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13.4.2021.

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/595
od 12. travnja 2021.
o izmjeni Odluke 2011/235/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s
obzirom na stanje u Iranu
VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,
uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,
budući da:
(1)

Vijeće je 12. travnja 2011. donijelo Odluku 2011/235/ZVSP (1).

(2)

Na temelju preispitivanja Odluke 2011/235/ZVSP Vijeće smatra da bi mjere ograničavanja iz te odluke trebalo
produljiti do 13. travnja 2022.

(3)

Jedna osoba uvrštena na popis u Prilogu Odluci 2011/235/ZVSP preminula je te bi unos za tu osobu trebalo ukloniti
iz tog priloga. Vijeće je zaključilo i da bi unose u vezi s 34 osobe i jednim subjektom iz Priloga Odluci
2011/235/ZVSP trebalo ažurirati.

(4)

Odluku 2011/235/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.
Odluka 2011/235/ZVSP mijenja se kako slijedi:
1. u članku 6. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
„2.
Ova se Odluka primjenjuje do 13. travnja 2022. Stalno se preispituje. Produljuje se ili prema potrebi mijenja ako
Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.”;
2. Prilog se mijenja kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. travnja 2021.

Za Vijeće
Predsjednica
A. P. ZACARIAS

(1) Odluka Vijeća 2011/235/ZVSP od 12. travnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje
u Iranu (SL L 100, 14.4.2011., str. 51.).

13.4.2021.

PRILOG

Prilog Odluci 2011/235/ZVSP („Popis osoba i subjekata iz članka 1. i članka 2.”) mijenja se kako slijedi:
HR

1. unos 16. (za HADDADA Hassana (također poznat kao Hassan ZAREH DEHNAVI) s popisa pod naslovom „Osobe” briše se;
2. unosi za sljedeće 34 osobe i jedan subjekt zamjenjuju se sljedećim:
Osobe
Ime

AHMADI- MOQADDAM Esmail Mjesto rođenja: Teheran (Iran)
Datum rođenja: 1961.
Spol: muški

4.

FAZLI Ali

Spol: muški
Čin: brigadni general

Razlozi

Datum uvrštenja
na popis

Bivši viši savjetnik za sigurnosna pitanja načelnika Glavnog stožera oružanih
snaga. Ravnatelj iranske Nacionalne policije od 2005. do početka 2015. Usto i
ravnatelj iranske Kiberpolicije (uvrštena na popis) od siječnja 2011. do početka
2015. Snage pod njegovim zapovjedništvom provodile su brutalne napade na
mirne prosvjednike te su provele nasilan noćni napad na studentske domove
Sveučilišta u Teheranu 15. lipnja 2009. Bivši zapovjednik iranskog stožera za
podršku jemenskom narodu.

12.4.2011.

Bivši voditelj Učilišta za kadete Imam Hossein (2018.–lipanj 2020.) Bivši
zamjenik zapovjednika snaga Basija (2009.–2018.), voditelj odjela Seyyed
al-Shohada u okviru IRGC-a u pokrajini Teheran (do veljače 2010.). Odjel
Seyyed al-Shohada nadležan je za sigurnost u pokrajini Teheran i odigrao je
ključnu ulogu u brutalnom gušenju prosvjeda 2009.

12.4.2011.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Spol: muški

Član nastavnog osoblja Sveučilišta Imam Hossein (Čuvari revolucije). Bivši
voditelj Vojnog učilišta za izobrazbu zapovjednog osoblja i osoblja glavnog
stožera (DAFOOS). Bivši voditelj odjela Seyyed al-Shohada u okviru IRGC-a u
pokrajini Teheran. Odjel Seyyed al-Shohada imao je ključnu ulogu u
organiziranju gušenja prosvjeda 2009.

12.4.2011.

11.

RAJABZADEH Azizollah

Spol: muški

Zapovjednik stožera gradskog reda od 2014. Bivši voditelj Teheranske
organizacije za ublažavanje katastrofa (2010.–2013.). Kao načelnik teheranske
policije do siječnja 2010., bio je odgovoran za nasilne policijske napade na
prosvjednike i studente. Kao zapovjednik snaga za izvršavanje zakonodavstva
u širem Teheranu bio je najviše rangirana osoba optužena za zlostavljanja u
centru za pritvor Kahrizak u prosincu 2009.

