
DECYZJE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/555 

z dnia 7 kwietnia 2015 r. 

zmieniająca decyzję Rady 2011/235/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych 
przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 12 kwietnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/235/WPZiB (1). 

(2)  Na podstawie przeglądu decyzji 2011/235/WPZiB należy przedłużyć obowiązywanie środków ograniczających w 
niej zawartych do dnia 13 kwietnia 2016 r. 

(3)  Rada stwierdziła również, że wpisy dotyczące niektórych osób i jednego podmiotu zamieszczone w załączniku 
do decyzji 2011/235/WPZiB należy zaktualizować. 

(4)  Co więcej, nie ma już podstaw do utrzymywania dwóch osób w wykazie osób i podmiotów objętych środkami 
ograniczającymi zamieszczonym w załączniku do decyzji 2011/235/WPZiB. 

(5)  Ponadto należy skreślić jeden wpis dotyczący jednej osoby już zamieszczony w załączniku do decyzji 
2011/235/WPZiB. 

(6)  Decyzję 2011/235/WPZiB należy odpowiednio zmienić, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 6 ust. 2 decyzji 2011/235/WPZiB otrzymuje brzmienie: 

„2. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 13 kwietnia 2016 r. Jest ona przedmiotem ciągłego przeglądu. Jest ona 
odpowiednio przedłużana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”. 

Artykuł 2 

W załączniku do decyzji 2011/235/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 kwietnia 2015 r. 

W imieniu Rady 
E. RINKĒVIČS 

Przewodniczący  
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(1) Decyzja Rady 2011/235/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym 
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ZAŁĄCZNIK 

1.  Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób wykreśla się z wykazu przedstawionego w załączniku do decyzji 
2011/235/WPZiB:  

42. HEYDARI Nabiollah  

70. REZVANI Gholomani  

72. ELAHI Mousa Khalil 

2.  Wpisy dotyczące poniższych osób i poniższego podmiotu zamieszczone w załączniku do decyzji 2011/235/WPZiB 
zastępuje się następującymi wpisami: 

Osoby  

Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umie
szczenia w 

wykazie 

10. RADAN Ahmad-Reza Miejsce urodzenia: 
Isfahan (Iran) – Data 
urodzenia:1963 

Szef policyjnego centrum studiów strategicznych, były za
stępca dowódcy irańskiej policji narodowej (do czerwca 
2014 r.). Jako zastępca dowódcy policji narodowej od 
2008 r. Radan był odpowiedzialny za pobicia, zabójstwo 
oraz niesłuszne aresztowania i zatrzymania protestujących, 
które były dokonywane przez siły policyjne. 

12.4.2011 

13. TAEB Hossein Miejsce urodzenia: 
Teheran – Data 
urodzenia: 1963 

Zastępca dowódcy IRGC ds. wywiadu. Były dowódca sił Basij 
do października 2009 r. Siły pod jego zwierzchnictwem 
uczestniczyły w masowych pobiciach, zabójstwach, zatrzy
maniach i torturowaniu uczestników pokojowych manifesta
cji. 

12.4.2011 

14. SHARIATI Seyeed 
Hassan  

Były szef sądu w Maszhadzie do września 2014 r. Prawdopo
dobnie obecnie trwa proces jego przeniesienia na nowe sta
nowisko. Procesy pod jego nadzorem były prowadzone gru
powo i na posiedzeniach niejawnych, bez przestrzegania 
podstawowych praw oskarżonych, oraz w oparciu o zeznania 
zdobyte pod naciskiem i w wyniku tortur. Ponieważ wyroki 
egzekucji były wydawane masowo, wyroki śmierci były wy
dawane bez należytego przestrzegania procedur sprawiedli
wego procesu. 

12.4.2011 

15. DORRI- 
NADJAFABADI 
Ghorban-Ali 

Miejsce urodzenia: 
Nadżafabad (Iran) – 
Data urodzenia: 
1945 

Członek Stowarzyszenia Ekspertów oraz przedstawiciel naj
wyższego przywódcy w prowincji Markazi („centralnej”). 
Były prokurator generalny Iranu do września 2009 r., jak 
również były minister ds. wywiadu za czasów prezydenta 
Mohammada Chatamiego. 

Jako prokurator generalny Iranu nakazywał i nadzorował 
procesy pokazowe po pierwszej fali protestów po wyborach 
prezydenckich, gdzie oskarżonym odmawiano ich praw i ad
wokata. Ponosi również odpowiedzialność za nadużycia w 
ośrodku w Kahrizak. 

