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SKLEP SVETA (SZVP) 2021/595
z dne 12. aprila 2021
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 predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

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

(2)

Na podlagi pregleda Sklepa 2011/235/SZVP Svet meni, da bi bilo treba omejevalne ukrepe iz navedenega sklepa
podaljšati do 13. aprila 2022.

(3)

Ena oseba, uvrščena na seznam iz Priloge k Sklepu 2011/235/SZVP, je umrla, zato bi bilo treba vnos zanjo črtati iz
Priloge. Svet je tudi sklenil, da bi bilo treba posodobiti vnose za 34 oseb in en subjekt iz Priloge k Sklepu
2011/235/SZVP.

(4)

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

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Sklep 2011/235/SZVP se spremeni:
(1) v členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
„2.
Ta sklep se uporablja do 13. aprila 2022. Redno se pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili
doseženi, ga podaljša ali ustrezno spremeni.“;
(2) Priloga se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na datum objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. aprila 2021

Za Svet
predsednica
A. P. ZACARIAS

(1) Sklep Sveta 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).

13.4.2021

PRILOGA

Priloga k Sklepu 2011/235/SZVP („Seznam oseb in subjektov iz členov 1 in 2“) se spremeni:
SL

(1) vnos 16 (za osebo HADDAD Hassan (tudi Hassan ZAREH DEHNAVI) na seznamu „Osebe“ se črta;
(2) vnosi za naslednjih 34 oseb in en subjekt se nadomestijo z naslednjim:
Fizične osebe
Ime

AHMADI- MOQADDAM Esmail Kraj rojstva: Teheran (Iran)
Datum rojstva: 1961
Spol: moški

4.

FAZLI Ali

Spol: moški
Naziv: brigadni general

Razlogi

Datum uvrstitve
na seznam

Nekdanji višji svetovalec za varnostne zadeve pri vodji generalštaba
oboroženih sil. Vodja iranske državne policije od 2005 do začetka 2015. Tudi
vodja iranske kibernetske policije (na seznamu) (od januarja 2011 do začetka
2015). Sile pod njegovim vodstvom so izvedle več brutalnih napadov na
miroljubne protestnike in nasilen nočni napad na študentske domove Univerze
v Teheranu 15. junija 2009. Nekdanji vodja iranskega urada za podporo
jemenskemu ljudstvu.

12.4.2011

Nekdanji vodja akademije Imam Hossein Cadet College (2018–junij 2020).
Nekdanji namestnik poveljnika sil Basij (2009–2018), vodja oddelka Seyyed
al-Shohada znotraj IRGC, provinca Teheran (do februarja 2010). Oddelek
Seyyed al-Shohada, ki je pristojen za zagotavljanje varnosti v provinci Teheran,
je imel ključno vlogo pri brutalnem zatiranju protestov leta 2009.

12.4.2011

MOTLAGH Bahram Hosseini

Spol: moški

Član učiteljskega osebja Univerze Imam Hossein (revolucionarna garda).
Nekdanji vodja Kolidža za vojaško poveljstvo in generalštab (DAFOOS).
Nekdanji vodja oddelka Seyyed al-Shohada znotraj IRGC, provinca Teheran.
Oddelek Seyyed al-Shohada je imel ključno vlogo pri organizaciji zatiranja
protestov leta 2009.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Spol: moški

Poveljnik glavnega štaba za vzdrževanje mestnega reda od leta 2014. Nekdanji
vodja Teheranske organizacije za blažitev posledic nesreč (2010–2013). Kot
vodja teheranske policije (do januarja 2010) je bil odgovoren za nasilne
policijske napade na protestnike in študente. Azizollah Rajabzadeh je bil kot
poveljnik sil pregona na območju širšega Teherana najvišji uradnik, obtožen za
zlorabe v centru za pridržanje Kahrizak decembra 2009.

12.4.2011
L 125/59

8.

Uradni list Evropske unije

„1.

