Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на
Република Македонија" бр. 190/17), Владата на Република М акедонија, на
седницата, одрж ана на 17.7.2018 година, донесе

ОДЛУКА
за воведувањ е н а р естр и кти вн и м ерки согласн о О длуката (ЗНБП) 2018/568 на
Советот од 12 а п р и л 2018 годи н а за и зм ен у в ањ е н а О длуката 2011/235/ЗН БП за
р естр и к ти в н и м ер ки н ам ен ети п роти в о д р ед ен и л и ц а и субјекти
во однос н а состојбата во И ран

Ч лен 1
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП)
2018/568 н а Советот од 12 април 2018 година за изменување на Одлуката
2011/235/ЗНБП з а рестриктивни мерки наменети против одредени лица и субјекти
во однос на состојбата во Иран.

Ч лен 2
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:
- ф инансиски мерки и
- забрана за влез во Република М акедонија

Ч лен 3
Се определуваат М инистерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана,
Министерство за економија, Министерство за надворешни работи, М инистерство за
транспорт и врски и М инистерство за ф инансии - Управата за финансиско
разузнавањ е за н адлеж ни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Ч лен 4
Одлуката (ЗНБП) 2018/568 на Советот од 12 април 2018 година за изменувањ е на
Одлуката 2021/235/ЗНБП за рестриктивни мерки наменети против одредени лица и
субјекти во однос на состојбата во Иран во оригинал на англиски и во превод на
македонски јазик е даден а во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 5
Рестриктивните мерки против Иран ќе се применуваат до 13 април 2019 година.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија".
Бр. 44-6389/1
17 јули 2018 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
МАКЕДОНИЈА
Заев
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COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/568
o f 12 April 2018
amending Decision 2011/235/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons
and entities in view o f the situation in Iran

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,
Having regard to the proposal of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security
Policy,
Whereas:
(1) On 12 April 2011 the Council adopted Decision 2011/235/CFSP_(-)..
(2) On the basis of a review of Decision 2011/235/CFSP, the Council has decided that the restrictive
measures set out therein should be renewed until 13 April 2019.
(3) The Council has also concluded that the entries concerning 29 persons and oneentity included in the
Annex to Decision 2011/235/CFSP should be updated.
(4) Decision 2011/235/CFSP should be amended accordingly,
HAS ADOPTED THIS DECISION:
Article 1
Decision 2011/235/CFSP is amended as follows:
(1)

in Article 6, paragraph 2 is replaced by the following:
‘2. This Decision shall apply until 13 April 2019. It shall be kept under constant review. It shall be
renewed, or amended as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.’.

(2) the Annex is amended as set out in the Annex to this Decision.
Article 2
This Decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal o f the European
Union.
Done at Luxembourg, 12 April 2018.
For the Council
The President
T. DONCHEV
(-). Council D ecision 2 0 1 1/235/CFSP o f 12 April 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in
view o f the situation in Iran (O J L 100.14.4.2011. pJ 511.

ANNEX

The following entries replace the corresponding entries in the list of persons and entities set out in the
Annex to Decision 2011/235/CFSP:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT7HTML/?uri=CELEX:32018D0568&from=EN
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‘Persons
N am e

1.

A H M A D I-M O Q A D D A M
Esmail

3.

ARAGHI (ERAGH1)
Abdollah

9.

NAQDI M oham m ad-R eza

Id e n tify in g
in fo rm a tio n
ROB: Tehran (Iran)
DOB: 1961

POB: N a ja f (Iraq)

RADAN A hm ad-R eza

POB: Isfahan (Iran)
D O B: 1963

11.

RAJA BZA D EH A zizollah

D ate o f
listing

Form er Senior A dvisor for Security
12.4.2011
Affairs to the C h ie f o f the A rm ed
Forces General Staff. Form er C h ie f o f
Iran's N ational Police from 2005 until
early 2015. Forces under his com m and
led brutal attacks on peaceful protests,
and a violent night tim e attack on the
dorm itories o f Tehran U niversity on 15
June 2009. C urrently head o f Iran's
Headquarters in support o f the Yemeni
People.
Form er Deputy H ead o f IRGC's
Ground Forces. H e had a direct and
personal responsibility in the
crackdow n o f protests all through the
sum m er o f 2009.

DOB: C irca 1952

10.

