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SKLEPI
SKLEP SVETA (SZVP) 2015/555
z dne 7. aprila 2015
o spremembi Sklepa 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom
zaradi razmer v Iranu
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Svet je 12. aprila 2011 sprejel Sklep 2011/235/SZVP (1).

(2)

Na podlagi pregleda Sklepa 2011/235/SZVP bi bilo treba omejevalne ukrepe iz navedenega sklepa podaljšati do
13. aprila 2016.

(3)

Svet je sklenil tudi, da bi bilo treba posodobiti vnose, ki zadevajo nekatere osebe in en subjekt iz Priloge k Sklepu
2011/235/SZVP.

(4)

Poleg tega pri dveh osebah ni več razlogov, da bi bili še naprej na seznamu oseb in subjektov, za katere veljajo
omejevalni ukrepi, iz Priloge k Sklepu 2011/235/SZVP.

(5)

Prav tako bi bilo treba črtati en vnos, ki zadeva osebo, že vključeno v Prilogo k Sklepu 2011/235/SZVP.

(6)

Sklep 2011/235/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Člen 6(2) Sklepa 2011/235/SZVP se nadomesti z naslednjim:
„2.
Ta sklep se uporablja do 13. aprila 2016. Redno se pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili
doseženi, ga podaljša ali ustrezno spremeni.“
Člen 2
Priloga k Sklepu 2011/235/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.
Člen 3
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. aprila 2015
Za Svet
Predsednik
E. RINKĒVIČS

(1) Sklep 2011/235/SZVP z dne 12. aprila 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu
(UL L 100, 14.4.2011, str. 51).
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PRILOGA

(1) Vnosi za naslednji osebi se črtajo s seznama iz Priloge k Sklepu 2011/235/SZVP:
42. HEYDARI Nabiollah
70. REZVANI Gholomani
72. ELAHI Mousa Khalil
(2) Vnosi za naslednje osebe in subjekte iz Priloge k Sklepu 2011/235/SZVP se nadomestijo z naslednjimi vnosi:

Osebe

Ime

Podatki za ugotavljanje
istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

10.

RADAN Ahmad-Reza

Kraj rojstva: Isfahan
(Iran) – Datum
rojstva: 1963

Vodja policijskega centra za strateške študije, nekdanji na
mestnik vodje iranske državne policije (do junija 2014). Ra
dan je bil kot namestnik vodje državne policije od leta 2008
odgovoren za pretepe, umore, samovoljne aretacije in pripr
tja protestnikov, ki so jih izvajale policijske sile.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Kraj rojstva:
Teheran – Datum
rojstva: 1963

Namestnik poveljnika obveščevalne enote IRGC. Nekdanji po
veljnik sil Basij (do oktobra 2009). Sile pod njegovim pove
ljem so sodelovale pri množičnemu pretepanju, umorih,
pridržanju in mučenju miroljubnih protestnikov.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed

Nekdanji vodja sodstva v Mashadu (do septembra 2014). Ve
rjetno trenutno v postopku premestitve na drug položaj. So
jenja pod njegovim nadzorom so potekala po hitrem po
stopku in za zaprtimi vrati, brez spoštovanja temeljnih pravic
obtožencev in ob zanašanju na priznanja, pridobljena pod
pritiskom in z mučenjem. Zaradi množičnega izdajanja sodb
o usmrtitvi so bile smrtne kazni izrečene brez ustreznega
upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

12.4.2011

Član skupščine strokovnjakov in predstavnik vrhovnega vodje
v („osrednji“) provinci Markazi. Nekdanji iranski generalni to
žilec (do septembra 2009) ter nekdanji minister za obvešče
valne dejavnosti v času predsedovanja Mohameda Hatamija.

12.4.2011

Hassan

15.

DORRINADJAFABADI

Ghorban-Ali

Kraj rojstva:
Najafabad (Iran) –
Datum rojstva: 1945

Kot iranski generalni tožilec je po prvih povolilnih protestih
odredil in nadziral zrežirana sojenja, na katerih so obtožen
cem kratili pravice in jim niso dovolili pravnega zastopstva.
Odgovoren je tudi za zlorabe v centru za pridržanje
Kahrizak.

16.