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

DORRI-NADJAFABADI
Ghorban-Ali

Kraj rojstva: Najafabad (Iran)
Datum rojstva: 3.12.1950
Spol: moški

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Kraj rojstva: Yazd (Iran)
Datum rojstva: 1953
Spol: moški

12.4.2011

Svetovalec na vrhovnem disciplinskem sodišču za sodnike od 29. aprila 2019.
Nekdanji teheranski generalni tožilec (avgust 2009–april 2019). Dolatabadijev
urad je obtožil veliko število protestnikov, vključno s posamezniki, ki so
sodelovali na protestih ob Noči Ašure decembra 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 so bili obsojeni na smrtno kazen, pa ni omogočil
ustreznega pravnega postopka. Njegov urad si je obenem za tarče izbiral in
aretiral reformiste, aktiviste za človekove pravice in predstavnike medijev, kar
je bil del vsesplošnega zatiranja politične opozicije.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein Kraj rojstva: Ejiyeh (Iran)
Datum rojstva: okrog leta 1956
Spol: moški

22.

MORTAZAVI Said

Kraj rojstva: Meybod, Yazd (Iran)
Datum rojstva: 1967
Spol: moški

Član Sveta za primernost. Iranski generalni tožilec od septembra 2009 do leta
2014. Nekdanji namestnik vodje in uradni govorec v pravosodju. Nekdanji
obveščevalni minister med volitvami leta 2009. Med volitvami leta 2009, ko je
bil minister za obveščevalne dejavnosti, so bili obveščevalni uradniki pod
njegovim poveljstvom odgovorni za pridržanje in mučenje več sto aktivistov,
novinarjev, oporečnikov in reformističnih politikov, od katerih so pod
pritiskom izsilili 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

Vodja sistema socialnega varstva med letoma 2011 in 2013. Teheranski
generalni tožilec (do avgusta 2009). Kot teheranski generalni tožilec je izdal
splošno odredbo, na podlagi katere so pridržali več sto aktivistov, novinarjev in
študentov. Na podlagi parlamentarne preiskave januarja 2010 je bilo
ugotovljeno, da je neposredno odgovoren za pridržanje treh zapornikov, ki so

12.4.2011
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Oktobra 2018 je medije obvestil, da so štirje priprti iranski okoljski aktivisti
obtoženi ‚sejanja korupcije po svetu‘, za kar je zagrožena smrtna kazen.

SL

19.

Član skupščine strokovnjakov in predstavnik vrhovnega vodje v (‚osrednji‘)
provinci Markazi ter vodja vrhovnega upravnega sodišča. Iranski generalni
tožilec (do septembra 2009) ter nekdanji minister za obveščevalne dejavnosti
v času predsedovanja Mohameda Hatamija. Kot iranski generalni tožilec je po
prvih povolilnih protestih odredil in nadziral zrežirane sodne procese, na
katerih so obtožencem kratili pravice in jim niso dovolili pravnega zastopstva.
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15.

13.4.2021

13.4.2021

nato v priporu umrli. Po preiskavi, ki jo je sprožilo iransko sodstvo v zvezi
z njegovo vlogo pri smrti treh moških, pridržanih po volitvah na njegov ukaz,
je bil avgusta 2010 razrešen s položaja.

27.

ZARGAR Ahmad

Spol: moški

Sodnik na vrhovnem sodišču in vodja revolucionarnega sodišča v Teheranu.
Vodja ‚Organizacije za ohranjanje moralnosti‘. Nekdanji sodnik v drugi
podružnici posebnega sodišča za boj proti gospodarski korupciji. Nekdanji
sodnik v podružnici 36 prizivnega sodišča v Teheranu.

