
 



 

 

Avrättningar för att behålla makten; Valieh Faghihs hemlighet för att överleva 

Den 10 oktober, Världsdagen emot dödsstraff 

 

Inledning 

Mänskliga rättigheter är viktiga därför att när människans samhälle behöver skydd får 

inte de verktyg som används för att skapa skyddet kränka mänskliga rättigheter. att 

avskaffa det. 

Enligt artikel 6 i den internationella konventionen om civila och politiska rättigheter 

“har varje människa en medfödd rätt till liv. Denna rätt skall skyddas i lag. Ingen 

skall godtyckligt berövas livet”. 

Den 10 oktober är världsdagen emot dödsstraff. 2002 förklarade ett flertal 

internationella mänskliga rättighetsorganisationer, däribland Amnesty International 

och Internationell solidaritet emot dödsstraff, den 10 oktober som världsdag emot 

dödsstraff för att föra mänskliga rättigheter ett steg närmare ett civiliserat samhälle. 

Genom att civiliseringen ökar liksom allmänhetens medvetenhet och den pågående 

kampen mot denna förhistoriska bestraffning kunde Förenta Nationernas 

generalförsamling anta två resolutioner 2007 och 2008 som en inledning till 

avskaffandet av dödsstraffet. FN har uppmanat alla länder att avskaffa dödsstraffet. 

Men Irans ledare har ignorerat FN:s politiska och moraliska påtryckningar. 

För många iranier är FN:s målsättning mycket viktig. Vårt folk styrs av en regering 

som anser att dess överlevnad är beroende av riktade avrättningar och förtryck av 

dess medborgare. Därför fortsätter de styrande trots upprepade fördömanden från 

internationella organisationer att använda avrättning som ett verktyg mot iranska 

ungdomar och oppositionella. Irans folk vill ha frihet och folklig suveränitet, men de 

möts av ett fruktansvärt förtryck från ledarna. 

I november 2019 dödades på Khameneis order protesterande på gatorna, vilket 

medförde att mer än 1500 civila led en blodig död. De sköts på gatorna av regimens 

IRGC och civilklädda poliser. 
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Statistikrapport:  

Enligt insamlad och inspelad information avrättades under perioden september 2019 

till oktober 2020 minst 308 personer. Bland de avrättade fångarna var åtta politiska 

fångar och 16 var kvinnor. Sex barn bedömdes som kriminella och avrättades. 

 

Dessa avrättningar inkluderar både politiska och vanliga kriminella fängslade. 

Fångarna har anklagats för olika brott, inklusive mord, väpnat rån och våldtäkt. Det 

bör observeras att enligt den diktatoriska juridiska lagen Velayat-e-Faqih så har man 

för att öka förtrycket och terrorn räknat dem som anklagas för väpnat rån som 

“Moharebeh” (fiende mot Gud) och dömt dem till döden. Några av de avrättade 

fångar som ingår i den ovannämnda statistiken räknas till den kategorin. 
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Politiska avrättningar: 

Politiska avrättningar i Iran började genomföras i juni 1981 i samband med att 

oppositionen mot den islamiska republiken förtrycktes. 1980-talet är känt som en av 

de blodigaste perioderna i Iran. Höjdpunkten på denna brottsliga tid var massakern av 

30000 politiska fångar från augusti till september 1988. De har samband med de 

massavrättningar av fångar på order av Khomeini själv och med bildandet av 

dödskommittéer. Många nuvarande äldre tjänstemän och ministrar i Iran var 

ansvariga för att genomföra och övervaka massakern på politiska fångar. Ebrahim 

Raisi, nuvarande chef för domstolsväsendet och justitieministern Alireza Avaei hör 

till dessa brottlingar. 

 

Mellan september 2019 och oktober 2020 avrättades bland andra politiska fångar 

Navid Afkari i Shiraz-fängelset, Mostafa Salehi i Isfahan-fängelset, Diako 

Rasoulzadeh och Saber Sheikh Abdulla i centralfängelset i Urmia, Hedayat 

Abdollahpour i en av Oshnoyeh-barrackerna, Mostafa Salimi i centralfängelset i 

Saquez, Abdolbaset Dahani i Zahedan-fängelset och Shahram Baygan i Tabriz-

fängelset. 

