
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/565 

z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 359/2011 dotyczące środków ograniczających skierowanych 
przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 359/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotyczące środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie (1), w szczególności 
jego art. 12 ust. 1, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 12 kwietnia 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 359/2011. 

(2) Na podstawie przeglądu decyzji Rady 2011/235/WPZiB (2) Rada zdecydowała, że należy przedłużyć obowią
zywanie przewidzianych w tej decyzji środków ograniczających do dnia 13 kwietnia 2019 r. 

(3)  Rada stwierdziła również, że należy zaktualizować wpisy dotyczące 29 osób i jednego podmiotu zamieszczone 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 359/2011. 

(4)  Należy odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 359/2011, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 359/2011 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 1. 
(2) Decyzja Rady 2011/235/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym 

osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie (Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 51). 



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 kwietnia 2018 r. 

W imieniu Rady 
T. DONCHEV 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

W wykazie osób i podmiotów z załącznika do rozporządzenia (UE) nr 359/2011 wpisy dotyczące osób wymienionych 
poniżej zastępuję się odpowiadającymi wpisami: 

„Osoby  

Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

1. AHMADI- 
MOQADDAM Esmail 

Miejsce urodzenia: 
Teheran (Iran); 

data urodzenia: 1961 

Były starszy doradca szefa sił zbrojnych Iranu ds. bez
pieczeństwa. Były dowódca irańskiej policji narodowej 
od 2005 r. do pierwszych miesięcy 2015 r. Dowo
dzone przez niego siły przeprowadziły brutalne ataki 
na pokojowe protesty oraz brutalny nocny atak na 
domy studenckie uniwersytetu w Teheranie w dniu 
15 czerwca 2009 r. Obecnie szef irańskiej centrali zaj
mującej się wspieraniem narodu jemeńskiego. 

12.4.2011 

3. ARAGHI (ERAGHI) 
Abdollah  

Były zastępca dowódcy sił lądowych IRGC. Ponosi bez
pośrednią i osobistą odpowiedzialność za tłumienie 
protestów przez całe lato 2009 r. 

12.4.2011 

9. NAQDI Mohammad- 
Reza 

Miejsce urodzenia: 
Nadżaf (Irak); 

data urodzenia: ok. 
1952 

Zastępca dowódcy IRGC do spraw kulturalnych i spo
łecznych. Były dowódca sił Basij. Jako dowódca sił 
IRGC Basij Naqdi był odpowiedzialny za nadużycia po
pełniane przez te siły pod koniec 2009 r., w tym za 
brutalną reakcję na protesty podczas święta Aszura 
w grudniu 2009 r., które zakończyły się 15 ofiarami 
śmiertelnymi i aresztowaniem setek demonstrantów lub 
współuczestniczył w tych nadużyciach. Przed mianowa
niem na dowódcę sił Basij w październiku 2009 r., Na
qdi był szefem jednostki wywiadu sił Basij odpowie
dzialnej za przesłuchania osób aresztowanych w trakcie 
zamieszek po wyborach. 

12.4.2011 

10. RADAN Ahmad-Reza Miejsce urodzenia: 
Isfahan (Iran); 

data urodzenia: 1963 

Był odpowiedzialny za centrum studiów strategicznych 
irańskich organów ścigania, powiązane z policją naro
dową. Były szef policyjnego centrum studiów strate
gicznych, były zastępca dowódcy irańskiej policji naro
dowej (do czerwca 2014 r.). Jako zastępca dowódcy 
policji narodowej od 2008 r. Radan był odpowie
dzialny za pobicia, zabójstwo oraz niesłuszne zatrzy
mania i aresztowania protestujących, które były doko
nywane przez siły policyjne. Obecnie dowódca IRGC 
odpowiedzialny za szkolenie irackich sił »antyterrorys
tycznych«. 

12.4.2011 

11. RAJABZADEH 
Azizollah  

Były szef Teherańskiej Organizacji Łagodzenia Skutków 
Klęsk Żywiołowych (Teheran Disaster Mitigation Orga
nization — TDMO). Były dowódca policji w Teheranie 
(do stycznia 2010 r.). 

