om
politieke, economische en culturele eenheid te brengen in de Islamitische wereld”55.
Bovendien bepaalt Artikel 144 van de Grondwet, dat: “Het leger van de Islamitische Republiek van
Iran moet een Islamitisch Leger zijn, dat is, toegewijd aan Islamitische ideologie en volk, en het moet
voor zijn dienst mensen rekruteren die vertrouwen hebben in de doelen van de Islamitische
Revolutie en die toegewijd zijn aan de zaak van het realiseren van haar doelen”56.
De IRGC dient als instrument voor dit doel en gebruikt de Quds Strijdkracht, haar machtig elitekorps,
voor operaties buiten Iran, inclusief training van en steun aan terroristische groeperingen die
regionaal en internationaal werken. Dit houdt in dat een eerste laag van groepen werkt als externe
ideologische en militaire uitbreiding van de IRGC, zoals de Libanese Hezbollah, het Irakese Badr Korps
of de Jemenitische “Ansar Allah” (Houthi’s), en er is een tweede laag van Soennitische groepen die
verschillende graden van nabijheid en ondersteuning hebben die niet altijd hetzelfde is, zoals Al
Qaeda, de Afghaanse Taliban, Hamas of de Palestijnse Islamitische Jihad57. Naast de externe
activiteiten van de Quds strijdkracht gebruikt het Iraanse regime haar Ministeries van Buitenlandse
Zaken en van Inlichtingen en Veiligheid om haar overzeese politieke, ideologische en culturele
activiteiten te organiseren om de Islamitische “revolutie” effectief te exporteren, een hoeksteen van
het buitenlandbeleid van Iran.
Onder commando van Generaal Qassem Suleimani is de strategie van de Quds Strijdkrachten het
vergroten van de regionale invloed van het Iraanse regime in vele dimensies. De belangrijkste is het
gebruiken van de machtsbases in Irak, Syrië en Libanon vanaf de Middellandse Zee via de Golf en tot
aan Centraal-Azië via Afghanistan. De IRGC operaties zijn wereldwijd, hetzij in West-Afrika, ZuidAmerika of Zuidoost Azië.
Organisaties die banden hebben met de Quds strijdmacht, ontvangen militaire training in faciliteiten
van de IRGC, in het bijzonder in een faciliteit die zich 100 km ten zuiden van Teheran bevindt58. In het
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Syrische conflict speelt de Quds strijdmacht een actieve rol samen met proregime strijdkrachten met
als doel de val van Irans bondgenoot Bashar al-Assad te voorkomen.
Volgens Khaled al-Shami, een Syrische deserteur, bestaat er geen Syrisch leger meer en degenen die
nu aan het vechten zijn in Syrië, zijn milities, voornamelijk uit Iran en Libanon59. Volgens al-Shami
heeft de 9e divisie, de grootste en belangrijkste militaire kracht van Assad in zuidelijk Syrië, de enige
tankdivisie en zo’n 4000 soldaten in vier brigades60. Niettemin, zo zegt hij, zijn de meeste soldaten in
deze divisie momenteel buitenlands: “Zonder de IRGC en Libanese Hezbollah zou dit leger er niet
kunnen zijn. Zeventig procent van de soldaten in de 9e divisie is Iraniër of Libanese Hezbollah, de rest
is Shabiha61. Maar 2 of 3 procent is gewoon Syrische soldaat”62, aldus al-Shami.
Hoewel het Iraanse regime ontkent dat ze gevechtstroepen in Syrië heeft, en beweert dat ze enkel
officieren en generaals daar heeft met een adviseursfunctie om het Syrische leger en de Hezbollah te
helpen, geeft het stijgende aantal van omgekomen IRGC-leden aan dat deze strijdkrachten
gevechtsrollen vervullen. Volgens het semiambtelijke Fars nieuws agentschap zijn er dertig IRGCleden in Syrië omgekomen in twee weken tussen oktober en november 2015, onder wie mensen met
hoge rangen zoals Kolonel Mostafa Ezzatollah, Generaal Farshad Hasoonizadeh en Generaal Hossein
Hamedani, die allen in Aleppo zijn gedood63.
Verder laat het relaas van Khaled al-Shami de strijdende rol van de Quds macht in Syrië zien. Volgens
Shami werden bij gevechten groepen van 50 soldaten ingezet, onder wie 15 IRGC-leden, 15
Hezbollahstrijders en 20 Syriërs, van wie de meerderheid Shabiha was64. Daarbij benadrukte Shami
dat “De Iraniërs en de Hezbollahstrijders niet onder besturing staan van het Syrische leger, maar juist
niet … Tien hogerangs Iraanse officieren sturen de divisie aan, zij plannen de operaties. Alleen
Iraanse of Hezbollah strijders kunnen in stafkamers komen, Syrische soldaten worden daar niet
binnengelaten”65.
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3. Libanese Hezbollah, de belangrijkste handlanger van de Iraanse
theocratie
In 1982, volgend op de oprichting van de IRGC, zond Khomeini zijn officieren naar Libanon om Sjiitische milities daar te helpen met het vestigen van Hezbollah, zowel een militaire macht als een
politieke partij. Imad Mughniyeh, de beruchte militaire commandant van Hezbollah die werd
vermoord in februari 2008, hielp met de formatie van het Special Security Apparatus (bijzonder
veiligheidsapparaat), een Hezbollahdivisie die nauw samenwerkt met de Quds strijdmacht66.
Onder leiding vanuit Iran en met vitale financiële ondersteuning en training door de IRGC hielp
Hezbollah bij de opzet van zelfmoordaanvallen op de Amerikaanse ambassade en op de Franse en
Amerikaanse kazernes in Beiroet in oktober 1983, die 258 Amerikanen67 doodde en 57 Franse
paratroepers68. In het oprichtingsmanifest, uitgegeven in 1985, verklaart Hezbollah expliciet haar
loyaliteit aan Ayatollah Khomeini en zijn principes van een Islamitische staat, geregeerd door een
voogdij van de juris-prudent (velayat-e-faqih). Het eerste hoofdstuk van het Hezbollahmanifest uit
1985 luidt als volgt:
“Ons wordt vaak gevraagd wie wij, de Hezbollah, zijn en wat onze identiteit is. Wij zijn de zonen van
de Umma (Moslimgemeenschap) – de partij van God (Hizb Allah) de bewaker van wat glorieus
gemaakt is door God in Iran. Daar had de bewaker succes in het neerleggen van de basis van een
Moslimstaat die een centrale rol speelt in de wereld. Wij gehoorzamen de bevelen van een leider die
wijs en rechtvaardig is, van onze leermeester en jurist die alle nodige voorwaarden vervult: Ruhollah
Musawi Khomeini. God behoede hem!
Door de kracht van boven maken we geen georganiseerde en gesloten partij in Libanon. Evenmin zijn
wij een strak politiek kader. We zijn een moslimgemeenschap, verbonden aan de Moslims van de hele
wereld door de stevige doctrine en religieuze verbintenis van de Islam, waarvan de boodschap vervuld