 

Den politiska fången Navid Afkari avrättades den 12 september 2020 anklagd för 

“Mohareben” (Guds fiende). Han deltog i det iranska folkets protester mot 

Khameneis styre i augusti 2018. För att stoppa avrättningen av denne 

brottarchampion spreds mängder av inlägg på sociala medier från rättighetsaktivister, 

idrottsmän och sportsentusiaster. Milliontals tvitterinlägg, intervjuer och artiklar 

publicerades. Men Navid avrättades skyndsamt. Amnesty International tvittrade: “Vi 

blev fullständigt chockade, häpna och förfärade över den hemliga avrättningen av 

Navid Afkari. Avrättningen av en ung man med en lovande framtid framför sig. Ett 

sådant makabert fall kräver omedelbar reaktion från det internationella samfundet 

med allmänna och privata ingripanden”. 

             

Den 5 augusti 2020 avrättades Mostafa Salehi, en av dem som arresterats vid de 

landsomfattande protesterna 2018. 

30-åriga Mustafa Salehi var en byggnadsarbetare som deltog i protesterna. Han 

anklagades för att ha dödat en IRGC-överste och ha skjutit mot sex Basijis under 

demonstrationerna 2018. Utöver avrättningen konfiskerade domaren ondskefullt hans  
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hustrus och de två faderlösa barnens egendom. 

 

Den 14 juli 2020 avrättades två politiska fångar, Saber Sheikh Abdullah och Diako 

Rasoulzadeh, i centralfängelset i Urmia, anklagade för “Moharebeh”. 

Mostafa Salimi avrättades i Saqez centralfängelse den 11 april 2020 anklagad för 

“Moharebeh”. Han rymde från fängelset under upproret i centralfängelset i Saqez 

men arresterades igen. 

Den 23 april 2020 avrättades Abdolbaset Dahani i centralfängelset i Zahedan, 

anklagad för “Moharebeh”. 

Shahram Baygan avrättades den 23 april 2020 i centralfängelset i Tabriz. Han blev 

allvarligt misshandlad av säkerhetsstyrkorna och bröt benet under ett uppror i Tabriz 

centralfängelse. Han fördes till sjukhus med svåra skador, men återfördes till 

fängelset några dagar senare och avrättades före kontorstid. 

Hedayat Abdollahpour avrättades den 21 maj 2020 i Oshnoyeh, anklagad för 

“Moharebeh”. 
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Avrättningar av barn och ungdomar: 

Några barn som anklagades för brott och avrättades under denna period var Saeed 

Mohammadi i oktober 2019 i centralfängelset i Karaj, Ali Ghasemi och Mohammad 

Dehghanzadeh i maj 2020 i fängelserna i Saqez och Ardabil. Arsalan Yassini 

avrättades i augusti 2020 i centralfängelset i Urmia. Han arresterades som 17-åring 

anklagad för mord och satt nära 13 år i fängelse. 

Shayan Saeedpour var bara ett barn anklagad för mord och avrättades i Saqez-

fängelset efter ett uppror. Alla dessa fångar var under 18 år då de åtalades. 

FN:s generalförsamling som hittills fördömt Velayat-e-Faqihs diktatoriska regim 66 

gånger för grova brott mot mänskliga rättigheter har uttryckt största oro över att dessa  

underåriga barn och ungdomar dömts till döden. 

 

Avrättningar av kvinnor: 

Från och med 10 oktober 2019 till oktober 2020 har minst 16 kvinnor avrättats. Att 

försumma, motarbeta och begränsa kvinnors rättigheter är en annan sida av det 

religiösa tyranniets kvinnofientliga kultur i Iran. 

Under massakern 1988 dödades hundratals kvinnliga politiska fångar, från ungdomar 

till äldre kvinnor över 70 år, av den skjutande milisen. 

 

I Iran är många kvinnor som dömts till döden för mord själva offer för våld och har 

mördat i självförsvar. 

Den 18 augusti 2020 hängdes en kvinna i centralfängelset i Mashhad (Vakilabad). Det 

är den etthundrasjunde avrättningen av kvinnor under Hassan Rouhanis regim. 