12.4.2011 

16. HADDAD Hassan 
(także jako Hassan 
ZAREH DEHNAVI)  

Były sędzia, Sąd Rewolucyjny w Teheranie, oddział 26. Od
powiadał za sprawy zatrzymanych w związku z kryzysem po 
wyborach i regularnie zastraszał rodziny zatrzymanych, aby 
ich uciszyć. Uczestniczył w wydawaniu nakazów zatrzymania 
i skierowania do ośrodka detencyjnego w Kahrizak. W listo
padzie 2014 r. władze irańskie oficjalnie uznały, że brał 
udział w uśmiercaniu więźniów. 

12.4.2011 
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Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umie
szczenia w 

wykazie 

18. HEYDARIFAR  
Ali-Akbar  

Były sędzia, Sąd Rewolucyjny w Teheranie. Uczestniczył w 
procesach demonstrantów. Był przesłuchiwany przez sędziów 
na temat wymuszeń w Kahrizak. Walnie przyczynił się do 
wydawania nakazów zatrzymania i skierowania zatrzyma
nych do ośrodka detencyjnego w Kahrizak. W listopadzie 
2014 r. władze irańskie oficjalnie uznały, że brał udział w 
uśmiercaniu więźniów. 

12.4.2011 

19. JAFARI- DOLATABADI 
Abbas 

Miejsce urodzenia: 
Yazd (Iran) – Data 
urodzenia: 1953 

Prokurator generalny Teheranu od sierpnia 2009 r. Urząd 
Dolatabadi'ego skazał dużą liczbę demonstrantów, w tym 
osoby, które brały udział w protestach podczas święta Aszura 
w grudniu 2009 r. Nakazał zamknięcie biura Karroubi'ego 
we wrześniu 2009 r. oraz aresztowanie kilku polityków – 
zwolenników reform, a w czerwcu 2010 r. zakazał działal
ności dwóch politycznych partii reformatorskich. Jego urząd 
stawiał demonstrantom zarzut Muharebeh, czyli sprzeniewie
rzenia się Bogu, który pociąga za sobą wyrok śmierci, a także 
odmawiał należytego procesu osobom, którym groził wyrok 
śmierci. Jego urząd również namierzał i aresztował reforma
torów, działaczy na rzecz praw człowieka, a także przedsta
wicieli mediów, co stanowiło jeden z elementów szeroko za
krojonej akcji tłumienia opozycji politycznej.  

20. MOGHISSEH 
Mohammad 
(również jako 
NASSERIAN)  

Sędzia, przewodniczący Sądu Rewolucyjnego w Teheranie, 
oddział 28. Zajmował się sprawami związanymi z sytuacją 
po wyborach. Wydał długie wyroki więzienia podczas nie
sprawiedliwych procesów działaczy społecznych i politycz
nych i dziennikarzy, a także kilka wyroków śmierci na de
monstrantów i działaczy społecznych i politycznych. 

12.4.2011 

21. MOHSENI-EJEI 
Gholam-Hossein 

Miejsce urodzenia: 
Ejiyeh – Data 
urodzenia: ok. 1956 

Prokurator generalny Iranu od września 2009 r. oraz rzecz
nik prasowy wymiaru sprawiedliwości oraz były minister ds. 
wywiadu w trakcie wyborów w 2009 r. W czasach sprawo
wania urzędu ministra ds. wywiadu podczas wyborów w 
2009 r. agenci wywiadu pod jego dowództwem byli odpo
wiedzialni za zatrzymywanie i torturowanie setek działaczy, 
dziennikarzy, dysydentów i polityków – zwolenników reform 
oraz wymuszanie pod naciskiem fałszywego przyznania się 
przez nich do winy. Ponadto politycy byli zmuszani do skła
dania fałszywych zeznań podczas niemożliwych do wytrzy
mania przesłuchań, które obejmowały tortury, nadużycia, 
szantaż oraz zastraszanie członków rodzin. 

12.4.2011 

22. MORTAZAVI Said Miejsce urodzenia: 
Meybod, Yazd (Iran) 
– Data urodzenia: 
1967 

Były prokurator generalny Teheranu od sierpnia 2009 r. 

Jako prokurator generalny Teheranu wydał ogólny nakaz za
trzymania setek działaczy, dziennikarzy i studentów. W 
styczniu 2010 r. śledztwo parlamentarne wykazało, że był 
on bezpośrednio odpowiedzialny za zatrzymanie trzech 
więźniów, którzy następnie zmarli w areszcie. W sierpniu 
2010 r. został zawieszony w sprawowaniu funkcji po docho
dzeniu irańskiego sądownictwa w sprawie jego udziału w 
śmierci trzech mężczyzn zatrzymanych z jego polecenia po 
wyborach. W listopadzie 2014 r. władze irańskie oficjalnie 
uznały, że brał udział w uśmiercaniu więźniów. 