HADDAD Hassan
(alias Hassan ZAREH
DEHNAVI)

Nekdanji sodnik v podružnici 26 revolucionarnega sodišča v
Teheranu. Pristojen je bil za primere zapornikov, povezanih s
krizo po volitvah, in redno grozil družinam zapornikov, da
bi jih utišal. Imel je ključno vlogo pri izdajanju odredb o
pridržanju v centru za pridržanje Kahrizak. Iranske oblasti so
novembra 2014 uradno priznale njegovo vlogo pri smrti
pripornikov.

12.4.2011
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Podatki za ugotavljanje
istovetnosti

HEYDARIFAR

JAFARI- DOLATABADI

Abbas

20.

Kraj rojstva: Yazd
(Iran) – Datum
rojstva: 1953

MOGHISSEH

Mohammad (tudi
NASSERIAN)

21.

MOHSENI-EJEI

Gholam-Hossein

Razlogi

Nekdanji sodnik revolucionarnega sodišča v Teheranu. Sode
loval je na sojenjih protestnikom. Sodniki so ga zaslišali v
zvezi z nasiljem v centru za pridržanje Kahrizak. Imel je
ključno vlogo pri izdajanju odredb o pridržanju zapornikov
v centru za pridržanje Kahrizak. Iranske oblasti so novembra
2014 uradno priznale njegovo vlogo pri smrti pripornikov.

Ali-Akbar

19.

L 92/93

Kraj rojstva: Ejiyeh –
Datum rojstva:
okrog leta 1956

Datum uvrstitve
na seznam

12.4.2011

Teheranski generalni tožilec (od avgusta 2009). Dolatabadijev
urad je obtožil veliko število protestnikov, vključno s posa
mezniki, ki so sodelovali na protestih ob Noči Ašure decem
bra 2009. Septembra 2009 je odredil zaprtje Karroubijevega
urada in aretacijo več reformističnih politikov, junija 2010 pa
je prepovedal dve reformistični politični stranki. Njegov urad
je protestnike obtožil moharebeha, tj. sovraštva do boga, za
kar je predpisana smrtna kazen. Tistim, ki jih je čakala
smrtna kazen, pa ni omogočil poštenega sojenja. Njegov
urad si je obenem za tarče izbiral in aretiral reformiste, akti
viste za človekove pravice in predstavnike medijev, kar je bil
del vsesplošnega zatiranja politične opozicije.

Sodnik in vodja podružnice 28 revolucionarnega sodišča v
Teheranu. Pristojen je za primere, povezane z obdobjem po
volitvah. Na nepravičnih sojenjih je izrekel dolge zaporne
kazni družbenim in političnim aktivistom ter novinarjem, pa
tudi več smrtnih kazni protestnikom ter družbenim in poli
tičnim aktivistom.

12.4.2011

Iranski generalni tožilec (od septembra 2009) in tiskovni
predstavnik sodstva ter nekdanji minister za obveščevalne de
javnosti med volitvami leta 2009. Med volitvami leta 2009,
ko je bil minister za obveščevalne dejavnosti, so bili obvešče
valni uradniki pod njegovim poveljstvom odgovorni za pridr
žanje in mučenje več sto aktivistov, novinarjev, oporečnikov
in reformističnih politikov, od katerih so pod pritiskom izsi
lili lažna priznanja. Poleg tega so politične osebnosti silili k
lažnim priznanjem z nevzdržnimi zaslišanji, med drugim z
mučenjem, zlorabami, izsiljevanjem in grožnjami družinskim
članom.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Kraj rojstva: Meybod, Nekdanji teheranski generalni tožilec (do avgusta 2009).
Yazd (Iran) – Datum Kot teheranski generalni tožilec je izdal splošno odredbo, na
rojstva: 1967
podlagi katere so pridržali več sto aktivistov, novinarjev in
študentov. Parlamentarni preiskovalci so januarja 2010 ugo
tovili, da je neposredno odgovoren za pridržanje treh zapor
nikov, ki so nato v priporu umrli. Po preiskavi, ki jo je spro
žilo iransko sodstvo v zvezi z njegovo vlogo pri smrti treh
moških, pridržanih po volitvah na njegov ukaz, je bil avgusta
2010 razrešen s položaja. Iranske oblasti so novembra 2014
uradno priznale njegovo vlogo pri smrti pripornikov.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

Sodnik v podružnici 26 revolucionarnega sodišča v Tehe
ranu. Pristojen je za povolilne primere. Na nepravičnih soje
njih je izrekel dolge zaporne kazni aktivistom za človekove
pravice, pa tudi več smrtnih kazni protestnikom.

