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Respons 

Iran: Kristne konvertitter – en oppdatering om 

arrestasjoner og straffeforfølgelse 

 

• Har situasjonen for kristne konvertitter i Iran endret seg de siste to årene? 

• Hvilken profil har konvertitter som har blitt fengslet over lengre tid, og/eller som er 

blitt idømt fengselsstraff i denne perioden? 

• Hvordan har konvertitter blitt behandlet i avhør og varetekt i denne perioden? 

Forekommer mishandling og tortur? 

• Har kretsen av kristne konvertitter som myndighetene reagerer overfor, utvidet seg? 

Bakgrunn og kilder 

I november 2017 publiserte Landinfo to temanotater som belyste situasjonen for kristne 

konvertitter i Iran (Landinfo 2017a; Landinfo 2017b). Denne responsen presenterer oppdatert 

informasjon om kristne konvertitter som har blitt arrestert, fengslet og/eller straffeforfulgt i 

løpet av de siste to årene, etter at de nevnte temanotatene ble publisert. Responsen belyser blant 

annet hvorvidt situasjonen har endret seg de siste to årene med hensyn til hvem som utsettes for 

langvarige arrestasjoner og straffeforfølgelse, hva slags aktivitet disse personene har utøvd, og 

hvorvidt dommene mot dem har blitt strengere.  

Informasjonen som responsen bygger på, stammer fra medieoppslag og informasjon publisert 

av menneskerettighetsorganisasjoner og kristne organisasjoner som arbeider opp mot 

konvertitter i Iran. En del av disse kildene er selv aktører innenfor dette feltet, både i Iran og i 

iranske eksilmiljøer, og kan dermed ikke karakteriseres som uavhengige. De formidler 

imidlertid helt sentral førstehåndskunnskap som ikke er tilgjengelig på annen måte.  

Landinfo har tatt utgangspunkt i lister over fengslede kristne konvertitter publisert av Article 

18, en organisasjon som jobber for religiøs frihet i Iran, menneskerettighetsorganisasjonen 

Human Rights Without Frontiers (heretter HRWF) og den kristne organisasjonen Elam (Article 

18 u.å.; Elam u.å.; HRWF u.å.). Vi har supplert med noen få saker som kun er nevnt i annet 

kildemateriale. Deretter har vi samlet informasjon om hver enkelt av disse personene fra diverse 

medieoppslag.  

Basert på disse kildene har vi utarbeidet to oversikter over kristne konvertitter som er 

henholdsvis varetektsfengslet og domfelt de siste to årene. Disse oversiktene inneholder 

tilgjengelig informasjon om forhold rundt fengslingen, hva de er dømt for, hva slags straff de 
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har fått, og hva som er skrevet om deres aktiviteter og profil. Oversiktene følger som vedlegg 

til denne responsen. Dette materialet tar ikke sikte på å være uttømmende, men utgjør den 

informasjonen vi har funnet innenfor et begrenset tidsrom. Det er også slik at en del saker, av 

ulike årsaker, ikke blir omtalt offentlig. I våre oversikter har vi også inkludert personer som 

ikke er navngitt, dersom vi har opplysninger om at de har vært varetektsfengslet, og/eller er 

domfelt.   

Grunnlaget for å si noe om en konvertitts aktivitetsprofil er nå, som tidligere (Landinfo 2017b, 

s. 7-8), tynt. Kildematerialet vi har tilgang til, formidler i hovedsak informasjon om hva som 

har skjedd etter at en person er arrestert, og mindre om hvilke konkrete handlinger som kan ha 

utløst en slik reaksjon fra myndighetene.  

I mange tilfeller har vi kun innholdet i siktelser/tiltaler og domsavsigelser å gå ut ifra. Tiltalene 

kan gi en viss indikasjon på aktivitet, men det er samtidig problematisk å basere seg på disse 

alene. Tiltalepunktene er kun myndighetenes påstand om hva en person har gjort. De er også 

ofte vage, slik som «propaganda mot regimet», eller «handlinger som truer nasjonens 

sikkerhet». Samtidig kan innholdet være upresist gjengitt, noe som viser seg ved at de noen 

ganger er fremstilt litt ulikt av forskjellige kilder. Det skyldes at det ikke foreligger kopier av 

dommer fra revolusjonsdomstolene, men at kildene i stedet bygger på det som er levert ut til 

gjennomlesing, eller formidlet muntlig i domstolen. Falske anklager kan også forekomme. Vi 

har basert oss på tiltalene/siktelsene slik de er formulert i oversikten til Article 18 (u.å.), dersom 

det er oppgitt.  

Anslag over antall kristne konvertitter i Iran 

Anerkjente kristne minoriteter i Iran består av armenere og assyriske kristne tilhørende ulike 

kirkesamfunn. Irans offisielle statistikksenter (som gjengitt i U.S. Department of State 2019, s. 

4) oppgir at disse til sammen utgjør 117 000 individer. I tillegg finnes det et ukjent antall kristne 

konvertitter, fortrinnsvis til protestantiske menigheter. Anslag over hvor mange det er, varierer 

sterkt fra et par titalls tusen til over én million. 

• En mye sitert kilde er World Christian Database, som i 2019 oppjusterte sine anslag 

over kristne i Iran til 547 000 (gjengitt i U.S. Department of State 2019, s. 4). Dette 

tallet inkluderer både konvertitter og de opprinnelige kristne.  

• Den kristne organisasjonen Elam Ministries, som blant annet er involvert i 

misjonsvirksomhet rettet mot Iran, anslår at det finnes et sted mellom 300 000 og én 

million kristne i landet (gjengitt i U.S. Department of State 2019, s. 4). Også dette 

anslaget inkluderer både konvertitter og de opprinnelige kristne.  

• United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF 2019) anslår 

tallet på kristne totalt til å være i underkant av 300 000. 

Antallet arrestasjoner av kristne konvertitter i perioden 2010-2019 

Etter at de lovlige, registrerte konvertittkirkene som tidligere fantes i Iran ble stengt i 2012 og 

2013, har persisktalende kristne konvertitter fra islam blitt forhindret fra å delta i messer i kirker 

i Iran (Landinfo 2017a, s. 10). Denne gruppen har i stedet organisert seg i små private 

husmenigheter eller hjemmekirker. Medlemmer av slike hjemmekirker har blitt arrestert, og 

ofte presset til enten å oppgi sin tro eller til å skrive under på at de ikke vil delta i møter med 
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andre kristne i fremtiden. De som nekter å etterkomme kravene, risikerer å bli varetektsfengslet 

og siktet for misjonsvirksomhet, deltagelse i illegale husmenigheter eller for å handle mot 

nasjonens sikkerhet (Article 18 et al. 2019, s. 2-4).  

I sakene som Landinfo har gjennomgått i forbindelse med denne responsen, finnes det 

eksempler på at arresterte, i avhørsfasen, har blitt presset til å undertegne på at de ikke vil delta 

i møter med andre kristne i fremtiden. Vi har imidlertid ikke funnet noen eksempler på at de 

har blitt bedt om å oppgi sin tro. Derimot finnes det eksempler fra rettslige høringer på at 

dommere gir de tiltalte mulighet til å oppgi sin tro for å slippe straff (Article 18 2019a).  

Det totale antallet arrestasjoner, både de som straffeforfølges og de som løslates etter kortere 

eller lengre tid i varetekt, varierer fra noen titalls til et par hundre rapporterte tilfeller årlig. 

Ulike kilder oppgir litt forskjellige tall. Som redegjort for i temanotatet fra 2017 (Landinfo 

2017b, s. 13), var det en betydelig økning i antallet arrestasjoner av konvertitter fra 2010. Her 

er noen anslag for perioden 2010-2019: 

• FNs spesialrapportør for menneskerettigheter (Shaheed 2013, s. 12) har rapportert at 

300 kristne konvertitter ble arrestert mellom juni 2010 og september 2012. I denne 

perioden meldte USCIRF (2011, s. 80) at 250 ble arrestert i løpet av ti måneder, fra juni 

2010 til mars 2011, og at 150 av arrestasjonene skjedde i løpet av to måneder rundt 

årsskiftet 2010/2011. 

• USCIRF (2017) har rapportert at 600 kristne ble arrestert mellom 2010 og utløpet av 

2016.  

• World Watch Monitor (2017) har rapportert om 193 arresterte konvertitter i løpet av 

2016.   

• For 2017 har USCIRF (2019) rapportert om 16 arresterte konvertitter, mens Open Doors 

(2018) mener tallet er 52. 

• USCIRF (2019) oppgir i sin siste rapport at minst 171 konvertitter ble arrestert i løpet 

av 2018.  

• Open Doors (2019c) rapporterte i august at 37 kristne hadde blitt arrestert så langt i 

2019. Blant disse var åtte i Bushehr, ni i Rasht, tolv i Amol, to i Ahvaz og én i hver av 

byene Hamedan, Shiraz og Isfahan. 

Vanligvis arresteres mange konvertitter i forbindelse med julehøytiden. I 2018 startet 

arrestasjonene tidligere; 114 ble arrestert den første uken i desember. Totalt ble mer enn 150 

konvertitter arrestert i løpet av november og desember (USCIRF 2019). De fleste ble løslatt 

etter noen timer eller dager, men de som var mistenkt for å være ledere i husmenighetene, ble 

holdt lengre i varetekt, ifølge Mansur Borji, som arbeider for Article 18. Alle de arresterte skal 

ha blitt fortalt at de kunne forvente å bli kontaktet av Etterretningsministeriet senere. Deres 

mobiltelefoner ble konfiskert, de ble bedt om å skrive ned detaljer om sin kristne aktivitet, og 

de ble formanet om ikke å ha kontakt med andre kristne eller kristne grupper i fremtiden 

(Mohabat News 2018f).  

Enkelte kilder oppgir at en del saker ikke rapporteres, blant annet fordi familiene ikke ønsker 

oppmerksomhet rundt arrestasjonene (Article 18 u.å.; ICHRI 2013, s. 41). Det totale antallet 

arrestasjoner kan derfor være høyere enn det som kildene rapporterer.  

http://www.landinfo.no/
http://www.landinfo.no/
http://www.landinfo.no/
http://www.landinfo.no/
http://www.landinfo.no/
mailto:landinfo@landinfo.no
mailto:landinfo@landinfo.no
mailto:landinfo@landinfo.no
mailto:landinfo@landinfo.no
mailto:landinfo@landinfo.no


 

 

Respons Iran: Kristne konvertitter – en oppdatering om arrestasjoner og straffeforfølgelse 

LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO 16. OKTOBER 2019 4 

 

Varetektsfengslinger og løslatelser mot kausjon fra desember 2017 til august 2019 

Article 18 har laget en oversikt over totalt 58 kristne iranere som enten er dømt, sitter i varetekt, 

eller som er løslatt mot kausjon og venter på at saken deres skal opp for retten. Listen bygger 

på rapportering fra åpne kilder og er ikke uttømmende (Article 18 u.å.).  

På bakgrunn av blant annet denne listen har Landinfo funnet informasjon om 36 kristne 

konvertitter som ble arrestert fra og med desember 2017 og til og med august 2019. De sitter 

enten fortsatt i varetekt, eller så er de løslatt mot kausjon, men ennå ikke dømt. Om elleve av 

personene vet vi kun at de har sittet en periode i varetekt, og ikke hva som er status i saken 

deres etter det. De er ikke nevnt på listen til Article 18. Konvertitter som ble pågrepet og løslatt 

etter kun noen timer eller dager i arrest uten at de ble siktet, er ikke inkludert i vår oversikt. En 

oversikt over disse 361 sakene er vedlagt responsen (se vedlegg 2).  

Av de 36 i vår oversikt er det blant annet ni personer tilknyttet Church of Iran2 og hjemmekirke-

nettverket til pastor Youcef Nadarkhani i Rasht. Nadarkhani er leder for et nettverk av 

hjemmekirker i Rasht og har blitt arrestert og domfelt flere ganger tidligere. Han soner nå en 

dom på 10 års fengsel (Article 18 u.å.; ICC 2010).3 Disse ni konvertittene ble anholdt i januar 

og februar 2019 i Rasht og er siktet for handlinger mot nasjonal sikkerhet ved å promotere 

«sionistisk kristendom». Ifølge en nyhetsartikkel fra Article 18 skal alle ni ha hjulpet til med å 

lede hjemmekirkemøter i Nadarkhanis fravær (Article 18 2019e). To av dem, Abdolreza Ali 

Haghnejad og Kamal Naamanian, skal tidligere ha blitt fengslet for kristen aktivitet (Article 18 

2019d).  