12.4.2011 

23. PIR-ABASSI Abbas  Sędzia, Sąd Rewolucyjny w Teheranie, oddział 26. Odpo
wiada za sprawy związane z sytuacją po wyborach, wydał 
długie wyroki więzienia podczas niesprawiedliwych procesów 
przeciwko działaczom na rzecz praw człowieka, a także wy
dał kilka wyroków śmierci na demonstrantów. 

12.4.2011 
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Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umie
szczenia w 

wykazie 

28. YASAGHI Ali-Akbar  Sędzia Sądu Najwyższego. Były sędzia najwyższy, Sąd Rewo
lucyjny w Maszhadzie. Procesy pod jego jurysdykcją były 
prowadzone grupowo i na sesjach niejawnych, bez przestrze
gania podstawowych praw oskarżonych. Ponieważ wyroki 
egzekucji były wydawane masowo, wyroki śmierci były wy
dawane bez należytego przestrzegania procedur sprawiedli
wego procesu. 

12.4.2011 

30. ESMAILI Gholam- 
Hossein  

Szef sądu w Teheranie. Były szef irańskiej organizacji wię
ziennictwa. W ramach swoich uprawnień współuczestniczył 
w masowych zatrzymaniach demonstrantów politycznych 
oraz w tuszowaniu nadużyć, których dopuszczano się w sys
temie więziennictwa. 

12.4.2011 

34. AKBARSHAHI  
Ali-Reza  

Dyrektor generalny irańskiego dowództwa ds. zwalczania 
narkotyków. Były dowódca policji w Teheranie. Dowodzone 
przez niego siły policyjne były odpowiedzialne za stosowanie 
pozasądowej przemocy wobec podejrzanych podczas zatrzy
mań i tymczasowych aresztowań. Teherańska policja uczest
niczyła również w atakach na domy studenckie uniwersytetu 
teherańskiego w czerwcu 2009 r., kiedy to według irańskiej 
komisji parlamentarnej (Majlis) ponad 100 studentów od
niosło rany z rąk policji i bojówek Basiji. 

10.10.2011 

36. AVAEE Seyyed  
Ali-Reza (także jako: 
AVAEE Seyyed 
Alireza)  

Doradca Sądu Dyscyplinarnego dla sędziów od kwietnia 
2014 r. Były prezes sądu w Teheranie. Jako prezes sądu w Te
heranie był odpowiedzialny za pogwałcenia praw człowieka, 
niesłuszne aresztowania, pozbawienie więźniów przysługują
cych im praw i zwiększenie liczby egzekucji. 

10.10.2011 

37. BANESHI Jaber  Doradca sądownictwa w Iranie. Były prokurator w mieście 
Shiraz (Sziraz) (do 2012 r.). Odpowiedzialny za coraz częst
sze nadmierne stosowanie wyroków śmierci – wielokrotnie 
wnosił o orzeczenie wyroków śmierci. Prokurator w sprawie 
ataku bombowego w Shiraz (Sziraz) w 2008 r. Reżim wyko
rzystał tę sprawę do tego, by skazać kilku swoich przeciwni
ków na śmierć. 

10.10.2011 

40. HABIBI Mohammad 
Reza  

Zastępca prokuratora w mieście Isfahan. Uczestniczył w po
stępowaniach pozbawiających oskarżonych prawa do rzetel
nego procesu sądowego. Przykładowo: w maju 2011 r. wy
konano wyrok na Abdollahu Fathim, po tym jak podczas 
procesu sądowego w marcu 2010 r. Habibi nie dał Fathiemu 
prawa do bycia wysłuchanym i nie uwzględnił zgłaszanych 
przez niego kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym. 
W związku z tym uznaje się, że Habibi uczestniczył w po
ważnym naruszeniu prawa do rzetelnego procesu sądowego, 
co przyczyniło się do nadmiernego i zwiększonego stosowa
nia kary śmierci oraz zdecydowanego zwiększenia liczby eg
zekucji od początku 2011 r. 

10.10.2011 

41. HEJAZI Mohammad Miejsce urodzenia: 
Isfahan Data 
urodzenia: 1956 

Zastępca szefa sił zbrojnych, odgrywał ważną rolę w zastra
szaniu „wrogów” Iranu i grożeniu im oraz w bombardowaniu 
kurdyjskich wiosek w Iranie. Były szef Korpusu Sarollah w 
ramach IRGC w Teheranie i były szef sił Basij, odgrywał klu
czową rolę w prześladowaniach uczestników protestów, do 
których dochodziło po wyborach. 

10.10.2011 
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Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umie
szczenia w 

wykazie 

47. KHALILOLLAHI 
Moussa (także jako: 
KHALILOLLAHI 
Mousa, ELAHI Mousa 
Khalil)  

Prokurator w mieście Tabriz. Uczestniczył w sprawie Sakineh 
Mohammadi-Ashtiani, brał także udział w poważnych naru
szeniach prawa do rzetelnego procesu sądowego. 