R easons

12.4.2011

Deputy C hief o f the IRG C for cultural 12.4.2011
and social affairs. Form er Com m ander
o f the Basij. As com m ander o f the
[RGC's Basij Forces, N aqdi was
responsible for o r com plicit in Basij
abuses occurring in late 2009, including
the violent response to the D ecem ber
2009 A shura D ay protests, w hich
resulted in up to 15 deaths and the
arrests o f hundreds o f protesters. Prior
to his appointm ent as com m ander o f
the Basij in O ctober 2009, N aqdi was
the head o f the intelligence unit o f the
Basij responsible for interrogating
those arrested during the post-election
crackdown.
Form erly in charge o f the C entre for
12.4.2011
Strategic Studies o f the Iranian Law
Enforcem ent Force, a body linked to
the N ational Police. Form er H ead o f the
Police Strategic Studies Centre, former
D eputy C h ief o f Iran's N ational Police
until June 2014. A s D eputy C h ie f o f
N ational Police from 2008, R adan was
responsible for beatings, m urder, and
arbitrary arrests and detentions against
protestors that w ere com m itted by the
police forces. C urrently IRGC
com m ander in charge o f training Iraqi
‘anti-terrorist’ forces.
Form er Head o f Tehran D isaster
M itigation O rganisation (TD M O).
Form er Head o f Tehran Police (until
January 2010).

http://eur-lex.europa.eu/legal*content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0568&from=EN
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As Com m ander o f the Law
Enforcement Forces in the G reater
Tehran, Azizollah Rajabzadeh is the
highest ranking accused in the case o f
abuses in Kahrizak D etention Centre.
12.

SAJEDI-NIA H ossein

13.

TAEB Hossein

Police Operations D eputy Com m ander. 12.4.2011
Form er head o f Tehran Police, form er
Deputy C hief o f Iran's N ational Police
responsible for Police O perations. He is
in charge o f coordinating, for the
M inistry o f Interior, repression
operations in the Iranian capital.
POB: Tehran
DOB: 1963

16.

HADDAD H assan (alias
Hassan ZA REH DEHNAVI)

21.

M O H SEN I-EJEI G holam Hossein

26.

SHARIFI M alek A d jar (aka:
SH A R IFl M alek Ajdar)

Head o f IRGC Intelligence. Form er
12.4.2011
Deputy IRGC com m ander for
intelligence. Form er C om m ander o f the
Basij until October 2009. Forces under
his com m and participated in m ass
beatings, murders, detentions and
tortures o f peaceful protestors.
F orm er Deputy Safety O fficer o f
12.4.2011
Teheran Revolutionary Court. Form er
Judge, Tehran Revolutionary Court,
branch 26. He was in charge o f the
detainee cases related to the post
election crises and regularly threatened
families o f detainees in order to silence
them. He has been instrum ental in
issuing detention orders to the K ahrizak
Detention Centre. In N ovem ber 2014,
his role in the deaths o f detainees was
officially recognised by the Iranian
authorities.

POB: Ejiyeh
DOB: circa 1956

12.4.2011
M em ber o f the E xpediency Council.
Prosecutor General o f Iran since
Septem ber 2009 and D eputy H ead and
spokesman o f the Judiciary. F orm er
intelligence m inister during the 2009
elections. W hile he w as Intelligence
m inister during the 2009 election,
intelligence agents under his com m and
were responsible for detention, torture
and extraction o f false confessions
under pressure from hundreds o f
activists, journalists, dissidents, and
reform ist politicians. In addition,
political figures were coerced into
m aking false confessions under
unbearable interrogations, w hich
included torture, abuse, blackm ail, and
the threatening o f fam ily m em bers.
Judge at the Supreme Court, head o f
the 43rd section. Form er H ead o f E ast
Azerbaidjan Judiciary. He was

http://eur4ex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018DO568&from=EN
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responsible for Sakineh M oham m adiAshtiani's trial.
28.

YASAGHI A li-A kbar

Judge o f th e Supreme Court, head o f
12.4.2011
the 44th section. Deputy C hief
Executive O fficer o f Setad-e Dieh
Foundation. Form er C hief Judge,
M ashhad Revolutionary Court. Trials
under his jurisdiction have been
conducted sum m arily and inside closed
session, w ithout adherence to basic
rights o f the accused. As execution
rulings w ere issued en m asse, death
sentences w ere issued w ithout proper
observance o f fair hearing procedures.

32.