12.4.2011
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Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

28.

YASAGHI Ali-Akbar

Sodnik vrhovnega sodišča. Nekdanji sodnik revolucionarnega
sodišča v Mashadu. Sojenja, za katera je bil pristojen, so pote
kala po hitrem postopku in za zaprtimi vrati, brez spoštova
nja temeljnih pravic obtožencev. Zaradi množičnega izdajanja
sodb o usmrtitvi so bile smrtne kazni izrečene brez ustre
znega upoštevanja postopkov poštenega zaslišanja.

12.4.2011

30.

ESMAILI

Vodja pravosodnih organov v Teheranu. Nekdanji vodja iran
ske organizacije za zapore. Na tem položaju je bil vpleten v
množično priprtje političnih protestnikov in prikrivanje zlo
rab v okviru zaporniškega sistema.

12.4.2011

Generalni direktor iranskega glavnega urada za boj proti dro
gam. Nekdanji poveljnik teheranske policije. Pod njegovim
vodstvom je bila policija odgovorna za izvensodno uporabo
sile proti osumljencem med aretacijami in v priporu. Tehe
ranska policija je bila vpletena tudi v racije v študentskih do
movih na teheranski univerzi junija 2009, v katerih so po
podatkih komisije iranskega parlamenta (madžlisa) pripadniki
policije in milice Basiji ranili več kot 100 študentov.

10.10.2011

Svetovalec disciplinskega sodišča za sodnike (od aprila 2014).
Nekdanji predsednik pravosodnih organov v Teheranu. Kot
predsednik pravosodnih organov v Teheranu je odgovoren za
kršitve človekovih pravic, samovoljne aretacije, kršitve pravic
zapornikov in porast števila usmrtitev.

10.10.2011

Gholam-Hossein

34.

AKBARSHAHI

Ali-Reza

36.

AVAEE Seyyed

Ali-Reza (tudi:
AVAEE Seyyed
Alireza)

37.

BANESHI Jaber

Sodni svetovalec v Iranu. Nekdanji tožilec v Širazu (do
leta 2012). Zaradi izreka večjega števila smrtnih kazni je od
govoren za pretirano in vse pogostejšo uporabo smrtne
kazni. Tožilec v zadevi bombnega napada v Širazu leta 2008,
ki ga je režim izrabil za to, da je več svojih nasprotnikov ob
sodil na smrt.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad

Namestnik tožilca v Isfahanu. Vpleten je v postopke, v
katerih je bila obtožencem kršena pravica do pravičnega soje
nja – npr. Abdollahu Fathiju, ki je bil usmrčen maja 2011,
potem ko mu Habibi na sojenju marca 2010 ni priznal pra
vice do zaslišanja in ni upošteval njegovih težav z duševnim
zdravjem. Sodeloval je torej pri hudi kršitvi pravice do dol
žnega pravnega postopanja, s čimer je prispeval k pretirani
in vse pogostejši uporabi smrtne kazni in znatnemu poveča
nju števila usmrtitev od začetka leta 2011.

10.10.2011

Kot namestnik poveljnika oboroženih sil je imel ključno
vlogo pri ustrahovanju iranskih „sovražnikov“ in grožnjam
tem sovražnikom ter bombardiranju vasi iraških Kurdov.
Kot nekdanji vodja enote Sarollah pri IRGC in nekdanji vodja
milice Basij je imel osrednjo vlogo pri zatrtju protestov po
volitvah.

10.10.2011

Reza

41.

HEJAZI Mohammad

Kraj rojstva: Isfahan
Datum rojstva: 1956

8.4.2015

Ime

47.

Uradni list Evropske unije

SL

Podatki za ugotavljanje
istovetnosti

KHALILOLLAHI

Moussa (tudi:
KHALILOLLAHI
Mousa, ELAHI Mousa

L 92/95

Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

Tožilec v Tabrizu. Vpleten je bil v zadevo Sakineh Moham
madi-Ashtiani, sodeloval pa je tudi pri hudih kršitvah pravice
do dolžnega pravnega postopanja.