Sju av disse ni ble midlertidig løslatt mot kausjon på 13 000 USD i mars 2019, mens to fortsatt 

ble holdt i varetekt. Under et rettsmøte i juli valgte fire av dem å forsvare seg selv, mens de fem 

andre insisterte på å få velge advokat selv. På grunn av dette fikk de tidoblet kausjonssummen 

til 130 000 USD, noe ingen av dem kunne innfri. Disse fem sitter nå fengslet i Evin-fengselet. 

De fire andre er løslatt i påvente av rettssak mot opprinnelig kausjonssum på 13 000 USD 

(Article 18 u.å.; Article 18 2019g).  

I de resterende sakene som Landinfo har gjennomgått, har vi opplysninger om at fjorten er 

midlertidig løslatt mot kausjon i påvente av rettssak. De fleste av disse satt varetektsfengslet 

mellom to uker og to måneder før de ble løslatt. Kausjonssummene varierte fra beløp 

tilsvarende 800 til 45 000 USD. Én konvertitt, Ali Amini, som ble arrestert i desember 2017, 

satt imidlertid fire måneder i varetekt før han ble løslatt mot kausjon i april 2018 (Article 18 

u.å.). To andre, Farzad Behzadi og Abdullah Yousefi, som ble arrestert i Ahvaz i desember 

                                                 

1 Oversikten inneholder 38 personer, men to av dem er oppgitt å være armenske kristne. 

2 Church of Iran er omtalt som Irans trolig største nettverk av hjemmekirker, hvor mange av lederne tidligere skal 

ha vært medlemmer av pinsemenigheten Assembly of God (Landinfo 2017a, s. 12).  

3 Nadarkhani ble arrestert i 2006, men løslatt etter noen uker. Han ble arrestert igjen i 2009 fordi han protesterte 

mot at barna hans måtte delta i den muslimske religionsundervisningen. Nadarkhani er muslimsk-født konvertitt 

til kristendommen. Han og barna er følgelig ikke anerkjent som kristne i Iran (ICC 2010). I 2010 ble han dømt til 

døden for apostasi. Dødsdommen ble først opprettholdt av høyesterett, men senere omgjort til tre års fengsel i en 

ny rettsrunde i 2012, hvorpå han ble løslatt. I 2016 ble han arrestert igjen og dømt til 10 års fengsel og 2 års indre 

eksil for handlinger mot statens sikkerhet ved å opprette husmenigheter og promotere kristendom (se omtale s. 6) 

(Article 18 u.å.).  

 

 

http://www.landinfo.no/
http://www.landinfo.no/
http://www.landinfo.no/
http://www.landinfo.no/
http://www.landinfo.no/
mailto:landinfo@landinfo.no
mailto:landinfo@landinfo.no
mailto:landinfo@landinfo.no
mailto:landinfo@landinfo.no
mailto:landinfo@landinfo.no


 

 

Respons Iran: Kristne konvertitter – en oppdatering om arrestasjoner og straffeforfølgelse 

LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO 16. OKTOBER 2019 5 

 

2018, sitter i henhold til Article 18 fremdeles i varetekt uten siktelse, mens to andre som ble 

arrestert samtidig, søstrene Shima og Shoukoufeh Zanganeh, ble løslatt mot kausjon på 45 000 

USD etter ti dager (Article 18 u.å.).  

Over halvparten av de varetektsfengslede ser ut til å ha blitt siktet.4 Siktelsene varierer i innhold, 

og som nevnt innledningsvis, kan vi ikke legge til grunn at de er helt korrekt gjengitt i 

kildematerialet. De fleste knyttes til enten handlinger mot nasjonens sikkerhet eller propaganda 

mot regimet. Dette står gjerne oppført i kombinasjon med etablering av hjemmekirker, 

evangelisering eller promotering av den kristne tro (Article 18 u.å.).  

En gruppe på åtte konvertitter, noen av dem fra samme familie, som ble arrestert i Bushehr i 

juli 2019, ble blant annet siktet for medlemskap i en illegal organisasjon i tillegg til handlinger 

mot nasjonens sikkerhet (Article 18 u.å.; Mohabat News 2019d). En annen arrestant, 64 år 

gamle Jamshid Derakshan, skal ha fått falske anklager rettet mot seg om alkoholkonsum og 

upassende relasjoner mellom kvinner og menn i hjemmekirken han var med i. Derakhshan 

konverterte til kristendom for 30 år siden. Han har blitt innkalt til retten ved tre anledninger 

tidligere, og har også blitt sparket fra jobben sin (Mohabat News 2019a).   

I noen av sakene er det ikke kjent hvor stor kausjonssummen var, eller om arrestantene ble 

tilbudt løslatelse mot kausjon. I noen av sakene er det heller ikke kjent om de er siktet, eller hva 

siktelsen lyder.  

Fysisk og psykisk mishandling under avhør og i varetekt 

Ulike nyhetsoppslag nevner at arresterte kristne konvertitter har blitt utsatt for fysisk og psykisk 

mishandling, og at arrestanter tidvis har blitt slått og plassert i isolat (U.S. Department of State 

2019, s. 15).  

I noen av sakene som Landinfo har gjennomgått, nevnes det at de arresterte har blitt utsatt for 

press, plassert i isolat eller slått (enten i avhør/varetekt eller under arrestasjonen). Dette er de 

sakene vi har opplysninger om:  

• Gruppen på åtte som ble arrestert i Bushehr i juli 2019, skal ha blitt holdt i isolat og 

nektet tilgang til advokat. De skal også ha blitt tvunget til å tilstå sine «kriminelle 

handlinger» foran kamera. Det er opplyst at de ble behandlet røft under arrestasjonen, 

foran deres egne barn (Article 18 u.å.).  

• Ismaeil Maghrebinejad, som ble arrestert i januar 2019, skal ha fått lite mat under 

varetektsperioden. I tillegg skal han ha blitt truet, utsatt for søvndeprivasjon, holdt i 

isolat og avhørt 14 timer per dag (Article 18 u.å.).  

• Sina Moloudian, som ble arrestert 23. januar 2019, skal ha blitt slått da han ble arrestert 

(Mohabat News 2019b). 

• Søstrene Shima og Shoukoufeh Zanganeh, som ble arrestert i desember 2018, skal ha 

blitt slått under avhør (Church in Chains 2019a). Mohabat News (2018g) karakteriserer 

behandlingen som tortur.  

                                                 

4 Article 18 (u.å.) bruker betegnelsen charges, både om personer som er domfelt, og personer som er 

varetektsfengslet / løslatt mot kausjon. Vi har oversatt det med enten siktelse eller tiltale, alt ettersom hvor i 

rettsprosessen en person er. Hva som er den helt riktige strafferettslige betegnelsen, er usikkert. 
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• Jamshid Derakshan, som ble arrestert i november 2018, skal ha blitt holdt i isolat og 

utsatt for lange avhør (Mohabat News 2019a).  

• Azizollah Majidzadeh, som ble arrestert i mars 2018, skal ha blitt slått da han ble 

fengslet (WWM 2018). 

• Majid Reza Souzanchi Kushani, som ble arrestert i november 2017, skal ha blitt banket 

opp i arrest to ganger, noe som førte til brukne ribben (HRANA 2018c).  

Rettssaker og straffeutmålinger i perioden desember 2017 til august 2019 

Landinfo har funnet informasjon om 40 kristne iranere – hvorav 38 er konvertitter og to er 

assyriske kristne – som ble domfelt fra og med desember 2017 til og med august 2019. 

Dommene varierer fra 3,5 måneds fengsel til 10 års fengsel. En oversikt over disse 405 sakene 

er vedlagt responsen (se vedlegg 1).  

Straffer på 2 til 10 års fengsel 

De fem strengeste dommene var ankesaker for personer som fikk stadfestet tidligere dommer 

på 10 års fengsel i desember 2017 og mai 2018. De fem dømte er Nasser Navard Gol-Tapeh, 

Yousef Nadarkhani, Zaman (Saheb) Fadaei, Mohammad-Ali Mosibzadeh og Mohammad-Reza 

Omidi. Gol-Tapeh ble dømt for å handle mot nasjonal sikkerhet med intensjoner om å styrte 

regimet gjennom forbindelser til aktører i utlandet. De øvrige fire ble dømt for å handle mot 

nasjonal sikkerhet ved å organisere hjemmekirker og fremme «sionistisk kristendom» (Article 

18 u.å.). Alle disse personene er omtalt i temanotatet fra 2017 (Landinfo 2017b, s. 16-17).  

Av de 366 resterende sakene vi har informasjon om de siste to årene, fikk sju personer 

fengselsstraffer på mellom 5 og 8 års fengsel, mens én fikk 2 års fengsel. 

Church of Iran-medlemmene Souroush Saraie og Eskander Rezaie ble idømt 8 års fengsel i 

desember 2017. Dommene ble opprettholdt etter anke i mars 2018. De ble dømt for å danne en 

gruppe som arbeider mot nasjonal sikkerhet, og for propaganda mot staten. Souroush Saraie 

omtales som pastor for en menighet i Shiraz. Han ble også tiltalt for «forfalskning» ved at han 

skrev brev på vegne av barn av konvertitter som søkte fritak fra islamsk religionsundervisning 

i skolen. Begge er tidligere dømt og har sonet dommer (Article 18 u.å.; MEC 2018a).  

Majid Reza Souzanchi Kushani, omtalt over, ble dømt til 5 års fengsel i april 2018 for 

propaganda mot staten, medlemskap i en evangelisk gruppe og evangelisering. Han er ellers 

omtalt som henholdsvis menneskerettighetsaktivist (HRANA 2018d) og evangelisk aktivist 

(HRANA 2018c), uten at det er nærmere spesifisert hva som ligger i det. Det kan imidlertid 

indikere en viss utadrettet aktivitet. Etter ankebehandling i desember 2018 ble dommen redusert 

til 2 års fengsel (Article 18 u.å.). Souzanchi ble arrestert sammen med den 19 år gamle kvinnen 

Fatemeh Mohammadi. Hun ble dømt til seks måneders fengsel i april 2018 og løslatt etter endt 

                                                 

5 I vedlegget er det listet 41 domfelte personer, men én av dem er dømt for salg av bibler i sin bokhandel, og vi har 

ikke opplysninger om at han er kristen selv (Article 18 2019h; Mohabat News 2019f). (Se omtale s. 7.)  

6 Vi har opplysninger om 40 domfelte kristne, men 41 domfellelser. Én konvertitt, Zaman (Saheb) Fadaei, er 

nemlig domfelt i to forskjellige saker.  

http://www.landinfo.no/
http://www.landinfo.no/
http://www.landinfo.no/
http://www.landinfo.no/
http://www.landinfo.no/
mailto:landinfo@landinfo.no
mailto:landinfo@landinfo.no
mailto:landinfo@landinfo.no
mailto:landinfo@landinfo.no
mailto:landinfo@landinfo.no


 

 

Respons Iran: Kristne konvertitter – en oppdatering om arrestasjoner og straffeforfølgelse 

LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO 16. OKTOBER 2019 7 

 

soning i mai 2018. Mohammadi beskrives som en aktivist og skal blant annet ha blogget om 

kristne konvertitter og drevet en kampanje for kristnes rett til å dyrke sin tro (Article 18 u.å.; 

Open Doors 2019b).  

Shamiram Isavi Khabizeh ble dømt til 5 års fengsel og 2 års utreiseforbud i januar 2018. 

Khabizeh ble dømt for handlinger mot nasjonal sikkerhet og regimet ved å organisere små 

grupper, delta på seminarer i utlandet og lære opp kirkeledere og pastorer til å operere som 

spioner (Article 18 u.å.). Hun er gift med pastor Victor Bet-Tamraz, som ble dømt til 10 års 

fengsel i 2017. Begge er assyriske kristne og således registrert og anerkjent som kristne i Iran, 

men Victor Bet-Tamraz er pastor i en pinsemenighet som ble stengt i 2009 fordi de trosset 

forbudet mot å holde gudstjenester på persisk (Amnesty International 2018). Etter dette skal 

han ha fortsatt å organisere menigheten i hjemmekirker (Church in Chains 2017). Sønnen deres, 

Ramiel Bet-Tamraz, ble dømt til 4 måneders fengsel for hjemmekirkeaktiviteter i juli 2018. 

Han har også blitt pågrepet tidligere (Mohabat News 2018c).  

Fire andre konvertitter ble til sammen dømt til 20 års fengsel i april 2019. Landinfo antar at det 

dreier seg om dommer på 5 års fengsel for hver av dem, men dette fremkommer ikke eksplisitt 

i kildematerialet. Den formelle tiltalen er ukjent, ettersom rettssaken gikk for lukkede dører. 

Men Mohabat News melder at disse personene blant annet skal ha blitt dømt fordi de deltok på 

kristne konferanser i utlandet, og fordi reiseutgiftene deres ble betalt av personer i utlandet. To 

av de tiltalte var til stede i retten, men er ikke navngitt. De to andre, Ismail Falahati og Mehdi 

Haj Mullah Hussein, befant seg utenfor Iran og ble dømt in absentia (Mohabat News 2019c). 