ZANJIREI M oham m ad-A li

Senior advisor to Head, and form er
12.4.2011
D eputy H ead o f Iran's Prisons
O rganisation, responsible for abuses
and deprivation o f rights in detention
centre. H e ordered the transfer o f m any
inm ates into solitary confinem ent.

33.

ABBASZADEHM ESHKINI M ahm oud

A dvisor to the Human Right Council.
10.10.2011
Form er secretary o f the H um an R ight
Council. Form er governor o f Ilam
Province. Form er Interior M inistry's
political director. A s Head o f the
Article 10 Com m ittee o f the Law on
A ctivities o f Political Parties and
Groups h e was in charge o f authorising
dem onstrations and other public events
and registering political parties.
In 2010, h e suspended the activities o f
tw o reform ist political parties linked to
M ousavi — the Islamic
[ran Participation Front and the Islam ic
R evolution M ujahedeen Organisation.
From 2009 onwards he has consistently
and continuously prohibited all non
governm ental gatherings, therefore
denying a constitutional right to protest
and leading to m any arrests o f peaceful
dem onstrators in contravention o f the
right to freedom o f assembly.
He also denied in 2009 the opposition a
perm it for a cerem ony to m ourn people
killed in protests over the Presidential
elections.

34.

AKBARSHAHI A li-R eza

Form er D irector-G eneral o f Iran's D rug 10.10.2011
Control H eadquarters (aka: AntiN arcotics H eadquarters). Form er
C om m ander o f Tehran Police. U nder
his leadership, the police force was
responsible for the use o f extrajudicial
force on suspects during arrest and p re 
trial detention. The Tehran police w ere

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0568&from=EN
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also im plicated in raids on Tehran
university dorm s in June 2009, when
according to an Iranian Majlis
com m ission, m ore than 100 students
were injured by the police and Basiji.
C urrently head o f the railway police.
36.

AVAEE Seyyed A li-Reza
(aka: AVAEE Seyyed
Alireza)

M inister o f Justice. F orm er Director o f 10.10.2011
the special investigations office. Until
lu ly 2016 deputy M inister o f Interior
and head o f the Public register. Advisor
to the D isciplinary C ourt for Judges
since April 2014. Form er President o f
the Tehran Judiciary. A s President o f
the Tehran Judiciary h e has been
responsible for hum an rights violations,
arbitrary arrests, denials o f prisoners’
rights and an increase in executions.

40.

HABIBI M oham m ad Reza

Head o f th e M inistry o f Justice office in 10.10.201!
Yazd. F orm er D eputy Prosecutor o f
Isfahan. C om plicit in proceedings
denying defendants a fair trial — such
as A bdollah Fathi, executed in May
2011 after his right to be heard and
m ental health issues w ere ignored by
Habibi during his trial in March 2010.
He is, therefore, com plicit in a grave
violation o f the right to due process,
contributing to the excessive and
increasing use o f the death penalty and
a sharp increase in executions since the
beginning o f 2011.

45.

JOKAR M oham m ad Saleh

Deputy fo r Parliam entary Affairs o f the 10.10.2011
R evolutionary G uards. From 2011 until
2016 parliam entary deputy for Yazd
Province and M em ber o f the
parliam entary Com m ittee for National
Security and Foreign Policy. Form er
C om m ander o f Student Basij Forces.
In the capacity o f C om m ander o f
Student Basij Forces he w as actively
involved in suppressing protests in
schools and universities and extra
judicial detention o f activists and
journalists.

48.

M AHSOULI Sadeq (aka:
M AHSULI Sadeq)

POB: O roum ieh (Iran)
DOB: 1959/60

A dvisor to Form er President Mahmoud 10.10.2011
A hm adinejad and current m em ber o f
the Expediency C ouncil and Deputy
C hief o f the Perseverance Front.
M inister o f W elfare and Social Security
betw een 2009 and 2011. M inister o f the
Interior until A ugust 2009. As Interior
M inister, M ahsouli h a d authority over
all police forces, interior ministry
security agents, and plainclothes
agents. T h e forces under his direction

http-.//eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX-.32018D0568&from=EN
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were responsible for attacks on the
dorm itories o f Tehran University on 14
June 2009 and the torture o f students in
the basem ent o f the M inistry (the
notorious basem ent level 4). O ther
protestors w ere severely abused at the
Kahrizak D etention Centre, which was
operated by police under M ahsouli's
control.
50.

O M IDI M ehrdad (aka: Reza;
O M IDI Reza)

51.