10.10.2011

Svetovalec nekdanjega predsednika in sedanjega člana Sveta
za primernost Mahmuda Ahmadinedžada ter član skupine
Fronta vztrajnosti. Minister za blaginjo in socialno varstvo v
letih 2009–2011. Minister za notranje zadeve do avgusta
2009. Kot minister za notranje zadeve je Mahsouli poveljeval
vsem policijskim silam, varnostnim agentom ministrstva za
notranje zadeve in agentom v civilu. Sile pod njegovim vod
stvom so bile odgovorne za napade na študentske domove
na teheranski univerzi 14. junija 2009 in mučenje študentov
v kleti ministrstva (razvpita 4. kletna etaža). Druge protest
nike so hudo trpinčili v centru za pridržanje Kahrizak, ki ga
je upravljala policija pod Mahsoulijevim nadzorom.

10.10.2011

Tožilec v Kermanshahu. Odgovoren je za drastično povečanje
števila smrtnih kazni, izrečenih v Iranu, med drugim za ka
zenski pregon sedmih zapornikov, obsojenih zaradi trgovine
z drogo, ki so bili obešeni 3. januarja 2010 v osrednjem za
poru v Kermanshahu.

10.10.2011

Član odbor za nacionalno varnost in zunanjo politiko. Parla
mentarni namestnik za provinco Lorestan. Član parlamen
tarne komisije za zunanjo in varnostno politiko. Nekdanji vo
dja zapora Evin (do leta 2012). V času, ko je Evin vodil Souri,
je bilo mučenje v tem zaporu običajna praksa. Na od
delku 209 so bili priprti številni aktivisti, ki so sodelovali pri
miroljubnih protivladnih dejavnostih.

10.10.2011

Poslanec iranskega parlamenta. Nekdanji namestnik general
nega guvernerja („Farmandar“) province Teheran (do septem
bra 2010), odgovoren zlasti za poseg policijskih sil in s tem
nasilje nad demonstranti.

10.10.2011

Khalil)
48.

MAHSOULI Sadeq
(tudi: MAHSULI,

Sadeq)

49.

MALEKI Mojtaba

52.

KHODAEI SOURI

Hojatollah

53.

Kraj rojstva:
Oroumieh (Iran)
Datum rojstva:
1959/1960

Kraj rojstva: Selseleh
(Iran) – Datum
rojstva: 1964

TALA Hossein (tudi:
TALA Hosseyn)

Decembra 2010 je prejel nagrado za svojo vlogo pri zatrtju
povolilnih protestov.
54.

TAMADDON Morteza
(tudi: TAMADON

Morteza)

57.

HAJMOHAM- MADI

Aziz

Kraj rojstva: Shahr
Kord-Isfahan Datum
rojstva: 1959

Vodja sveta province Teheran za javno varnost. Nekdanji ge
neralni guverner province Teheran, član IRGC.

10.10.2011

Kot guverner in vodja sveta province Teheran za javno var
nost je na splošno odgovoren za vse represivne dejavnosti
IRGC v provinci Teheran, med drugim za zatiranje političnih
protestov od junija 2009.
Sodnik kazenskega sodišča v pokrajini Teheran. Nekdanji
sodnik prvega oddelka sodišča v Evinu. Bil je sodnik na šte
vilnih procesih proti protestnikom, med drugim na sojenju
Abdol-Reze Ganbarja, učitelja, ki je bil aretiran januarja 2010
in zaradi svoje politične dejavnosti obsojen na smrtno kazen.
V evinskem zaporu je bilo ustanovljeno prvostopenjsko so
dišče. Jafari Dolatabadi je marca 2010 pozdravil njegovo us
tanovitev. V tem zaporu so bili priprti nekateri obtoženci, ki
so jih z mučenjem prisilili k lažnim izjavam.

10.10.2011
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BAKHTIARI Seyyed

Morteza
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Podatki za ugotavljanje
istovetnosti

Razlogi

Kraj rojstva: Mashad
(Iran) Datum rojstva:
1952

Namestnik generalnega državnega tožilca, pristojen za poli
tična in varnostna vprašanja. Nekdanji minister za pravosodje
(2009–2013).

