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Your Excellency,

Please allow me to draw your attention to the case of Arash Sadeghi. 
I urge you to release him immediately and unconditionally as he is a 
prisoner of conscience, imprisoned solely for his peaceful exercise of his 
right to freedom of expression. I call on you to ensure that pending his 
release Arash Sadeghi is granted access to specialized medical care and 
that he is protected from torture. Finally, I urge you to ensure an indepen-
dent investigation into the torture allegations of Arash Sadeghi, bringing 
anyone found responsible to justice.

Yours sincerely,

Arash Sadeghi (30) nam deel aan demonstraties voor 
meer democratie. Ook deelde hij informatie over de 
mensenrechtensituatie in Iran met Amnesty en de Verenigde 
Naties. Sinds 2016 zit hij een straf van 19 jaar uit, onder 
andere voor ‘het verspreiden van leugens’. Hij zat lange tijd 
in eenzame opsluiting en werd gemarteld. Roep de Iraanse 
autoriteiten op Arash Sadeghi onmiddellijk vrij te laten.

Als je meedoet aan Amnesty’s spoedacties ontvang je maximaal twee keer per maand een 
e-mail wanneer iemand direct onze steun nodig heeft. Met één druk op de knop steun je de 
actieoproep. Afmelden kan in elke e-mail. We gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens 
om. Kijk voor meer informatie op amnesty.nl/privacy

Amnesty International 
P.O. Box 1968
1000 BZ Amsterdam 
The Netherlands 
servicecenter@amnesty.nl

 JOUW E-MAILADRES WORDT NIET DOORGEGEVEN AAN DE AUTORITEITEN. 

  KOM IN ACTIE VOOR ARASH 
  SADEGHI UIT IRAN 
                   



To Head of the Judiciary, Ayatollah Sadegh Larijani

Please allow me to draw your attention to the case of Arash Sadeghi. I urge you to release him immediately and 
unconditionally as he is a prisoner of conscience, imprisoned solely for his peaceful exercise of his rights to freedom 
of expression, association, and peaceful assembly including through his human rights work. I urge you to quash the 
convictions and sentences.

I call on you to ensure that, pending his release, Arash Sadehi is granted access to the ongoing specialized medical 
care he needs outside prison.

Also, I call on you to ensure that, pending his release, Arash Sadeghi is protected from torture and other ill-treatment, 
including through the denial of medical care.

Finally, I urge you to ensure a prompt, independent, impartial, and thorough investigation into the torture allegations of 
Arash Sadehi, bringing anyone found responsible to justice in proceedings that meet international fair trial standards.

Thank you for your attention.

Your sincerely,

De Iraanse mensenrechtenverdediger Arash Sadeghi (30) kreeg een gevangenisstraf 
van 19 jaar opgelegd. Sadeghi deelde informatie over de mensenrechtensituatie in 
Iran met Amnesty en de Verenigde Naties. Hij werd onder meer veroordeeld omdat hij 
‘leugens zou hebben verspreid’.

ONEERLIJKE RECHTSZAAK 
Sadeghi’s vonnis werd uitgesproken tijdens een rechtszaak die slechts 15 minuten 
duurde. Sadeghi zat een half jaar in eenzame opsluiting. In die periode werd hij 
veelvuldig gemarteld. Sadeghi vertelde dat hij onder meer met een riem werd 
geslagen. Toen hij dit bij de rechter meldde, lachte deze alleen maar en zei: 
‘Dat zegt iedereen.’

GEZONDHEIDSPROBLEMEN NA HONGERSTAKING
Arash Sadeghi ging 71 dagen in hongerstaking uit protest tegen de veroordeling 
van zijn vrouw Golrokh Ebrahimi Iraee. Zij schreef een fictief verhaal over steniging, 
een wrede lijfstraf die in Iran nog steeds wordt uitgevoerd, en kreeg hiervoor 5,5 jaar 
celstraf. Sinds de hongerstaking kampt Sadeghi met ernstige gezondheidsproblemen, 
maar hij krijgt niet de medische zorg die hij nodig heeft.

 KOM IN ACTIE VOOR ARASH SADEGHI 
 EN ROEP DE IRAANSE AUTORITEITEN 
 OP OM HEM ONMIDDELLIJK VRIJ TE 
 LATEN. TEKEN DE PETITIE! 

Stuur de petitie vóór 1 september 2018 naar:
Amnesty International 
Afdeling Mobilisatie en Actie 
Postbus 1968 
1000 BZ Amsterdam 

  TEKEN VOOR DE VRIJLATING VAN 
  ARASH SADEGHI 