wordt omdat dat Gods wil is met het Zegel van de Profeten, dit is, Muhammad. Dat is waarom alle
aanrakingen van of aanvallen op Moslims in Afghanistan, Irak, de Filippijnen en overal doortrilt door
de gehele Moslimgemeenschap, waarvan wij een integraal onderdeel zijn. Ons gedrag wordt ons
gedicteerd door wettige principes, neergelegd in het licht van een algeheel politiek concept,
gedefinieerd door de leidende jurist (wilayat al-faqih).
Wat onze cultuur betreft, deze is gebaseerd op de Heilige Koran, de Sunna en de wettelijke
heerschappij van de jurist die onze bron van imitatie is (marja’al-taqlid). Onze cultuur is kristalhelder.
Het is niet gecompliceerd en is toegankelijk voor iedereen. Niemand kan zich het belang voorstellen
van onze militaire potentie, want ons militair apparaat is niet los van ons algeheel sociaal stelsel.
Ieder van ons is een vechtend soldaat. En wanneer het nodig is de Heilige Oorlog te beginnen, pakt
elk van ons zijn taak op in het gevecht in overeenstemming met de bevelen van de Wet, en dat in het
frame van de missie zoals uitgevoerd onder de voogdij van de Commandant Jurist”69.
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Door de oprichting van de Hezbollah werd de “As van Verzet”, aangevoerd door Iran, aangekondigd,
samengesteld uit statelijke en niet-statelijke actoren in het Midden-Oosten, met de bedoeling
Khomeini ’s uitgangspunten en doelen te realiseren in de regio en om de belangen van de Verenigde
Staten en van Israël tegen te werken. De As bestond eerst enkel uit het regime van Hafez al-Assad in
Syrië en de Libanese Hezbollah.
De Iraanse financiële steun aan Hezbollah bedraagt rond de $200 miljoen per jaar. Na de oorlog in
2006 tussen Hezbollah en Israel herbewapende Iran de groepering door hem te voorzien van
geavanceerde apparatuur, die naar de Hezbollah in Libanon werd gebracht via Syrië70. Iran wil zijn
pied à terre in Syrië niet kwijtraken omdat dit schadelijke gevolgen zou hebben voor de Hezbollah,
die actief Irans regionale doelen en Khomeini ’s ideologische principes najaagt.
In zijn speech in mei 2013 erkende Hassan Nasrallah, Secretaris-generaal van Hezbollah, de
betrokkenheid van de groepering bij de steun aan Bashar al-Assad in het Syrische conflict71. Syrische
oppositiegroepen hebben bij veel gelegenheden geargumenteerd dat Hezbollah de Islamitische Staat
in Irak en Syrië (ISIS) gebruikt als voorwendsel voor zijn inmenging in het Syrisch conflict.
In een interview met de zender Voice of America zei Kolonel Riyad al-Asaad, de oprichter van het
Vrije Syrische Leger (FSA): “Hezbollah is een terroristische organisatie. Zij kunnen geen wettig leger
zijn”72. Riyad al-Asaad zei verder dat Hezbollah en andere Irakese en Iraanse Sjiïtische milities, die
onder direct commando van de IRGC staan, in zuid Aleppo en noord Hama vechten tegen
tegenstanders van het regime van Assad73. Volgens schatting van kenners zijn er momenteel 6000
Hezbollah-leden aan het vechten zij aan zij met Syrische regeringstroepen en de IRGC. Het Syrisch
Observatorium voor Mensenrechten, dat zetelt in Groot-Brittannië, heeft bekendgemaakt dat tot nu
toe 900 Hezbollahstrijders gedood zijn in Syrië74.
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4. Irans heimelijke invasie van Irak
Iran zag de eigen macht en invloed in buurland Irak toenemen als bijeffect van de door de VS geleide
invasie in 2003, die leidde tot de val van Saddam Hussein en zijn regering. Een nieuw tijdperk
inluidend, ging het regime in Teheran op een ongeëvenaarde manier helemaal los om haar controle
op alle lagen van de Irakese overheid uit te breiden. De Opperste Leider van Iran, Ali Khamenei, had
de commandant van de Quds strijdmacht Qassem Suleimani opgedragen het Irak-beleid van het
Iraanse regime te formuleren en te implementeren in het post-Saddam tijdperk. Suleimani betrok
zijn gehele netwerk van IRGC en Quds strijdmacht officieren, politieke en inlichtingen relaties erbij
om in Irak een pro-Iraanse regering te installeren75.
Dit doel werd bereikt toen Nouri al-Maliki van de Islamitische Dawa Partij de positie van het
premierschap in Irak verwierf in 2006. Maliki’s twee termijnen aan de top consolideerden banden
met Iran, zorgden voor gunstige omstandigheden voor Teheran om het commando op alle lagen van
de Irakese overheid effectief te versterken en om machtige Sjiïtische milities op te richten door die te
financieren en ze van wapens te voorzien. Veel kenners en mensenrechten groeperingen zeggen dat
het sektarisch beleid van al-Maliki de weg heeft gebaand voor het ontstaan van ISIS, want de
Soennitische gemeenschap van Irak werd weloverwogen gemarginaliseerd tijdens zijn bewind. De
door Iran gesteunde Sjiïtische milities, die gevoed werden door de Quds strijdmacht gedurende
Maliki’s premierschap, bleken de voormalig premier goed te helpen want hij zou de paramilitaire
organisaties met de volle steun vanuit Teheran gebruiken in de wrede onderdrukking van de
Soennitische minderheid van Irak.
De twee grootste Sjiïtische milities die gesteund werden door Iran in Irak, zijn – naast de Badr
Brigades die als korps in de IRGC werden gecreëerd zoals hierboven beschreven – de Kataib
Hezbollah (Hezbollah Brigades) en Asaib Al-Haq (Bond van de Rechtvaardige). De Badr Brigade, die de
IRGC’s eigen vleugel is in Irak, wordt voorgezeten door Hadi al-Ameri. Toen de groep verscheen in de
Irakese politieke wereld, kreeg ze de nieuwe naam Badr Organisatie76. Tijdens de oorlog tussen Iran
en Irak in de jaren 1980 vochten de Badr Brigades tegen Saddam Hussein ’s leger aan de kant van de
IRGC en waren zij betrokken bij andere terroristische activiteiten in de Golfregio. Hun terroristische
dreigingen tegen de Amerikaanse soldaten tijdens de Iran-Irak oorlog werden uitgebreid
gepubliceerd in de media. In de slipstream van de invasie in Irak in 2003 werd Hadi al-Ameri een
sleutelfiguur in de door Iran geleide terroristische operatie in het land77. Hij verwierf een zetel in het
parlement en werd Minister van Transport tijdens Maliki’s tweede ambtstermijn78.
Ameri ’s Badr Brigade werd berucht door het organiseren van doodseskaders en een
terreurcampagne tegen de Soennitische Moslimminderheid in het post-Saddam tijdperk, wat
75