Datum uvrstitve
na seznam

10.10.2011

V času, ko je bil minister za pravosodje, so pogoji v iranskih
zaporih padli daleč pod ravnjo sprejetih mednarodnih stan
dardov s pogostimi primeri trpinčenja zapornikov. Poleg tega
je imel ključno vlogo pri grožnjah in nadlegovanju iranske
diaspore z napovedjo ustanovitve posebnega sodišča, pristoj
nega predvsem za Irance, ki živijo zunaj države. Prav tako je
bil odgovoren za opazno povečanje števila usmrtitev v Iranu,
vključno s tajnimi usmrtitvami, ki jih je vlada zamolčala, in
usmrtitvami za kazniva dejanja, povezana z drogami.

60.

HOSSEINI Dr.

Kraj rojstva:
Rafsanjan, Kerman
Mohammad (tudi:
HOSSEYNI, Dr Seyyed Datum rojstva: 1961
Mohammad; Seyed,
Sayyed in Sayyid)

Svetovalec nekdanjega predsednika in sedanjega člana Sveta
za primernost Mahmuda Ahmadinedžada. Nekdanji minister
za kulturo in islamsko vodstvo (2009–2013). Kot nekdanji
član IRGC je sodeloval pri represiji nad novinarji.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar
(tudi: MOSLEHI
Heidar; MOSLEHI

Vodja organizacije za publikacije o vlogi duhovščine v vojni.
Nekdanji minister za obveščevalno dejavnost (2009–2013).

10.10.2011

Kraj rojstva: Isfahan
(Iran) Datum rojstva:
1956

Haidar)

62.

ZARGHAMI

Ezzatollah

63.

TAGHIPOUR Reza

Pod njegovim vodstvom je ministrstvo za obveščevalno de
javnost nadaljevalo prakso vsesplošnih samovoljnih pridržanj
ter preganjanja protestnikov in oporečnikov. Ministrstvo za
obveščevalno dejavnost v zaporu Evin vodi oddelek 209, kjer
so zaradi miroljubnih opozicijskih dejavnosti, uperjenih proti
sedanji vladi, pridržani številni aktivisti. Zasliševalci z Mini
strstva za obveščevalno dejavnost zapornike na oddelku 209
pretepajo ter jih duševno in spolno zlorabljajo.

Kraj rojstva: Dezful
(Iran) Datum rojstva:
22. julija 1959

Vodja Radiotelevizije Islamske republike Iran (IRIB) do no
vembra 2014. Verjetno trenutno v postopku premestitve na
drug položaj. V času svojega mandata pri IRIB je bil odgovo
ren za vse odločitve v zvezi s programom. IRIB je avgusta
2009 in decembra 2011 predvajal posnetke prisilnih pri
znanj pripornikov in vrsto zrežiranih sodnih procesov, ki so
jasna kršitev mednarodnih določb o poštenem sojenju in pra
vice do dolžnega pravnega postopanja.

23.3.2012

Kraj rojstva:
Maragheh (Iran)
Datum rojstva: 1957

Član teheranskega mestnega sveta. Nekdanji minister za in
formiranje in komunikacije (2009–2012).

23.3.2012

Kot minister za informiranje je bil eden od vodilnih uradni
kov, pristojnih za cenzuro ter nadzor nad spletnimi dejav
nostmi in vsemi vrstami komunikacij (zlasti prenosnih telefo
nov). Zasliševalci pri zasliševanju političnih pripornikov upo
rabljajo njihove osebne podatke, pošto in komunikacije. Od
predsedniških volitev leta 2009 in med uličnimi demonstraci
jami so bile večkrat prekinjene mobilne zveze in izključena
možnost pošiljanja kratkih sporočil, satelitski TV kanali so
bili moteni, internet ponekod izključen ali vsaj upočasnjen.

8.4.2015
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64.

KAZEMI Toraj

65.

LARIJANI Sadeq

Podatki za ugotavljanje
istovetnosti

Kraj rojstva: Najaf
(Irak) Datum rojstva:
1960 ali avgust
1961

L 92/97

Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

Kot polkovnik v policijskem oddelku za tehnologijo in komu
nikacije je napovedal kampanjo zaposlovanja vladnih heke
rjev z namenom večjega nadzora nad informacijami na inter
netu in onemogočanja „škodljivih“ spletnih strani.