SA LA RK IA M ahm oud

Head o f section VI o f the police,
10.10.2011
investigation departm ent. Form er Head
of th e Intelligence Services w ithin the
Iranian Police. Form er H ead o f the
Com puter Crim es U nit o f the Iranian
Police. H e is responsible for thousands
of investigations and indictm ents o f
reformists and political opponents
isin g the Internet. H e is thus
responsible for grave hum an rights
violations in the repression o f persons
who speak out in defence o f their
legitim ate rights, including freedom o f
expression.
Form er director o f
Tehran Football Club
‘Persepolis’

Form er H ead o f the Petrol and
Transport com m ission o f the C ity o f
Tehran. D eputy to the ProsecutorGeneral o f Tehran for Prison Affairs
during the crackdow n o f 2009.

10.10.2011

As D eputy to the Prosecutor-G eneral o f
Tehran for Prison A ffairs he was
directly responsible for m any o f the
arrest w arrants against innocent,
peaceful protesters and activists. M any
reports from hum an rights defenders
show that virtually all those arrested
are, on his instruction, held
incom m unicado w ithout access to their
aw yer or fam ilies, and w ithout charge,
for varying lengths o f time, often in
conditions am ounting to enforced
disappearance. T heir families are often
not notified o f the arrest.
53.

TALA H ossein (aka: TALA
Hosseyn)

M ayor o f Eslam shahr. Form er Iranian 10.10.2011
MP. Form er G overnor-G eneral
' ‘Farm andar’) o f Tehran Province until
September 2010, he w as responsible for
the intervention o f police forces and
therefore for the repression o f
dem onstrations. He received a prize in
December 2010 for his role in the post
election repression.

54.

TA M A D D ON M orteza (aka: POB: Shahr K ordTA M A D O N M orteza)
[sfahan

10.10.2011
Former H ead o f Tehran provincial
Public Security Council. Form er IRGC
Governor-General o f Tehran Province.
In his capacity as governor and head o f

DOB: 1959

http://eur-lex.europa.eu/legal-contenl/E N /T X T /H T M L /?uri= C E L E X :32018D Q 568& from =E N
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Tehran provincial Public Security
Council, he bears overall responsibility
for all repressive activities undertaken
by the IRGC in Tehran province,
including cracking dow n on political
protests since June 2009. C urrently
board m em ber a t K hajeh N asireddin
Tusi U niversity o f Technology.
55.

ZEBHI Hossein

59.

BAKHTIARI Seyyed
Morteza

Judge o f the Suprem e C ourt. Form er
10.10.2011
Deputy to the Prosecutor-G eneral o f
[ran. He is in charge o f several judicial
cases linked to the post-election
protests.
POB: M ashad (Iran)
DOB: 1952

Deputy custodian o f Im am Reza shrine. 10.10.2011
Former Official o f the Special Clerical
Tribunal. Form er M inister o f Justice
from 2009 to 2013. D uring his tim e as
M inister o f Justice, prison conditions
within Iran fell w ell below accepted
international standards, an d there was
widespread m istreatm ent o f prisoners.
In addition, he played a k e y role in
threatening and harassing the Iranian
diaspora by announcing the
establishment o f a special court to deal
specifically w ith Iranians w ho live
outside the country. H e also oversaw a
sharp increase in the num ber o f
executions in Iran, including secret
executions not announced by the
government, and executions for drugrelated offences.

60.

HOSSEINI D r M oham m ad POB: R afsanjan, K erm an
(aka: H O SSEY N I D r Seyyed DOB: 1961
Mohammad; Seyed, Sayyed
and Sayyid)

Advisor to Form er President M ahm oud 10.10.2011
Ahmadinejad and spokesperson for
YEKTA hardline political faction.
Former M inister o f C ulture and Islamic
Guidance (2009-2013). Ex-IR G C , he
was complicit in the repression o f
journalists.

59.

MORTAZAVI S eyyed Solat POB; Farsan, Tchar
M ahal-o-Bakhtiari
(South) - (Iran)

Former m ayor o f the second largest city 23.3.2012
o f Iran, M ashad, w here public
executions regularly happen. Form er
Deputy Interior M inister for Political
Affairs. He was responsible for
directing repression o f persons who
spoke up in defence o f their legitimate
rights, including freedom o f expression.
Later appointed as H ead o f the Iranian
Election Committee for the
parliamentarian elections in 2012 and
for the presidential elections in 2013.

DOB: 1967

73.