10.10.2011 

48. MAHSOULI Sadeq 
(także jako: 
MAHSULI, Sadeq) 

Miejsce urodzenia: 
Oroumieh (Iran) — 
Data urodzenia: 
1959/60 

Doradca byłego przewodniczącego i aktualnego członka 
Rady Doraźnej, Mahmouda Ahmadinejada, oraz członek 
Frontu Wytrwałości. Minister ds. opieki społecznej i zabez
pieczenia społecznego w latach 2009–2011. Minister spraw 
wewnętrznych (do sierpnia 2009 r.). Jako minister spraw 
wewnętrznych Mahsouli sprawował dowództwo nad wszyst
kimi siłami policyjnymi, agentami sił bezpieczeństwa i taj
nymi agentami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kiero
wane przez niego siły dopuściły się ataków na domy stu
denckie uniwersytetu teherańskiego w dniu 14 czerwca 
2009 r. i stosowały tortury wobec studentów w piwnicach 
ministerstwa (niesławne piwnice na poziomie 4). Wobec in
nych protestantów dopuszczono się poważnych nadużyć w 
ośrodku detencyjnym w Kahrizak, prowadzonym przez poli
cję podlegającą Mahsouliemu. 

10.10.2011 

49. MALEKI Mojtaba  Prokurator w mieście Kermanshah (Kermanszah). Współod
powiedzialny za dramatyczne zwiększenie liczby wyroków 
śmierci wydawanych w Iranie, m.in. był prokuratorem w pro
cesach siedmiu więźniów skazanych za handel narkotykami 
– zostali oni powieszeni tego samego dnia 3 stycznia 2010 r. 
w centralnym więzieniu Kermanszah. 

10.10.2011 

52. KHODAEI SOURI 
Hojatollah 

Miejsce urodzenia: 
Selseleh (Iran) – Data 
urodzenia: 1964 

Członek Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Za
granicznej. Deputowany z prowincji Lorestan. Członek parla
mentarnej komisji ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 
Były szef więzienia w Evin (do 2012 r.). Powszechne było 
stosowanie tortur w więzieniu w Evin, gdy Souri był tam sze
fem. W sekcji 209 przetrzymywano wielu aktywistów w 
związku z ich pokojową działalnością przeciwko rządowi. 

10.10.2011 

53. TALA Hossein (także 
jako: TALA Hosseyn)  

Parlamentarzysta irański. Były generalny gubernator („Far
mandar”) prowincji Teheran do września 2010 r., odpowie
dzialny głównie za interwencję sił policji, a więc za tłumienie 
demonstracji. 

W grudniu 2010 r. otrzymał nagrodę w uznaniu roli, jaką 
pełnił podczas represji, które miały miejsce po wyborach. 

10.10.2011 

54. TAMADDON Morteza 
(także jako: 
TAMADON Morteza) 

Miejsce urodzenia: 
Shahr Kord-Isfahan 
data urodzenia: 
1959 

Szef Rady Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Teheran. 
Były gubernator generalny IRGC prowincji Teheran. 

Jako gubernator i szef Rady Bezpieczeństwa Publicznego pro
wincji Teheran ponosi ogólną odpowiedzialność za wszystkie 
działania represyjne podejmowane przez IRGC w prowincji 
Teheran, w tym tłumienie protestów politycznych od czerwca 
2009 r. 

10.10.2011 

57. HAJMOHAM- MADI 
Aziz  

Sędzia trybunału karnego prowincji Teheran. Były sędzia 
pierwszej izby sądu w Evin. Prowadził wiele spraw przeciwko 
demonstrantom, w szczególności sprawę Abdola-Rezy Ghan
bariego, wykładowcy zatrzymanego w styczniu 2010 r. i ska
zanego na karę śmierci za działalność polityczną. W Evin, w 
okręgu, w którym znajduje się więzienie, otwarto sąd pierw
szej instancji; utworzenie tego sądu poparł Jafari Dolatabadi 
w marcu 2010 r. W więzieniu tym niektórzy oskarżeni byli 
przetrzymywani w izolacji, maltretowani i zmuszani do skła
dania fałszywych zeznań. 

10.10.2011 
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59. BAKHTIARI Seyyed 
Morteza 

Miejsce urodzenia: 
Maszhed (Iran); data 
urodzenia: 1952 

Zastępca prokuratora generalnego odpowiedzialny za kwestie 
polityczne i bezpieczeństwa. Były minister sprawiedliwości 
(w latach 2009–2013). 