Falahati er omtalt som pastor, og skal ha deltatt i opprettelsen av hjemmekirker i Teheran siden 

2006 (Mohabat News 2019e). 

Straffer på inntil 1,5 års fengsel 

I de resterende sakene som Landinfo har gjennomgått, har det blitt idømt straffer på mellom 3,5 

måned og 1,5 års fengsel.  

For eksempel ble en gruppe på fem medlemmer av et Church of Iran-nettverk i Karaj dømt i 

mars 2019. Fire av dem ble dømt til 4 måneders fengsel for propaganda mot regimet, mens én, 

Amin Kaki, ble dømt til 14 måneders fengsel. Kaki er tidligere domfelt, og ble i tillegg til 

propaganda mot regimet dømt for etablering av en hjemmekike. De fem dømte er omtalt som 

hjemmekirkeledere på ett nettsted (Worthy News 2019). De fire som fikk 4 måneders fengsel, 

ble løslatt etter endt soning i første halvdel av oktober 2019 (ICC 2019b). 

Ytterligere to personer ble dømt i september 2018 til 1 års fengsel samt 2 års tap av sivile 

rettigheter (Fatemeh Bakhteri) og 1,5 års fengsel samt 1 års indre eksil (Zaman (Saheb) Fadaei). 

Under ankebehandlingen i januar 2019 tilbød dommeren å frikjenne dem dersom de avsverget 

sin tro. Begge nektet imidlertid å gjøre det, og dommene ble dermed opprettholdt. Open Doors 

omtaler Fadaei som leder og Bakhteri som medlem av Fadaeis hjemmekirke. Begge skal være 

tilknyttet kirkenettverket til Youcef Naderkhani. Fadaei soner allerede en dom på 10 års fengsel 

idømt i juni 2017, og opprettholdt i anke i mai 2018 (se s. 6) (Open Doors 2019a; Article 18 

2019a).  

Amir Saman Dashti ble dømt til 4 måneders fengsel i juli 2018 for blant annet å ha organisert 

og ledet husmenigheter. Han ble arrestert sammen med 17 andre personer i august 2016 under 

en piknik i en privat hage i Firouzkouh. Dommen er anket (Mohabat News 2018d).  
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En bokhandler i Bukan ble arrestert i juni 2019 og dømt til 3,5 måneders fengsel (6 måneder er 

også oppgitt) i august for å ha solgt bibler i sin bokhandel. Det er uklart om vedkommende er 

konvertitt. Det foreligger for øvrig ingen ytterligere opplysninger om saken (Article 18 2019h; 

Mohabat News 2019f). Bibelen er ikke forbudt i Iran, og bibler i persisk oversettelse har vært 

utgitt på persiske forlag og er tilgjengelig i enkelte bokhandler i landet. Det er distribusjon av 

bibler som et ledd i misjonering som er forbudt (Landinfo 2017a, s. 19-20). Det er uklart hva 

som var omstendighetene rundt denne saken, og hvorfor vedkommende ble arrestert og dømt.  

Stor gruppe hvor nesten alle arresterte ble domfelt  

En gruppe på i alt 17 konvertitter som ble arrestert i Bushehr i 2015, ble dømt til 1 års fengsel 

i juni 2018. Tre av disse er omtalt i presseoppslag med navn – Payman Kharaman, Shapoor Jozi 

og Parastoo Zariftash. De andre 14 er anonyme. I ankesakene i mars 2019 ble dommene 

opprettholdt for tolv av dem, mens fire fikk redusert straffene til 5 måneders fengsel, og én ble 

frikjent (Article 18 2019f).  

Payman Kharman, som har latt seg intervjue om saken, sier han ble anklaget for å ha 

forbindelser med grupper i utlandet, særlig briter, amerikanere og israelere. Han sier han ble 

presset til å innrømme det under avhørene. Disse anklagene synes å ligge bak tiltalen 

«tilbøyeligheter til kristendommens land» (inclination to the land of Christianity), som ifølge 

én kilde (HRANA 2018b) er unik i Iran. Nyhetsmeldinger indikerer at alle i gruppen ble tiltalt 

for det samme, men dette er ikke helt klart. De ble også dømt for propaganda mot regimet til 

fordel for kristendom (Article 18 2019f) 

De aller fleste i gruppen skal ha vært medlemmer av Assembly of God, noen helt tilbake til 

1990-tallet. Da kirken ble stengt i 2013, skal presset mot disse personene ha økt frem til de ble 

arrestert i 2015 (Article 18 2019f). Det er verdt å merke seg at i perioden før Assembly of God 

fikk stengt sine kirker, opererte de under tett overvåkning av myndighetene. De var blant annet 

pålagt å levere lister over sine medlemmer. Ettersom deres identitet trolig har vært kjent, har 

myndighetene hatt mulighet til å følge med på deres aktiviteter i tiden etter at kirken ble stengt.  

For øvrig er lite kjent om sakene. Én kilde antyder at alle i gruppen var medlemmer av samme 

hjemmekirke (Morning Star News 2018). Vi vet imidlertid ikke om de representerer alle med 

tilknytning til det aktuelle kirkemiljøet i Bushehr, eller om de er del av et større nettverk av 

kristne konvertitter i området.  

Frikjennelse 

En konvertitt, Mohammad Ali Yasaghi, som beskrives som leder for en hjemmekirke, ble 

frikjent av domstolen etter å ha tilbragt tre måneder i varetekt. Han ble frikjent under henvisning 

til grunnlovens paragraf 13 som anerkjenner de religiøse minoritetene zoroastere, jøder og 

kristne, selv om han er persisktalende muslimsk-født konvertitt til kristendommen (Mohabat 

News 2018b).  

Selv om det ikke er unikt at en tiltalt konvertitt frikjennes, er begrunnelsen som dommeren har 

brukt i dette tilfellet, svært uvanlig. Eksempelet viser at tilsynelatende like saker kan få 

forskjellig utfall i domstolene, og at dommerne har stort rom for å utøve skjønn.  
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Hvilken profil har konvertittene som har blitt straffeforfulgt i denne perioden? 

Omtalene av de dømte er til dels begrenset, og i noen av sakene er det vanskelig å danne seg et 

bilde av hva slags aktivitet de har drevet, og hva som kan ha utløst fengslingene.  

Ut ifra de opplysningene vi har om de 40 personene som ble dømt mellom desember 2017 og 

august 2019, kan følgende bemerkes:  

• De som fikk de strengeste straffene på 10, 8 og 5 års fengsel, ble blant annet dømt for å 

stifte hjemmekirker, trene kirkeledere og/eller evangelisering.  

• Sju personer er tidligere domfelt for kristen aktivitet. Det gjelder fire av dem som fikk 

10 år, de to som fikk 8 års fengsel og én som fikk 14 måneder. Ytterligere to personer 

har blitt innkalt til avhør tidligere. 

• Ni personer omtales som enten pastorer eller hjemmekirkeledere. Det gjelder to av dem 

som fikk 10 år, én av dem som fikk 8 år, én av dem som fikk 5 år, én som fikk 14 

måneder, og fire som fikk 4 måneder.  

• Over halvparten av de domfelte skal være anklaget for enten å ha deltatt på kristne 

seminarer i utlandet, eller for å ha forbindelser til aktører i utlandet.  

Domfelte personer det er få opplysninger om  

I noen få saker har vi svært lite eller ingen informasjon om de dømtes aktivitet. For eksempel 

ble en kvinne i 60-årene, Rokhsareh Ghanbari, arrestert i desember 2018 i sitt hjem sammen 

med fire andre kvinnelige konvertitter. De fire skal ha tilhørt ulike kirkegrupper. Ghanbari ble 

tiltalt for propaganda mot regimet og dømt til 1 års fengsel i juli 2019. Utover dette har vi ingen 

informasjon om hennes aktiviteter (Article 18 u.å.; MEC 2019). Hun begynte å sone dommen i 

oktober 2019 (ICC 2019a). 

I en annen sak har vi, foruten tiltalepunktene, kun opplysninger om personer den dømte ble 

domfelt samtidig med: Zahra Norozi Kashkouli ble idømt 1 års fengsel den 28. desember 2018 

for å være medlem av en gruppe som arbeider mot regimet («the system»). Kashkouli ble 

domfelt sammen med Souroush Saraie og Eskandar Rezaie, som hver fikk 8 års fengsel (CSW 

2018). 

Få opplysninger om dem som foreløpig ikke er domfelt 

Om dem som har vært, eller fortsatt er, varetektsfengslet, men så langt ikke dømt, foreligger 

det generelt mindre informasjon om aktivitet enn for dem som allerede er dømt. Gruppen på ni 

personer som ble arrestert i Rasht, skal imidlertid ha hjulpet til å lede møter, og to av dem skal 

ha vært domfelt tidligere (Article 18 2019e) (omtalt s. 4). Fire andre skal ha vært i 

myndighetenes søkelys eller ha mistet jobben på grunn av kristen aktivitet tidligere. Det gjelder 

Azizollah Majidzadeh (WWM 2018), Behnam Ersali (Mohabat News 2018e), Jamshid 

Derakshan (Mohabat News 2019a) og Ismail Maghrebinejad (Article 18 2019c). 

Ut fra siktelsene kan man lese at mange av de varetektsfengslede knyttes til misjonsvirksomhet 

(Article 18 u.å.). Som nevnt, må man imidlertid være forsiktig med å trekke konklusjoner 

utelukkende på bakgrunn av siktelsene.  
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Har kretsen av kristne konvertitter som myndighetene reagerer overfor, utvidet seg? 

I Landinfos gjennomgang av tidligere arrestasjoner og dommer mot konvertitter som er gjengitt 

i notatet fra november 2017 (b, s. 20-21), påpekte vi noen viktige trekk ved myndighetenes 

handlingsmønster. Ved arrestasjoner av større grupper ble de fleste som regel løslatt etter noen 

timer eller få dager, mens enkelte ble varetektsfengslet videre, og tiltalt og dømt for ulovlig 

virksomhet.  

Videre konkluderte notatet med at det var et klart mønster i de tilfellene hvor det fantes 

informasjon om de dømtes aktivitetsprofil: Det var personer med en ledende, organisatorisk 

eller utadrettet rolle, eller som hadde blitt tatt for gjentatt aktivitet, som fikk de strengeste 

straffene. Aktiviteter som ble nevnt som utslagsgivende, var blant annet (Landinfo 2017b, s. 

20-21):  

• deltakelse i organisering (inkludert å være vert for et møte hjemme hos seg)  

• kontakt med personer i utlandet  

• deltakelse i pengeoverføringer til/fra utlandet  

• publisering på internett eller det å ha blitt intervjuet om sin tro  

Det ble samtidig understreket at i noen tilfeller fantes det lite eller ingen informasjon om den 

faktiske aktiviteten utover det som var publisert om tiltalen eller dommen i mediene (Landinfo 

2017b, s. 20-21).  

Gjennomgangen av arrestasjoner og dommer de siste to årene viser et liknende mønster i 

myndighetenes reaksjoner. Hovedbildet er fortsatt at konvertitter som utøver høy utadrettet 

aktivitet, eller har organisatoriske roller, normalt rammes hardere enn de som holder lavere 

profil. Samtidig fremstår straffeutmålingen tidvis som uforutsigbar ettersom personer som er 

dømt for organisering av hjemmekirker, også kan få relativt lave straffer. Amir Saman Dashti 

ble for eksempel idømt 4 måneders fengsel selv om han ble dømt for å organisere hjemmekirker. 

Når det gjelder antall arrestasjoner, var det som nevnt en topp i 2018, da det ble rapportert om 

hele 171 arrestasjoner. Antallet var betydelig høyere enn både i 2017 og – så langt – i 2019. 

Men dette er likevel ikke ekstraordinært sammenlignet med tidligere år, ettersom det ble 

rapportert om tilsvarende tall både i 2010/2011 og i 2016. Svingningene illustrerer at omfanget 

av myndighetenes reaksjoner varierer en del fra år til år, uten at det foreligger noen åpenbare 

forklaringer på dette. Det er med andre ord vanskelig å trekke slutninger om en trend på dette 

grunnlaget. 