Jako dowódca organów ścigania w okręgu Teheranu, 
Azizollah Rajabzadeh jest najwyższym rangą oskarżo
nym w sprawie o nadużycia w ośrodku zatrzymań 
w Kahrizak. 

12.4.2011 

12. SAJEDI-NIA Hossein  Zastępca dowódcy operacji policyjnych. Były dowódca 
policji w Teheranie, były zastępca dowódcy irańskiej 
policji narodowej odpowiedzialny za operacje poli
cyjne. Odpowiada za koordynację z ramienia Minister
stwa Spraw Wewnętrznych działań w zakresie represjo
nowania w stolicy Iranu. 

12.4.2011 
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Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

13. TAEB Hossein Miejsce urodzenia: 
Tehran (Teheran); 

data urodzenia: 1963 

Szef wywiadu IRGC. Były zastępca dowódcy IRGC 
ds. wywiadu. Były dowódca sił Basij do października 
2009 r. Siły pod jego zwierzchnictwem uczestniczyły 
w masowych pobiciach, zabójstwach, zatrzymaniach 
i torturowaniu uczestników pokojowych manifestacji. 

12.4.2011 

16. HADDAD Hassan 
(alias Hassan ZAREH 
DEHNAVI)  

Były zastępca urzędnika ds. bezpieczeństwa w Sądzie 
Rewolucyjnym w Teheranie. Były sędzia, Sąd Rewolu
cyjny w Teheranie, oddział 26. Odpowiadał za sprawy 
osób pozbawionych wolności w związku z kryzysami 
po wyborach i regularnie zastraszał rodziny osób po
zbawionych wolności, aby je uciszyć. Uczestniczył 
w wydawaniu nakazów aresztowania i skierowania do 
ośrodka detencyjnego w Kahrizak. W listopadzie 
2014 r. władze irańskie oficjalnie uznały, że brał udział 
w uśmiercaniu więźniów. 

12.4.2011 

21. MOHSENI-EJEI 
Gholam-Hossein 

Miejsce urodzenia: 
Ejiyeh; 

data urodzenia: ok. 
1956 

Członek Rady Doraźnej. Prokurator generalny Iranu od 
września 2009 r. oraz zastępca szefa i rzecznik pra
sowy wymiaru sprawiedliwości. Były minister ds. wy
wiadu podczas wyborów w 2009 r. W czasach sprawo
wania urzędu ministra ds. wywiadu podczas wyborów 
w 2009 r. agenci wywiadu pod jego dowództwem byli 
odpowiedzialni za zatrzymywanie i torturowanie setek 
działaczy, dziennikarzy, dysydentów i polityków – zwo
lenników reform oraz wymuszanie pod naciskiem fał
szywego przyznania się przez nich do winy. Ponadto 
politycy byli zmuszani do składania fałszywych zeznań 
podczas niemożliwych do wytrzymania przesłuchań, 
które obejmowały tortury, nadużycia, szantaż oraz za
straszanie członków rodzin. 

12.4.2011 

26. SHARIFI Malek Adjar 
(alias SHARIFI Malek 
Ajdar)  

Sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący 43. wy
działu. Były prezes sądu w Azerbejdżanie Wschodnim. 
Był odpowiedzialny za proces Sakineha Mohamma
diego-Ashtianiego. 

12.4.2011 

28. YASAGHI Ali-Akbar  Sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący 44. wy
działu. Zastępca prezesa zarządu Setad-e Dieh Founda
tion. Były sędzia najwyższy, Sąd Rewolucyjny w Masz
hadzie. Procesy, w których orzekał, były prowadzone 
w trybie zaocznym i na posiedzeniach niejawnych, bez 
przestrzegania podstawowych praw oskarżonych. Po
nieważ wyroki egzekucji były wydawane masowo, wy
roki śmierci były wydawane bez należytego przestrze
gania procedur sprawiedliwego procesu. 