W okresie, w którym pełnił funkcję ministra sprawiedliwości, 
warunki pobytu w więzieniach w Iranie pogorszyły się – 
były znacznie poniżej przyjętych standardów międzynarodo
wych; powszechne było także znęcanie się nas więźniami. 
Ponadto odgrywał kluczową rolę w grożeniu diasporze irań
skiej i jej zastraszaniu poprzez ogłoszenie utworzenia specjal
nego sądu, który prowadziłby sprawy dotyczące Irańczyków 
żyjących poza terytorium kraju. Nadzorował także gwał
towny wzrost liczby egzekucji wykonywanych w Iranie, w 
tym tajne egzekucje nie ogłaszane przez rząd, oraz egzekucje 
za przestępstwa związane z narkotykami. 

10.10.2011 

60. HOSSEINI Dr 
Mohammad (także 
jako: HOSSEYNI, Dr 
Seyyed Mohammad; 
Seyed, Sayyed and 
Sayyid) 

Miejsce urodzenia: 
Rafsanjan, Kerman; 
data urodzenia: 
1961 

Doradca byłego przewodniczącego i aktualnego członka 
Rady Doraźnej, Mahmouda Ahmadinejada. Były minister kul
tury i wskazówek islamistycznych (lata 2009–2013). Były 
członek IRGC, uczestniczył w represjonowaniu dziennikarzy. 

10.10.2011 

61. MOSLEHI Heydar 
(także jako: MOSLEHI 
Heidar; MOSLEHI 
Haidar) 

Miejsce urodzenia: 
Isfahan (Iran); data 
urodzenia: 1956 

Szef organizacji publikacji na temat roli duchownych w cza
sie wojny. Były minister ds. wywiadu (lata 2009–2013). 

Za jego kierownictwa Ministerstwo ds. Wywiadu kontynuo
wało praktyki szeroko zakrojonego arbitralnego zatrzymywa
nia i szykanowania demonstrantów i dysydentów. Minister
stwo ds. Wywiadu prowadzi sekcję 209 w więzieniu w Evin, 
gdzie przetrzymywano wielu aktywistów w związku z ich 
pokojową działalnością przeciwko rządowi. Śledczy z Minis
terstwa ds. Wywiadu bili więźniów w sekcji 209 oraz znęcali 
się nad nimi psychiczne i poddawali niegodziwemu traktowa
niu w celach seksualnych. 

10.10.2011 

62. ZARGHAMI 
Ezzatollah 

Miejsce urodzenia: 
Dezful (Iran); data 
urodzenia: 22 lipca 
1959 r. 

Szef radia i telewizji Islamskiej Republiki Iranu (IRIB) (do lis
topada 2014 r.). Prawdopodobnie obecnie trwa proces jego 
przeniesienia na nowe stanowisko. Gdy szefował IRIB, odpo
wiadał za wszystkie decyzje programowe. IRIB transmitowała 
wymuszone przyznanie się do winy osób zatrzymanych oraz 
szereg „procesów pokazowych” w sierpniu 2009 r. i grudniu 
2011 r. Stanowi to jawne pogwałcenie międzynarodowych 
przepisów dotyczących rzetelnego procesu sądowego oraz 
prawa do właściwej procedury prawnej. 

23.3.2012 

63. TAGHIPOUR Reza Miejsce urodzenia: 
Maragheh (Iran); 
data urodzenia: 
1957 

Członek rady miejskiej Teheranu. Były minister informacji i 
łączności (2009–2012). 

Jako minister informacji był jednym z najwyższych rangą 
urzędników odpowiedzialnych za cenzurę i kontrolę działal
ności w internecie, a także wszelkich rodzajów łączności (w 
szczególności telefonii komórkowej). Podczas przesłuchań 
osób zatrzymanych z powodów politycznych prowadzący 
przesłuchania wykorzystują dane osobowe zatrzymanych, ich 
prywatne mejle i wiadomości. Kilkakrotnie od wyborów pre
zydenckich w 2009 r. oraz podczas ulicznych demonstracji 
blokowano rozmowy oraz wysyłanie wiadomości tekstowych 
przez telefony komórkowe, zagłuszano sygnały telewizji sate
litarnej, a miejscami uniemożliwiano lub przynajmniej spo
walniano łączność internetową. 

23.3.2012 
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64. KAZEMI Toraj  Pułkownik policji ds. technologii i łączności; zapowiedział 
kampanię werbowania hakerów rządowych, po to by lepiej 
kontrolować informacje w internecie i usuwać „szkodliwe” 
strony internetowe. 