http://www.globalsecurity.org/intell/world/iran/qods.htm (16-11-2015). Casaca, Paulo, (2008) “The hidden
invasion of Iraq”, Acadia Publishing geeft bewijzen voor het feit dat de aanwezigheid van het IRGC in alle stadia
van de invasie van Irak overweldigend was. Na publicatie van het boek brachten echter verschillende bronnen,
namelijk de BBC en de Guardian, meer bewijs voor de nauwe samenwerking tussen het IRGC en de
invasielegers bij het creëren van doodseskaders aan het licht.
76
http://www.reuters.com/article/2014/11/12/us-mideast-crisis-militias-specialreportidUSKCN0IW0ZA20141112#f0OPkJqIEJWVKBhI.97 (16-11-2015)
77
Naast verschillende andere terroristische activiteiten is hij de nummer een verdachte van de moord op
Iraakse parlementariërs in het Iraakse gebouw op 12 april 2007. (Casaca, a.w.)
78
http://www.reuters.com/article/2014/11/12/us-mideast-crisis-militias-specialreportidUSKCN0IW0ZA20141112#f0OPkJqIEJWVKBhI.97 (16-11-2015)

26

ontvoeringen, martelingen en sluipmoorden inhield. Sinds de opkomst van ISIS in juni 2014 heeft
Ameri opnieuw volledig zijn rol verworven in de frontlinies en is hij een slagveldcommandant
geworden. Een voormalig veiligheidsbeambte benadrukte: “Kijk eens naar Ameri zijn uniform en
vergelijk dat dan eens met een Irakees uniform … het is helemaal anders. Kijk eens naar het uniform
van iemand van het IRGC, het is precies een van hen”79.
Abu Mahdi al-Mohandes is hoofd van de tweede handlanger van Iran, de Kataib Hezbollah, in Irak.
Mohandes begon zijn openlijke medewerking met de IRGC in 1983 door het organiseren van
terroristische aanvallen op ambassades van landen die Saddam Hussein steunden in de oorlog tegen
Iran80. In 2009 legde het Amerikaanse Ministerie van Financiën Mohandes, die omschreven werd als
adviseur van Qassem Suleimani (commandant van de Quds strijdmacht), sancties op vanwege zijn rol
in het faciliteren en uitvoeren van aanvallen op Amerikaanse en Irakese strijdkrachten81.
In juni 2014 vaardigde Groot Ayatollah Sistani een fatwa uit die alle Sjiieten opriep zich te
bewapenen tegen ISIS. Met als resultaat dat de Volks Mobilisatie Commissie werd gevormd onder de
leiding van Abu Mahdi al-Mohandes. De Commissie, die eigenlijk een paramilitaire organisatie is, is
samengesteld uit door Iran gesteunde Sji-itische milities als Kataib Hezbollah, Asaib Ahl al-Haq,
Saraya al-Salam, Harakat Nujaba, Khorasan Brigades, de Imam Ali Brigade en de Badr Organisatie82.
Kataib Hezbollah is door de VS op de zwarte lijst van buitenlandse terroristische organisaties
geplaatst en de leiders van Asaib Ahl al-Haq, de Imam Ali Brigades en Harakat Nujaba zijn geplaatst
op een lijst van speciaal aangewezen globale terroristen83. Vanaf de instorting van het Irakese leger
en beveiligingsdiensten ten tijde van de opmars van ISIS, die begon in juni 2014, heeft de Irakese
regering steeds meer gesteund op de Volks Mobilisatie Commissie in het gevecht tegen ISIS.
Asaib Ahl al-Haq is de derde Irakese Sji-itische militie die gesteund wordt door Iran en die gevormd is
uit een splintergroepering van het Mahdi leger in 2006. Asaib pleit voor het “velayat-e faqih”
systeem en volgt openlijk de traditionalistische Iraanse clerici zoals Ayatollah Khomeini, Kazim alHaeri en de huidige Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei84. In juni 2012 leidden Asaib Ahl al-Haq en
Kataib Hezbollah dodelijke aanvallen tegen Amerikaanse bases in Irak. Asaib werd berucht onder de
leiding van Qais Khazali door ontvoeringen en sluipmoorden op Soennitische burgers85. Khazali werd
getraind en de operaties van zijn militie werden gefinancierd door de Iraanse Quds strijdmacht86.
Voormalig premier Nouri al-Maliki is er door Soennieten van beschuldigd dat hij Sjiitische milities, in
het bijzonder Asaib, toestond Soennitische burgers te ontvoeren en te doden om zijn greep op de
macht te houden. Asaib is vaak beschouwd als Maliki’s persoonlijke militie87.
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Leden van alle drie de milities, Badr Brigades, Kataib Hezbollah en Asaib Ahl al-Haq, hebben, op bevel
van Iran, meegedaan in de gevechten in Syrië na de start van het Syrische conflict in 2011, met als
doel de Iraanse invloed op Syrië te versterken en om de strategische doelen van het Iraanse regime
in de regio te bereiken.
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5. Regionale humanitaire crisis
5.1