Domstolene har de siste to årene differensiert straffeutmålingen fra 3,5 måneder til 10 års 

fengsel. De strengeste straffene har blitt idømt personer som har fremvist en betydelig aktivitet, 

blant annet ved å: 

• opprette eller lede hjemmekirker  

• gjenta aktivitet etter at de har kommet i myndighetenes søkelys  

• bedrive utadrettet evangelisering og spre materiell  

• opponere mot myndighetenes religiøse politikk  

• motta penger eller på annen måte ha kontakt med aktører i utlandet  
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Dette er altså i tråd med den praksis vi har sett tidligere. Samtidig er det viktig å understreke at 

det foreligger lite informasjon om faktisk aktivitet hos flere av de hjemmekirkemedlemmene 

som har blitt tiltalt og dømt, også de to siste årene. Dette gjelder særlig de som har fått de laveste 

straffene, og som også har fått minst medieoppmerksomhet. I to av sakene hvor vi mangler 

informasjon om aktiviteten til de domfelte – Rokhsareh Ghanbari og Zahra Norozi Kashkouli 

– var dommene imidlertid på 1 års fengsel.  

Mangelen på informasjon om aktivitet utgjør en særlig utfordring i tilfeller av arrestasjoner og 

domfellelser som er rapportert uten at navn er publisert. Informasjonen blir dermed ekstra 

vanskelig å verifisere, og følgelig har den noe mindre verdi.  

Samtidig som domstolene synes å ville straffe de mest sentrale organisatorene av hjemmekirker 

hardest, er det verdt å merke seg at myndighetene, i noen få tilfeller vi kjenner til, har innledet 

en straffeprosess mot samtlige eller de fleste i en arrestert gruppe. Et eksempel er arrestasjonene 

i april 2015 av 17 personer fra hjemmekirkemiljøet blant tidligere medlemmer av Assembly of 

God i Bushehr. 16 av disse skal ha blitt dømt til fengselsstraff i juni 2018 (omtalt s. 7-8). Av en 

annen gruppe på åtte personer som ble arrestert 1. juli 2019, også i Bushehr, ble kun én person 

løslatt samme dag, mens de resterende sju ble sittende i varetekt i to uker før de ble løslatt mot 

en kausjon på ca. 30 000 USD i påvente av rettssak. Fem av de åtte tilhørte samme familie (se 

omtale s. 5).  

Disse to tilfellene fra Bushehr er ikke nok til å fastslå om det foreligger en ny trend i hvor bredt 

myndighetene velger å reagere mot medlemmer av hjemmekirker. Men eksemplene fremstår 

som avvik fra det som har vært vanlig praksis tidligere.  

Det hører videre med til bildet at det finnes konvertitt-miljøer som har en svært sterk vilje til å 

utfordre myndighetene, til tross for risikoen de åpenbart løper. I Rasht finnes et aktivt nettverk 

av hjemmekirker tilknyttet Church of Iran, som har vært ledet av den nå fengslede Youcef 

Nadarkhani. I dette miljøet er det en rekke personer, som i tillegg til Nadarkhani, har fortsatt 

sin organiserte hjemmekirkevirksomhet selv etter å ha blitt arrestert og dømt gjentatte ganger. 

To andre personer i dette nettverket, Fatemeh Bakhteri og Zaman (Saheb) Fadaei, som har vært 

arrestert eller domfelt tidligere, fikk stadfestet dommer på henholdsvis 1 og 1,5 års fengsel av 

ankedomstolen i januar 2019 (omtalt s. 7). Det er videre reist siktelse mot ytterligere ni personer 

som ble arrestert i januar og februar 2019 for deltakelse i det samme miljøet. Samtlige av disse 

ni skal alle ha overtatt lederfunksjoner i Nadarkhanis fravær (omtalt s. 4). 

Iranske myndighetspersoner har fra tid til annen uttrykt bekymring for aktiviteten, og ikke minst 

veksten, i de kristne konvertittmiljøene. Irans etterretningsminister Mahmoud Alavi uttalte i 

mai 2019 at etterretningsvesenet hadde mobilisert ressurser på å motvirke spredningen av 

kristendom i Iran. Han erklærte at hans departement hadde økt innsatsen for å skremme 

potensielle konvertitter, blant annet ved å innkalle personer som har uttrykt interesse for å lære 

mer om den kristne tro (Berman 2019). Slike utsagn kan være et uttrykk for en økt spenning 

mellom myndighetene på den ene siden og det kristne konvertittmiljøet på den andre.  
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Om Landinfos responser 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om 

samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) 

og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både 

skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for 

landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og 

er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og 

kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt 

syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller 

ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 

Referanser 

Skriftlige kilder 

• Amnesty International (2018, 24. august). Iran: Christians sentenced for practising their faith: Victor 

Bet-Tamraz, Shamiram Issavi, Hadi Asgari, Amin Afshar-Naderi. London: Amnesty International. 

Tilgjengelig fra https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8981/2018/en/ [lastet ned 26. september 

2019]  

• Article 18 (u.å.). Iranian Christian prisoners list. Violations of the Rights of Christians in Iran. 

Summary of arrests and detention of Christians 2017 – 2018. London: Article 18. Tilgjengelig fra 

https://articleeighteen.com/prisoners-list-2/ [lastet ned 20. september 2019]  

• Article 18 et al., dvs. Middle East Concern (MEC), CSW og Open Doors International (2019, 19. 

januar). 2018 Annual report. Violations of the rights of Christians in Iran. London: Article 18. 

Tilgjengelig fra https://articleeighteen.com/reports/2329/ [lastet ned 23. september 2019]   

• Article 18 (2019a, 18. januar). Rasht converts told to renounce their faith by appeal court judges. 

London: Article 18. Tilgjengelig fra https://articleeighteen.com/news/2939/ [lastet ned 11. oktober 

2019] 

• Article 18 (2019b, 31. januar). Convert forced to receive religious ‘instruction’ from Islamic cleric. 

London: Article 18. Tilgjengelig fra https://articleeighteen.com/news/2945/ [lastet ned 11. oktober 

2019] 

• Article 18 (2019c, 4. februar). Convert, 64, charged with ‘insulting sacred Iranian establishment’. 

London: Article 18. Tilgjengelig fra https://articleeighteen.com/news/2713/ [lastet ned 8. oktober 2019] 

• Article 18 (2019d, 20. februar). Three more members of Yousef Nadarkhani’s church arrested. London: 

Article 18. Tilgjengelig fra https://articleeighteen.com/news/2920/ [lastet ned 11. oktober 2019] 

• Article 18 (2019e, 20. mars). Seven Rasht Christians released on bail, two detained. London: Article 

18. Tilgjengelig fra https://articleeighteen.com/news/3226/ [lastet ned 26. september 2019]  

• Article 18 (2019f, 24. april). 16 Bushehr converts face prison as appeals fail. London: Article 18. 

Tilgjengelig fra https://articleeighteen.com/news/3514/ [lastet ned 11. oktober 2019] 

• Article 18 (2019g, 26. juli). ‘Judge of Death’ increases converts’ bail tenfold after they insist on 

choosing lawyer. London: Article 18. Tilgjengelig fra https://articleeighteen.com/news/4314/ [lastet ned 

23. september 2019]  

• Article 18 (2019h, 28. august). Bookseller jailed for selling Bible. London: Article 18. Tilgjengelig fra 
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Vedlegg 1: Domfellelser etter november 20177 

 

Gruppe / 
enkeltperson 

Navn Arrestasjon  Dom8  Profil / aktivitet / andre 
opplysninger i saken 

Fire personer 
domfelt i juli 2017 
(dommene 
stadfestet i 
desember 2017) – 
kun én av dem er 
iransk borger 

Nasser Navard 
Gol-Tapeh  

 

Arrestert 24. juni 2016 i 
en forstad til byen Karaj 
sammen med tre 
konvertitter fra 
Aserbajdsjan.  

Løslatt mot kausjon på 
ca. 33 000 USD 29. 
oktober 2016.  

Dømt til 10 års fengsel 
23. mai 2017 for acting 
against national 
security with the 
intention to overthrow 
the regime through 
organisational 
relations with The 
Word of Life Church in 
Sweden. 

Straffen var hjemlet i 
den iranske 
straffelovens paragraf 
498, bok 5. 

Dommen ble 
stadfestet etter anke i 
desember 2017.  

Begynte å sone i januar 
2018. 

Tiltalepunktene tyder på 
at myndighetene anser 
Gol-Tapeh for å være en 
ledende person, som 
også har hatt kontakt 
med aktører i utlandet 
(Landinfo 2017b, s. 16-17 
Article 18 u.å.). 

Fire personer 
domfelt i juli 2017 
(dommene 
stadfestet i mai 
2018) 

Yousef 
Naderkhani 

Arrestert 13. mai 2016 i 
sitt hjem i Rasht, 
sammen med sin kone 
Fatemeh Pasandideh, og 
samtidig med tre andre. 
Naderkhani og hans 
kone ble løslatt samme 
dag.  

Kausjonen er oppgitt å 
være på ca. 33 000 USD.  

Dømt til 10 års fengsel 
og 2 års indre eksil 6. 
juli 2017 for acting 
against national 
security by organising 
house churches og 
promoting Zionist 
Christianity. 

Dommen refererer til 
paragraf 498 i 
straffelovens bok 5. 

Dommen ble 
opprettholdt etter 
ankebehandling 2. mai 
2018. 

Dommeren skal ha 
anklaget 
hjemmekirken deres 
for å ha mottatt 500 
000 britiske pund årlig 

Pastor i Church of Iran-
nettverket i Rasht. 

Arrestert første gang i 
2006. Dømt til døden for 
apostasi i 2011, men i 
2012 ble dommen 
omgjort til 3 års fengsel 
for ulovlig misjonering. 
(Landinfo 2017b, s. 16; 
Article 18 u.å.; Article 18 
et al. 2019, s. 5).  

                                                 

7 Dette materialet tar ikke sikte på å være uttømmende, men utgjør den informasjonen vi har funnet innenfor et 

begrenset tidsrom. 

8 Vi har basert oss på tiltalene slik de er formulert i oversikten til Article 18 (u.å.), dersom det er oppgitt. 
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fra britiske 
myndigheter. 

Begynte å sone 
dommen i Evin-
fengselet sommeren 
2018, etter at han ble 
hentet under en 
voldelig rassia mot 
hans hjem 22. juli.  
Sønnen Danial skal ha 
blitt overfalt da han 
åpnet døren for 
politiet, som skal ha 
brukt 
elektrosjokkvåpen mot 
dem begge.  

 
Mohammadreza 
Omidi 

Arrestert 13. mai 2016 i 
Rasht, samtidig med fire 
andre. Løslatt etter to 
uker mot kausjon på ca. 
40 000 USD. 

Dømt til 10 års fengsel 
og 2 års indre eksil 6. 
juli 2017 for acting 
against national 
security by organising 
house churches og 
promoting Zionist 
Christianity. 

Dommen refererer til 
paragraf 498 i 
straffelovens bok 5. 

Dommeren skal ha 
anklaget 
hjemmekirken deres 
for å ha mottatt 500 
000 britiske pund årlig 
fra britiske 
myndigheter. 

Dommen ble 
opprettholdt etter 
ankebehandling 2. mai 
2018. 

Begynte å sone 
dommen i Evin-
fengselet sommeren 
2018. 

 

Annen domfellelse: 10. 
september 2016 ble han, 
Mohammad-Ali 
Mosibzadeh og Zaman 
(Sabeh) Fadaei dømt til 
80 piskeslag for å ha 
drukket alkohol under 
nattverden. Dommen er 
anket. Alle disse tre ble 
kortvarig arrestert under 
en rassia i februar 2015. 

Omidi ble første gang 
fengslet under en rassia 
mot flere hjemmekirker i 
desember 2012. I 2013 
var han en av fire kristne 
som ble idømt 80 
piskeslag for å ha drukket 
alkohol ved nattverden. 

(Landinfo 2017b, s. 16; 
Article 18 u.å..; Article 18 
et al. 2019, s. 5). 

 
Mohammad-Ali 
Mosibzadeh  

/ Yasser 
Mossayebzadeh 

Arrestert 13. mai 2016 i 
Rasht, samtidig med fire 
andre. Løslatt etter to 
uker mot kausjon på ca. 
40 000 USD. 

Dømt til 10 års fengsel 
6. juli 2017 for acting 
against national 
security by organising 
house churches og 
promoting Zionist 
Christianity. 

Dommen refererer til 
paragraf 498 i 
straffelovens bok 5. 

Annen domfellelse: 10. 
september 2016 ble han, 
Zaman (Sabeh) Fadaei og 
Mohammadreza Omidi 
dømt til 80 piskeslag for 
å ha drukket alkohol 
under nattverden. 
Dommen er anket. Alle 
disse tre ble kortvarig 
arrestert under en rassia 
i februar 2015 (Landinfo 
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Dommen ble 
opprettholdt etter 
ankebehandling 2. mai 
2018. 

Dommeren skal ha 
anklaget 
hjemmekirken deres 
for å ha mottatt 500 
000 britiske pund årlig 
fra britiske 
myndigheter. 

Begynte å sone 
dommen i Evin-
fengselet sommeren 
2018. 