12.4.2011.
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8.
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„1.

Identifikacijski podaci

DORRI-NADJAFABADI
Ghorban-Ali

Mjesto rođenja: Najafabad (Iran)
Datum rođenja: 3.12.1950.
Spol: muški

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Mjesto rođenja: Yazd (Iran)
Datum rođenja: 1953.
Spol: muški

12.4.2011.

Savjetnik Vrhovnog disciplinskog suda za suce od 29. travnja 2019. Bivši
glavni javni tužitelj u Teheranu (kolovoz 2009.–travanj 2019.). Dolatabadijev
ured optužio je velik broj prosvjednika, uključujući pojedince koji su
sudjelovali u prosvjedima u prosincu 2009. u Noći Ašure. Naredio je
zatvaranje Karroubijeva ureda u rujnu 2009. i uhićenje više reformističkih
političara, a u lipnju 2010. zabranio je dvije reformističke političke stranke.
Njegov je ured optužio prosvjednike za „Muharebeh”, odnosno „mržnju prema
Bogu”, za što je predviđena smrtna kazna, a osuđenima na smrtnu kaznu
uskratio je zakonito postupanje. Njegov je ured također uzeo za metu i
zatvarao reformiste, aktiviste za ljudska prava i predstavnike medija kao dio
šireg zatiranja političke oporbe.

12.4.2011.

HR

19.

Član Skupštine stručnjaka i predstavnik vrhovnog vođe u („središnjoj”)
pokrajini Markazi, na čelu Vrhovnog upravnog suda. Iranski glavni javni
tužitelj do rujna 2009. i bivši ministar za obavještajnu djelatnost tijekom
Khatamijeva predsjedništva. Kao iranski glavni javni tužitelj nakon prvih
postizbornih prosvjeda naredio je i nadzirao montirane sudske procese u
okviru kojih su optuženicima uskraćena njihova prava i pravo na odvjetnika.
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U listopadu 2018. izvijestio je medije da će četvero aktivista iranske
nacionalnosti koji su se borili za zaštitu okoliša biti optuženo za „sijanje
propasti na zemlji”, što je optužba za koju se izriče smrtna kazna.

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein Mjesto rođenja: Ejiyeh (Iran)
Datum rođenja: oko 1956.
Spol: muški

22.

MORTAZAVI Said

Mjesto rođenja: Meybod, Yazd (Iran)
Spol: muški

Član Vijeća za primjerenost. Iranski glavni javni tužitelj od rujna 2009. do
2014. Bivši zamjenik predsjednika i glasnogovornik pravosudnih tijela. Bivši
ministar za obavještajnu djelatnost tijekom izbora 2009. Dok je bio ministar za
obavještajnu djelatnost tijekom izbora 2009. obavještajci pod njegovim
zapovjedništvom bili su odgovorni za zatvaranje, mučenje i iznuđivanje lažnih
svjedočanstava pod pritiskom od stotina aktivista, novinara, disidenata i
reformističkih političara. Osim toga, političke su ličnosti prisilili na lažna
svjedočanstva pod neizdrživim ispitivanjem, koja su uključivala mučenje,
zlostavljanje, ucjene i prijetnje članovima obitelji.

12.4.2011.

Na čelu sustava socijalne skrbi od 2011. do 2013. Teheranski glavni javni
tužitelj do kolovoza 2009. Kao glavni javni tužitelj Teherana izdao je opći
nalog koji je upotrijebljen za zatvaranje stotina aktivista, novinara i studenata.
U siječnju 2010. parlamentarnom istragom utvrđena je njegova izravna
odgovornost za zadržavanje trojice pritvorenika koji su potom umrli u
pritvoru. Razriješen je dužnosti u kolovozu 2010. nakon istrage koju su

12.4.2011.
13.4.2021.

Datum rođenja: 1967.
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15.

13.4.2021.

provela iranska pravosudna tijela o njegovoj ulozi u smrti trojice muškaraca
koji su na njegov nalog pritvoreni nakon izbora.