Kvinnan hette Fereshteh Heidari Ebrahimpour. Hon hölls fängslad i elva år och var 

mor till fem barn. 

 

Avrättade för dryckenskap: 

Att medborgare avrättas för varjehanda brott har institutionaliserats i Iran. 

Den 8 juli 2020 blev den 55-årige Morteza Jamali, far till två små barn och som hade 

suttit i fängelse ett år för att ha druckit alkohol, hängd i Mashhad-centralfängelset, en 

osedvanligt omänsklig dom för detta brott. Avrättningen gjorde många inom och 

utom Iran rasande och provocerade. 

 

Förteckning över politiska och ideologiska fångar som dömts till döden: 

För närvarande finns minst 31 politiska fångar dömda till döden i regimens fängelser. 

Nio av dessa fångar fanns bland dem som arresterades under de landsomfattande 

protesterna i januari och juli 2018 och november 2019. 
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Namnen på dessa fångar är följande: 

Fängelset i Isfahan Dastgerd: 

 I mars 2020 dömde Isfahans Revolutionsdomstols andra avdelning fem fångar som 

deltagit i demonstrationerna i januari 2018, Hadi Kiani, Medhi Salehi Ghaleh 

Shahrokhi, Mohammad Bastami, Majid Nazari Kondari och Abbas Mohammadi till 

döden. Tre av dessa fångar hålls i Dastgerd-fängelset i Isfahan. 

  

1. Hadi Kiani, son till Sahan Ali, född 1990, bosatt i Khomeini Shahr, gift och 

arbetslös. Han arresterades den 10 mars 2019 anklagad för att ha deltagit i de 

landsomfattande protesterna i januari 2018. Under minst 40 dagar torterades han och 

förhördes i isoleringscell. 

I mars 2020 dömdes han och fyra andra demonstranter till döden av Andra 

avdelningen vid Isfahans revolutionsdomstol. 

Domstolen dömde honom att hängas en gång “för föräderi genom att aktivt medverka 

för att söka genomföra upprorsmakarnas syften” och hängas två gånger för 

“moharebeh genom att med en kniv beröva samhället säkerhet och skjuta på 

officerare”. Han dömdes till fem års fängelse anklagad för “korruption och brott mot 

allmän och privat säkerhet”.   

 

2. Abbas Mohammadi, född 1992, bosatt i Khomeini Shahr, arbetslös, gift, har två 

barn. Abbas arresterades av säkerhetsstyrkorna den 11 april 2019 och har hållits 

fängslad sedan dess. 

 

3. Medhi Salehi Ghaleh Shahrokhi, son till Mohammad Rahim, född 1983, bosatt i 

Yazdanshahr, affärsman, gift. Han har en sjuårig dotter och arresterades den 3 

november 2019. Han är dödsdömd i Dastgerd-fängelset i Isfahan. 

 

4. Mohammad Bastami, son till Sharif, född 1992, bosatt i Isfahan, arbetslös och gift. 

Han arresterades den 12 mars 2019. 

 

5. Majid Nazari Kondari, född 1994, ogift och arbetslös, bosatt i Mal Khalifeh City i 

Amiran. 
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Stora fängelset i Teheran: 

Tre andra fängslade under de landsomfattande protesterna i november 2019, Amir 

Hossein Moradi, Saeed Tamjidi och Mohammad Rajabi, dömdes till döden vid 

Avdelning 15 vid Teherans revolutionsdomstol anklagade för “deltagande i att splittra 

och provocera som motstånd mot regimen”. 

 

6. Amir Hossein Moradi, son till Mohammad, född 6 augusti 1994 i Teheran. Han har 

examen i datorkunskap och var säljare av mobiltelefoner, datorer och mjukvara innan 

han arresterades. Tillsammans med sina vänner Saeed Tamjidi och Mohammad 

Rajabi deltog han i protesterna den 16 november 2019 i Sattar Khan nära Teheran. 