SL

Iranske oblasti so novembra 2014 uradno priznale njegovo vlogo pri smrti
pripornikov. Iransko sodišče ga je 19. avgusta 2015 oprostilo obtožb,
povezanih z mučenjem in smrtjo treh mladih moških v centru za pridržanje
Kahrizak v letu 2009. Leta 2017 obsojen na zaporno kazen in izpuščen
septembra 2019.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH- MESHKINI
Mahmoud

Spol: moški

Poslanec od februarja 2020. Nekdanji svetovalec iranskega Visokega sveta za
človekove pravice (do leta 2019). Nekdanji sekretar Visokega sveta za
človekove pravice. Nekdanji guverner province Ilam. Nekdanji politični
direktor na Ministrstvu za notranje zadeve. Kot vodja Odbora iz člena 10
Zakona o dejavnostih političnih strank in skupin je bil pristojen za izdajo
dovoljenj za demonstracije in druge javne prireditve ter za registracijo
političnih strank.

10.10.2011
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Potrdil je dolgoročne zaporne obsodbe in smrtne obsodbe zoper protestnike.

Leta 2010 je začasno ustavil dejavnosti dveh reformističnih političnih strank,
povezanih z Mousavijem – Islamske iranske fronte za sodelovanje in Islamske
organizacije revolucionarnih mudžahedinov. Od leta 2009 dosledno in
vztrajno prepoveduje vse nevladne shode in ne priznava ustavne pravice do
protestov, kar je vodilo v številne aretacije miroljubnih protestnikov,
v nasprotju s pravico do svobode združevanja.
Leta 2009 poleg tega opoziciji ni dal dovoljenja za organizacijo žalne
slovesnosti v spomin žrtvam protestov zaradi predsedniških volitev.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Spol: moški

Nekdanji generalni direktor iranskega glavnega urada za nadzor nad drogami
(tudi: glavni urad za boj proti drogam). Nekdanji poveljnik teheranske policije.
Pod njegovim vodstvom je bila policija odgovorna za izvensodno uporabo sile
proti osumljencem med aretacijami in v priporu. Teheranska policija je bila

10.10.2011
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34.

L 125/62

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (tudi:
AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE
Alireza)

Kraj rojstva: Dezful (Iran)
Datum rojstva: 20.5.1956
Spol: moški

SL

vpletena tudi v racije v študentskih domovih na teheranski univerzi junija
2009, v katerih sta po podatkih komisije iranskega parlamenta (madžlisa)
policija in milica Basidž ranili več kot 100 študentov. Do leta 2018 vodja
železniške policije.

Minister za pravosodje. Nekdanji direktor urada za posebne preiskave. Do julija
2016 namestnik ministra za notranje zadeve in vodja javnega registra. Od
aprila 2014 svetovalec disciplinskega sodišča za sodnike. Nekdanji predsednik
pravosodnih organov v Teheranu. Kot predsednik pravosodnih organov
v Teheranu je bil odgovoren za kršitve človekovih pravic, samovoljne aretacije,
kršitve pravic zapornikov in veliko usmrtitev.

10.10.2011

Spol: moški

Generalni direktor za inšpekcijski nadzor in oceno uspešnosti sodišč od junija
2020. Nekdanji generalni tožilec v Kvomu (2008–2017) in nekdanji vodja
generalnega direktorata za zapore. Odgovoren je za samovoljna pridržanja in
trpinčenje mnogih storilcev kaznivih dejanj v Kvomu. Sodeloval je pri hudi
kršitvi pravice do ustreznega pravnega postopka in tako prispeval k pretirani in
vse pogostejši uporabi smrtne kazni ter znatnemu povečanju števila usmrtitev
v letih 2009 in 2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Spol: moški

Vrhovni sodnik v Isfahanu. Nekdanji državni tožilec v Isfahanu. Nekdanji vodja
urada Ministrstva za pravosodje v Jazdu. Nekdanji namestnik tožilca
v Isfahanu. Vpleten je v postopke, v katerih je bila obtožencem kršena pravica
do učinkovitega pravnega sredstva – npr. Abdollahu Fathiju, ki je bil usmrčen
maja 2011, potem ko mu Habibi na sojenju marca 2010 ni priznal pravice do
zaslišanja in ni upošteval njegovih težav z duševnim zdravjem. Vpleten je torej
v hudo kršitev pravice do ustreznega pravnega postopka, s čimer je prispeval
k znatnemu povečanju števila usmrtitev v letu 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Kraj rojstva: Ispahan (Iran)

Od leta 2020 – zaradi reorganizacije strukture poveljevanja po uboju generala
Kasema Solejmanija – namestnik poveljnika enote Quds pri IRGC. Kot general
pri IRGC je imel ključno vlogo pri ustrahovanju in grožnjah, uperjenih zoper
iranske ‚sovražnike‘. Kot nekdanji vodja enote Sarollah pri IRGC in nekdanji
vodja milice Basij je imel osrednjo vlogo pri zatiranju protestov po volitvah leta
2009.