^A H R AD I Ali

Deputy head o f Inspectorate o f Legal
Affairs and Public Inspection o f the
M inistry o f Justice o f Tehran. Form er

http://eur-lex.europa.eu/legal-contenl/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0568&fromsEN
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prosecutor ofK araj. Responsible for
grave violations o f hum an rights,
including prosecuting trials in w hich
the death penalty is passed. T here have
been a high num ber o f executions in
Karaj region during his tim e as
prosecutor.
75.

RAM EZANI G holam hossein

Since 2011 C hief o f the Intelligence o f 23.3.2012
the M inistry o f Defence; from
N ovem ber 2009 to M arch 2011:
Com m ander o f Intelligence o f the
Pasdaran; from M arch 2008 to
N ovem ber 2009: Deputy C om m ander
o f Intelligence o f the Pasdaran; from
A pril 2006 to M arch 2008: H ead o f
Protection and Intelligence o f the
Pasdaran. Involved in the suppression
o f freedom o f expression, including by
being associated w ith those responsible
for the arrests o f bloggers/journalists in
2004, and reported to have had a role in
the suppression o f the post-election
protests in 2009.

82.

SA RA FRA Z M oham m ad
POB: Tehran
(D r) (aka: H aj-agha Sarafraz) DOB: appr. 1963

Form er m em ber o f th e Suprem e
Council o f Cyber Space. Form er
President o f the Islamic R epublic o f
Iran Broadcasting (IRIB). Form er
H ead of IRIB World Service and
Press TV, responsible for all
programming decisions. C losely
associated w ith the state security
apparatus. U nder his direction Press
TV, along w ith IRIB, has w orked
w ith the Iranian security services and
prosecutors to broadcast forced
confessions o f detainees, including
that o f Iranian-Canadian jo u rn alist
an d film-maker M aziar B ahari, in the
w eekly program m e ‘Iran Today’.
Independent broadcast regulator
OFCO M fined Press T V in the U K
GBP 100 000 for broadcasting
Bahari's confession in 2011, w hich
w as filmed in prison w hilst Bahari
w as under duress. Sarafraz therefore
is associated with violating the right
to due process and fair trial.

Place o f Residence:
Tehran Place o f Work:
IRIB and PressTV HQ,
Tehran

12.3.2013

Entities
N am e
1.

Cyber
Police

Id e n tify in g in fo rm a tio n
Location: Tehran, Iran
Website: http://w w w .cyberpolice.ir

http://eur-l0x.europa.eu/lega1-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32O18DO568&from=EN

R easons

D ate of
listing

12.3.2013’
The Iranian Cyber Police,
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of the Islamic Republic o f Iran
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Police, w hich at that tim e until
early 2015 w as headed by Esmail
Ahm adi-M oqaddam (listed).
Ahm adi-M oqaddam underlined
that the C yber Police w ould take
on anti-revolutionary and
dissident groups who used
internet-based social netw orks in
2009 to trigger protests against
the re-election o f President
M ahm oud Ahm adinejad. In
lanuary 2012, the C yber Police
issued new guidelines for internet
cafes, requiring users to provide
personal information that would
be kept b y cafe ow ners for six
m onths, as w ell as a record o f the
w ebsites they visited. The rules
also require cafe owners to install
closed-circuit television cameras
and m aintain the recordings for
six months. These new rules may
create a logbook that authorities
can use to track down activists or
w hoever is deem ed a threat to
national security.
In June 2012, Iranian m edia
reported that the Cyber Police
would b e launching a crackdown
on virtual private networks
(VPNs). O n 30 O ctober 2012, the
Cyber Police arrested the blogger
Sattar Beheshti w ithout a w arrant
for ‘actions against national
security on social netw orks and
Facebook’. Beheshti had
criticised the Iranian governm ent
in his blog. Beheshti w as found
dead in his prison cell on 3
N ovem ber 2012, and is believed
to have been tortured to death by
the C yber Police authorities.

http://eur-lex.europa.eu/legal-coni0 nt/EN/TXr/HTM L/?uri=CELEX:32018D0568&from=EN
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ОДЛУКИ
О Д Л У К А (З Н Б П ) 2018/568 H A С О В Е Т О Т
од 12 а п р и л 2018 годи на
за и зм ен у вањ е н а О д л у к а 2011/235/ЗН БП за р е с т р и к т и в н и м е р к и н ам ен ети
п ро ти в одредени л и ц а н су б јек ти в о однос н а состојбата во И р а н
ООВЕГОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,
имајќи го предвид Д оговорот за Е вропска Унија, а особено член 29 од истиот,
имајќи го предвид предпогсп н а Високиот претставник н а У нијата за надворешни
работи и безбедносна политика,
соош еднатоаш то:
(1)

Н а 12 април2011 година, Советот ја донесе Одлуката 2 0 1 ШЗЅ/ЗНБПС1).