Syrië

De vastbeslotenheid van Iran om Syrië onder haar controle te houden door de inzet van soldaten en
wapens was de onderscheidende factor als we de Syrische opstand met andere gebeurtenissen van
de Arabische Lente vergelijken, met ernstige gevolgen voor de bevolking. De door Iran ontstoken
burgeroorlog heeft geresulteerd in de dood van bijna 300.000 mensen88 en heeft geleid tot een van
’s werelds grootste vluchtelingencrises na de Tweede Wereldoorlog. Op 17 november 2015 stond de
teller van het aantal Syrische vluchtelingen op 4,3 miljoen89. 2,1 Miljoen Syriërs zijn er geregistreerd
door de UNHCR in Egypte, Irak, Jordanië en Libanon, 1,9 miljoen door de Turkse regering en 27.000 in
Noord Afrika90.
En verder is een totaal van 7,6 miljoen Syriërs van huis en haard verdreven door het conflict dat door
hun land raast, nu al meer dan vier jaar91. Terwijl de instortende grondtroepen van Assad worden
vervangen door IRGC, Hezbollah en door Iran gesteunde Sjiïtische milities uit Irak, is de luchtmacht
van Assad gericht op het produceren van olievaten, gevuld met explosieven en scherven, die gedropt
worden uit helikopters die over gebieden vliegen welke in handen zijn van de oppositie. Experts en
mensenrechtengroeperingen hebben het gebruik van deze dodelijke vatenbommen door de
luchtmacht van de regering, die zonder onderscheid doden, gekenmerkt als zijnde de hoofdoorzaak
van de vluchtelingencrisis. De explosieven gaan af als ze neerkomen en hebben de capaciteit om
grote woonwijken te verwoesten. Omdat het regeringsleger zonder onderscheid doorgaat met het
gebruik van deze wapens, hebben Syriërs ze de bijnaam “vaten des doods” gegeven. Ze hebben
duizenden burgers gedood de laatste vier jaar92.
Bovendien is het leger van Bashar al-Assad herhaaldelijk beschuldigd van het gebruik van chemische
wapens in het Syrische conflict. In maart 2015 werd Sarmin, een stadje 50 km ten zuidwesten van
Aleppo, aangevallen met chloorgas, naar verluidt door Syrische regeringstroepen. Alhoewel de
overheid stellig gebruik van chemische wapens tegen burgers ontkent, zeggen getuigenverslagen in
Sarmin dat er een helikopter was gehoord, die alleen het Syrische leger bezit, en dat die overvloog
voorafgaand aan een brullend geluid, als donderslagen, die niet resulteerde in een explosie, maar
wel gewonden achterliet93.
Terwijl de humanitaire agentschappen van de VN worstelen om de basisbenodigdheden te geven aan
vluchtelingen, in het aanzicht van een almaar groeiende crisis, gaat de steun van Iran aan Bashar alAssad, Hezbollah en Sjiitische milities zonder ophouden door, en roept zodoende het grimmige
toekomstbeeld op van een verslechtering van de huidige humanitaire crisis.
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5.2