12.4.2011 

32. ZANJIREI 
Mohammad-Ali  

Starszy doradca szefa i były zastępca szefa irańskiej or
ganizacji więziennictwa, odpowiedzialny za nadużycia 
i pozbawianie praw w ośrodku detencyjnym. Nakazał 
przeniesienie wielu więźniów do izolatek. 

12.4.2011 

33. ABBASZADEH- 
MESHKINI, Mahmoud  

Doradca Rady Praw Człowieka. Były sekretarz Rady 
Praw Człowieka. Były gubernator prowincji Ilam. Były 
dyrektor polityczny w Ministerstwie Spraw Wewnętrz
nych. Jako szef komitetu powołanego na mocy art. 10 
ustawy o działalności partii i grup politycznych odpo
wiada za udzielanie zezwoleń na demonstracje i inne 
imprezy publiczne oraz za rejestrowanie partii politycz
nych.  

10.10.2011 
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Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

W 2010 roku zawiesił działalność dwóch reformator
skich partii politycznych powiązanych z Mousavim: Is
lamic Iran Participation Front (Front Udziału w Islam
skim Iranie) i Islamic Revolution Mujahedeen 
Organization (Organizacja Mudżahedinów Islamskiej 
Rewolucji). 

Od 2009 roku konsekwentnie i stale nie wydawał 
zgody na organizację jakichkolwiek zgromadzeń przez 
środowiska pozarządowe, odmawiając tym samym 
konstytucyjnego prawa do protestów. Doprowadziło to 
do aresztowań wielu pokojowych demonstrantów z po
gwałceniem prawa do wolności zgromadzania się. 

W 2009 roku nie wydał również zezwolenia na zorga
nizowanie przez opozycję ceremonii żałobnej dla osób, 
które zginęły podczas protestów dotyczących wyborów 
prezydenckich.  

34. AKBARSHAHI Ali- 
Reza  

Były dyrektor generalny irańskiego dowództwa ds. zwal
czania narkotyków (Anti-Narcotics Headquarters). Były 
dowódca policji w Teheranie. Dowodzone przez niego 
siły policyjne były odpowiedzialne za stosowanie bez
prawnej przemocy wobec podejrzanych podczas za
trzymań i tymczasowych aresztowań. Teherańska poli
cja uczestniczyła również w atakach na domy 
studenckie uniwersytetu teherańskiego w czerwcu 
2009 r., kiedy to według irańskiej komisji parlamentar
nej (Majlis) ponad 100 studentów odniosło rany z rąk 
policji i sił Basij. Obecnie szef policji kolejowej. 

10.10.2011 

36. AVAEE Seyyed Ali- 
Reza (alias AVAEE 
Seyyed Alireza)  

Minister sprawiedliwości. Były dyrektor specjalnego 
biura śledczego. Do lipca 2016 r. wiceminister spraw 
wewnętrznych i przewodniczący rejestru publicznego. 
Doradca Sądu Dyscyplinarnego dla sędziów od kwiet
nia 2014 r. Były prezes sądu w Teheranie. Jako prezes 
sądu w Teheranie był odpowiedzialny za pogwałcenia 
praw człowieka, niesłuszne aresztowania, pozbawienie 
więźniów przysługujących im praw i zwiększenie liczby 
egzekucji. 

10.10.2011 

40. HABIBI Mohammad 
Reza  

Szef biura Ministerstwa Sprawiedliwości w Yazd. Były 
zastępca prokuratora w Isfahanie. Uczestniczył w proce
sach odmawiając pozwanym prawa do sprawiedliwego 
procesu - takim jak Abdollah Fathi, w maju 2011 r. 
wykonano wyrok na Abdollahu Fathim, po tym jak 
podczas procesu sądowego w marcu 2010 r. Habibi nie 
dał Fathiemu prawa do bycia wysłuchanym i nie uwz
ględnił zgłaszanych przez niego kwestii związanych ze 
zdrowiem psychicznym. W związku z tym uznaje się, 
że Habibi uczestniczył w poważnym naruszeniu prawa 
do rzetelnego procesu sądowego, co przyczyniło się do 
nadmiernego i zwiększonego stosowania kary śmierci 
oraz gwałtownego wzrostu liczby egzekucji od po
czątku 2011 r. 