2017b, s. 16; Article 18 
u.å..; Article 18 et al. 
2019, s. 5). 

 
Zaman (Sabeh) 
Fadaei (også 
domfelt i annen 
sak omtalt 
nedenfor) 

Arrestert 13. mai 2016 i 
Rasht, samtidig med fire 
andre. Løslatt etter to 
uker mot kausjon på ca. 
40 000 USD. 

Dømt til 10 års fengsel 
6. juli 2017 for acting 
against national 
security by organising 
house churches og 
promoting Zionist 
Christianity. 

Dommen refererer til 
paragraf 498 i 
straffelovens bok 5.  

Dommeren skal ha 
anklaget 
hjemmekirken deres 
for å ha mottatt 500 
000 britiske pund årlig 
fra britiske 
myndigheter. 

Dommen ble 
opprettholdt etter 
ankebehandling 2. mai 
2018. 

Begynte å sone 
dommen i Evin-
fengselet sommeren 
2018. 

Annen domfellelse: 10. 
september 2016 ble han. 
Mohammad-Ali 
Mosibzadeh og 
Mohammadreza Omidi 
dømt til 80 piskeslag for 
å ha drukket alkohol 
under nattverden. 
Dommen er anket. Alle 
disse tre ble kortvarig 
arrestert under en rassia 
i februar 2015 (Landinfo 
2017b, s. 16; Article 18 
u.å..; Article 18 et al. 
2019, s. 5). 

Også domfelt i januar 
2019 etter å ha blitt 
arrestert på nytt i mai 
2017 (se omtale 
nedenfor). 

 

Tre personer 
domfelt desember 
2017 

Souroush Saraie Arrestert 6. juli 2017 i 
Shiraz. Midlertidig løslatt 
mot kausjon på ca. 
95 000 USD 18. oktober 
2017. 

 

 

Dømt til 8 års fengsel 
28. desember 2017 for 
acting against national 
security by 
proselytising and 
forming house 
meetings, og for 
forgery. 

Beslutning i 
ankebehandling fra 
mars 2018 ikke 
kjent/klar. 

Pastor i Church of Iran I 
Shriaz.  

Tidligere domfelt – fikk 
2,5 års fengsel i 2013.  

Skal ha utstedt brev til 
studenter som søkte om 
å bli unntatt fra krav om 
islam-undervisning, 
derav tiltale om 
forfalskning (CSW 2018; 
MEC 2018a; HRWF u.å.; 
Article 18 u.å.). 
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Eskandar Rezaie Arrestert 6. juli 2017 i 

Shiraz. Midlertidig løslatt 
mot kausjon på 140 000 
USD 25. september 
2017. 

 

Dømt til 8 års fengsel 
28. desember 2017 for 
acting against national 
security by 
proselytizing and 
forming house 
meetings. 

Beslutning i 
ankebehandling fra 
mars 2018 ikke 
kjent/klar. 

 

 

Del av Church of Iran-
nettverket.  

Tidligere domfelt: fikk 1 
års fengsel i 2013. 

Da han ble arrestert i juli 
2017, ble det funnet flere 
hundre utgaver av Det 
nye testamentet i 
hjemmet hans (CSW 
2018; MEC 2018a; HRWF 
2019; Article 18 u.å.; 
CSW 2015) 

 
Zahra Norozi 
Kashkouli 

 Dømt til 1 års fengsel 
28. desember 2017 for 
being a member of a 
group working against 
the system 

Har anket dommen 
(CSW 2018). 

 

Én person domfelt 
januar 2018 

Shamiram Isavi 
Khabiezeh 
(assyrisk kristen) 

Arrestert 15. juni 2016 i 
Teheran, og fengslet i én 
dag før hun ble løslatt 
mot kausjon på ca. 
33 000 USD. 

Dømt til 5 års fengsel + 
2 års utreiseforbud 6. 
januar 2018 for acting 
against national 
security by organizing 
house churches, 
attending Christian 
seminars abroad and 
training Christian 
leaders in Iran for the 
purpose of espionage. 

Dommen er anket. 

Kona til pastor Victor 
Bet-Tamraz som er dømt 
til 10 års fengsel (Article 
18 u.å.). 

To personer 
domfelt april 2018 

Majid Reza 
Souzanchi 
Kushani 

Arrestert 17. november 
2017, da han og 
Fatemeh Mohammadi 
ble innkalt til 
etterretningstjenestenes 
kontor i Teheran og 
bragt til Evin-fengselet.  

Dømt til 5 års fengsel 
25. april 2018 for 
propaganda against 
the state through 
membership of 
evangelical groups and 
conducting evangelism 
(Article 498 of the 
penal code). 

Straffen redusert til 2 
års fengsel etter 
ankebehandling i 
januar 2019.  

Omtalt som medlem av 
hjemmekirke i Teheran 
og «new christian 
convert». Også 
beskrevet som «human 
rights activist» og 
«evangelical activist», 
uten at det er presisert 
hva som ligger i det 
(HRANA 2018d; HRANA 
2018c; HRANA 2018a; 
Church in Chains 2018; 
Article 18 u.å.; Open 
Doors USA 2019b). 

 
Fatemeh 
Mohammadi 

Arrestert 17. november 
2017 da hun og Majid 
Reza Souzanchi ble 
innkalt 
etterretningstjenestenes 

Dømt til 6 måneders 
fengsel 25. april 2018 
for membership of 
evangelical groups, 
engaging in Christian 
activities, og for acting 

19 år gammel jente. 
Omtalt som medlem av 
hjemmekirke i Teheran, 
og som aktivist. Har bl.a. 
blogget om 
behandlingen hun fikk i 
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kontor Teheran og bragt 
til Evin-fengselet. 

against national 
security through 
propagating against 
the regime. 

Løslatt 14. mai 2018, 
da hadde hun allerede 
sonet dommen + 1,5 
måned. 

Evin, og drevet en 
kampanje for kristnes 
rett til å dyrke sin tro. Har 
også skrevet brev til 
Etterretningsministeren. 

Arrestert på nytt i juli 
2019 etter at hun 
anmeldte en kvinne som 
hadde angrepet henne 
for ikke å ha hodeskjerfet 
ordentlig på. Ble da 
løslatt med en advarsel 
etter én natt i fengsel 
(Open Doors 2019b; 
Article 18 u.å.) 

Én person frikjent i 
juni 2018 

Mohammad Ali 
Yasaghi 

Arrestert 20. april 2018 i 
Qaem Shahr County. 

Tiltalt for propaganda 
activities against the 
Islamic Republic 
system through 
Christian propaganda 
and evangelism.  

Frikjent i juni 2018, på 
bakgrunn av artikkel 
13 i grunnloven: 
According to the 
verdict issued by the 
judge of Branch 102 of 
the Babolsar Criminal 
Court in northern Iran, 
the Christian convert, 
Mohammad Ali 
Yazaghi, is known to be 
Christian and on the 
basis of Article 13 of 
the Constitution, 
judged as innocent. 

Opplyst å være leder av 
hjemmekirke i Qaem 
Sfahr County. 
Konverterte til 
kristendommen for 20 år 
siden (Mohabat News 
2018a; Mohabat News 
2018b). 

Seksten personer 
domfelt juni 2018 
(kun tre er navngitt, 
de øvrig har bedt 
om anonymitet) 

Shapoor Jozi Arrestert i Bushehr 20. 
april 2015, sammen med 
16 andre. Én kilde viser 
til at de satt fengslet 
fram til april 2017, da de 
ble midlertidig løslatt 
mot kausjon (Morning 
Star News 2018) 

Det er antydet at alle 
tilhørte samme 
hjemmekirke, men det 
er uklart om de utgjorde 
samtlige medlemmer av 
denne hjemmekirken 
(Morning Star News 
2018). 

Dømt til 1 års fengsel 
juni 2018 for 
propaganda against 
the Islamic Republic for 
the benefit of 
Christianity og for 
invitation to 
Christianity and 
inclination to the land 
of Christianity (artikkel 
500 i straffeloven).  

Dømt etter artikkel 
500 i straffeloven. 

Dommen ble 
opprettholdt 5. mars 
2019. 

De fleste av de 16 skal 
være tidligere 
medlemmer av Assembly 
of God, og skal ha 
opplevd stort press etter 
at kirken stengte i 2013.  

Anklaget for å ha 
forbindelser med aktører 
i utlandet, som synes å 
ligge bak tiltalen 
«inclination to the land 
of Christianity». Denne 
tiltalen er uten 
presedens i Iran, ifølge 
HRANA 2018b, noe som 
gjør denne saken spesielt 
bemerkelsesverdig 
(Christian Post 2018; 
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Barnabas Aid 2018; 
Article 18 2019f). 

 
Parastoo 
Zariftash 

Arrestert april 2015, 20. 
april 2015, sammen med 
16 andre. Én kilde viser 
til at de satt fengslet 
fram til april 2017, da de 
ble midlertidig løslatt 
mot kausjon (Morning 
Star News 2018). 

Det er antydet at alle 
tilhørte samme 
hjemmekirke, men det 
er uklart om de utgjorde 
samtlige medlemmer av 
denne hjemmekirken 
(Morning Star News 
2018). 

Dømt til 1 års fengsel 
juni 2018 for 
propaganda against 
the Islamic Republic for 
the benefit of 
Christianity og for 
invitation to 
Christianity and 
inclination to the land 
of Christianity (artikkel 
500 i straffeloven).  

Dommen ble 
opprettholdt 5. mars 
2019. 

De fleste av de 16 skal 
være tidligere 
medlemmer av Assembly 
of God, og skal ha 
opplevd stort press etter 
at kirken stengte i 2013.  

Anklaget for å ha 
forbindelser med aktører 
i utlandet, som synes å 
ligge bak tiltalen 
«inclination to the land 
of Christianity». Denne 
tiltalen er uten 
presedens i Iran, ifølge 
HRANA 2018b, noe som 
gjør denne saken spesielt 
bemerkelsesverdig 
(Christian Post 2018; 
Barnabas Aid 2018; 
Morning Star News 
2018) 

 
Payam 
Kharaman 

 

Arrestert april 2015, 20. 
april 2015, sammen med 
16 andre. Én kilde viser 
til at de satt fengslet 
fram til april 2017, da de 
ble midlertidig løslatt 
mot kausjon (Morning 
Star News 2018). 

Det er antydet at alle 
tilhørte samme 
hjemmekirke, men det 
er uklart om de utgjorde 
samtlige medlemmer av 
denne hjemmekirken. 

Dømt til 1 års fengsel 
juni 2018 for 
propaganda against 
the Islamic Republic for 
the benefit of 
Christianity og for 
invitation to 
Christianity and 
inclination to the land 
of Christianity (artikkel 
500 i straffeloven). 

Dommen ble 
opprettholdt 5. mars 
2019. 

De fleste av de 16 skal 
være tidligere 
medlemmer av Assembly 
of God, og skal ha 
opplevd stort press etter 
at kirken stengte i 2013.  

Kalt inn til gjentatte 
avhør om evangelisering 
og kommunikasjon med 
personer i utlandet fra 
2012 av.  Skal ha blitt 
presset til å innrømme at 
han snakket med 
amerikanere, briter og 
israelere. Denne 
anklagen synes å ligge 
bak tiltalen «inclination 
to the land of 
Christianity», som er 
uten presedens i Iran, 
ifølge HRANA 2018b, noe 
som gjør denne saken 
spesielt 
bemerkelsesverdig 
(Christian Post 2018; 
Barnabas Aid 2018; 
Morning Star News 
2018) 

 
Ni ikke 
navngitte 
personer  

Arrestert 20. april 2015, 
sammen med 16 andre. 
En kilde viser til at de satt 
fengslet fram til april 

Dømt til 1 års fengsel 
hver i juni 2018. 
Dommen ble 

De fleste av de 16 skal 
være tidligere 
medlemmer av Assembly 
of God, og skal ha 
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2017, da de ble 
midlertidig løslatt mot 
kausjon (Morning Star 
News 2018) 

Det er antydet at alle 
tilhørte samme 
hjemmekirke, men det 
er uklart om de utgjorde 
samtlige medlemmer av 
denne hjemmekirken. 

opprettholdt 5. mars 
2019. 

Ettersom sakene deres 
er anonyme, er det en 
viss usikkerhet knyttet 
til hva de er dømt for. 
Men det er antydet at 
de, i likhet med de 
navngitte, er dømt for 
propaganda against 
the Islamic Republic for 
the benefit of 
Christianity og for 
invitation to 
Christianity and 
inclination to the land 
of Christianity. 

 

opplevd stort press etter 
at kirken stengte i 2013.  

Article 18 skriver at de 
har sett en kopi av 
dommen, og at saken er 
komplisert, noe som 
forsterkes ytterligere av 
at de fleste ønsker 
anonymitet (Article 18 
2019f; Morning Star 
News 2018).   