10.10.2011

Datum rojstva: 1956
Spol: moški

13.4.2021

GANJI Mostafa Barzegar
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39.

JAZAYERI Massoud

Spol: moški
Naziv: brigadni general

10.10.2011

SL

Kulturni svetovalec pri načelniku skupnega štaba iranskih oboroženih sil od
aprila 2018. Brigadni general Massoud Jazayeri je v okviru vojaškega štaba
združenih iranskih oboroženih sil deloval kot namestnik načelnika štaba za
kulturne in medijske zadeve (tudi glavni štab za obveščanje o državni varnosti).
Kot namestnik načelnika štaba je dejavno sodeloval pri zatiranju protestov leta
2009. V intervjuju za časnik Kajhan je opozoril, da so identificirali številne
protestnike v Iranu in zunaj države ter da bodo z njimi obračunali ob
primernem času.

13.4.2021

44.

Odkrito je pozval k represiji nad tujimi množičnimi mediji ter iransko
opozicijo. Leta 2010 je od vlade zahteval, da sprejme strožje zakone za tiste
Irance, ki sodelujejo s tujimi mediji.
45.

JOKAR Mohammad Saleh

Kraj rojstva: Yazd (Iran)
Datum rojstva: 1957
Spol: moški

KAMALIAN Behrouz(tudi:
Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Kraj rojstva: Teheran (Iran)
Datum rojstva: 1983
Spol: moški

47.

KHALILOLLAHI Moussa (tudi:
KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI
Mousa Khalil)

Kraj rojstva: Tabriz (Iran)
Datum rojstva: 1963

10.10.2011

Vodja kibernetske skupine ‚Ashiyaneh‘, povezane z iranskim režimom.
Skupina ‚Ashiyaneh‘ Digital Security, ki jo je ustanovil Behrouz Kamalian, je
odgovorna za intenzivne kibernetske napade na domače nasprotnike in
reformiste, pa tudi tuje institucije. Organizacija Behrouza Kamaliana
‚Ashiyaneh‘ je s svojim delovanjem pomagala režimu pri izvajanju represivnih
ukrepov nad opozicijo, kar je vključevalo številne resne kršitve človekovih
pravic v letu 2009. Tako Behrouz Kamalian kot kibernetska skupina
‚Ashiyaneh‘ sta dejavnosti nadaljevala vsaj do januarja 2020.

10.10.2011

Tožilec v Tabrizu med letoma 2010 in 2019. Vpleten je bil v zadevo Sakineh
Mohammadi-Ashtiani, sodeloval pa je tudi pri hudih kršitvah pravice do
ustreznega pravnega postopka.

10.10.2011
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46.

Poslanec za provinco Jazd. Nekdaj pristojen za parlamentarne zadeve pri
Revolucionarni gardi. Od 2011 do 2016 parlamentarni poslanec za provinco
Jazd in član odbora parlamenta za nacionalno varnost in zunanjo politiko.
Nekdanji poveljnik študentskih enot milice Basij. V tej vlogi je dejavno
sodeloval pri zatiranju protestov ter indoktrinaciji otrok in mladih z namenom
nadaljnjega zatiranja svobode govora in represije nad oporečniki. Kot član
odbora parlamenta za nacionalno varnost in zunanjo politiko je javno podprl
zatiranje vladne opozicije.

Spol: moški
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MAHSOULI Sadeq (tudi:
MAHSULI, Sadeq)

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

TALA Hossein (tudi: TALA
Hosseyn)

Kraj rojstva: Teheran (Iran)
Datum rojstva: 1969
Spol: moški

54.