27.

ZARGAR Ahmad

Spol: muški

Sudac Vrhovnog suda i predsjednik Revolucionarnog suda u Teheranu. Vođa
„Organizacije za očuvanje ćudoređa”. Bivši sudac 2. podružnice Posebnog suda
za gospodarsku korupciju. Bivši sudac u 36. podružnici Žalbenog suda u
Teheranu.

12.4.2011.

HR

Iranske su vlasti u studenome 2014. službeno priznale njegovu ulogu u smrti
pritvorenikâ. Iranski sud 19. kolovoza 2015. oslobodio ga je optužaba
povezanih s mučenjem i smrću trojice mladića u centru za pritvor Kahrizak
2009. Osuđen na zatvorsku kaznu 2017. i pušten na slobodu u rujnu 2019.

Potvrdio je dugotrajne zatvorske i smrtne kazne protiv prosvjednika.
33.

ABBASZADEH-MESHKINI
Mahmoud

Spol: muški

10.10.2011.
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Zastupnik u Parlamentu od veljače 2020. Bivši savjetnik iranskog Visokog
vijeća za ljudska prava (do 2019.). Bivši tajnik Visokog vijeća za ljudska prava.
Bivši guverner pokrajine Ilam. Bivši politički direktor u Ministarstvu
unutarnjih poslova. Kao voditelj Odbora iz članka 10. Zakona o aktivnostima
političkih stranaka i skupina bio je zadužen za izdavanje odobrenja za
prosvjede i druga javna događanja te registraciju političkih stranaka.
U 2010. suspendirao je aktivnosti dviju reformističkih političkih stranaka
povezanih s Mousavijem – Islamske iranske fronte za sudjelovanje i
Organizacije mudžahedina islamske revolucije. Od 2009. sustavno i
neprestano zabranjuje sva nevladina okupljanja i time uskraćuje ustavno pravo
na prosvjed, što dovodi do brojnih uhićenja mirnih prosvjednika, koja su
protivna pravu na slobodu okupljanja.
Također je 2009. oporbi uskratio dozvolu za ceremoniju žalovanja za
ubijenima u prosvjedima zbog predsjedničkih izbora.

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Spol: muški

Bivši glavni direktor iranskog Stožera za kontrolu narkotika (također poznat
kao Sjedište za suzbijanje narkotika). Bivši zapovjednik teheranske policije.
Policijske snage pod njegovim su vodstvom izvansudski primjenjivale silu nad
osumnjičenima tijekom uhićenja i istražnog pritvora. Teheranska policija

10.10.2011.
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također je umiješana u racije u studentskim domovima Teheranskog sveučilišta
u lipnju 2009., kada su, prema podacima povjerenstva iranskog parlamenta
(Madžlisa), pripadnici policije i snaga Basij ozlijedili više od 100 studenata. Do
2018. bio je načelnik željezničke policije.
AVAEE Seyyed Ali-Reza (također Mjesto rođenja: Dezful (Iran)
poznat kao AVAEE Seyyed
Datum rođenja: 20.5.1956.
Alireza, AVAIE Alireza)
Spol: muški

Ministar pravosuđa. Bivši direktor ureda za posebne istrage. Zamjenik ministra
unutarnjih poslova i voditelj javnog registra do srpnja 2016. Savjetnik
Disciplinskog suda za suce od travnja 2014. Bivši predsjednik pravosudnih
tijela u Teheranu. Kao predsjednik pravosudnih tijela u Teheranu bio je
odgovoran za kršenja ljudskih prava, proizvoljna uhićenja, uskraćivanje pravâ
zatvorenicima i velik broj pogubljenja.

10.10.2011.

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Spol: muški

Glavni direktor inspekcijskog nadzora i evaluacije uspješnosti sudova od lipnja
2020. Bivši glavni javni tužitelj u Qomu (2008.–2017.) i bivši ravnatelj Glavne
uprave za zatvore. Bio je odgovoran za proizvoljno pritvaranje i zlostavljanje
desetaka prijestupnika u Qomu. Sudjelovao je u teškom kršenju prava na
zakonito postupanje, što je doprinijelo pretjeranoj i sve češćoj primjeni smrtne
kazne te naglom porastu broja pogubljenja 2009. i 2010.