10.10.2011 

45. JOKAR Mohammad 
Saleh  

Przedstawiciel Strażników Rewolucji ds. parlamentar
nych. W latach 2011–2016 deputowany z prowincji 
Jazd i członek parlamentarnej komisji ds. bezpieczeń
stwa narodowego i polityki zagranicznej. Były dowódca 
studenckich sił Basij. 

Jako dowódca studenckich sił Basij był czynnie zaanga
żowany w tłumienie protestów w szkołach i na uniwer
sytetach oraz w pozasądowe zatrzymywanie aktywis
tów i dziennikarzy. 

10.10.2011 
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Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

48. MAHSOULI Sadeq 
(alias MAHSULI, 
Sadeq) 

Miejsce urodzenia: 
Orumije (Iran) 

data urodzenia: 1959/60 

Doradca byłego prezydenta Mahmuda Ahmadineżada 
i obecny członek Rady Doraźnej oraz zastępca do
wódcy Frontu Wytrwałości. Minister ds. opieki społecz
nej i zabezpieczenia społecznego w latach 2009–2011. 
Minister spraw wewnętrznych (do sierpnia 2009 r.). 
Jako minister spraw wewnętrznych Mahsouli sprawo
wał dowództwo nad wszystkimi siłami policyjnymi, 
agentami sił bezpieczeństwa i tajnymi agentami Minis
terstwa Spraw Wewnętrznych. Kierowane przez niego 
siły dopuściły się ataków na domy studenckie uniwer
sytetu teherańskiego w dniu 14 czerwca 2009 r. i stoso
wały tortury wobec studentów w piwnicach minister
stwa (niesławne piwnice na poziomie 4). Wobec innych 
protestantów dopuszczono się poważnych nadużyć 
w ośrodku detencyjnym w Kahrizak, prowadzonym 
przez policję podlegającą Mahsouliemu. 

10.10.2011 

50. OMIDI Mehrdad 
(alias Reza, OMIDI 
Reza)  

Szef sekcji VI policji, wydział śledczy. Były szef wy
wiadu policji irańskiej. Były szef Jednostki ds. Cyber
przestępczości w irańskiej policji. Jest odpowiedzialny 
za tysiące postępowań i aktów oskarżenia skierowa
nych przeciwko reformatorom i przeciwnikom poli
tycznym wykorzystującym internet. Jest zatem odpo
wiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka 
w związku z represjami wobec osób, które występują 
w obronie własnych uzasadnionych praw, w tym wol
ności słowa. 

10.10.2011 

51. SALARKIA Mahmoud Były dyrektor 
teherańskiego klubu 
piłkarskiego »Persepolis« 

Były szef komisji ds. paliwa i transportu miasta Tehe
ranu. Zastępca prokuratora generalnego Teheranu do 
spraw więziennictwa podczas represji w 2009 roku. 

Jako zastępca prokuratora generalnego Teheranu do 
spraw więziennictwa bezpośrednio odpowiadał za wiele 
nakazów aresztowania wydanych wobec niewinnych, 
pokojowych protestujących osób i działaczy. Z wielu 
raportów obrońców praw człowieka wynika, że prak
tycznie wszystkie aresztowane osoby są, z jego roz
kazu, przetrzymywane w izolacji, bez możliwości kon
taktu z prawnikiem lub rodziną, bez postawienia 
zarzutów przez okresy różnej długości, często w warun
kach równoznacznych z wymuszonym zaginięciem. 
Rodziny tych osób często nie są powiadamiane o ich 
aresztowaniu. 

10.10.2011 

53. TALA Hossein (alias 
TALA Hosseyn)  

Burmistrz Eslamshahr. Były parlamentarzysta irański. 
Były generalny gubernator (»Farmandar«) prowincji Te
heran do września 2010 r., odpowiedzialny 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 wy
borach. 