 
Fire ikke 
navngitte 
personer 

Arrestert 20. april 2015, 
sammen med 16 andre. 
Én kilde viser til at de satt 
fengslet fram til april 
2017, da de ble 
midlertidig løslatt mot 
kausjon (Morning Star 
News 2018) 

Det er antydet at alle 
tilhørte samme 
hjemmekirke, men det 
er uklart om de utgjorde 
samtlige medlemmer av 
denne hjemmekirken 

Dømt til 1 års fengsel 
hver i juni 2018. 
Dommen ble redusert 
til 5 måneders fengsel 
5. mars 2019.  

Ettersom sakene deres 
er anonyme, og de fikk 
redusert straff etter 
ankebehandlingen, er 
det usikkerhet knyttet 
til hva de er dømt for. 
Men det er antydet at 
de, i likhet med de 
andre, er dømt for 
propaganda against 
the Islamic Republic for 
the benefit of 
Christianity og for 
invitation to 
Christianity and 
inclination to the land 
of Christianity. 

De fleste av de 16 skal 
være tidligere 
medlemmer av Assembly 
of God, og skal ha 
opplevd stort press etter 
at kirken stengte i 2013.  

Article 18 skriver at de 
har sett en kopi av 
dommen, og at saken er 
komplisert, noe som 
forsterkes ytterligere av 
at de fleste ønsker 
anonymitet (Article 18 
2019f; Morning Star 
News 2018).   

To personer 
domfelt i juli 2018 

Amir Saman 
Dashti 

Arrestert 26. august 
2016 under en piknik i 
Firouzkou, sammen med 
16 andre. Midlertidig 
løslatt mot kausjon på 
ca. 33 000 USD i 
november 2016. 

 

Dømt til 4 måneders 
fengsel 11. juli 2018 
for acting against 
national security by 
organising and 
conducting house-
churches. 

Dommen er anket. 

Arrestert sammen med 
personer som er idømt 
10 års fengsel (Mohabat 
News 2018d; Article 18 
u.å.) 

 
Ramiel Bet-
Tamraz (assyrisk 
kristen) 

Arrestert 26. august 
2016 under en piknik i 
Firouzkou, sammen med 
16 andre.  Midlertidig 
løslatt mot kausjon på 

Dømt til 4 måneders 
fengsel 11. juli 2018 
for acting against 
national security 

Sønn av pastor Victor 
Bet-Tamraz som er dømt 
til 10 års fengsel 
(Mohabat News 2018d; 
Article 18 u.å.) 
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ca. 33 000 USD 10. 
oktober 2016. 

 

through house-church 
activities. 

Løslatt straks fordi han 
allerede hadde sonet 
straffen. 

To personer 
domfelt september 
2018 

Fatemeh (Aylar) 
Bakhteri 

Arrestert 25. mai 2017 
sammen med flere 
andre under en rassia 
mot hennes hjem i 
Rasht.  

Dømt til 1 års fengsel 
og 2 års  
«deprivation of all 
social activities, 
membership in 
political and social 
groups, and 
associations with 
Christians» den 22. 
september 2018.  

Tiltalen var spreading 
propaganda against 
the regime. 

Anken ble behandlet i 
januar 2019, og i april 
ble det kunngjort at 
dommen ble 
opprettholdt. Begynte 
å sone i slutten i 
august. 

Tilknyttet Church of Iran i 
Rasht og Yousef 
Nadarkhani. 

Bakhteri skal ha blitt kalt 
inn til avhør sommeren 
2016 og truet med at hun 
ville bli arrestert igjen 
dersom hun fortsatte å 
møte andre konvertitter. 
Hun fortsatte likevel å gå 
på hjemmekirke-møter. 
Ser også ut til at hun var 
vertskap for et slik møte 
selv da hun ble arrestert. 

Opplyst at hun er 
medlem av Zaman 
(Sabeh) Fadaeis 
hjemmekirke. 

Under 
ankebehandlingen i 
januar 2019 fikk hun og 
Fadaei beskjed om at 
anklagene mot dem ville 
bli trukket dersom de 
avsverget sin tro, noe de 
begge nektet å gjøre 
(Open Doors 2019a; 
Article 18 2019i; Article 
18 2019a; Article 18 
u.å.). 

 Zaman (Sabeh) 
Fadaei (også 
domfelt i annen 
saken omtalt 
ovenfor) 

Arrestert 25. mai 2017 
sammen med flere 
andre under en rassia 
mot Bakhteris hjem i 
Rasht. 

Dømt til 1,5 års fengsel 
og 1 års indre eksil til 
grensebyen 
Nehbandan den 22. 
september 2018. 

Tiltalen var spreading 
propaganda against 
the regime.  

Anken ble behandlet i 
januar 2019, og i april 
ble det kunngjort at 
dommen ble 
opprettholdt. 

Tilknyttet Church of Iran i 
Rasht og Yousef 
Nadarkhani.  

Open Doors omtaler ham 
som hjemmekirkeleder.  

Tidligere domfelt: Soner 
nå en dom på 10 års 
fengsel i Evin-fengselet 
(idømt juni 2017, se 
over) etter å ha blitt 
arrestert i mai 2016.  

Under 
ankebehandlingen i 
januar 2019 fikk han og 
Fatemeh Bakhteri 
beskjed om at anklagene 
mot dem ville bli trukket 
dersom de avsverget sin 
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tro, noe de begge nektet 
å gjøre (Open Doors 
2019a; Article 18 
2019a¸Article 18 u.å.). 

Fem personer 
domfelt mars 2019 

Amin Kaki Arrestert 12. desember 
2017 under rassiaer mot 
gruppens hjem og 
arbeidsplasser i Karaj. 
Midlertidig løslatt mot 
kausjon på ca. 7000 USD 
i januar 2018. 

Dømt til 14 måneders 
fengsel i mars 2019 for 
propaganda against 
the state.  

Dommen ble 
opprettholdt i juni 
2019. Begynte å sone 
9. juli i Karaj. 

Tilknyttet Church of Iran-

nettverket. Samtlige fem 

av de domfelte omtalt 
som hjemmekirke-
ledere på nettstedet 
Worthy News 2019, og 
hjemmene deres skal ha 
blitt brukt til møter 
(Radio Farda 2017;  
Article 18 u.å.; ICC 

2019b). 

Kaki har vært betegnet 
som diakon, og er 
tidligere domfelt. Sonet 
en dom på 1 års fengsel 
etter å ha blitt arrestert i 
2013. Også arrestert i 
2010 og idømt betinget 
dom for regimefiendtlig 
aktivitet (Landinfo 
2017b, s. 19). 

 
Yaghub Natgehi Arrestert 12. desember 

2017 under rassiaer mot 
gruppens hjem og 
arbeidsplasser i Karaj. 
Midlertidig løslatt mot 
kausjon på ca. 7000 USD 
i januar 2018. 

Dømt til 4 måneders 
fengsel i mars 2019 for 
propaganda against 
the state.  

Dommen ble 
opprettholdt i juni 
2019. Begynte å sone 
9. juli i Karaj, og ble 
løslatt etter endt 
soning i første halvdel 
av oktober. 

Tilknyttet Church of Iran-

nettverket. Samtlige fem 

av de domfelte omtalt 
som hjemmekirke-
ledere på nettstedet 
Worthy News 2019, og 
hjemmene deres skal ha 
blitt brukt til møter 
(Radio Farda 2017.; ICC 
2019b; Article 18 u.å.). 

 
Shabab Shahi Arrestert 12. desember 

2017 under rassiaer mot 
gruppens hjem og 
arbeidsplasser i Karaj. 
Midlertidig løslatt mot 
kausjon på ca. 7000 USD 
i januar 2018. 

Dømt til 4 måneders 
fengsel i mars 2019 for 
propaganda against 
the state.  

Dommen ble 
opprettholdt i juni 
2019. Begynte å sone 
9. juli i Karaj, og ble 
løslatt etter endt 
soning i første halvdel 
av oktober. 

Tilknyttet Church of Iran-

nettverket. Samtlige fem 

av de domfelte er omtalt 
som hjemmekirke-
ledere på nettstedet 
Worthy News 2019, og 
hjemmene deres skal ha 
blitt brukt til møter 
(Radio Farda 2017; ICC 
2019b; Article 18 u.å.). 

 
Alireza 
Nourmohandi 

Arrestert 12. desember 
2017 under rassiaer mot 
gruppens hjem og 
arbeidsplasser i Karaj. 
Midlertidig løslatt mot 

Dømt til 4 måneders 
fengsel i mars 2019 for 
propaganda against 
the state.  

Dommen ble 
opprettholdt i juni 

Tilknyttet Church of Iran-

nettverket. Samtlige fem 

av de domfelte er omtalt 
som hjemmekirke-
ledere på nettstedet 
Worthy News (2019), og 
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kausjon på ca. 7000 USD 
i januar 2018. 

2019. Begynte å sone 
9. juli i Karaj, og ble 
løslatt etter endt 
soning i første halvdel 
av oktober. 

hjemmene deres skal ha 
blitt brukt til møter 
(Radio Farda 2017; 
Article 18 u.å.¸ ICC 
2019b). 

 
Milas Goudarzi Arrestert 12. desember 

2017 under rassiaer mot 
gruppens hjem og 
arbeidsplasser i Karaj. 
Midlertidig løslatt mot 
kausjon på ca. 7000 USD 
i januar 2018. 

Dømt til 4 måneders 
fengsel i mars 2019 for 
propaganda against 
the state.  

Dommen ble 
opprettholdt i juni 
2019. Begynte å sone 
9. juli i Karaj, og ble 
løslatt etter endt 
soning i første halvdel 
av oktober. 

Tilknyttet Church of Iran-

nettverket. Samtlige fem 

av de domfelte er omtalt 
som hjemmekirke-
ledere på nettstedet 
Worthy News (2019), og 
det er også rapportert at 
hjemmene deres ble 
brukt til møter (Radio 
Farda 2017; Article 18 
u.å.¸ ICC 2019b). 

Fire personer 
domfelt april 2019 
(kun to navngitt)  

Ismail Falahati Arrestert sammen med 
en gruppe på sju andre i 
en hjemmekirke i 
nærheten av Teheran 
(Karaj road) 7. august 
2015. Midlertidig løslatt 
mot kausjon 9. 
september 2015. 

Fire av de arresterte 
løslatt umiddelbart (with 
commitment and 

guaranty).  

Det er opplyst at disse 
fire er dømt til i alt 20 
års fengsel i april 2019. 
Landinfo antar de er 
idømt 5 års fengsel 
hver. Falahati ble dømt 
in absentia.   

Nøyaktig tiltale ikke 
kjent, men 
bakgrunnen for 
dommen er oppgitt å 
være besittelse av 
kristent materiale og 
deltagelse på kristne 
konferanser i utlandet. 
Retten hevdet at 
reiseutgiftene var 
betalt av personer i 
utlandet. 

Uklart om dommen er 
rettskraftig. 

Skal ha vært aktiv som 
pastor i opprettelsen av 
hjemmekirker i Teheran 
siden 2006. Drev 
evangelisering i ti år før 
han ble arrestert.  

Skal ha følt seg tvunget til 
å forlate Iran etter at han 
ble løslatt mot kausjon 
pga.  «intenst press fra 
sikkerhetsstyrkene». 

Oppholder seg nå i Tyrkia 
sammen med kone og to 
barn, hvor de har søkt 
om asyl gjennom 
UNHCR. Står i fare for å 
bli deportert tilbake til 
Iran etter å ha fått et 
utvisningsvedtak fra 
tyrkiske myndigheter. 

Deltagelse på 
konferanser i utlandet og 
økonomisk bistand fra 
aktører i utlandet skal 
være noe av bakgrunnen 
for dommen (Mohabat 
News 2019e; Mohabat 
News 2019c). 

 Mehdi Haj 
Mullah Hussein 

Arrestert sammen med 
en gruppe på sju andre i 
en hjemmekirke i 
nærheten av Teheran 
(Karaj road) 7. august 
2015. Midlertidig løslatt 
mot kausjon 9. 
september 2015. 

Det er opplyst at disse 
fire er dømt til i alt 20 
års fengsel i april 2019. 
Landinfo antar de er 
idømt 5 års fengsel 
hver. Hussein er dømt 
in absentia. 

Nøyaktig tiltale ikke 
kjent, men 

Skal ha følt seg tvunget til 
å forlate Iran etter at han 
ble løslatt mot kausjon 
pga.  «intenst press fra 
sikkerhetsstyrkene». 

Oppholder seg i Tyrkia. 