Irak

De levensbelangrijke steun van Iran aan voormalig premier Nouri al-Maliki maakte het hem mogelijk
de post van het premierschap twee termijnen te houden, een tijd die gekarakteriseerd kan worden
als een totalitaire heerschappij langs sektarische lijn. Vervreemding en vervolging, willekeurige
opsluiting en buitengerechtelijke executies van de Irakese Soennitische minderheid, en het zonder
onderscheid bombarderen van Soennitische wijken waren allemaal het beleid van de regering van
Irak onder het toeziend oog van al-Maliki, met algehele steun door het Iraanse regime. Het resultaat
was een stijging van sektarische spanningen tot nooit eerder voorgekomen niveau.
Het was onder deze omstandigheden dat een Soennitisch extremistische groepering, genaamd ISIS,
opkwam als belangrijkste speler in juni 2014. In augustus 2015 riep een Irakees Parlementair verslag
de Openbaar Aanklager op tot berechting van voormalig Premier Nuri al-Maliki en tal van andere
topambtenaren voor de val van Mosul aan de Islamitische Staat het jaar ervoor94.
Doordat het Irakese leger zwaar gepolitiseerd was door Nuri al-Maliki en verscheurd door corruptie,
had ISIS succes bij het innemen van de tweede grootste stad van Irak, Mosul, zo een enorme slag
toebrengend aan een uitgehold Irakees leger, waarvan de hoofdcommandanten hun posten in de
steek lieten in plaats van dat ze de lokale bevolking verdedigden. En nu is bijna een derde van het
Irakese grondgebied in handen van ISIS.
Vanwege het gewapend conflict in Irak zijn 3,6 miljoen mensen van huis en haard verdreven, volgens
gegevens gepubliceerd in december 201495. In augustus 2014 vielen ISIS strijders delen van Noord
Irak, woongebied van de Irakese Yazidi minderheid, aan en namen het bestuur daar over. Veel
Yazidi’s werden afgeslacht en meer dan 400.000 mensen werden verdreven in het gebied rond de
Berg Sinjar en de Vlakte van Nineveh in noordwest Irak als gevolg van de voortgang van ISIS96. Daarbij
slaagden de ISIS strijders erin meer dan 5.000 vrouwen en kinderen te vangen en slaaf te maken97.
De kinderen werden gedwongen zich te bekeren tot de Islam in trainingskampen in gebieden onder
bestuur van ISIS en veel meisjes en vrouwen werden seksslavin.
Intussen gingen door Iran gesteunde Sjiïtische milities buiten deze gebieden straffeloos door met hun
operaties, buiten elk wettig kader onder leiding van Premier Haider al-Abadi. In oktober 2014 bracht
Amnesty International een rapport uit met de titel: “Absolute straffeloosheid. Milities heersen in
Irak”98, die mensenrechtenschendingen blootlegde, ook oorlogsmisdaden, straffeloos begaan door
vooral de Badr Brigades, Kataib Hezbollah en Asaib Ahl al-Haq. Het rapport schetst ontvoering en
doden van Soennitische burgermannen door de hand van deze door Iran gesteunde paramilitaire
organisaties in Bagdad en door het land heen, met de zegen van de Irakese overheid.
Amnesty onderstreepte dat: “De slachtoffers werden ontvoerd uit hun huizen, werkplaatsen of vanaf
controleposten. Velen werden later dood weergevonden, meestal met handboeien om en met een
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kogelgat achter in het hoofd. Verslagen van nabestaanden en ooggetuigen zijn bevestigd door
medewerkers van het Ministerie van Gezondheid, die aan Amnesty International vertelden dat zij in
de recente maanden veel lichamen van ongeïdentificeerde mannen met schotwonden in het hoofd en
vaak met hun handen samengebonden met metalen of plastic handboeien, een strop of lap. Foto’s
van verscheidene lijken, getoond aan Amnesty International door familieleden van slachtoffers en
anderen gezien bij het mortuarium van Bagdad, laten een vast patroon zien van weloverwogen
executieachtige moorden. Sommige van de slachtoffers werden gedood net nadat hun familie grote
sommen losgeld hadden betaald. Verschillende families vertelden Amnesty International hoe zij het
vreselijke telefoontje hadden gekregen van de ontvoerders, als een gek waren gaan zoeken naar het
bedrag voor het losgeld en erin waren geslaagd dat te betalen, alleen maar om te ontdekken dat hun
geliefde familielid al was gedood”99.
In december 2014 vertelde Reuters persagentschap hoe de gemengde Sjiïtische en Soennitische
regio’s in midden Irak veranderd waren sinds de Sjiïtische milities gebieden waren binnengekomen
onder de controle van ISIS, daarbij de Soennitische bevolking dwingend te vluchten uit angst voor
wraak van door Iran gesteunde Sjiïtische paramilitairen en Soennitische extremisten. Volgens het
verslag van Reuters was het aan de Sjiïtische milities om te bepalen wie er kon blijven in een
gemeenschap en wie moest vertrekken, en zij zouden de huizen gemerkt hebben die verwoest
moesten worden en de huizen die konden blijven staan.
Een commandant van Asaib Ahl al-Haq zei Reuters dat: “Onze bevelen komen van de regering: wie
van de Islamitische Staat is diens land zullen we confisqueren. Degenen die niet van de Islamitische
Staat zijn, krijgen het terug ”100. Het relaas van bewoners101 van deze steden wees erop dat deze
Sjiïtische milities weinig onderscheid maakten tussen ISIS en burgers wanneer zij gebieden aanvielen
en daarna veel huizen confisqueerden en platbrandden die eigendom waren van onschuldige
burgers. De internationale Reddingscommissie vertelde Reuters dat meer dan 130.000 mensen, van
wie de meeste Soennitisch waren, in 2014 midden Irak ontvluchtten102.
De enorme radicalisering van Irak is niet te begrijpen zonder de schepping van ISIS (Jund al-Islam, al
snel hernoemd tot Ansar-al-Islam in de grensstreek Iran-Irak-Koerdistan in 2001 en verdreven naar
Syrië sinds de invasie) en zonder het terroristische sektarische beleid dat werd doorgevoerd sinds de
invasie, gevormd met doodseskaders, vernieling van de Staat Irak en massale terreur en etnische
zuivering.
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6. De omkering van het beleid van de Verenigde Staten
6.1