10.10.2011.

40.

HABIBI Mohammad Reza

Spol: muški

Predsjednik Vrhovnog suda u Isfahanu. Bivši javni tužitelj u Isfahanu. Bivši
voditelj ureda Ministarstva pravosuđa u Yazdu. Bivši zamjenik javnog tužitelja
u Isfahanu. Sudjelovao je u postupcima u kojima je optuženicima uskraćeno
pravo na pošteno suđenje, primjerice Abdollahu Fathiju, koji je pogubljen u
svibnju 2011. nakon što je Habibi tijekom suđenja u ožujku 2010. ignorirao
Fathijevo pravo na saslušanje i njegove probleme s psihičkim zdravljem. Stoga
je sudjelovao u teškom kršenju prava na zakonito postupanje, što je doprinijelo
naglom porastu broja pogubljenja 2011.

10.10.2011.

41.

HEJAZI Mohammad

Mjesto rođenja: Isfahan (Iran)

Od 2020. zamjenik zapovjednika snaga Quds u okviru IRGC-a zbog
reorganizacije njezina zapovjednog lanca nakon ubojstva generala Qasema
Soleimanija. Kao general IRGC-a imao je važnu ulogu u zastrašivanju iranskih
„neprijatelja” i u prijetnjama njima. Bivši čelnik Korpusa Sarollah IRGC-a u
Teheranu i bivši čelnik snaga Basij, imao je središnju ulogu u postizbornoj
represiji nad prosvjednicima 2009.

10.10.2011.

Spol: muški

Službeni list Europske unije

Datum rođenja: 1956.
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36.

13.4.2021.

JAZAYERI Massoud

Spol: muški
Čin: brigadni general

10.10.2011.

HR

Savjetnik za kulturu načelnika združenog stožera iranskih oružanih snaga od
travnja 2018. U okviru združenog vojnog stožera iranskih oružanih snaga
brigadni general Massoud Jazayeri bio je zamjenik načelnika stožera za
kulturne i medijske poslove (također poznat kao glavni stožer za
obavješćivanje o državnoj sigurnosti). Kao zamjenik načelnika stožera aktivno
je sudjelovao u gušenju prosvjeda 2009. U intervjuu za list Kayhan izjavio je da
su mnogi prosvjednici u Iranu i inozemstvu identificirani i da će se s njima
obračunati kada za to dođe pravi trenutak.

13.4.2021.

44.

Otvoreno je pozivao na suzbijanje predstavništava stranih masovnih medija i
iranske oporbe. Od vlade je 2010. zatražio da donese strože zakone protiv
Iranaca koji surađuju sa stranim medijima.
45.

JOKAR Mohammad Saleh

Mjesto rođenja: Yazd (Iran)
Datum rođenja: 1957.
Spol: muški

KAMALIAN Behrouz (također
poznat kao Hackers Brain,
Behrooz_Ice)

Mjesto rođenja: Teheran (Iran)
Datum rođenja: 1983.
Spol: muški

47.

KHALILOLLAHI Moussa
(također poznat kao
KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI
Mousa Khalil)

Mjesto rođenja: Tabriz (Iran)
Datum rođenja: 1963.

10.10.2011.

Voditelj kiberskupine „Ashiyaneh” povezane s iranskim režimom.
Organizaciju za digitalnu sigurnost „Ashiyaneh”, koju je osnovao Behrouz
Kamalian, odgovorna je za intenzivne kibernapade na protivnike i reformiste u
Iranu, kao i na strane institucije. Rad Kamalianove organizacije „Ashiyaneh”
doprinio je zatiranju oporbe koje je provodio režim i u okviru kojeg su
počinjena brojna teška kršenja ljudskih prava 2009. I Kamalian i kiberskupina
„Ashiyaneh” nastavili su svoje aktivnosti barem do siječnja 2020.

10.10.2011.