23.3.2012 

65. LARIJANI Sadeq Miejsce urodzenia: 
Nadżaf (Irak) – Data 
urodzenia: 1960 r. 
lub sierpień 1961 r. 

Szef sądownictwa. Zgoda i podpis szefa sądownictwa wyma
gane są w przypadku każdej kary qisas (polegającej na odwe
cie), hodoud (za przestępstwa przeciwko Bogu) oraz ta'zirat 
(za przestępstwa przeciwko państwu). Obejmuje to wyroki 
pociągające za sobą karę śmierci, chłosty oraz amputacji. W 
związku z tym Sadeq Larijani osobiście podpisał liczne wy
roki śmierci stojące w sprzeczności z normami międzynaro
dowymi, w tym wyroki śmierci przez ukamienowanie, egze
kucje przez powieszenie, egzekucje nieletnich oraz publiczne 
egzekucje, np. przez powieszenie więźniów na moście w 
obecności wielotysięcznego tłumu. 

Ponadto wyrażał zgodę na kary cielesne, takie jak amputacje 
czy wypalenie skazanym oczu kwasem. Od czasu objęcia 
urzędu przez Sadeqa Larijaniego wyraźnie wzrosła liczba nie
słusznych aresztowań politycznych, aresztowań obrońców 
praw człowieka i przedstawicieli mniejszości. Od 2009 r. 
gwałtownie wzrosła także liczba egzekucji. Sadeq Larijani po
nosi również odpowiedzialność za to, że podczas postępowa
nia sądowego w Iranie systemowo łamane jest prawo do rze
telnego procesu sądowego. 

23.3.2012 

66. MIRHEJAZI Ali  Należy do najbliższych współpracowników naczelnego przy
wódcy, jest jedną z osób odpowiedzialnych za opracowanie 
sposobu tłumienia protestów stosowanego od 2009 r.; jest 
także powiązany z osobami odpowiadającymi za tłumienie 
protestów. 

23.3.2012 

68. RAMIN  
Mohammad-Ali 

Miejsce urodzenia: 
Dezful (Iran); data 
urodzenia: 1954 

Sekretarz generalny Światowej Fundacji ds. Holokaustu usta
nowionej w 2006 r. podczas międzynarodowej konferencji 
na temat przeglądu globalnej wizji holokaustu: Ramin był 
odpowiedzialny za jej organizację z ramienia irańskiego 
rządu. Do grudnia 2013 r. jako wiceminister ds. prasy był 
główną osobą odpowiedzialną za cenzurę; bezpośrednio od
powiada za zamknięcie licznych organów prasy reformator
skiej (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh itd.), zamknięcie nieza
leżnego związku zawodowego dziennikarzy oraz zastraszanie 
lub aresztowanie dziennikarzy. 

23.3.2012 

69. MORTAZAVI Seyyed 
Solat 

Miejsce urodzenia: 
Meibod (Iran); data 
urodzenia: 1967 

Burmistrz Maszhedu, drugiego co do wielkości miasta Iranu, 
w którym regularnie odbywają się egzekucje publiczne. Były 
wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za sprawy 
polityczne. Odpowiadał za kierowanie represjami w stosunku 
do osób wypowiadających się w obronie swoich praw, w tym 
wolności słowa. Został później mianowany szefem irańskiej 
komisji wyborczej podczas wyborów parlamentarnych w 
2012 r. i wyborów prezydenckich w 2013 r. 

23.3.2012 

73. FAHRADI Ali  Prokurator w Karaj (Karadżu). Odpowiedzialny za przypadki 
poważnych pogwałceń praw człowieka: był m.in. prokurato
rem podczas procesów, w których wymierzono karę śmierci. 
W czasie, gdy wykonywał obowiązki prokuratora, wykonano 
w regionie Karadżu znaczną liczbę egzekucji. 

23.3.2012 
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74. REZVANMA- NESH 
Ali  

Prokurator. Odpowiedzialny za przypadki poważnych po
gwałceń praw człowieka: m.in. był współodpowiedzialny za 
dokonanie egzekucji osoby nieletniej. 

23.3.2012 

75. RAMEZANI 
Gholamhosein  

Szef ochrony w Ministerstwie Obrony. Były szef ochrony i 
bezpieczeństwa w IRGC (do marca 2012 r.). Były dowódca 
wywiadu IRGC do października 2009 r. Był zaangażowany 
w tłumienie wolności wypowiedzi: był m.in. powiązany z 
osobami odpowiedzialnymi za aresztowania blogerów/dzien
nikarzy w 2004 r. oraz, według doniesień, uczestniczył w 
tłumieniu protestów po wyborach w 2009 r. 

23.3.2012 

77. JAFARI Reza Data urodzenia: 
1967 

Doradca Sądu Dyscyplinarnego dla sędziów (od 2012 r.). 
Członek „komitetu ds. określania kryminalnej zawartości 
sieci”, organu odpowiedzialnego za cenzurowanie stron inter
netowych i mediów społecznościowych. Były szef specjal
nego organu ds. ścigania cyberprzestępczości (w latach 
2007–2012). Był odpowiedzialny za tłumienie wolności wy
powiedzi, m.in. przez aresztowania, zatrzymania i postępo
wania karne wymierzone przeciwko blogerom i dziennika
rzom. Osoby aresztowane za domniemane cyberprzestępstwa 
były maltretowane oraz sądzone w niesprawiedliwym proce
sie sądowym. 