23.3.2012

Pravosodni minister. Pravosodni minister mora potrditi in
odobriti vsako kazen za qisas (povračilo), hodoud (zločine
proti bogu) in ta'zirat (zločine proti državi). Sem spadajo tudi
izrečene smrtne kazni, bičanja in amputacije. Tako je osebno
potrdil številne izrečene smrtne kazni, pri čemer so bili
kršeni mednarodni standardi, vključno z usmrtitvami s kame
njanjem in obešanjem, usmrtitvami mladoletnih in javnimi
usmrtitvami, kot so primeri, ko so bili zaporniki pred več ti
sočglavo množico obešeni z mostu.

23.3.2012

Dovolil je tudi telesne kazni, kot so amputacije in kapljanje
kisline v oči. Odkar je Sadeq Larijani na položaju pravosod
nega ministra, je opazno poraslo število samovoljnih aretacij
političnih nasprotnikov, zagovornikov človekovih pravic in
pripadnikov manjšin. Od leta 2009 se je močno povečalo
tudi število usmrtitev. Sadeq Larijani je odgovoren tudi za si
stematične kršitve pravice do poštenega sojenja s strani iran
skega sodstva.

66.

MIRHEJAZI Ali

68.

RAMIN

Mohammad-Ali

69.

MORTAZAVI Seyyed

Solat

73.

FAHRADI Ali

Del kroga tistih, ki so najbližji vrhovnemu vodji, in ena od
oseb, odgovornih za načrtovanje zatrtja protestov, ki se iz
vaja od leta 2009. Povezan je tudi s tistimi, ki so odgovorni
za zatrtje protestov.

23.3.2012

Kraj rojstva: Dezful
(Iran) Datum rojstva:
1954

Generalni sekretar Svetovne fundacije za holokavst (World
Holocaust Foundation), leta 2006 ustanovljene na medna
rodni konferenci za preučitev globalne vizije holokavsta. Ra
min je bil odgovoren za njeno organizacijo v imenu iranske
vlade. Kot namestnik ministra za tisk (do decembra 2013) je
bil vodilna oseba, odgovorna za cenzuro, ter neposredno od
govoren za zaprtje številnih medijev, ki so si prizadevali za
reforme (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh itd.), ukinitev neod
visnega novinarskega sindikata in ustrahovanje novinarjev ali
njihove aretacije.

23.3.2012

Kraj rojstva: Meibod
(Iran) Datum rojstva:
1967

Župan drugega največjega iranskega mesta Mašad, kjer redno
potekajo javne usmrtitve. Nekdanji namestnik notranjega mi
nistra za politične zadeve. Odgovoren za izvajanje represije
nad osebami, ki zagovarjajo svoje zakonite pravice, vključno
s svobodo izražanja. Kasneje imenovan za vodjo iranske vo
lilne komisije na parlamentarnih volitvah leta 2012 in pred
sedniških volitvah 2013.

23.3.2012

Tožilec v mestu Karaj. Odgovoren za hude kršitve človekovih
pravic, med drugim sodne procese, na katerih je izrečena
smrtna kazen. Med njegovim mandatom je bilo na območju
Karaja veliko usmrtitev.

23.3.2012
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REZVANMA- NESH

Ali

75.

RAMEZANI

Gholamhosein

77.

JAFARI Reza

78.

RESHTE- AHMADI

Bahram

79.

RASHIDI AGHDAM,

Ali Ashraf

Datum rojstva: 1967

8.4.2015

Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

Tožilec. Odgovoren za hude kršitve človekovih pravic, med
drugim je bil vpleten v usmrtitev mladoletnika.

23.3.2012

Vodja varnosti na ministrstvu za obrambo. Nekdanji vodja za
zaščito in varnost IRGC (do marca 2012). Nekdanji poveljnik
obveščevalne službe IRGC (do oktobra 2009). Sodeloval je
pri zatiranju svobode izražanja, med drugim tako, da je bil
povezan s tistimi, ki so odgovorni za aretacije blogerjev in
novinarjev leta 2004. Po poročilih naj bi imel tudi vlogo pri
zatiranju povolilnih protestov leta 2009.