De Iraanse dissidenten in Irak

Een andere te weinig gerapporteerde humanitaire crisis in Irak is de zaak van de Iraanse dissidenten,
leden van de People’s Mojahedin Organisation of Iran (PMOI)103. In 1986 vestigde de PMOI zijn basis,
Kamp Ashraf, in de Irakese provincie Diyala 60 mijl ten noordoosten van Bagdad. Na de invasie in
2003 door de VS erkenden de door Amerika geleide Multinationale Strijdkrachten in Irak de
bewoners van Kamp Ashraf als beschermde personen volgens de Vierde Geneefse Conventie, en
beloofden ze schriftelijk de bewoners van het kamp te beschermen nadat zij zich vrijwillig
ontwapenden.
In februari 2009, na de verzekering door de Irakese regering dat zij de rechten van de bewoners van
Kamp Ashraf zouden respecteren en hen humaan zouden behandelen, droegen de Verenigde Staten,
onder de Status of Forces Agreement (SOFA), de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het
kamp over aan de Irakese autoriteiten104. Dit gebeurde ondanks het feit dat in die tijd veel mensen in
de VS en in Europa tegen die overdracht van de beveiliging van het kamp naar de regering van Irak
waren.
Hoe dan ook, voormalig Premier Nuri al-Maliki en zijn regering waren meer bezorgd over hoe de
aanwezigheid van de PMOI in Irak zou uitwerken op de relatie met het buurland Iran dan over de
bewaking van Irakees en internationaal recht. Op 28 juli 2009 viel het Irakese leger voor het eerst de
weerloze bewoners van Kamp Ashraf aan met militaire voertuigen en bulldozers en vernielde het
muren en hekken rond het kamp en mikte het op de bewoners105. Met stokken, sommige met
spijkers, metalen stangen, crickethout, kettingen, sikkels, bijlen, traangas, granaten en
waterkanonnen vielen de Irakese beveiligers de ongewapende bewoners aan.
Volgens de Amerikaanse Strijdkrachten in Irak, die ooggetuige waren van het geweld vanaf hun
vooruitgeschoven operatie Basis (FOB), was de aanval heel erg fel, duurde het uren en stopte het pas
in de avond106. Het geweld tegen de bewoners ging de volgende dag door, toen Irakezen
terugkwamen naar het Kamp met dezelfde wapens. Alweer voltrok de aanval zich recht voor de
Amerikanen en nog steeds kwam geen van hen tussenbeide om de bewoners te beschermen tegen
schade107. Later vertelde een officier van de Amerikaanse strijdmacht – vertrouwelijk – dat ze niet
hadden ingegrepen of geprobeerd hadden de Irakezen de aanval te laten stoppen omdat zij een
bevel hadden gekregen van Generaal Odierno, de algemene commandant van de Amerikaanse
strijdkrachten in Irak, dat niet te doen108.
Volgens Tahar Boumedra, voormalig hoofd van het mensenrechtenbureau van de United Nations
Assistance Mission for Iraq (UNAMI) en adviseur van de Speciale Afgezant van de Secretaris-generaal
voor zaken betreffende Kamp Ashraf, behoorden tot de andere deelnemers aan de aanval naast de
Irakese strijdkrachten die altijd al hun basis hadden rond Kamp Ashraf, ook legereenheden uit
Bagdad, politiekorpsen uit de provincie Diyala en Irakese Special Forces uit de beruchte 56e Brigade
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onder commando van de Premier109. Bovendien wezen bewoners van het kamp die hun verhaal
deden, er op dat sommigen van de aanvallers vloeiend Farsi spraken110. Deze onthulling geeft aan
hoezeer de veiligheidstroepen van Irak samengewerkt hebben met door Iran gesteunde Sjiïtische
milities en misschien zelfs de IRGC Quds strijdmacht. De aanval resulteerde in de dood van 12
bewoners en 443 gewonden van wie 42 ernstig gewond raakten111. En 36 bewoners werden ontvoerd
en gevangengezet door Irakese autoriteiten, en volgens rapporten ook gemarteld en geslagen112. De
36 gegijzelden werden 72 dagen vastgehouden alhoewel een Irakese rechter driemaal hun vrijlating
had gelast. Als protest gingen zij in hongerstaking vanaf de eerste dag van hun willekeurige opsluiting
en tijdens hun laatste dagen in de gevangenis gingen zij in droge hongerstaking (weigerden zij ook te
drinken). Zij werden uiteindelijk vrijgelaten want zij zouden anders gestorven zijn tijdens hun
gevangenschap.
Op 8 april 2011 kwam een tweede dodelijke aanval door het Irakese leger tegen de bewoners van
Ashraf. Ondanks dat net voor de aanval UNAMI zorgen uitte naar de diplomatieke gemeenschap en
de Amerikaanse ambassade over de veiligheid van Kamp Ashraf, werden er geen maatregelen
getroffen om de bewoners te beschermen tegen het aanstaande geweld. Inderdaad had het
Amerikaanse platform dat Kamp Ashraf in de gaten hield en de zorgen van UNAMI deelde, het bevel
gekregen het kamp te verlaten en zelfs het hele gebied, op de avond voor de tweede aanval113. De
slachting resulteerde in de dood van 36 bewoners en meer dan 300 mensen raakten gewond114.
In 2011 handhaafde de pro-Iraanse regering van Nuri al-Maliki de eis van herplaatsing van de Kamp
Ashraf bewoners naar een Temporary Transit Location (TTL), genaamd Camp Liberty, waar zij hun
vertrek uit Irak naar derde landen konden afwachten. Ondanks het feit dat er geen goed plan was
voor relocatie in Irak naar een plaats waar voldaan kon worden aan humanitaire voorwaarden en
waar de veiligheid van de bewoners kon worden gegarandeerd, ging UNAMI overstag voor de eisen
van de Irakese regering en tekende ze een Memorandum of Understanding (MoU) in december 2011
met de autoriteiten, zonder dit te bespreken met de bewoners van Kamp Ashraf115. In Camp Liberty
hebben de bewoners geen bewegingsvrijheid, ook geen vrijheid om inkomen te verwerven en ze
mogen geen enkele infrastructuur opzetten om het leven makkelijker te maken116. Er zijn 3000 Kamp
Ashrafbewoners verwijderd door de Irakese regering, geholpen door de UNAMI, van hun kamp van
36 vierkante kilometer naar een locatie, met gevangenisachtige omstandigheden, van iets meer dan
een halve vierkante kilometer. In 2012 heeft de VN Werkgroep inzake willekeurige detentie
geconcludeerd dat de “gevangenhouding” van de bewoners van Camp Liberty “willekeurig” is en in
strijd met het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. De werkgroep
argumenteerde dat er “geen plaats was waar zij hun grieven kwijt konden, dat er geen
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klachtenprocedure was om hun situatie aan te pakken en (…) hun detentie voor een rechtbank aan te
vechten”117.
Alle bewoners van Kamp Ashraf, min 100, werden verhuisd naar Camp Liberty bij de internationale
luchthaven van Bagdad. De achterblijvende 100 bewoners in Ashraf werd toegestaan daar te blijven
om nog lopende eigendomszaken af te handelen. Op 1 september 2013 werd deze groep aangevallen
door gewapende mannen, wat resulteerde in de dood van 52 mensen en de ontvoering van 7
bewoners, van wie 6 vrouwen118. Tot op de dag van vandaag is onbekend gebleven waar deze
ontvoerde mensen zijn en hoe het hen vergaat.
Dankzij de moed van sommige van de slachtoffers is er uitgebreid videobeeld van de aanvallers,
Irakese Speciale Soldaten, dat de massaslachting documenteert. Alhoewel de aanval uren duurde en
de vluchtelingen instaat waren te bellen om hulp van buiten, kwam geen van de Irakese soldaten die
gelegerd waren rond het kamp tussenbeide.
En verder is Camp Liberty, dat nu rond de 2000 ongewapende Iraanse ballingen huisvest,
onderworpen geweest aan vier raketaanvallen sinds de Ashrafbewoners daar introkken; de laatste
aanval was op 29 oktober 2015, en deze resulteerde in 24 doden en veel verwondingen119. Het leger
van al-Mukhtar, een door Iran gesteunde militie120, claimde de verantwoordelijkheid voor deze
aanval121. De VN heeft heel vaak de regering van Irak opgeroepen tot het leiden van een
onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de dodelijke aanvallen op Kamp Ashraf en Camp Liberty
om degenen voor het gerecht te brengen die deze moorden hebben begaan. Hoe dan ook, de Irakese
autoriteiten hebben gefaald in het onderzoek naar vorige aanvallen op beide kampen en niemand is
ooit aangeklaagd122.
Talloze verslagen vanuit Camp Liberty wijzen uit dat agenten van het Iranian Ministry of Intelligence
Services (MOIS) en de terroristische Quds strijdmacht van de IRGC naar en rond het kamp werden
gebracht om inlichtingen te verzamelen voor meer terroristische acties tegen de bewoners. De MOIS
en de IRGC agenten komen in de zwaarbewaakte kampomtrek onder de dekmantel van familie van
bewoners. Deze agenten zijn daar gebracht door een commissie van de Irakese regering, voorgezeten
door adviseur voor Nationale Veiligheid Faleh Fayyadh, die verantwoordelijk is voor de routineuze en
vernederende onderdrukking van de bewoners van Camp Liberty. Dit druist keihard in tegen elk te
verwachten gedrag ten opzichte van bescherming van vluchtelingen.