TAMADDON Morteza (tudi:
TAMADON Morteza)

Kraj rojstva: Shahr Kord-Isfahan (Iran)
Spol: moški

Župan mesta Eslamšahr. Nekdanji poslanec iranskega parlamenta. Nekdanji
generalni guverner (‚farmandar‘) province Teheran (do septembra 2010),
odgovoren za policijske intervencije in s tem za represijo nad demonstranti.
Decembra 2010 je prejel priznanje za svoj prispevek k povolilni represiji.

10.10.2011

Nekdanji vodja sveta province Teheran za javno varnost. Nekdanji generalni
guverner province Teheran, član IRGC. Kot guverner in vodja Sveta province
Teheran za javno varnost je na bil splošno odgovoren za vse represivne
dejavnosti IRGC v provinci Teheran, med drugim za zatiranje političnih
protestov od junija 2009. Trenutno član Sveta Univerze za tehnologijo Khajeha
Nasireddina Tusija.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr. Mohammad (tudi Kraj rojstva: Rafsanjan, Kerman (Iran)
HOSSEYNI, Dr. Seyyed
Datum rojstva: 23.7.1961.
Mohammad; Seyed, Sayyed and
Sayyid)
Spol: moški

Svetovalec nekdanjega predsednika Mahmouda Ahmadinejada in uradni
govorec skrajne politične frakcije YEKTA. Minister za kulturo in islamsko
vodstvo (2009–2013). Kot nekdanji član IRGC je sodeloval pri represiji nad
novinarji.

10.10.2011

63.

TAGHIPOUR Reza

Poslanec 11. iranskega parlamenta (volilno okrožje Teheran). Član vrhovnega
sveta za kibernetski prostor. Nekdanji član teheranskega mestnega sveta.
Nekdanji minister za informiranje in komunikacije (2009–2012).

23.3.2012

Kraj rojstva: Maragheh (Iran)
Datum rojstva: 1957
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Datum rojstva: 1959

10.10.2011

SL

53.

Namestnik generalnega sekretarja Fronte Paydari (fronta islamske stabilnosti).
Nekdanji svetovalec nekdanjega predsednika Mahmouda Ahmadinejada,
nekdanji član Sveta za primernost in nekdanji namestnik vodje Fronte
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
vodstvom 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 protestnike so hudo trpinčili v centru za pridržanje
Kahrizak, ki ga je upravljala policija pod Mahsoulijevim nadzorom.
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48.

Spol: moški

13.4.2021

13.4.2021

65.

LARIJANI Sadeq

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

MIRHEJAZI Ali

Spol: moški

Imenovan za vodjo Sveta za primernost 29. decembra 2018. Nekdanji
pravosodni minister (2009–2019). 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 kamenjanjem in
obešanjem, usmrtitvami mladoletnih in javnimi usmrtitvami, kot so primeri,
ko so bili zaporniki pred več tisočglavo množico obešeni z mostu. Torej je
prispeval k številnim usmrtitvam. Dovolil je tudi telesne kazni, kot so
amputacije in kapljanje kisline v oči. Odkar je Sadeq Larijani na položaju
pravosodnega ministra, je opazno poraslo število samovoljnih aretacij
političnih nasprotnikov, zagovornikov človekovih pravic in pripadnikov
manjšin. Sadeq Larijani je odgovoren tudi za sistematične kršitve pravice do
poštenega sojenja s strani iranskega sodstva.

23.3.2012

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

23.3.2012

Odgovoren je bil tudi za načrtovanje zatrtja javnih nemirov decembra
2017/2018 in novembra 2019.
67.

SAEEDI Ali

Spol: moški

Vodja političnega ideološkega urada vrhovnega voditelja. Nekdanji predstavnik
vrhovnega voditelja pri Islamski revolucionarni gardi (1995–2020), potem ko
je vso svojo kariero deloval v vojski, natančneje v obveščevalni službi Islamske
revolucionarne garde. Zaradi svoje uradne funkcije je bil nepogrešljiva vez med
ukazi iz urada vrhovnega voditelja in represivnim aparatom Islamske
revolucionarne garde.