Deltagelse på 
konferanser i utlandet og 
økonomisk bistand fra 
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Fire av de arresterte ble 
løslatt umiddelbart (with 
commitment and 

guaranty). 

bakgrunnen for 
dommen er oppgitt å 
være besittelse av 
kristent materiale og 
deltagelse på kristne 
konferanser i utlandet. 
Retten hevdet at 
reiseutgiftene var 
betalt av personer i 
utlandet. 

Uklart om dommen er 
rettskraftig. 

aktører i utlandet skal 
være noe av bakgrunnen 
for dommen (Mohabat 
News 2019c). 

 To ikke 
navngitte 
personer (mann 
og kvinne) 

Arrestert sammen med 
en gruppe på sju andre i 
en hjemmekirke i 
nærheten av Teheran 
(Karaj road) 7. august 
2015. Midlertidig løslatt 
mot kausjon 9. 
september 2015. 

Fire av de arresterte 
løslatt umiddelbart (with 
commitment and 

guaranty). 

Det er opplyst at disse 
fire er dømt til i alt 20 
års fengsel i april 2019. 
Landinfo antar de er 
idømt 5 års fengsel 
hver. 

Nøyaktig tiltale ikke 
kjent, men 
bakgrunnen for 
dommen er oppgitt å 
være besittelse av 
kristent materiale og 
deltagelse på kristne 
konferanser i utlandet. 
Retten hevdet at 
reiseutgiftene var 
betalt av personer i 
utlandet. 

Uklart om dommen er 
rettskraftig. 

Deltagelse på 
konferanser i utlandet og 
økonomisk bistand fra 
aktører i utlandet skal 
være noe av bakgrunnen 
for dommen (Mohabat 
News 2019c). 

Én person domfelt 
juli 2019  

Rokhsareh 
(Mahrokh) 
Ghanbari 

Kvinne i 60-årene 
arrestert 20. desember 
2018 under en rassia 
mot hennes hjem i Karaj 
tidlig på morgenen. Fire 
andre kvinner arrestert 
samtidig. MEC 
rapporterer at de 
tilhørte ulike 
kirkegrupper. 

Midlertidig løslatt mot 
kausjon på ca. 2500 USD 
etter ti dager med avhør. 

Dømt til 1 års fengsel 
29. juli 2019 for 
propaganda against 
the system. 

Begynte å sone 
dommen i første 
halvdel av oktober 
2019. 

Det ble konfiskert bibler 
og annet kristent 
materiale. I januar 2019 
skal hun ha blitt tvunget 
til å oppsøke en islamsk 
geistlig for å få 
religionsundervisning og 
få muligheten til å 
konvertere tilbake til 
islam (Article 18 2019b; 
MEC 2019; ICC 2019a; 
Article 18 u.å.). 

Én person domfelt 
august 2019 
(ukjent 
religionstilhørighet) 

Mostafa Rahimi Arrestert 11. juni 2019, 
men ble midlertidig 
løslatt mot kausjon. 

Dømt til 3,5 eller 6 
måneders fengsel 
(kildene oppgir ulik 
straff) i august 2019 
for å ha solgt bibler i 
bokhandelen sin. 

Bokhandler i Bukan. Ikke 
opplyst hvilken 
religionstilhørighet han 
har (Article 18 2019h; 
Mohabat News 2019f) 
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Vedlegg 2: Varetektsfengslinger og løslatelser mot kausjon etter november 20179 

 

Gruppe / 
enkeltperson 

Navn  Arrestasjon, ev. siktelse10 og 
behandling 

Profil / aktivitet / andre 
opplysninger om saken 

Én person arrestert i 
Tabriz i desember 
2017 

Ali Amimi Arrestert på sin arbeidsplass i Tabriz 10. 
desember 2017. Noen av hans 
personlige eiendeler ble konfiskert.  

Midlertidig løslatt mot kausjon (uvisst 
hvor mye) 9. april 2018. 

Siktelse ukjent. 

 

Et nettsted opplyser at han skal 
ha konvertert i oktober 2017. 
Også kjent som Philip Amimi 
(Radio Farda 2018a; Church in 
Chains 2018; Article 18 u.å.). 

Åtte personer 
arrestert i 
nærheten  
av Karaj i mars 
2018 - kun én av 
dem 
varetektsfengslet 

Azizollah 
Majidzadeh 

Arrestert 2. mars 2018, sammen med 
åtte andre medlemmer av en 
hjemmekirke. Også tolv andre skal ha 
blitt arrestert om lag samtidig. 

Det er opplyst at han ble slått da han ble 
fengslet. 

Etter lange avhør skal de fleste ha blitt 
løslatt, men Majidzadeh ble holdt 
lenger, i Evin-fengselet.  

Midlertidig løslatt mot kausjon på ca. 
30 000 USD 10. mai 2018.  

Siktet for acting against national 
security through formation and 
membership of house-churches. 

Det er opplyst at han nylig 
hadde konvertert, men også at 
han hadde blitt arrestert 
tidligere for aktiviteter knyttet 
til troen hans. 

Arrestasjonen skjedde i 
forbindelse med en workshop 
hvor alle de arresterte deltok. 
Sikkerhetstyrkene skal ha utgitt 
seg for å være et film-team fra 
en persiskspråklig kristen 
satellitt-kanal (Radio Farda 
2018b; MEC 2018b; WWM 
2018; Article 18 u.å.). 

Fire personer 
arrestert i Shiraz 
november 2018 

Sara Karimaghae Arrestert i hjemmet til Bakab Hayati 17. 
november 2018.  

I slutten av november ble det rapportert 
at de fortsatt var fengslet, men at det 
ellers var lite informasjon om saken og 
helsesituasjonen deres (Human Rights 
Watch.online 2018; Iran Latest News 
2018).  

 

 Shohreh Darvishi Arrestert i hjemmet til Bakab Hayati 17. 
november 2018.  

I slutten av november ble det rapportert 
at de fortsatt var fengslet, men at det 
ellers var lite informasjon om saken og 

 

                                                 

9 Dette materialet tar ikke sikte på å være uttømmende, men utgjør den informasjonen vi har funnet innenfor et 

begrenset tidsrom. 

10 Vi har basert oss på siktelsene (charges) slik de er formulert i oversikten til Article 18 (u.å.), dersom det er 

oppgitt. 
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helsesituasjonen deres (Human Rights 
Watch.online 2018; Iran Latest News 
2018). 

 Babak Hayati Arrestert i sitt hjem 17. november 2018 
sammen med tre andre.  

I slutten av november ble det rapportert 
at de fortsatt var fengslet, men at det 
ellers var lite informasjon om saken og 
helsesituasjonen deres (Human Rights 
Watch.online 2018; Iran Latest News 
2018). 

 

 Hamid Khobyari Arrestert i hjemmet til Bakab Hayati 17. 
november 2018.  

I slutten av november ble det rapportert 
at de fortsatt var fengslet, men at det 
ellers var lite informasjon om saken og 
helsesituasjonen deres 
(HumanRightsWatch.online 2018; Iran 
Latest News 2018). 

 

Fem personer 
arrestert i Teheran i 
november 2018 

Ali Eshtiagh Arrestert i hjemmet til Georgic Issaian 
19. november 2018. 

I slutten av november ble det rapportert 
at de satt fengslet i Evin (Human Rights 
Watch.online 2018; Iran Latest News 
2018).  

 

 Georgic Issaian Arrestert i sitt hjem sammen 19. 
november 2018. 

I slutten av november ble det rapportert 
at de satt fengslet i Evin (Human Rights 
Watch.online 2018; Iran Latest News 
2018). 

 

 Ekteparet Edwin og 
Maria Margorian 
(armenske kristne) 

Arrestert i hjemmet til Georgic Issaian 
19. november 2018. 

I slutten av november ble det rapportert 
at de satt fengslet i Evin (Human Rights 
Watch.online 2018; Iran Latest News 
2018). 

 

 Koroush Arrestert i hjemmet til Georgic Issaian 
19. november 2018. 

I slutten av november ble det rapportert 
at de satt fengslet i Evin 
(HumanRightsWatch.online 2018; Iran 
Latest News 2018). 

 

To personer  
arrestert i Karaj  
og Mashhad i 
november 2018 

Behnam Ersali  Bosatt i Karaj, men ble arrestert i 
Mashhad 16. november 2018 sammen 
med en venn i vedkommendes leilighet. 
Vennen ble løslatt etter noen timer.  

Ersali skal ha avtalt å møte 
Davood Rasooli i Mashhad. 

Tidligere medlem av Assembly 
of God i Teheran, og skal for 
mange år siden ha blitt oppsagt 
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19. november ble det rapportert at 
Ersali fortsatt var varetektsfengslet.  

Anklage/siktelse ukjent. 

fra jobben på grunn av kristen 
aktivitet. 

Det er antatt at etterretningen 
har overvåket telefonsamtalene 
mellom Ersali og Rasooli (MEC 

2018c; Mohabat News 2018e). 

 Davood Rasooli Ble arrestert 16. november 2018 
hjemme hos seg selv i Karaj. Skal ha 
vært i ferd med å reise til Mashhad for å 
møte Behnam Ersali. 

19. november ble det rapportert at 
venner av Rasooli trodde han ble holdt i 

isolat og avhørt i Rajai Shahr fengsel. 

Anklage/siktelse ukjent. 

Det er antatt at etterretningen 
har overvåket telefonsamtalene 
mellom Ersali og Rasooli (MEC 

2018c; Mohabat News 2018e). 

Én person arrestert 
i Hashtgerd i 
november 2018 i  

Jamshid Derakshan 64 år gammel mann arrestert 30. 
november 2018. 

Midlertidig løslatt mot kausjon på ca. 
8500 USD 16. desember 2018. 

Skal ha blitt holdt i isolat. 

Under avhørene ble det forsøkt 
fabrikkert falske anklager mot ham. 
Anklagene ble knyttet opp mot hans tro 
(alkoholkonsum, upassende relasjoner 
mellom kvinner og menn i 
hjemmekirken). 

Formell siktelse ukjent, men under 
avhørene ble han anklaget for å spre 
evangelisk og sionistisk kristendom, og 
for å ha spilt en rolle i «den raske 
utvidelsen av kristendommen og 
spredningen av islamofobi i landet». 

Skal ha konvertert for 30 år 
siden, og har blitt innkalt til 
retten ved tre anledninger 
tidligere. Har også blitt oppsagt 
fra jobben sin (Mohabat News 

2019a).  

Fire personer  
arrestert i Ahvaz  
desember 2018 

Søstrene Shima og 
Shoukoufeh 
Zanganeh 

Arrestert samtidig med to andre i Ahvaz 

2. desember 2018. Fengslet i ti dager før 

de ble bragt foran en domstol, siktet for 

action against Iran’s national security 

through evangelism.  

Begge er nå midlertidig løslatt mot 

kausjon på ca. 45 000 USD.  

Skal ha blitt fysisk mishandlet under 

avhørene/fengslingen (Article 18 u.å.; 

Mohabat News 2018g). 

 

 
Farzad Behzadi Arrestert i Ahvaz 2. desember 2018, 

samtidig med tre andre, da han var på 
jobb. Hjemmet hans ble også raidet. 

Article 18 oppgir at han fortsatt er 
fengslet uten siktelse/tiltale. Sitter i et 
fengsel i Mollasani, nord for Ahvaz 
(Article 18 u.å.; Mohabat News 2018h). 
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Abdollah Yousefi Arrestert i sitt hjem i Ahvaz 2. desember 

2018, samtidig med tre andre. 

Article 18 oppgir at han fortsatt er 
fengslet uten siktelse/tiltale. Sitter i et 
fengsel i Mollasani, nord for Ahvaz 
(Article 18 u.å.; Mohabat News 2018h). 

 

Ektepar arrestert  
i Mashhad 
desember  
2018 

Amir Taleipour og 
hans kone Mahnaz 
Harati 

Arrestert i sitt hjem i Mashhad 6. 
desember 2018, foran den sju år gamle 
datteren deres. Satt fortsatt i varetekt 
per 18. desember 2018 (MEC 2018d).  

Ukjent anklage/siktelse. 

 

Én person arrestert  
i Isfahan januar 
2019 

Sina Moloudian Arrestert 23. januar 2019 under en 
voldelig rassia mot sitt hjem i Isfahan, 
hvor han skal ha blitt slått. 

Midlertidig løslatt mot kausjon på ca. 
7500 USD 4. februar 2019. 

Siktet for propaganda against the state 
through the promotion of the Christian 
faith and the distribution of Bibles.  

Skal ha blitt overvåket i flere 
måneder før arrestasjonen 
(Article 18 u.å.: Mohabat News 

2019b). 

Én person arrestert  
i Shiraz januar 2019 

Ismaeil 
Maghrebinejad 

64 år gammel mann arrestert 25. januar 
2019 i sitt hjem i Shiraz. Under 
varetektsfengslingen skal han ha fått 
lite mat, blitt holdt i isolat og avhørt i 14 
timer daglig. Han skal ha blitt behandlet 
røft, og gjentatte ganger ha blitt bedt 
om å vende tilbake til islam.   