Javni tužitelj u Tabrizu od 2010. do 2019. Sudjelovao je u predmetu Sakineha
Mohammadi-Ashtianija te je sudjelovao u teškim kršenjima prava na zakonito
postupanje.

10.10.2011.
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46.

Zastupnik u parlamentu za pokrajinu Yazd. Bivši zamjenik načelnika za
parlamentarne poslove Revolucionarne garde. Od 2011. do 2016.
parlamentarni zastupnik za pokrajinu Yazd i član Parlamentarnog odbora za
nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku. Bivši zapovjednik studentskih snaga
Basij. U toj je ulozi aktivno sudjelovao u gušenju prosvjeda i indoktrinaciji
djece i mladih kako bi se nastavilo suzbijanje slobode govora i neslaganja. Kao
član Parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku javno
je podupirao zatiranje oporbe vladi.

Spol: muški
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MAHSOULI Sadeq (također
poznat kao MAHSULI Sadeq)

Mjesto rođenja: Oroumieh (Iran)
Datum rođenja: 1959. ili 1960.
Spol: muški

TALA Hossein (također poznat
kao TALA Hosseyn)

Mjesto rođenja: Teheran (Iran)
Datum rođenja: 1969.
Spol: muški

54.

Mjesto rođenja: Shahr Kord-Isfahan (Iran)
Datum rođenja: 1959.
Spol: muški

Gradonačelnik Eslamshahra. Bivši zastupnik u iranskom parlamentu. Bivši
glavni guverner („Farmandar”) pokrajine Teheran do rujna 2010. Bio je
odgovoran za intervenciju policijskih snaga te stoga za suzbijanje prosvjeda. U
prosincu 2010. primio je nagradu zbog svoje uloge u represiji poslije izbora.

10.10.2011.

Bivši voditelj Vijeća za javnu sigurnost pokrajine Teheran. Bivši glavni guverner
IRGC-a pokrajine Teheran. U svojstvu guvernera i voditelja Vijeća za javnu
sigurnost pokrajine Teheran snosio je opću odgovornost za sve represivne
aktivnosti koje je IRGC poduzimao u pokrajini Teheran, među ostalim za
suzbijanje političkih prosvjeda od lipnja 2009. Trenutačno član uprave
Tehnološkog sveučilišta Khajeh Nasireddin Tusi.

10.10.2011.

60.

HOSSEINI Dr. Mohammad
Mjesto rođenja: Rafsanjan, Kerman (Iran)
(također poznat kao: HOSSEYNI
Datum rođenja: 23.7.1961.
Dr. Seyyed Mohammad, Seyed,
Sayyed i Sayyid)
Spol: muški

Savjetnik bivšeg predsjednika Mahmouda Ahmadinejada i glasnogovornik
radikalne političke frakcije stranke YEKTA. Ministar kulture i islamskog
usmjeravanja (2009.–2013.). Bivši član IRGC-a, sudjelovao je u represiji nad
novinarima.

10.10.2011.

63.

TAGHIPOUR Reza

Zastupnik u 11. sazivu iranskog parlamenta (izborna jedinica Teherana). Član
Vrhovnog vijeća za kiberprostor. Bivši vijećnik Gradskog vijeća Teherana. Bivši
ministar za informiranje i komunikacije (2009.–2012.).

23.3.2012.

Mjesto rođenja: Maragheh (Iran)
Datum rođenja: 1957.
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TAMADDON Morteza (također
poznat kao: TAMADON
Morteza)

10.10.2011.

HR

53.

Zamjenik glavnog tajnika Fronta Paydari (Front islamske stabilnosti). Bivši
savjetnik bivšeg predsjednika Mahmouda Ahmadinejada, bivši član Vijeća za
primjerenost i bivši zamjenik predsjednika Fronte ustrajnosti. Ministar
socijalne skrbi i socijalne sigurnosti od 2009. do 2011. Ministar unutarnjih
poslova do kolovoza 2009. Kao ministar unutarnjih poslova Mahsouli je bio
nadležan za sve policijske snage, sigurnosne agente Ministarstva unutarnjih
poslova i agente u civilu. Snage pod njegovim zapovjedništvom odgovorne su
za napade na studentske domove Teheranskog sveučilišta 14. lipnja 2009. i
mučenja studenata u podrumu Ministarstva (zloglasna podrumska etaža 4).
Drugi prosvjednici teško su zlostavljani u centru za pritvor Kahrizak kojim je
upravljala policija pod nadzorom Mahsoulija.
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48.