Uradni list Evropske unije

66.

SL

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

23.3.2012
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Kraj rojstva: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari Od 16. septembra 2019 vodja nepremičninske podružnice fundacije
(Jug) – (Iran)
Mostazafan pod neposrednim vodstvom vrhovnega voditelja Hameneja. Do
novembra 2019 direktor podružnice fundacije Astan Qods Razavi v Teheranu.
Datum rojstva: 1967
Nekdanji župan Mashada, drugega največjega iranskega mesta, kjer redno
izvajajo javne usmrtitve. Nekdanji namestnik notranjega ministra za politične
Spol: moški
zadeve (imenovan leta 2009). V tej funkciji odgovoren za izvajanje represije
nad osebami, ki zagovarjajo svoje zakonite pravice, vključno s svobodo
izražanja. Kasneje imenovan za vodjo iranske volilne komisije na
parlamentarnih volitvah leta 2012 in predsedniških volitvah 2013.

23.3.2012

73.

FARHADI Ali

Spol: moški

Namestnik vodje inšpektorata za pravne zadeve in javni nadzor pri Ministrstvu
za pravosodje v Teheranu. Nekdanji tožilec v Karadžu. Odgovoren za hude
kršitve človekovih pravic, med drugim sodne procese, na katerih je bila
izrečena smrtna kazen. Med njegovim mandatom je bilo na območju Karadža
veliko usmrtitev.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Spol: moški

Nekdanji vodja zapora Evin (2012–2015). V času njegovega mandata 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 kršenju njihovih pravic in nasilnemu ravnanju paznikov v zaporu.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ Mohammad (dr.)
(tudi: Haj-agha Sarafraz)

Kraj rojstva: Teheran (Iran)

Nekdanji član Vrhovnega sveta za kibernetski prostor. Nekdanji predsednik
Radiotelevizije Islamske republike Iran (IRIB) (2014–2016). Kot vodja IRIB
World Service in Press TV je odgovoren za vse programske odločitve. Tesno
povezan z državnim varnostnim aparatom. Pod njegovim vodstvom Press TV
skupaj z IRIB sodeluje z iranskimi varnostnimi službami in tožilci ter prenaša
izsiljena priznanja pripornikov, med drugim tudi izsiljeno priznanje iranskokanadskega novinarja in filmskega ustvarjalca Maziarja Baharija, in sicer
v tedenski oddaji Iran Today. Neodvisni regulator za radiodifuzijo OFCOM je
Press TV v Združenem kraljestvu naložil globo v višini 100 000 GBP zaradi
predvajanja Baharijevega priznanja leta 2011, ki so ga posneli v zaporu pod
prisilo. Sarafraza je torej povezana s kršenjem pravice do ustreznega pravnega
postopka in pravičnega sojenja.

12.3.2013

Kraj stalnega prebivališča: Teheran
Spol: moški
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Datum rojstva: približno 1963
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MORTAZAVI Seyyed Solat
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69.

13.4.2021

EMADI Hamid Reza (tudi:
Hamidreza Emadi)

Vodja osrednje redakcije Press TV. Nekdanji glavni producent Press TV.

Datum rojstva: približno 1973

Odgovoren je za produkcijo in predvajanje izsiljenih priznanj zapornikov, tudi
novinarjev, političnih aktivistov ter pripadnikov kurdske in arabske manjšine,
ter kršenje mednarodno priznanih pravic do poštenega sojenja in dolžnega
pravnega postopanja. Neodvisni regulator za radiodifuzijo OFCOM je Press TV
v Združenem kraljestvu naložil globo v višini 100 000 GBP zaradi predvajanja
izsiljenega priznanja iransko-kanadskega novinarja in filmskega ustvarjalca
Maziarja Baharija leta 2011, ki so ga posneli v zaporu, medtem ko so Bahariju
grozili. Nevladne organizacije so poročale o še več primerih izsiljenih priznanj,
ki jih je prenašala Press TV. Emadi se torej povezuje s kršenjem pravice do
ustreznega pravnega postopka in poštenega sojenja.