6.2

Families van de Ashraf-Liberty bewoners in Iran

Er is weinig aandacht besteed door internationale organisaties en mensenrechten groeperingen, ook
de Speciale Rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, aan de wraakmaatregelen die de
familieleden van de Kamp Ashraf en de Camp Liberty bewoners tegenkomen in Iran. Decennialang
zijn incidenten gedocumenteerd in Iran die aanwijzen dat louter telefonische conversatie met
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familieleden die bij de PMOI in Irak zijn, kunnen resulteren in gevangenneming op beschuldiging van
“vijandschap tegen God”.
Op 1 juni 2014 executeerden Iraanse autoriteiten Gholamreza Khosravi Savadjani123, die ter dood
veroordeeld was in 2010 in een oneerlijke rechtszitting op beschuldiging van “vijandigheid tegen
God” (moharebeh), voor het financieel steunen van de PMOI”124. Na zijn arrestatie in 2008 bracht
Gholamreza Khosravi 40 maanden door in eenzame opsluiting in verschillende gevangenissen door
Iran. Volgens zijn eigen relaas, terwijl hij vast zat, werd hij gemarteld of anderszins slecht behandeld
want hij weigerde een “bekentenis” af te leggen125. Onder de nieuwe Islamitische Strafwetgeving kan
de zwaarste straf voor “vijandschap tegen God” enkel opgelegd worden wanneer iemand actief de
wapens heeft opgenomen. En daarom is de executie van Khosravi een grove schending van de eigen
wet van het Iraanse regime. Een dag voor Khosravi ’s executie zei Hassiba Hadj Saharoui, de
onderdirecteur voor het Midden Oosten en Noord Afrika bij Amnesty International, in een verklaring:
“En alweer staan Iraanse autoriteiten op het punt een man te executeren die niet eens een eerlijk
proces kreeg, helemaal ongeacht zowel internationaal recht als de Iraanse wetgeving126. Khosravi’s
moeder benadrukte de onschuld van haar zoon door aan te stippen dat: “Mijn zoon had geen
wapens, ook geen beveiligd huis … ze zouden mij ook moeten executeren. Hoe zou ik als 80-jarige
moeder in leven kunnen blijven zonder hem?”127.
En verder executeerden de Iraanse autoriteiten op 28 december 2010 Ali Saremi in de
Evingevangenis in Teheran, op beschuldiging van “vijandschap tegen God” voor zijn veronderstelde
lidmaatschap van de PMOI128. Zijn advocaat kreeg geen waarschuwing vooraf aan zijn executie, wat
verplicht is onder de Iraanse wet. Saremi had een zoon in Kamp Ashraf, die hij had bezocht in Irak. Bij
zijn terugkeer in Iran werd hij gearresteerd en veroordeeld tot een jaar cel. In mei 2007 lieten de
autoriteiten Ali Saremi vrij enkel om hem opnieuw te arresteren in september 2007 nadat hij sprak
bij een gelegenheid ter herinnering aan de vermoorden tijdens de buitenrechtelijke executies van
duizenden mensen in de Iraanse gevangenissen, ook bekend als de massamoord van 1988129. In mei
2010 vertelde Saremi aan Amnesty International vanuit de gevangenis:
“Ik werd berecht in oktober 2008 voor afdeling 15 van de Revolutionaire Rechtbank, op beschuldiging
van “vijandschap tegen God” vanwege lidmaatschap van de PMOI. Ik ontkende dit opnieuw en
verdedigde mezelf dat zij geen bewijs tegen me hadden voor deze beschuldiging. Ik werd ter dood
veroordeeld in december 2009 en tekende beroep aan via mijn advocaat. Ik vernam alleen van de
bevestiging van mijn straf via de persconferentie van de Openbaar Aanklager van Teheran [op 15
mei]. Alhoewel ik een advocaat heb, erkennen ze hem niet. Zij communiceren geen wettelijke
procedures naar hem en verwittigen hem niet”130.
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Zijn zoon, Akbar Saremi, heeft in het verleden de beschuldigingen tegen zijn vader tegengesproken
en verklaarde dat “de enige interesse van vader in de Mojahedin-e Khalq (MEK) en Kamp Ashraf was
het bezoek aan mij, en dat was de laatste keer dat ik mijn vader zag”131. Ali Saremi had eerder 20 jaar
in de cel gezeten voor zijn politieke activiteiten, tijdens het regime van de Sjah en onder het klerikaal
regime.
En nog meer, op 24 januari 2011 verkondigden de Iraanse autoriteiten dat zij Jafar Kazemi en
Mohammad Ali Haj Aghaei hadden geëxecuteerd132. Jafar Kazemi, die eerder al gevangen was
genomen voor zijn lidmaatschap van de PMOI, werd opnieuw vastgezet op 18 september 2009 en
maandenlang gemarteld in de Evingevangenis in Teheran133. De Iraanse autoriteiten probeerden een
bekentenis van Kazemi te krijgen onder druk, hetgeen hij weigerde. Kazemi werd beschuldigd van
deelname aan protesten volgend op de betwiste uitslag van de Presidentsverkiezing van juni 2009 en
voor zijn contact met de PMOI. Daarbij werd verondersteld dat hij ook gestraft werd voor
“propaganda tegen het systeem”134. Ook Jafar Kazemi heeft een zoon, Behrouz Kazemi, die nu in
Camp Liberty woont. Jafar bezocht Behrouz in 2008 in Kamp Ashraf. In een vraaggesprek met Voice
of America Persian in 2010 gaf Behrouz aan dat: “De enige reden voor mijn vaders dood is dat hij mij
twee jaar geleden bezocht in Kamp Ashraf. Dit betekent dat het regime de basale rechten van
iemand om zijn familie te bezoeken, niet wil toelaten. Om deze reden werd hij gearresteerd,
beschuldigd van vijandschap tegen God en gaven ze hem de doodstraf. Het is belachelijk dat de
regering familieleden niet toestaat ons te bezoeken in Ashraf”135. Mohammad Ali Haj Aghaei, die
werd gearresteerd, berecht en geëxecuteerd met Jafar Kazemi, had ook al familie bezocht in Ashraf
voorafgaand aan zijn arrestatie136.
Andere voorbeelden van mensen die gedetineerd werden door Iraanse autoriteiten, omdat ze enkel
familieleden waren van Ashraf-Liberty bewoners, zijn Ali Moezi137, Mashallah (Hamid) Haeri138 en het
echtpaar Mahmoud en Fatemeh Ziae139.