23.3.2012 

78. RESHTE- AHMADI 
Bahram  

Sędzia sądu powszechnego północnego Teheranu. Były nad
zorca prokuratury w Teheranie. Zastępca szefa Biura ds. Wię
ziennictwa w prowincji Teheran. Były zastępca prokuratora 
w Teheranie do 2013 r. Kierował więzieniem w Evin. Był od
powiedzialny za odmowę uznania praw obrońców praw 
człowieka i więźniów politycznych, w tym prawa do odwie
dzin i innych praw przysługujących więźniom. 

23.3.2012 

79. RASHIDI AGHDAM, 
Ali Ashraf  

Szef więzienia w Evin, mianowany w połowie 2012 r. Od 
chwili jego mianowania warunki w więzieniu pogorszyły się 
i pojawiły się doniesienia o coraz częstszym złym traktowa
niu więźniów. W październiku 2012 r. dziewięć więźniarek 
rozpoczęło strajk głodowy, protestując przeciwko naruszaniu 
ich praw i brutalnemu traktowaniu ich przez strażników. 

12.3.2013 

80. KIASATI Morteza  Sędzia 4. Wydziału Sądu Rewolucyjnego w Ahwazie; wydał 
wyrok śmierci na czterech arabskich więźniów politycznych: 
Tahę Heidariana, Abbasa Heidariana, Abda al-Rahmana Hei
dariana (trzech braci) oraz Alego Sharifiego. Zostali oni are
sztowani, poddani torturom i powieszeni bez rzetelnego pro
cesu sądowego. O tych przypadkach oraz o braku rzetelnego 
postępowania sądowego wspomniano w sprawozdaniu Spe
cjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Praw Człowieka w Iranie z 
dnia 13 września 2012 r., w sprawozdaniu Sekretarza Gene
ralnego ONZ na temat Iranu z dnia 22 sierpnia 2012 r. 

12.3.2013 

81. MOUSSAVI, Seyed 
Mohammad Bagher  

Sędzia 2. Wydziału Sądu Rewolucyjnego w Ahwazie; 
17 marca 2012 r. wydał wyrok śmierci na pięciu arabskich 
mieszkańców Ahwazu: Mohammada Alego Amouriego, Ha
shema Sha'baniego Amouriego, Hadiego Rashediego, Sayeda 
Jabera Alboshokę i Sayeda Mokhtara Alboshokę za „działania 
wymierzone w bezpieczeństwo narodowe” oraz „nienawiść w 
stosunku do Boga”. Wyroki zostały podtrzymane przez irań
ski Sąd Najwyższy w dniu 9 stycznia 2013 r. Aresztowano 
pięć osób na ponad rok bez postawienia zarzutów, torturo
wano je i skazano bez rzetelnego procesu sądowego. 

12.3.2013 
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82. SARAFRAZ, 
Mohammad (dr) 
(także jako: Haj-agha 
Sarafraz) 

Data urodzenia (w 
przybliżeniu): 1963; 
Miejsce urodzenia: 
Miejsce 
zamieszkania: 
Teheran; miejsce 
pracy: centrala IRIB i 
PressTV, Teheran 

Prezes radia i telewizji Islamskiej Republiki Iranu (IRIB). Pre
zes irańskiego państwowego przedsiębiorstwa medialnego 
IRIB World Service oraz Press TV odpowiedzialny za wszyst
kie decyzje programowe. Blisko związany z państwowym 
aparatem bezpieczeństwa. Pod jego kierownictwem Press TV 
oraz IRIB współpracowały z irańskimi służbami bezpieczeń
stwa i prokuratorami, nadając wymuszone wyznania zatrzy
manych, również zeznanie kanadyjskiego dziennikarza i reży
sera pochodzenia irańskiego, Maziara Bahariego, w cotygod
niowym programie „Iran Today”. Niezależny organ nadzoru 
mediów OFCOM nałożył na Press TV grzywnę w wysokości 
100 000 GBP za wyemitowanie w 2011 r. wymuszonego 
zeznania Bahariego, które sfilmowano w więzieniu. Sarafraz 
kojarzony jest zatem z naruszaniem prawa do rzetelnego i 
sprawiedliwego procesu sądowego. 