Kraj stalnega prebivališča: Teheran
Kraj dela: sedež Press TV, Teheran
Spol: moški

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Kraj rojstva: Jahrom (Iran)
Datum rojstva: 1964
Spol: moški

KHORAMABADI Abdolsamad

Spol: moški

Nekdanji vodja revolucionarnega tožilstva v Shirazu. Odgovoren za nezakonite
aretacije in trpinčenje političnih aktivistov, novinarjev, zagovornikov
človekovih pravic, bahajcev 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
pridržanje št. 100 (moški zapor), med drugim tudi odločbo za triletno
pridržanje bahajske zapornice Rahe Sabet v samici.

12.3.2013

Namestnik direktorja za sodni nadzor (od 13. oktobra 2018). Nekdanji vodja
‚Komisije za ugotavljanje primerov kaznive vsebine‘, vladne organizacije,
odgovorne za spletno cenzuro in kibernetski kriminal. Pod njegovim
vodstvom je komisija ‚kibernetski kriminal‘ opredelila z več medlih kategorij,
s katerimi je kriminalizirala izdelavo in objavo vsebine, za katero predstavniki
režima menijo, da je neprimerna. Odgovoren je bil za zadušitev in blokado
številnih opozicijskih spletnih strani, elektronskih časopisov, blogov, spletnih
strani nevladnih organizacij, ki zagovarjajo človekove pravice, ter Googla in
Gmaila od septembra 2012. Skupaj s komisijo je dejavno pripomogel k smrti
blogerja Sattarja Beheshtija v priporu novembra 2012. Komisija, ki jo je vodil,
je tako neposredno odgovorna za sistemske kršitve človekovih pravic, še
posebej s prepovedjo in ‚čiščenjem‘ spletnih strani za širšo javnost ter
z občasnim popolnim onemogočenjem internetnega dostopa.

12.3.2013“
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87.

12.3.2013
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Kraj rojstva: Hamedan (Iran)

13.4.2021
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Ime

„1.

Kibernetska
policija

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Kraj: Teheran (Iran)

Iranska kibernetska policija, ustanovljena januarja 2011, je enota policije Islamske republike
Iran, ki jo vodi Vahid Majid. Od svoje ustanovitve do začetka leta 2015 jo je vodil Esmail
Ahmadi-Moqaddam (na seznamu). Ahmadi-Moqaddam je poudarjal, da bo kibernetska
policija ukrepala zoper protirevolucionarne in disidentske skupine, ki so leta 2009 s pomočjo
spletnih družbenih omrežij sprožile proteste proti ponovni izvolitvi predsednika Mahmouda
Ahmadinejada. Januarja 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. Pravila od lastnikov kavarn zahtevajo tudi, da namestijo televizijske
kamere zaprtega kroga in šest mesecev hranijo posnetke. Na podlagi teh novih pravil utegnejo
nastati dnevniki, ki bi jih organi oblasti lahko uporabili, ko bi hoteli priti na sled aktivistom ali
komur koli, ki po njihovem mnenju ogroža nacionalno varnost.

12.3.2013“
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Junija 2012 so iranski mediji poročali, da se kibernetska policija pripravlja na zatrtje
virtualnih zasebnih omrežij (VPN). 30. oktobra 2012 je kibernetska policija brez naloga
aretirala blogerja Sattarja Beheshtija zaradi ‚dejanj zoper nacionalno varnost na družbenih
omrežjih in Facebooku‘. Beheshti je v svojem blogu kritiziral iransko vlado. 3. novembra
2012 so ga našli mrtvega v njegovi zaporniški celici. Pripadniki kibernetske policije naj bi ga
mučili do smrti. Kibernetska policija je odgovorna za številne aretacije administratorjev
skupine Telegram v povezavi s protesti po vsej državi novembra 2019.

Datum uvrstitve
na seznam

SL

Spletno mesto:http://www.cyberpolice.ir
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