(2)

В рз основа н а прегледот н а О длука 20П /235/ЗН БП , С оветот одлучи дека
рестршсгивните мерки утврдени во неа треба да бидате продолжени д о 13
април 2019 годи на

(3)

С оветот исто т ак а заклучи дека внесовитс во врска со 29 лиц а и еден субјект
во анексот кон О длуката 2 0 1 1/235/ЗНБП треба да се ажурираат.

(4)

Отгука. Одпуката 2 0 1 1/235/ЗНБП треба соодветно д а се измени,

ЈА Д Ш Е С Е ОВАА ОДЛУКА:
Член 1
Одлуката 2011/235/ЗНБП се менува како пгго следува:
(1)

во член 6, ставет 2 се заменува како ш то следува:
„2
О ваа одпука се прим енува д о 13 алрил 2019 годииа. ТО ваа одлука е
предм ег на постојан преглед. О ваа -Т аа е ддука-се обновува нли изменува
како што е соодветно, доколку С оветот см ета дека нејзините ц ели н е се
исполнети."

(2)

аА нексот се менува како што е утврдено во еА нексот кон оваа одлука.
Ч лен2

О ваа одпука влегува во сила на денот н а нејзинсгго објавување во ^луокб ениот „ ,
весникнаЕ вропскат аУ нија.

\

Form atted; Font: italic

)

ј

Form atted; English (United S tates)

)

Луксембург, 12 април 2018 годнна.
Зо Совет от
Претседател&тх , ,
Т .Д О Н Ч Е В

' Одлука 2011/235/3НБП на Соестот од 12 април 2011 годкна за рсстрнктнвни меркн наменетн протнв одрсдени
л и ш и субјектн во одаос насосгојбѕтаво Иран(Сл. весник L 100,14.4.2011 годкна, сгр. 51).

-
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АНЕКС
С ледните внесови ги заменуваат соодветните внесовн во списокот н а л н ц а и
субјекти утврдени во анексот кон О длуката 20 П /235/ЗНБП .
,Л ица
Име

Информацни

АХМАДИ-М
ОКАДАМ
Есмаил
(AHMADI-M
CXjlADDAM

М ЕСТО
НА Поранешен виш советкик за безбедносни прашања на 12.4.2011
РАЃАЊЕ: Техеран началннкот на Генералштабот на вооружеките снли година
ДАТУМ
НА Пораиешсн наналник на Иранската кацнонална
РАЃАЊЕ:
1961 |полиција од 2005 годнна до почетокот на 2015 годнна.
Силнте под негова команда водсѕ§а бруташ и напади врз
година.
мнрнк протести н наснлен всчерен иапад врз
|тл еркатн те на Универзитетот во Техеран ка 15 јунн
|2009 годиш. Во м ом еш от е раководктел на Иранското
седиште за поддршка на јеменекиот народ.

Esm ail)

за Причини

МЕСТО
НА
рхамед-Риза
ДА ТУМ
НА
V.QDI
(Mihammad-Re РАЃАЊЕ: Околу
1952 година.
М

Р/јдАН
Ahmad-Rezs)

ва

Поранешен заменик_-водач ш копненнтс силн ка 12.4.2011
Корпусот на гардата на нслнмската револуција (ИРРЦ) година
(IRGC). Тој бегое - е дирекгао и лично одговорсн за
репресијата на протесгите ео текот ш летото во 2009
година.