Spol: muški

13.4.2021.

13.4.2021.

65.

LARIJANI Sadeq

Mjesto rođenja: Najaf (Irak)
Datum rođenja: 1960. ili kolovoz 1961.
Spol: muški

MIRHEJAZI Ali

Spol: muški

Imenovan voditeljem Vijeća za primjerenost 29. prosinca 2018. Bivši voditelj
pravosudnih tijela (od 2009. do 2019.). Voditelj pravosudnih tijela treba dati
suglasnost i odobriti svaku kaznu za qisas (odmazda), hodoud (zločin protiv
Boga) i ta’zirat (zločin protiv države). To obuhvaća presude za koje se izriče
smrtna kazna, bičevanje i amputacije. U tom je pogledu osobno odobrio
brojne smrtne kazne u suprotnosti s međunarodnim normama, uključujući
kamenovanja, vješanja, pogubljenja maloljetnika i javna pogubljenja kao što su
slučajevi u kojima su zatvorenici obješeni s mostova pred tisućama ljudi. Stoga
je doprinio velikom broju pogubljenja. Također je dopustio tjelesna
kažnjavanja kao što su amputacije i kapanje kiseline u oči osuđenika. Od kada
je Sadeq Larijani preuzeo dužnost znatno se povećao broj proizvoljnih
uhićenja političkih zatvorenika, boraca za ljudska prava i pripadnika manjina.
Sadeq Larijani također snosi odgovornost za sustavna kršenja prava na
pravedno suđenje u okviru iranskog pravosuđa.

23.3.2012.

Pripadnik je bliskog kruga osoba oko vrhovnog vođe, jedan od odgovornih za
planiranje suzbijanja prosvjeda koje se provodi od 2009. te povezan s
odgovornima za suzbijanje prosvjeda.

23.3.2012.

Također je bio odgovoran za planiranje suzbijanja javnih nemira u prosincu
2017./2018. i studenome 2019.
67.

SAEEDI Ali

Spol: muški

Voditelj Ureda za političku ideologiju vrhovnog vođe. Bivši predstavnik
vrhovnog vođe za Pasdaran (1995. – 2020.) nakon što je čitavu karijeru proveo
u vojsci, konkretno u obavještajnoj službi Pasdarana. Ta službena funkcija čini
ga ključnom osobom za prijenos naredbi iz ureda Vođe represivnom aparatu
Pasdarana.

Službeni list Europske unije

66.

HR

Kao ministar za informiranje bio je jedan od vodećih dužnosnika zaduženih za
cenzuriranje i nadzor internetskih aktivnosti kao i za sve vrste komunikacija
(osobito mobilnih telefona). Pri ispitivanju političkih pritvorenika ispitivači se
koriste njihovim osobnim podacima, poštom i komunikacijama. U nekoliko
navrata nakon predsjedničkih izbora 2009. i tijekom uličnih prosvjeda bile su
prekinute mobilne veze i opcija slanja tekstualnih poruka, satelitski TV kanali
bili su ometani, a internet na nekim lokacijama isključen ili barem usporen.

23.3.2012.
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MORTAZAVI Seyyed Solat

Mjesto rođenja: Farsan, pokrajina Tchar
Mahal-o-Bakhtiari (jug), Iran
Datum rođenja: 1967.
Spol: muški

23.3.2012.

HR

Od 16. rujna 2019. voditelj podružnice za nekretnine Zaklade Mostazafan
kojom izravno upravlja vrhovni vođa Khamenei. Direktor teheranske
podružnice Zaklade Astan Qods Razavi do studenoga 2019. Bivši
gradonačelnik Mashhada, drugog po veličini grada u Iranu, u kojemu se
redovito izvršavaju javna pogubljenja. Bivši zamjenik ministra unutarnjih
poslova za politička pitanja, imenovan 2009. U tom je svojstvu bio odgovoran
za represiju nad osobama koje su javno branile svoja legitimna prava,
uključujući pravo na slobodu izražavanja. Poslije je imenovan predsjednikom
Iranskog izbornog odbora za parlamentarne izbore 2012. i za predsjedničke
izbore 2013.