23.3.2012

Od leta 2012 svetovalec disciplinskega sodišča za sodnike.
Član „Komisije za ugotavljanje primerov kazenske spletne
vsebine“, organa, ki je pristojen za cenzuro spletišč in druž
benih medijev. Nekdanji vodja posebnega tožilstva za kiber
netski kriminal (2007–2012). Odgovoren je bil za zatiranje
svobode izražanja, med drugim z aretacijami, priprtji in pre
ganjanjem blogerjev in novinarjev. Osebe, aretirane zaradi
suma kibernetskega kriminala, so bile žrtve trpinčenja in ne
pravičnih sodnih postopkov.

23.3.2012

Sodnik rednega sodišča v severnem Teheranu. Nekdanji na
dzornik v uradu javnega tožilca v Teheranu. Namestnik vodje
urada za zaporniške zadeve v provinci Teheran. Nekdanji na
mestnik tožilca v Teheranu (do leta 2013). Vodil je center za
pregon Evin. Odgovoren je bil za kratenje pravic zagovorni
kom človekovih pravic in političnim zapornikom, med dru
gim pravic do obiskov in drugih pravic.

23.3.2012

Vodja zapora Evian, imenovan sredi leta 2012. Po njegovem
imenovanju so se razmere v zaporu poslabšale, poročila pa
omenjajo vse slabše ravnanje z zaporniki. Oktobra 2012 je
devet zapornic začelo gladovno stavkati v protest proti krše
nju njihovih pravic in nasilnemu ravnanju paznikov v
zaporu.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

Kot sodnik v podružnici 4 revolucionarnega sodišča v Ah
wazu je izrekel smrtno kazen štirim arabskim političnim za
pornikom – Tahi Heidarianu, Abbasu Heidarianu, Abd alRahmanu Heidarianu (bratje) in Aliju Sharifiju. Te so aretirali,
mučili in obesili brez dolžnega pravnega postopanja. Ti pri
meri in odsotnost dolžnega pravnega postopanja so bili ome
njeni v poročilu posebnega poročevalca ZN za človekove
pravice v Iranu z dne 13. septembra 2012 in poročilu gene
ralnega sekretarja ZN o Iranu z dne 22. avgusta 2012.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed

Kot sodnik v podružnici 2 revolucionarnega sodišča v Ah
wazu je 17. marca 2012 izrekel smrtno kazen petim Arab
cem iz Ahwaza – Mohammadu Aliju Amouriju, Hashemu
Sha'baniju Amouriju, Hadiju Rashediju, Sayedu Jaberu Albos
hoki, Sayedu Mokhtarju Alboshoki – zaradi „dejavnosti zoper
nacionalno varnost“ in „sovraštva do Boga“. Kazni je 9. janu
arja 2013 potrdilo tudi iransko vrhovno sodišče. Peterica je
bila brez obtožnice priprta več kot leto dni. V tem času so
jih mučili in obsodili brez dolžnega pravnega postopanja.

12.3.2013

Mohammad Bagher
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SARAFRAZ,

Mohammad (Dr.)
(tudi: Haj-agha
Sarafraz)

Podatki za ugotavljanje
istovetnosti

Datum rojstva:
približno 1963 Kraj
rojstva: Teheran Kraj
stalnega prebivališča:
Teheran Delovno
mesto: sedež IRIB in
PressTV, Teheran
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Datum uvrstitve
na seznam

Predsednik Radiotelevizije Islamske republike Iran (IRIB). Kot
vodja IRIB World Service in Press TV je odgovoren za vse
programske odločitve. Tesno povezan z državnim varnost
nim aparatom. Pod njegovim vodstvom Press TV skupaj z
IRIB sodeluje z iranskimi varnostnimi službami in tožilci ter
prenaša izsiljena priznanja zapornikov. Med drugim je prena
šala tudi izsiljeno priznanje iransko-kanadskega novinarja in
filmskega ustvarjalca Maziarja Baharija, in sicer v tedenski
oddaji „Iran danes“. Neodvisni regulator za radiodfuzijo OF
COM je Press TV v Združenem kraljestvu naložil globo v vi
šini 100 000 GBP zaradi predvajanja Baharijevega priznanja
leta 2011, ki so ga posneli v zaporu pod pritiskom nanj. Sa
rafraza se torej povezuje s kršenjem pravice do dolžnega
pravnega postopanja in pravičnega sojenja.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