131

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/01/02/iran.execution/ (25-11-2015)
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12272067 (25-11-2015)
133
Amnesty International, Urgent Action: 102/10 Index: MDE 13/002/2011, 05 January 2011
134
Idem.
135
https://www.youtube.com/watch?v=lxCDfTXdOI0 (26-11-2015)
136
Amnesty International, Urgent Action: 102/10 Index: MDE 13/002/2011, 05 January 2011
137
http://www.huffingtonpost.com/hejrat-moezi/my-father-is-a-political-prisoner_b_8351976.html (26-112015)
138
http://www.amnesty.org.uk/press-releases/iran-arbitrary-arrests-torture-and-executions-continue (26-112015)
139
http://www.christianpost.com/news/irans-ayatollahs-crackdown-dissidents-christians-barack-obama148058/ (26-11-2015)
132

36

7. Aanbevelingen voor beleid
De mensenrechtensituatie in Iran is verslechterd onder het bewind van President Hassan Rohani,
bewezen door de stijgende lijn in het aantal executies, die bij het einde van het jaar ontegenzeglijk
minimaal het getal 1.000 zal bereiken. Ondertussen gaan repressieve beleidsmaatregelen tegen
mensenrechten verdedigers, netwerkers, vrouwen en etnische en religieuze minderheden gewoon
door, met vervelende gevolgen voor de Iraanse samenleving. Ondanks het internationaal akkoord
over het nucleaire programma van Iran blijft het regime in Teheran een grote bron van instabiliteit in
de regio, en zal ze doorgaan zolang ze steun houdt voor haar terroristische groepen, zoals de
Libanese Hezbollah en de Sjiïtische milities in Irak. De Iraanse ruggensteun voor Bashar al-Assad in
Syrië heeft niet alleen een ondenkbare prijs gekost aan menselijk leed, maar heeft ook gezorgd dat
het Syrisch conflict een internationale zaak werd, waarbij de wereldvrede en veiligheid aan het
wankelen is gebracht. En temeer is de spectaculaire opkomst van ISIS in Irak en Syrië het directe
resultaat van de Iraanse sektarische politiek in deze twee landen. En daarom is het redelijk te
concluderen dat Iran niet beschouwd kan worden als deel van een oplossing voor de huidige crisis;
juist het tegengestelde, Iran moet gezien worden als de aanstichter van de conflicten die nu door het
Midden Oosten razen.
Europa moet niet toelaten dat economische belangen in Iran op korte termijn prevaleren boven
waarden als mensenrechten, rechtsstaat en democratie, die door de Iraanse autoriteiten de gehele
tijd systematische vertrapt worden. Het is daarom geboden de intensivering van diplomatieke en
economische banden tussen de Europese Unie en Iran afhankelijk te laten zijn van:



De verbetering van de mensenrechtensituatie in Iran, met ook een directe stop op executies,
en respect van de autoriteiten voor de fundamentele vrijheden in de Iraanse samenleving;
Een onmiddellijk einde van de Iraanse inmenging in de binnenlandse zaken van haar
buurlanden, dus van Irak, Syrië en Jemen, die de regio destabiliseert.

Verder moet de Europese Unie haar humanitaire verantwoordelijkheid oppakken ten opzichte van de
Iraanse vluchtelingen die in Camp Liberty in Irak wonen door:




Het verzekeren en garanderen van hun bescherming, ook vanuit de lucht door de
luchtmachten van de EU-lidstaten die al met operaties bezig zijn boven Irakees grondgebied
tegen ISIS;
Hen accepteren als vluchtelingen en hen direct weghalen uit de gevaarlijke zone in Bagdad
naar landen binnen de EU.
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