10.10.2011 

54. TAMADDON Morteza 
(alias TAMADON 
Morteza) 

Miejsce urodzenia: Shahr 
Kord-Isfahan 

data urodzenia: 1959 

Były szef Rady Bezpieczeństwa Publicznego prowincji 
Teheran. Były gubernator generalny IRGC prowincji Te
heran. Jako gubernator i szef Rady Bezpieczeństwa Pu
blicznego prowincji Teheran ponosi ogólną odpowie
dzialność za wszystkie działania represyjne 
podejmowane przez IRGC w prowincji Teheran, w tym 
tłumienie protestów politycznych od czerwca 2009 r. 
Obecnie członek zarządu politechniki Khajeh Nasired
din Tusi. 

10.10.2011 
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Imię i nazwisko Dane osobowe Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

55. ZEBHI Hossein  Sędzia Sądu Najwyższego. Były zastępca prokuratora 
generalnego Iranu. Nadzorował wiele spraw sądowych 
powiązanych z protestami, które miały miejsce po wy
borach. 

10.10.2011 

59. BAKHTIARI Seyyed 
Morteza 

Miejsce urodzenia: 
Meszhed (Iran) 

data urodzenia: 1952 

Zastępca kustosza sanktuarium imama Rezy. Były 
urzędnik Specjalnego Trybunału dla Duchownych. Były 
minister sprawiedliwości (w latach 2009–2013). 
W okresie, w którym pełnił funkcję ministra sprawiedli
wości, warunki pobytu w więzieniach w Iranie pogor
szyły się – były znacznie poniżej przyjętych standar
dów międzynarodowych; powszechne było także 
znęcanie się nad więźniami. Ponadto odgrywał klu
czową rolę w grożeniu diasporze irańskiej i jej zastra
szaniu poprzez ogłoszenie utworzenia specjalnego 
sądu, który prowadziłby sprawy dotyczące Irańczyków 
żyjących poza terytorium kraju. Nadzorował także eg
zekucje – których liczba w Iranie gwałtownie wzrosła – 
w tym tajne egzekucje nieogłaszane przez rząd oraz eg
zekucje za przestępstwa związane z narkotykami. 

10.10.2011 

60. HOSSEINI Dr 
Mohammad (alias 
HOSSEYNI, Dr Seyyed 
Mohammad; Seyed, 
Sayyed i Sayyid) 

Miejsce urodzenia: 
Rafsanjan, Kerman; 

data urodzenia: 1961 

Doradca byłego prezydenta Mahmuda Ahmadineżada 
i rzecznik radykalnego ugrupowania politycznego 
YEKTA. Były minister kultury i wskazówek islamistycz
nych (lata 2009–2013). Były członek IRGC, uczestni
czył w represjonowaniu dziennikarzy. 

10.10.2011 

69. MORTAZAVI Seyyed 
Solat 

Miejsce urodzenia: 
Farsan, Tchar Mahal-o- 
Bakhtiari (Czahar Mahal 
wa Bachtijari) (południe 
Iranu); 

data urodzenia: 1967 

Były burmistrz Meszhedu, drugiego co do wielkości 
miasta Iranu, w którym regularnie odbywają się egze
kucje publiczne. Były wiceminister spraw wewnętrz
nych odpowiedzialny za sprawy polityczne. Odpowia
dał za kierowanie represjami w stosunku do osób 
wypowiadających się w obronie swoich uzasadnionych 
praw, w tym wolności słowa. Został później miano
wany szefem irańskiej komisji wyborczej podczas wy
borów parlamentarnych w 2012 r. i wyborów prezy
denckich w 2013 r. 

23.3.2012 

73. FAHRADI Ali  Wiceprzewodniczący Inspektoratu do Spraw Prawnych 
i Inspekcji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości 
w Teheranie. Były prokurator w Karaj (Karadż). Odpo
wiedzialny za przypadki poważnych pogwałceń praw 
człowieka: był m.in. prokuratorem podczas procesów, 
w których wymierzono karę śmierci. W czasie gdy wy
konywał obowiązki prokuratora, przeprowadzono w re
gionie Karadżu znaczną liczbę egzekucji. 