Tožilec province Mazandaran, odgovoren za nezakonite are
tacije in za kršitve pravic pripornikov iz Baha'ija od začetne
aretacije do njihovega zadrževanja v samici obveščevalnega
centra za pridržanje. Zabeleženih je bilo šest konkretnih pri
merov, v katerih je bila kršena pravica do dolžnega pravnega
postopanja. Jafari je bil tožilec v primerih, ki so se končali s
številnimi usmrtitvami, vključno z javnimi usmrtitvami.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

Sodnik podružnice 1 revolucionarnega sodišča v Tabrizu.
Odgovoren za hude kazni zoper novinarje, pripadnike et
nične manjšine Azerov in zagovornike pravic delavcev, ki jih
je obtožil vohunjenja, dejanj zoper nacionalno varnost, pro
pagande proti iranskemu režimu in žalitve iranskega vodite
lja. Njegove sodbe v številnih primerih niso izid dolžnega
pravnega postopanja, priporniki pa naj bi bili prisiljeni v
lažna priznanja. V nek odmevni primer je bilo vključenih
20 prostovoljnih humanitarnih delavcev (ki so pomagali po
potresu v Iranu avgusta 2012), ki jim je naložil zaporne
kazni, ker so skušali pomagati žrtvam potresa. Sodišče je de
lavce spoznalo za krive „sodelovanja pri zbiranju in skrivnega
dogovarjanja za kazniva dejanja zoper nacionalno varnost“.

12.3.2013

86.

MUSAVI- TABAR,

Vodja revolucionarnega tožilstva v Shirazu. Odgovoren za
nezakonite aretacije in trpinčenje političnih aktivistov, zago
vornikov človekovih pravic, Baha'ijev in zapornikov vesti, ki
so jih nadlegovali, mučili, zasliševali ter jim odrekali pravico
do odvetnika in dolžnega pravnega postopanja. Musavi-Tabar
je podpisoval sodne odločbe v zloglasnem centru za pridrža
nje št. 100 (moški zapor), med drugim tudi odločbo za tri
letno pridržanje baha'ijske zapornice Rahe Sabet v samici.

12.3.2013

Seyyed Reza
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1.

Center za preiskovanje
organiziranega kriminala
(tudi: Urad za kibernetski
kriminal ali kibernetska
policija

Podatki za ugotavljanje istovet
nosti

Lokacija: Teheran, iransko
spletišče: http://www.
cyberpolice.ir

Razlogi

Iranska kibernetska policija, ustanovljena janua
rja 2011, je enota policije Islamske republike
Iran, ki jo vodi Esmail Ahmadi-Moqaddam (na
seznamu). Ahmadi-Moqaddam je poudaril, da
bo kibernetska policija ukrepala proti protirevo
lucionarnim in disidentskim skupinam, ki so
leta 2009 s pomočjo spletnih družbenih omre
žij sprožile proteste proti ponovni izvolitvi
predsednika Mahmuda Ahmadinedžada. Janua
rja 2012 je kibernetska policija objavila nove
smernice za internetne kavarne, v katerih od
uporabnikov zahteva, da zagotovijo osebne
podatke, ki jih morajo lastniki kavarn hraniti
šest mesecev, voditi pa morajo tudi evidenco
spletnih strani, ki jih uporabniki obiščejo. Pra
vila od lastnikov kavarn zahtevajo tudi, da na
mestijo televizijske kamere zaprtega kroga in
šest mesecev hranijo posnetke.
Na podlagi teh novih pravil lahko nastane kon
trolna knjiga, s katero lahko organi oblasti izsle
dijo aktiviste ali vse tiste, ki po njihovem mne
nju ogrožajo nacionalno varnost. Junija 2012
so iranski mediji poročali, da bo kibernetska
policija skušala zatreti virtualna zasebna om
režja (VPN). 30. oktobra 2012 je kibernetska
policija brez naloga aretirala blogerja Sattarja
Beheshtija zaradi „dejanj zoper nacionalno var
nost na družbenih omrežjih in Facebooku“. Be
heshti je v svojem blogu kritiziral iransko vlado.
3. novembra 2012 so ga našli mrtvega v nje
govi zaporniški celici. Pripadniki kibernetske
policije naj bi ga menda mučili do smrti.

Datum uvrstitve
na seznam