Han arresterades den 19 november 2019. Amir Hossein tvingades uppträda i en TV-

intervju och acceptera anklagelserna mot honom efter tortyr. “Min bekännelse 

framtvingades under hot och påtryckningar. Därför är de inte sanna” sade den 

politiska fången till domaren Salavati i sitt försvarstal under rättegången. “Jag 

bekände att vi förenade oss med Saeed och Mohammad eftersom jag visste att de 

hade lämnat landet och trodde att de var utom fara”. Han och de två andra 

medåklagade nekade till andra anklagelser, bland annat att ha satt eld på en 

bensinstation.   

 

  



7. Saeed Tamjidi, född den 22 maj 1992 i Teheran studerar elektroteknik på 

kandidatnivå. Han och Mohammad Rajabi flydde till Turkiet den 20 november 2019 

efter att Amir Hossein Moradi arresterats. Men efter en tid deporterades de av Turkiet 

tillbaka till Iran och arresterades på nytt. Under förhören hängdes de upp och ner i 

fötterna och misshandlades. 

Utöver dödsdomarna dömdes Saeed till tio års fängelse och 74 piskrapp för 

“deltagande i väpnat rån nattetid” och till ett år i fängelse för “att olagligt ha lämnat 

landet”. 

 

8. Mohammad Rajabi, son till Ismail, född den 12 augusti 1994. Han har examen och 

arbetar på en fastighetsbyrå. Han och Saeed Tamjidi flydde till Turkiet den 20 

november 2019, och deporterades liksom Saeed tillbaka till Iran och arresterades. 

Rajabi släpptes från Teherans Stora fängelse den 4 januari 2010 mot borgen på 500 

miljoner Tomans. Han kallades till Revolutionsdomstolen i Teheran den 19 januari 

och arresterades på nytt. Från den dagen upphävde domaren Abolghasem Salavati 

hans frihet och fängslade honom och lät honom därefter föras till Teherans Stora 

fängelse. 

Utöver dödsstraffet dömdes Rajabi till samma extra straff som Tamjidi på 10 plus 1 år 

i fängelse samt 74 piskrapp. 

 

Khorramabad-fängelset: 

9. Mohammad Kheshvar, son till Hamid från Khorramabad, fängslad vid protesterna i 

november 2019 i denna stad. 

Han dömdes till döden av Revolutionsdomstolen den 28 juni 2020 och hålls fängslad 

i Khorramabads fängelse. 

 

Sanandaj-fängelset: 

10. Mohi-al-Din Ebrahimi är 42 år gammal, gift och far till ett handikappat barn från 

Al-Kawi-byn I Oshnoyeh. Han sköts av den trupp som var stationerad vid Bimzarteh-

basen i Oshnoyeh den 4 november 2017 då han arbetade som en Kolbar (arbetskraft 

över gränsen). Trots att han blev allvarligt sårad arresterades han och fördes till 

fängelset. Han dömdes till döden för andra gången den 18 januari 2020 av Andra 

avdelningen vid Revolutionsdomstolen i Urmia, som leddes av domaren Sheikh Lou, 

anklagad för “äktenskapsbrott” och “medlemsskap i Irans Kurdiska demokratiska 

parti”. Han hålls fängslad i centralfängelset i Urmia. 

 

11. Haidar Ghorbani, son till Ali, är 46 år och från Kamyaran. Han arresterades i 

oktober 2016 och hölls fängslad i Kamyarans IRGC och i underrättelseväsendets 

centra i Kamyaran och Sanadaj. Han överfördes senare till Sanandaj-fängelset. Han 

dömdes till döden i februari 2020, anklagad för “prostitution” och i augusti 2020 

bekräftades hans dödsdom av Avdelning 27 I Högsta domstolen. Haijdar Ghorbani 

hålls fängslad i Sanadaj-fängelset med förbud att ta emot besök av familjen eller 

andra kontakter. 



 

Urmia centralfängelse: 

12. Shaker Behroozi, boende i Urmia, har hållits fängslad i stadens fängelse sedan 

slutet på 2018. Hans dödsdom utdömdes i september 2020 av Velayat-e-Faqih-

domstolen. Han anklagades för “prostitution” och “medlemskap i Komala-partiet”. 

Han blev svårt torterad i isoleringscell under ett år och nio dagar för att framtvinga en 

bekännelse om mord på en medlem av revolutionsgardet vid namn “Mamel 

Mohammadi”. 