FARHADI Ali

Spol: muški

Zamjenik voditelja Inspektorata za pravna pitanja i javnu inspekciju
Ministarstva pravosuđa u Teheranu. Bivši javni tužitelj u Karaju. Odgovoran je
za teška kršenja ljudskih prava, među ostalim za kazneni progon na suđenjima
na kojima je izrečena smrtna kazna. U regiji Karaj zabilježen je velik broj
pogubljenja dok je on bio javni tužitelj.

23.3.2012.

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Spol: muški

Bivši upravitelj zatvora Evin (2012. – 2015.). Dok je obnašao tu dužnost uvjeti
u zatvoru su se pogoršali, a u izvješćima se navodilo sve lošije postupanje
prema zatvorenicima. U listopadu 2012. devet zatvorenica započelo je štrajk
glađu prosvjedujući zbog kršenja njihovih prava i zbog nasilnog postupanja
zatvorskih čuvara.

12.3.2013.

82.

SARAFRAZ Mohammad (Dr.)
(također poznat kao Haj-agha
Sarafraz)

Mjesto rođenja: Teheran (Iran)

Bivši član Vrhovnog vijeća za kiberprostor. Bivši predsjednik Radiotelevizije
Islamske Republike Iran (IRIB) (2014.–2016.). Bivši voditelj televizijskih mreža
IRIB-a World Service i Press TV, odgovoran za sve odluke u vezi s programom.
Blisko povezan s državnim sigurnosnim aparatom. Pod njegovim je vodstvom
Press TV, zajedno s IRIB-om, surađivao s iranskim sigurnosnim službama i
javnim tužiteljima radi emitiranja prisilnih priznanja pritvorenikâ, uključujući
priznanje iransko-kanadskog novinara i redatelja Maziara Baharija u tjednoj
emisiji „Iran Today”. Neovisni regulator za radiodifuziju OFCOM kaznio je
Press TV u Ujedinjenoj Kraljevini sa 100 000 GBP zbog prikazivanja Baharije
vog priznanja 2011. snimljenog u zatvoru dok je Bahari bio pod prisilom.
Sarafraz je stoga povezan s kršenjem prava na zakonito postupanje i pošteno
suđenje.

12.3.2013.

Mjesto boravka: Teheran
Spol: muški

Službeni list Europske unije

73.

Datum rođenja: oko 1963.
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69.

13.4.2021.

EMADI Hamid Reza (također
poznat kao Hamidreza Emadi)

Urednik središnje redakcije Press TV-a. Bivši viši producent Press-TV-a.

Datum rođenja: oko 1973.

Odgovoran za produkciju i prikazivanje iznuđenih priznanja pritvorenika,
među ostalim novinara, političkih aktivista te pripadnika kurdske i arapske
manjine, čime je kršio međunarodno priznata prava na pošteno suđenje i
zakonito postupanje. Neovisni regulator za radiodifuziju OFCOM kaznio je
Press TV u Ujedinjenoj Kraljevini sa 100 000 GBP zbog prikazivanja
iznuđenog priznanja iransko-kanadskog novinara i redatelja Maziara Baharija
2011., snimljenog u zatvoru dok je Bahari bio pod prisilom. Nevladine
organizacije izvijestile su o dodatnim slučajevima televizijskih prijenosa
iznuđenih priznanja prikazanih na Press TV-u. Emadija se stoga povezuje s
kršenjem prava na zakonito postupanje i pošteno suđenje.

