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Aanvallen op woningen van 

families van PMOI-leden in 

Teheran  

   

MAANDAG, 23 FEBRUARI 2009  

 
PMOI-aanhangers in Iran 

 
23/02/2009 - Op vrijdag 20 februari 2009 heeft het mullahs' ministerie van 

Inlichtingen en Veiligheidsdienst gelijktijdige invallen uitgevoerd bij veel huizen in 
Teheran die behoren tot gezinnen van de leden van de People's Mojahedin 

Organization of Iran (PMOI), die woonachtig zijn in Ashraf City, Irak.  
 

Terwijl de gezinnen rustten in hun huizen, braken de onderdrukkende krachten van 
het regime de deuren en ramen, kwamen de huizen binnen, terroriseerden de 

gezinnen en sloegen hen op brutale wijze. Een aantal van hen werd aangehouden en 

overgebracht naar de beruchte Evin gevangenis zonder dat het werd toegestaan 
andere kleding aan te doen. De onderdrukkende krachten van het regime 

beschadigden ook persoonlijke bezittingen of namen ze in beslag, zoals cd's, boeken, 
familiefoto's en satellietontvangers.  

 
Een aantal families die werden aangevallen zijn de Yazerlous, de Naderis, de Azimis, 

en de Tarlanis. Sommige gearresteerden zijn mevr. Mahsa Naderi, studentendecaan; 
mevr. Fatemeh Ziai, huisvrouw; mevr. Zeynab Safai en de heren Hamed Yazerlou en 

Hassan Tarlani, 22 jaar.  
 

Hamed Yazerlou's broer, Hoad, is ook voor enige tijd gevangengezet. Hij is 
veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor het reizen naar Ashraf City en het 

bezoeken van zijn familieleden. De lichamelijke conditie van dr. Hani Yazerlou, 
Hamed's vader, die kampt met ernstige hartproblemen, is verslechterd na de 

boosaardige invallen. De onderdrukkende krachten van het regime die betrokken zijn 

bij de aanval op het huis van dr. Yazerlou werden geleid door een handlanger van het 
MOIS met het pseudoniem "Alavi."  

 
De heer Mohsen Naderi, Mahsa's vader, is ook veroordeeld tot een jaar 

gevangenisstraf voor het bijwonen van een ceremonie ter herdenking van de 
martelaren van de massamoord in 1988. Hij is nu in de Evin gevangenis, afdeling 8.  
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De arrestaties en gewelddadige mishandeling van familieleden van Ashraf City, met 
inbegrip van bejaarde ouders en jonge kinderen en tieners, bewijst de heersende 

fascistische woede over de gevierde volharding van de PMOI in Ashraf City in de 
verdediging van de ideale vrijheid voor het Iraanse volk, ondanks de samenzweringen 

van de mullahs die zijn geneutraliseerd.  
 

Voorafgaand hieraan werden op 16 januari 2009 tientallen familieleden van Ashraf 
City, in meerderheid moeders, variërend van 60 tot 80 jaar oud, gearresteerd op de 

luchthaven van Teheran tijdens hun reis naar Bagdad voor een bezoek aan hun 
kinderen.  

 
Vorig jaar december heeft het Iraanse Verzet de namen van 87 familieleden van 

ingezetenen van Ashraf City gepubliceerd die werden gearresteerd en gevangengezet 
na een bezoek aan hun kinderen en presenteerde de lijst van namen aan de 

internationale instanties.  
 

Het Iraanse verzet roept opnieuw de VN-secretaris-generaal en de Hoge Commissaris 

voor de mensenrechten, alsmede andere internationale mensenrechtenorganisaties 
op, de wrede onderdrukking van de PMOI en ingezetenen van Ashraf City en hun 

families te veroordelen en onmiddellijk maatregelen te nemen om een einde te maken 
aan deze willekeurige arrestaties en de gedetineerden vrij te laten.  

 
Bron: Secretariaat van de Nationale Raad van Verzet van Iran - Parijs  

 