12.3.2013 

83. JAFARI, Asadollah  Prokurator prowincji Mazandaran jest odpowiedzialny za 
bezprawne aresztowania i naruszenia praw wyznawców ba
haizmu, od aresztowania po przetrzymywanie ich w izolacji 
w ośrodku detencyjnym wywiadu. Udokumentowano sześć 
konkretnych przypadków naruszenia prawa do rzetelnego 
procesu sądowego. Jafari był prokuratorem w procesach, 
które zakończyły się licznymi egzekucjami, w tym egzeku
cjami publicznymi. 

12.3.2013 

85. HAMLBAR, Rahim  Sędzia 1. Wydziału Sądu Rewolucyjnego w Tebrizie. Odpo
wiedzialny za surowe wyroki wymierzone w dziennikarzy, 
przedstawicieli mniejszości azerskiej oraz działaczy organiza
cji broniących praw pracowniczych; za pretekst posłużyły za
rzuty szpiegostwa, działań wymierzonych w bezpieczeństwo 
narodowe, propagandy przeciwko reżimowi irańskiemu oraz 
znieważania przywódcy Iranu. Jego wyroki były wielokrotnie 
wydawane bez rzetelnego procesu sądowego, a na zatrzyma
nych wymuszano fałszywe zeznania. W jednej z głośnych 
spraw sądził 20 ochotników pomagających w usuwaniu skut
ków trzęsienia ziemi (które nastąpiło w Iranie w sierpniu 
2012 r.) i wymierzył im wyroki pozbawienia wolności za 
próby pomocy ofiarom trzęsienia ziemi. Sąd uznał ratowni
ków za winnych „organizowania się i zmowy w celu popeł
nienia przestępstw wymierzonych w bezpieczeństwo naro
dowe”. 

12.3.2013 

86. MUSAVI- TABAR, 
Seyyed Reza  

Naczelnik Prokuratury Rewolucyjnej w mieście Sziraz. Odpo
wiedzialny za bezprawne aresztowania i złe traktowanie dzia
łaczy politycznych, dziennikarzy, obrońców praw człowieka, 
bahaitów i więźniów sumienia, których nękano, torturowano, 
przesłuchiwano i którym odmawiano dostępu do adwokatów 
i rzetelnego procesu sądowego. Musavi-Tabar podpisywał na
kazy sądowe w niesławnym ośrodku detencyjnym nr 100 
(więzienie dla mężczyzn), w tym nakaz zatrzymania bahaitki 
Rahy Sabet i przetrzymywania jej przez trzy lata w izolacji. 

12.3.2013  
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1. Ośrodek Dochodzeń w 
Sprawach Związanych z 
Przestępczością 
Zorganizowaną (także jako: 
Urząd do Spraw 
Cyberprzestępczości lub 
Cyberpolicja) 

Lokalizacja: Teheran, Iran; 
adres strony internetowej: 
http://www.cyberpolice.ir 

Irańska cyberpolicja, założona w styczniu 
2011 r., jest wydziałem Policji Islamskiej Repu
bliki Iranu, a jej komendantem jest Esmail Ah
madi-Moqaddam (figuruje w wykazie). Ahmadi- 
Moqaddam podkreślał, że cyberpolicja będzie 
zwalczać ugrupowania antyrewolucyjne i dysy
denckie, które w 2009 r. korzystały z interneto
wych sieci społecznościowych w celu wywoła
nia protestów przeciwko reelekcji prezydenta 
Mahmuda Ahmadineżada. W styczniu 2012 r. 
cyberpolicja wydała nowe wytyczne dla kafejek 
internetowych, zgodnie z którymi ich użytkow
nicy muszą podawać dane osobowe, a właści
ciele kafejki zobowiązani są je przechowywać 
przez sześć miesięcy, wraz z wykazem odwie
dzonych przez danego użytkownika stron. 
Zgodnie z przepisami właściciele kafejek muszą 
też zainstalować kamery telewizji przemysłowej 
i przechowywać nagrania z nich przez sześć 
miesięcy. 

Te nowe przepisy mogą umożliwić stworzenie 
rejestru, który pozwoli władzom na tropienie 
działaczy lub innych osób uznanych za zagro
żenie dla bezpieczeństwa narodowego. W 
czerwcu 2012 r. irańskie media podały, że cy
berpolicja przeprowadzi akcję wymierzoną w 
wirtualne sieci prywatne (VPN). 30 paździer
nika 2012 r. cyberpolicja aresztowała – bez na
kazu – blogera Sattara Beheshtiego za „działal
ność wymierzoną w bezpieczeństwo narodowe, 
prowadzoną w sieciach społecznościowych i na 
Facebooku”. Beheshti krytykował na swoim 
blogu irański rząd. Został znaleziony martwy w 
swojej celi 3 listopada 2012 r.; podejrzewa się, 
że jego śmierć jest wynikiem torturowania 
przez cyberpolicję.     
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