KARACHI
KERAGHI)

Ахмвд-Ргоа
(RADAN

Двтум

MECTO
РАЃАЊЕ:
ДАТУМ
РАЃАЊЕ:
година

Заменик-началник на ИРГНКорпусот на гарпата на 12.4.2011
за културни и социјални година
прашања. Порамешен комакдакг на Басиц (Basij). Како
комаидант ка силкте н а Басии на ИРРУКорпусот на
гардата на нсламската револушпа. Накди бцлви»
одговорен за злосгавувањата кои снлиге на Басии ги
сториле кон крајог на 2009 година, вклучигелно и
насилен одговор на прсггесптге т а Денот на Ашура, кои
завршувааина со 15 мртаи и апсекд на стотили
протсстанти. Пред неговото назначување како команданг
на Басиџ во октомври 2009 година, Навди бидеше
раховодигел иа единицата за разузнавање на Басни
одговорна за нспрашување на уадоекиге лица во текот на

HA Препходно одговорен за Центарот за стратешки студки 12.4.2011
Јво рамкнте на И раисвтге склк за спроведуванл на година
захонот, тепо поврзано со Националната полнција
HA
Поранешсн началник на Полицнскиот цм пар за
1963
стратешкн студии, поранешен заменик-началник на
Ираиската надаонална полиш да до јуни 2014 година.
Како замсник-началник на Националната полиција од
i2008 година, Рацан бнлешв одговорен за тепаи.е,
|убнство и произволнн алсенл и претворања ш
п ротестш тпв кои б т геса извршени од страна иа
полициските снлн. Во моментот в командант на
[Кпрпусот ка гарпата на ислзмската револУЦИШ^№ЗД
l/IR G Cj
одговорен _ _ за _ _обука_ _ нз . .ирачкете

-

\
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И. РАЖАБЗАД

Порансшен водач на Техеранската органгаацнја за 12.4.2011
ублажување на катастрофи (ТДМО)— (TDMO). година
Поранешен началник на Техераиската полицнја (до
јануари 2010 година).

Ejf Азизола
(RAJABZAD
EH Azizollab)

Како комавдаиг на Снлите за спроведуванл на законот
во пошнроката област на Техеран, Азнзола Ражабзадех е
лнцето со највнсок ранг обвинето во случајот на
злоставувања во Центарот за притеор во Кахризак.
12. О ЈЦЦИ-НИА
X; хин

Заменнк_-командант за полшдекн операици. Поранешен 12.4.2011
началкнк на Техеранската полиција, поранешен заменик година
-началннк ка Техеранската кационална полиција
одговорен за полициски операции. Тој е одговорен за
координацнја ка релресквните операцин во главниот град
на Иран, за Министерствспо за внатрешки работн.

(SfTEDI-NIA
Hossein)

13. 17 ЕБ Хусеин МЕСТО

ДАТУМ
РАЃАЊЕ:
годнна.

16.

хЈдАД

Хасан
(наднмак
ХЈсанЗАРЕХ
ДДНАВИ)
(HADDAD
Hassan) (alias
Hassan
ZAREH
D$HNAV1)
21 .

МРХСЕНИЕЖЕИ
Голам-Хусеи
н
(NjOHSENI-E
JEI
Gljolam-Hoss
ein)

26. ШАРИФИ

Ма/кк Адјар
(пјонат како:
ШАРИФИ
Малек Ајпдр)
C-UAPIT7T

НА Водач на разузнавачкага еднннца на НРШ К орпусот ка 12.4.2011
револушра (JRGQ. Поранешен
.*
НА
замеинк_-комаадант на ИРРНУпрпусот нд гирпата на
1963
исламската револуиша
_за_ _ разузнавање.
Поранешен комавданг на Басшд до октомврн 2009 година.
Снлиге под негова комаада учестаувадѕа во масовните
тепанд, убиства, пршворанд и м ачењ анамирниге

^ - - •} F o rm atted Table
Form atted: Macedonian (Macedonia, FYRO)
Form atted: Macedonian (Macedonia, FYRO)

Поранешен заменик- офицер за безбедност на 1Z4.2011
Револуционерниот суд на Техеран. Поранешен суднја, година
Револуционсрен суд на Техеран, подружница 26. Тој
бнлане одговорен за случаиге на пршворање во врска со
постизборниге криви и редовно им се заканувалше ка
семвјствата на пркгеорените со цсл да ги замолчи.
Имгцѕне кпучна улога во кздавање налози за прчгеораље
во Ценгарот за претвор во Кахризак. Во ноемврн 2014
година неговата улога во смрпв на пркгворенкге
бкла&ше официјално прнаната од страна на иранскиге
Ирански 1Z4.2011
МЕСТО
НА Член на Советог за i
РАЃАЊЕ: Ежијех главен јавен обвиншел од сегггември 2009 годнна н година
заменнк-претседател и портпарол ка правосудните тсла.
ДАТУМ
НА
Поранешен мннисгер за разузнавање во текот на ИЈборчге
РАЃАЊЕ: околу во 2009 година. Додека беаќбил минисгер за разушавање
1956 година
во текот на нзборнге во 2009 година, агенппе за
радузкаваље под негова команда билееа одговорнн за
пркгвораље, шмачувшве и нзнудуван>е лажни пргонаиија
под притасок од сготици акпшисти, новинари, днскиенги
н реформски полшичври. Освен тоа, полтнчари беабнле
присилувани да даваат лажнн пркзнанија во неподносливи
нспрашувања кои вклучувадеа кшачувања, злоставувања,
уценувања н закани за членовн на нивните семејства.