 

Vakilabad-fängelset, Mashhad: 

Nio sunni-muslimska fångar i Vakilabad-fängelset har dömts till döden 2019 av 

Revolutionsdomstolen i Mashhad anklagade för “prostitution”. Dessa domar 

utfärdades och meddelades av Avdelning 1 i Revolutionsdomstolen i Mashhad, som 

leddes av domaren Mahmoud Davoudabadi 2019. 

Fångarnas namn är: 

13. hamid Rast Bala 

14. Farhad Shakeri 

15. Kabir Sadat jahani 

16. Mohammad Ali Arayesh 

17. Isa Eid Mohammadi 

18. Taj Mohammad Kharmali 

19. Hakeem Azim Gargij 

20. Abdulrahman Gargij 

21. Hossein Varasteh Soleimani 

Alla har dödsdömts för “prostitution genom medlemsskap i ISIL:s Takfiri- och Salafi-

grupp. 

Det bör nämnas att dessa medborgare saknade tillgång till försvarsadvokat under 

rättegången och var berövade möjlighet att försvara sig i rätten. 

 

Rajai Shahr-fängelset: 

För närvarande finns sju sunni-muslimska politiska fångar dömda till döden i Rajai 

Shahr-fängelset (Gohardasht, Karaj). Efter nästan tio års kamp rörande dessa fångars 

dödsdomar fastställde Högsta domstolen domarna. Den 3 februari 2020 meddelades 

domarna till fångarnas försvarsadvokat. Alla de sju fångarna har varit fängslade sedan 

2010 i mordfallet Mamosta “Abdul Rahimtina”. 

De fängslade har anklagats för att “ha stört den nationella säkerheten”, “propagerat 

mot regimen”, “vara medlemmar i Salafistiska grupper”, “mutbrott”, och 

“moharebeh”. Fångarna har upprepade gånger protesterat på olika sätt mot sina 

villkor, därbland med hungerstrejk. 

 

Fångarnas namn: 

22. Anwar Khezri 



23. Kamran Sheikh 

24. Farhad Salimi 

25. Qasim Abesteh 

26. Khosrow Besharat 

27. Ayub Karimi 

28. Davood Abdullahi 

29. Barzan Nasrollah, en sunni-muslimsk politisk fånge, arresterades och dömdes till 

döden för “moharebeh” när han var 17 år gammal. Han arresterades 2011 och dömdes 

till döden. Hans anhållan om ny rättegång avslogs två gånger av Högsta domstolen, i 

augusti 2018 och september 2019. Barzan torterades svårt under förhören, tvingades 

se på när andra torterades och slutligen tvingad att i TV bekänna att han hade haft 

förbindelser med jihadistiska salafist-grupper. 

 

Sheiban-fängelset i Ahvaz: 

Fyra arabiska fångar har dömts till döden: 

30. Ali Khasraji, 25 år 

31. Hossein Silavi, 29 år 

32. Nasser Khafaji, 32 år 

33. Ali Matiri, 26 år. 

Under 2020 har Amnesty International två gånger begärt att deras domar ska 

upphävas. Det sägs att Nasser Khafajian avrättades i april 2020 under ett uppror i 

fängelset. Men det finns ingen information om dessa uppgifters sanningshalt. 

 

Iran kräver rättvisa i kampen mot dödsstaffet 

Den kraftfulla allmänna uppslutningen kring “nej till avrättning” i Iran och i världen 

har lett till en fortlöpande serie av uppvaknande samveten. De som höjer rösten vet 

att roten till alla problem och störningar inom handel, politik, ekonomi, kultur och det 

sociala samhället beror på den korrupta och kriminella regimen som baseras på 

Velayat-e-Faqih. Regeringen som utgjuter den iranska nationens blod genom sitt 

revolutionsgarde, Basij-trupperna och dess olika dolda krafter. Det enda sättet att 



förstöra galgarna och repen och kasta ut dem ur Iran är att övermanna dessa 

blodtörstiga härskare. Måtte detta olycksbådande fenomen en dag bli en glömd myt 

och Irans barn få leva utan förtryck, avrättning och tortyr. 
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