23.3.2012 

75. RAMEZANI 
Gholamhossein  

Od 2011 r. szef wywiadu w Ministerstwie Obrony; od 
listopada 2009 r. do marca 2011 r.: dowódca wywiadu 
Pasdaranu; od marca 2008 r. do listopada 2009 r.: za
stępca dowódcy wywiadu Pasdaranu; od kwietnia 
2006 r. do marca 2008 r.: szef ochrony i wywiadu Pas
daranu. Zaangażowany w tłumienie wolności wypowie
dzi, m.in. powiązany z osobami odpowiedzialnymi za 
aresztowania blogerów/dziennikarzy w 2004 r.; według 
doniesień uczestniczył w tłumieniu protestów po wy
borach w 2009 r. 

23.3.2012 
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82. SARAFRAZ, 
Mohammad (dr) 
(alias Haj-agha 
Sarafraz) 

Miejsce urodzenia: 
Tehran (Teheran) 

data urodzenia: 1963 

Miejsce zamieszkania: 
Teheran; miejsce pracy: 
centrala IRIB i PressTV, 
Teheran 

Były członek Najwyższej Rady ds. Cyberprzestrzeni. 
Były prezes radia i telewizji Islamskiej Republiki Iranu 
(IRIB). Prezes irańskiego państwowego przedsiębiorstwa 
medialnego IRIB World Service oraz Press TV odpowie
dzialny za wszystkie decyzje programowe. Blisko zwią
zany z państwowym aparatem bezpieczeństwa. Pod 
jego kierownictwem Press TV oraz IRIB współpraco
wały z irańskimi służbami bezpieczeństwa i prokurato
rami, nadając wymuszone wyznania zatrzymanych, 
również zeznanie kanadyjskiego dziennikarza i reżysera 
pochodzenia irańskiego, Maziara Bahariego, w cotygod
niowym programie »Iran Today«. Niezależny organ nad
zoru 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  

Podmioty  

Nazwa Informacje identyfikujące Powody 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

1. Cyberpolicja Lokalizacja: Teheran, 
Iran 

adres strony 
internetowej: 
http://www.cyberpolice.ir 

Irańska cyberpolicja, założona w styczniu 2011 r., jest 
wydziałem Policji Islamskiej Republiki Iranu, a jej ko
mendantem do początku 2015 r. był wówczas Ah
madi-Moqaddam (figuruje w wykazie). Ahmadi-Moqad
dam podkreślał, że cyberpolicja będzie zwalczać 
ugrupowania antyrewolucyjne i dysydenckie, które 
w 2009 r. korzystały z internetowych sieci społecznoś
ciowych w celu wywołania protestów przeciwko reelek
cji prezydenta Mahmuda Ahmadineżada. W styczniu 
2012 r. cyberpolicja wydała nowe wytyczne dla kafejek 
internetowych, zgodnie z którymi ich użytkownicy mu
szą podawać dane osobowe, a właściciele kafejki zobo
wiązani są je przechowywać przez sześć miesięcy, wraz 
z wykazem odwiedzonych przez danego użytkownika 
stron. Zgodnie z przepisami właściciele kafejek muszą 
też zainstalować kamery telewizji przemysłowej i prze
chowywać nagrania z nich przez sześć miesięcy. Te 
nowe przepisy mogą umożliwić stworzenie rejestru, 
który pozwoli władzom na tropienie działaczy lub in
nych osób uznanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa 
narodowego. 

W czerwcu 2012 r. irańskie media podały, że cyberpo
licja przeprowadzi akcję wymierzoną w wirtualne sieci 
prywatne (VPN). 30 października 2012 r. cyberpolicja 
aresztowała – bez nakazu – blogera Sattara Beheshtiego 
za »działalność wymierzoną w bezpieczeństwo naro
dowe, prowadzoną w sieciach społecznościowych i na 
Facebooku«. Beheshti krytykował na swoim blogu irań
ski rząd. Został znaleziony martwy w swojej celi 3 lis
topada 2012 r.; podejrzewa się, że jego śmierć jest wy
nikiem torturowania przez cyberpolicję. 

12.3.2013”   
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