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Iranese mensenrechten-

advocaat Nasser Zarafshan

nog steeds vast

Advocaat, schrijver en vertaler dr. Nasser Zarafshan zet zich al jaren in
voor de mensenrechten in Iran en is een vermaard lid van de Iranian
Bar Association. Zarafshan wordt gevangen gehouden in een beruchte
gevangenis in Teheran. In 1998 trad hij op als advocaat voor de familie-
leden van twee vermoorde journalisten, waarvan beide moordzaken
nooit zijn opgelost. Zarafshan werd vervolgens gedetineerd omdat hij
had gesuggereerd dat andere onopgeloste moorden onderdeel van
deze moordzaken zouden vormen en daarom tegelijkertijd dienden te
worden onderzocht en berecht. Deze zogenaamde ‘seriemoorden’
betroffen de moord op een aantal prominente activisten en intellectu-
elen in 1998. Vervolgens bracht Zarafshan onopgeloste moorden bij de
bevolking onder de aandacht, waarbij hij informatie naar buiten
bracht over de eventuele staatsbetrokkenheid.
In 2000 werd Zarafshan vervolgd op grond van het verspreiden van
informatie over de seriemoorden, maar werd na een maand weer vrij-
gelaten. Terwijl Zarafshan was gedetineerd doorzochten autoriteiten
zijn huis, waarbij zij alcohol en wapens aantroffen. In augustus 2002
werd Zarafshan veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het ver-
spreiden van staatsgeheimen en verboden bezit van wapens en alcohol.
Zarafshan werd veroordeeld achter gesloten deuren door een militaire
rechtbank zonder vorm van eerlijk proces. Sinds hij wordt vastgehou-
den gaat zijn gezondheid achteruit. Hij werd eind vorig jaar tijdelijk
vrijgelaten in verband met een medisch onderzoek, maar moest na 48
uur weer terugkeren naar de gevangenis. Mensenrechtenorganisaties
denken nu dat de aanklacht op grond waarvan Zarafshan is veroor-
deeld is opgezet om hem te straffen voor zijn werk als mensenrechten-
advocaat. Zarafshan ontkent het bezit van alcohol en wapens en
beweert dat deze door de autoriteiten zelf in zijn huis zijn geplaatst.
Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de detentie van Zarafshan is
bedoeld om anderen af te schrikken om de waarheid te achterhalen en
te voorkomen dat er daadwerkelijk onderzoek wordt ingesteld naar de
staatsbetrokkenheid in de seriemoorden .
Mensenrechtenorganisatie Human Rights First is een brievencampagne begon-
nen voor Nasser Zarafshan; voor meer informatie zie onder meer:
http://www.humanrightsfirst.org en http://homepage.mac.com/hafa/
Menu2.html. Voor informatie over de Stichting Advocaten voor Advocaten, kunt u
contact opnemen met het Secretariaat, mr. Ruth Kok & mr. Jarinde Temminck
Tuinstra: stichtingadvocatenvooradvocaten@yahoo.co.uk

Advocaten voor advocaten

ordenieuws

Maurits van den Wall Bake wordt
met ingang van 1 juli aanstaande
waarnemend deken. Dat heeft de
Algemene Raad afgelopen maan-
dag besloten. Hij volgt Els Unger
op, die met ingang van diezelfde
datum Jeroen Brouwer zal opvol-
gen als algemeen deken, onder

voorbehoud dat het College van
Afgevaardigden instemt met haar
benoeming. Van den Wall Bake is
advocaat bij Stibbe. Hij zit sinds 1
november 2002 in de Algemene
Raad en beheert de portefeuille
Wetgevingsadvisering.

Waarnemend deken 

Met ingang van dinsdag 18 januari
is het Bureau van de Orde in het
arrondissement Zwolle-Lelystad
gevestigd in het gebouw Spoorstate,
Hanzelaan 353, 8017 JM, Zwolle.

Telefoon: 038-422 59 95, fax: 038-
422 50 56. Het Bureau zou eerst een
plaats krijgen in de nieuwbouw van
de rechtbank Zwolle, maar die
nieuwbouw is afgeketst.

Ordebureau Zwolle-Lelystad 

Voor het verenigingsjaar 2004/
2005 is het bestuur als volgt samen-
gesteld:
mr, I.T. van Stralen, voorzitter; mr.

W.J.Th. Bustin, secretaries; mr. E.
Bosscher, penningmeester; mr. A.
de Jong, afgevaardigde SJBN; mr.
F.H.A. Alberda, activiteiten.

Jonge Baliebestuur Friesland

Het nieuw bestuur van de Jonge
Balie Breda bestaat uit: mr. R.S.
Namjesky, voorzitter; mw mr.
C.J.F. Kemperman; vice-voorzit-
ter; mr. J. de Roo, secretaries; mw
mr. C.M. van den Reek, penning-

meester; en mw mr. I. de Wit en
mw mr. E.M.C. Melis, leden.
Adres secretariaat: mr. J. de Roo,
Haans, Beijsens Advocaten, post-
bus 69, 4700 AB Roosendaal, tel:
0165-592000, fax: 0165-592050.

Jonge Balie Breda