Mjesto boravka: Teheran
Mjesto rada: sjedište Press TV-a, Teheran
Spol: muški

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Mjesto rođenja: Jahrom (Iran)
Datum rođenja: 1964.
Spol: muški

KHORAMABADI Abdolsamad

Spol: muški

Bivši voditelj Revolucionarnog tužiteljstva u Shirazu. Odgovoran za
nezakonita uhićenja i loše postupanje prema političkim aktivistima,
novinarima, borcima za ljudska prava, bahaistima i zatvorenicima savjesti, koje
se zlostavljalo, mučilo, ispitivalo te kojima je uskraćen pristup odvjetnicima i
zakonito postupanje. Musavi-Tabar potpisivao je sudske naloge u zloglasnom
Centru za zadržavanje br. 100 (zatvor za muškarce), uključujući nalog za
trogodišnje zadržavanje bahaističke zatvorenice Rahe Sabet u samici.

12.3.2013.

Zamjenik direktora za sudski nadzor (od 13. listopada 2018.). Bivši voditelj
„Komisije za utvrđivanje primjera kažnjivog sadržaja”, vladine organizacije
koja je zadužena za cenzuru na internetu i kiberkriminalitet. Pod njegovim
vodstvom Komisija je definirala „kiberkriminalitet” nizom nejasnih kategorija
kojima se kriminalizira stvaranje i objavljivanje sadržaja koji režim smatra
neprimjerenim. Bio je odgovoran je za represiju i blokadu brojnih oporbenih
stranica, elektroničkih novina, blogova, stranica nevladinih organizacija koje se
bave ljudskim pravima te Googlea i Gmaila od rujna 2012. On i Komisija
aktivno su doprinijeli smrti u pritvoru blogera Sattara Beheshtija u studenome
2012. Komisija koju je on vodio tako je izravno bila odgovorna za sustavna
kršenja ljudskih prava, posebno zabranjivanjem i filtriranjem internetskih
stranica za javnost te povremeno potpunim onemogućivanjem pristupa
internetu.

12.3.2013.”

Službeni list Europske unije

87.

12.3.2013.

HR

Mjesto rođenja: Hamedan (Iran)

13.4.2021.

84.
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Ime

„1.

Kiberpolicija

Identifikacijski podaci

Razlozi

Mjesto rada: Teheran (Iran)

Službeni list Europske unije

Iranski mediji u lipnju 2012. izvijestili su da će Kiberpolicija početi provoditi oštre mjere
protiv virtualnih privatnih mreža (VPN-a). Kiberpolicija je 30. listopada 2012. bez naloga
uhitila blogera Sattara Beheshtija zbog „djela protiv nacionalne sigurnosti na društvenim
mrežama i Facebooku”. Beheshti je na svojem blogu kritizirao iransku vladu. Beheshti je
3. studenoga 2012. pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji, a vjeruje se da su ga službe
Kiberpolicije mučile do smrti. Kiberpolicija je odgovorna za brojna uhićenja administratora
skupina na Telegramu u vezi s prosvjedima diljem zemlje u studenome 2019.

12.3.2013.”
HR

Iranska kiberpolicija, osnovana u siječnju 2011., jedinica je Policije Islamske Republike Iran,
kojoj je na čelu Vahid Majid. Od svojeg osnivanja do početka 2015. na čelu Kiberpolicije bio je
Internetske stranice:http://www.cyberpolice.ir
Esmail Ahmadi-Moqaddam (naveden na popisu). Ahmadi-Moqaddam naglasio je da će se
Kiberpolicija baviti antirevolucionarnim i disidentskim skupinama koje su 2009. iskoristile
društvene mreže na internetu kako bi potaknule prosvjede protiv ponovnog izbora
predsjednika Mahmouda Ahmadinejada. Kiberpolicija je u siječnju 2012. izdala nove
smjernice za internetske kafiće, prema kojima su korisnici dužni dati osobne informacije koje
će vlasnici kafića čuvati šest mjeseci, kao i evidenciju internetskih stranica koje su posjetili.
Pravilima se također od vlasnika kafića zahtijeva da instaliraju kamere televizije zatvorenog
kruga, odnosno videonadzor, i snimke čuvaju šest mjeseci. Na temelju tih novih pravila mogu
nastati kontrolne knjige kojima se vlasti mogu koristiti kako bi ušle u trag aktivistima ili bilo
kojoj osobi koju se smatra prijetnjom nacionalnoj sigurnosti.

Datum uvrštenja
na popis
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