Midlertidig løslatt mot kausjon på ca. 
800 USD 31. januar 2019.  

Siktet for propaganda against the state 
and insulting the sacred Iranian 
establishment. 

Skal ha konvertert i 1980-årene, 
og regelmessig blitt plaget av 
sikkerhetspolitiet. Også 
angivelig utsatt for drapsforsøk 
ti år etter konverteringen 
(WWM 2019; Article 18 2019c; 
Article 18 u.å.).   

Ni personer 
arrestert i Rasht 
januar-februar 2019 

Hossein Kadivar  Arrestert 29. januar 2019 under en 
rassia mot et hjemmekirkemøte han 
hjalp til å lede i fravær av pastor Yousef 
Nadarkhani, sammen med Khalil 
Dhganpour. Alle deltagerne på møtet 
skal ha blitt truet og fått sine ID-papirer 
og mobiltelefoner konfiskert. 

Midlertidig løslatt mot kausjon på ca. 
13 000 USD 16. mars 2019.  

Siktet for acting against national 
security og promoting Zionist 
Christianity. 

Under et rettsmøte i juli valgte han og 
tre av de andre å forsvare seg selv, og er 
fortsatt løslatt i påvente av rettssak mot 
opprinnelig kausjonssum 

Tilknyttet Church of Iran og 
Yousef Nadarkhanis nettverk. 

Opplyst at han hjalp til å lede 
hjemmekirkemøter i Yousef 
Nardarkanis fravær (Article 18 

2019e, Article 18 u.å.).  
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 Khalil Dhganpour Arrestert 29. januar 2019 under en 
rassia mot et hjemmekirkemøte han 
hjalp til å lede i fravær av pastor Yousef 
Nadarkhani, sammen med Hossein 
Kadivar. Alle deltagerne på møtet skal 
ha blitt truet og fått sine ID-papirer og 
mobiltelefoner konfiskert 

Midlertidig løslatt mot kausjon på ca. 
13 000 USD 17. mars 2019.  

Siktet for acting against national 
security og promoting Zionist 
Christianity. 

Under et rettsmøte i juli valgte han og 
tre andre å forsvare seg selv, og er 
fortsatt løslatt i påvente av rettssak mot 
opprinnelig kausjonssum 

Tilknyttet Church of Iran og 
Yousef Nadarkhanis nettverk. 

Opplyst at han hjalp til å lede 
hjemmekirkemøter i Yousef 
Nardarkhanis fravær (Article 18 

2019e, Article 18 u.å.). 

 Abdolreza Ali 
Haghnejad 

Arrestert 10. februar 2019, rett etter et 
hjemmekirkemøte. Det skal også ha 
vært en rassia mot hans hjem.  

Ikke løslatt mot kausjon i mars. Under et 
rettsmøte i juli insisterte han og fire 
andre på å få velge advokat selv. 
Dermed ble kausjonen tidoblet 
sammenlignet med de som valgte å 
forsvare seg selv, og altså satt til ca. 
130 000 USD. Dette kunne han ikke 
innfri, og han sitter derfor fengslet i 
påvente av rettssak. 

Siktet for acting against national 
security og promoting Zionist 
Christianity. 

Tilknyttet Church of Iran og 
Yousef Nadarkhanis nettverk. 

Skal ha vært fengslet for kristne 
aktiviteter flere ganger siden 
2006, både i Rasht, Shriaz og 
Karaj. Omtalt som pastor 
Matthias Haghnejad.  

Opplyst at samtlige ni hjalp til å 
lede hjemmekirkemøter i 
Yousef Nardarkhanis fravær 
(CSW 2019; Article 18 2019e, 
Article 18 u.å.) 

 

 Kamal Naamanian Arrestert 15. februar 2019 under et 
hjemmekirkemøte sammen med 
Mohammed Vafada og Sharooz 
Eslamdoost.    

Midlertidig løslatt mot kausjon på ca. 
13 000 USD 18. mars 2019.  

Under et rettsmøte i juli valgte han og 
tre av de andre å forsvare seg selv, og er 
fortsatt løslatt mot opprinnelig 
kausjonssum i påvente av rettssak. 

Siktet for acting against national 
security og promoting Zionist 
Christianity. 

Tilknyttet Church of Iran og 
Yousef Nadarkhanis nettverk. 

Skal tidligere ha vært fengslet 
for kristne aktiviteter. 

Opplyst at samtlige ni hjalp til å 
lede hjemmekirkemøter i 
Yousef Nardarkhanis fravær 
(Article 18 2019e;  Article 18 
2019d; Article 18 u.å.) 

 Mohammed Vafada Arrestert 15. februar 2019 under et 
hjemmekirkemøte sammen med Kamal 
Naamanian og Sharooz Eslamdoost.    

Midlertidig løslatt mot kausjon på ca. 
13 000 USD 18. mars 2019. 

Tilknyttet Church of Iran og 
Yousef Nadarkhanis nettverk. 

Opplyst at samtlige ni i denne 
gruppen hjalp til å lede 
hjemmekirkemøter i Yousef 
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Under et rettsmøte i juli valgte han og 
tre andre å forsvare seg selv, og er 
fortsatt løslatt mot opprinnelig 
kausjonssum i påvente av rettssak. 

Siktet for acting against national 
security og promoting Zionist 
Christianity. 

Nardarkhanis fravær (Article 18 
2019e; Article 18 u.å.) 

 Shahrooz 
Eslamdoost 

Arrestert 15. februar 2019 
hjemmekirkemøte sammen med 
Mohammed Vafada og Kamal 
Naamanian.  

Ikke løslatt mot kausjon. Under et 
rettsmøte i juli insisterte han og fire 
andre på å få velge advokat selv. 
Dermed ble kausjonen tidoblet 
sammenlignet med de som valgte å 
forsvare seg selv, og altså satt til ca. 
130 000 USD. Dette kunne han ikke 
innfri, og han sitter derfor fengslet i 
påvente av rettssak. 

Siktet for acting against national 
security og promoting Zionist 
Christianity. 

Tilknyttet Church of Iran og 
Yousef Nadarkhanis nettverk. 

Opplyst at samtlige ni i denne 
gruppen hjalp til å lede 
hjemmekirkemøter i Yousef 
Nardarkhanis fravær Article 18 
2019e, Article 18 u.å.) 

 

 Babak 
Hosseinzadeh 

Arrestert 23. februar 2019 under en 
hjemmekirkesamling.  

Arrestert samtidig med Mehdi Khatibi 
og Behnam Akhlaghi, men på forskjellig 
steder. 

Ble midlertidig løslatt mot kausjon i 
mars, og under et rettsmøte i juli 
insisterte han og fire andre på å få velge 
advokat selv. Dermed ble kausjonen 
tidoblet sammenlignet med de som 
valgte å forsvare seg selv, og altså satt 
til ca. 130 000 USD. Dette kunne han 
ikke innfri, og han sitter derfor fengslet 
i påvente av rettssak. 

Siktet for acting against national 
security og promoting Zionist 
Christianity. 

Tilknyttet Church of Iran og 
Yousef Nadarkanis nettverk. 

Opplyst at samtlige ni i denne 
gruppen hjalp til å lede 
hjemmekirkemøter i Yousef 
Nardarkhanis fravær Article 18 
2019e, Article 18 u.å.) 

 Mehdi Khatibi Arrestert 23. februar 2019 under en 
hjemmekirkesamling.  

Arrestert samtidig med Babak 
Hosseinzadeh og Behnam Akhlaghi, 
men på forskjellig steder. 

Ble midlertidig løslatt mot kausjon på 
ca. 13 000 USD i mars, men under et 
rettsmøte i juli ble kausjonssummen 
tidoblet til ca. 130 000 USD fordi han (og 
fire andre) insisterte på å få velge 
advokat selv. Denne summen kunne 

Tilknyttet Church of Iran og 
Yousef Nadarkhanis nettverk. 

Opplyst at samtlige ni i denne 
gruppen hjalp til å lede 
hjemmekirkemøter i Yousef 
Nardarkhanis fravær (Article 18 
2019e, Article 18 u.å.) 
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han ikke innfri, og han sitter derfor 
fengslet i Evin i påvente av rettssak. 

Siktet for acting against national 
security og promoting Zionist 
Christianity. 

 Behnam Akhlaghi Arrestert 23. februar 2019 etter å ha 
blitt innkalt til revolusjonsgardens 
kontorer i Sepah.  

Arrestert samtidig med Babak 
Hosseinzadeh og Mehdi Khatibi, men på 
forskjellig steder. 

Ble midlertidig løslatt mot kausjon på 
ca. 13 000 USD 17. mars, men under et 
rettsmøte i juli ble kausjonssummen 
tidoblet til ca. 130 000 USD fordi han (og 
fire andre) insisterte på å få velge 
advokat selv. Denne summen kunne 
han ikke innfri, og han sitter derfor 
fengslet i Evin i påvente av rettssak. 

Siktet for acting against national 
security og promoting Zionist 
Christianity. 

Tilknyttet Church of Iran og 
Yousef Nadarkanis nettverk. 

Opplyst at samtlige ni i denne 
gruppen hjalp til å lede 
hjemmekirkemøter i Yousef 
Nardarkanis fravær Article 18 
2019e, Article 18 u.å.) 

Gruppe på åtte  
konvertitter (fem av 
dem i familie, hvor 
én ble løslatt 
samme dag)  
arrestert i Bushehr 
juli 2019 

Pooriya Peyma og 
hans kone Fatemeh 
Talebi 

Arrestert 1. juli 2019 under en rassia 
mot deres hjem. Kristent materiale og 
personlige eiendeler ble konfiskert. Skal 
ha blitt behandlet røft, selv om det var 
små barn til stede. Holdt i isolat (uvisst 
hvor lenge) og nektet tilgang til advokat. 
Også tvunget til å tilstå sine “kriminelle 
handlinger» foran kamera.  

Midlertidig løslatt mot kausjon på ca. 
30 000 USD 16./17. juli 2019.  

Siktet for actions against national 
security, gathering and collusion 
against the state, og membership of an 
illegal organization (Mohabat News 
2019d; Article 18 u.å..; Church in Chains 
2019b). 

 

 Sam Khosravi og 
hans kone Maryam 
Falahi  

Arrestert 1. juli 2019 under en rassia 
mot deres hjem. Kristent materiale og 
personlige eiendeler ble konfiskert. Skal 
ha blitt behandlet røft, selv om det var 
små barn til stede. Holdt i isolat (uvisst 
hvor lenge) og nektet tilgang til advokat. 
Også tvunget til å tilstå sine “kriminelle 
handlinger» foran kamera.  

Midlertidig løslatt mot kausjon på ca. 
30 000 USD 16./17. juli 2019.  

Siktet for actions against national 
security, gathering and collusion 
against the state, og membership of an 

Sam Khosravi er bror til Sasan 
Khosravi. 
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illegal organization (Mohabat News 
2019d; Article 18 u.å.). 

Sams mor, Khatoun Fatollahzadeh, ble 
også arrestert, men løslatt samme dag 
pga. alder (61 år). 

 Sasan Khosravi og 
hans kone Marjan 
Falahi 

Arrestert 1. juli 2019 under en rassia 
mot deres hjem. Kristent materiale og 
personlige eiendeler ble konfiskert. Skal 
ha blitt behandlet røft, selv om det var 
små barn til stede. Holdt i isolat (uvisst 
hvor lenge) og nektet tilgang til advokat. 
Også tvunget til å tilstå sine “kriminelle 
handlinger» foran kamera.  

Midlertidig løslatt mot kausjon på ca. 
30 000 USD 16./17. juli 2019.  

Siktet for actions against national 
security, gathering and collusion 
against the state, og membership of an 
illegal organization (Mohabat News 
2019d; Article 18 u.å.). 

Sasans mor, Khatoun Fatollahzadeh, ble 
også arrestert, men løslatt samme dag 
pga. alder (61 år). 

Sasan Khosravi er bror til Sam 
Khosravi. 

 Habib Heydari Arrestert 1. juli 2019 under en rassia. 
Kristent materiale og personlige 
eiendeler ble konfiskert. Skal ha blitt 
behandlet røft. Holdt i isolat (uvisst hvor 
lenge) og nektet tilgang til advokat. 
Også tvunget til å tilstå sine “kriminelle 
handlinger» foran kamera.  

Midlertidig løslatt mot kausjon på ca. 
30 000 USD 16./17. juli 2019.  

Siktet for actions against national 
security, gathering and collusion 
against the state, og membership of an 
illegal organization (Mohabat News 
2019d; Article 18 u.å.). 
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