Судија во Врховниот Суд, раководигел на 43 оддел. 12.4.2011
Поранешен претседател на правосуднкге тсла во Источен година
Азербејиан. Тој бешебнл одговорен за судењето на
Сакинех
Мохамади-Алгшани
(Sakineh
Motiammadi-Ashtiani)

- - ~( F orm atted Table
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28.

ЈА^АГИ
Али-Акбар
(YASAGW
Ali-Akbar)

I

Судија во Врховниот с€уц, раковапител ка 44 оддел. 12.4.2011
Заменик-нзвршен директор на Фонцацијата Сегад-е Диех година
(Setad-e Dieh Foundation). Поранешен главен суднја,
Револнционсрен суд во Машхад. Судењата под негова
надлезкност беабиле спроведувани во кгна постапка н зад
затворени врати, без да се почитуваат основккге права на
обвинетиот. Бидејќи прссудите бнле нзрекувани масовно,
смртниге казни бнпе кзрекувани бсз претходно следење
на постапкн за фер сослушување.

32. ЗАНЈИРЕИ
Мохамад-Ал
и (ZANJIREI
Mohammad-A
И)

Виш совстник на шефот и поранешен заменик шеф на 12.4.2011
Иранската затворска органнзадија, одговорен за годика
злоставувања и лишувањс од правата во центарот за
притвор. Тој ја иадал наредбата за трансферот на многу
затвореници во самица.

33.

Советних во Совошг за човековн права. ГТоракспкн 10.10.2011
секретар во Советот за човекови права. Поранешсн годика
гувсрнер на дНровинцијага Илам. Поранешен политачки
дирекгор ма Министерството за внатрсшни работи. Како
ш сф на Кош пстот од член 10 од Законот за ак тв н о с та
на полишчки партии и групи, тој бешебил одговорсн за
одобрување на демонстрации н другн јавни настани н за
регистрацнја на политнчки партии.

АБАЗАДЕХМЕШКИНИ
МЈкмуд
(ABBASZAD
EH-MESHKI
Nl] Mahmoud)

Во 2010 година, тој гн прекина активноспгге на две
реформаторски политички партни поврзани со Мусавн
— Исламскиот нрански фронт за учество н Исламската
револуционерска муцахединска организација.
О д 2009 година тој доследно и постојано ги забранувал
сите невладини собирн и со тоа го ускратувал уставното
право на протест, што довело до многу апсења на
мирниге демонстранта што е во спротивно на правото ка
слобода на собирање.
Тој исто така во 2009 година на опозицијата не нм-и
даѕ&ае дозвола за одржуван>е на церемокцја за
оплакување на жртвкге убиени во протеста за
претседателските избори.
34.

АКБАРШАХ
И Али-Рнза

I
I
I

Порансшсн генсрален директор на Седшитето за 10.10.2011
конгрола кв дрога на Иран (познато како: С едкипе за година
сузбнвање на наркотиин). Поранешен команданг на
Тсхеранската
полиција.
Под
негово
водство,
полнцисккге сипн беабипе одговорнн за употребата на
вонсудска снла врз осомниченкте во текот на апсењето и
притворот пред судењето. Техераноката полнција нсто
така
бешебила
вмешана
во
нападите
врз
универзитетските ннгернати во јуни 2009 годишц кога,
според податошпе на иранскиот парламент (Маџлис),
повеќс од 100 студента беабиле поврадснн од страна на
полнцијата н од Баскџн. Во момекгот тој е началннк на
железничката полиција
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36.

АВАЕ Сејед
Али-Ргоа
(познат како:
АВАЕ Сејед
Алириза)
(AVAEE
Seyyed
Ali-Reza (aka:
AVAEE
Seyyed

Министср за правда. Поранешен директор на 10.10.2011
канцеларијата за посебни истраги. До јул и 2016 година годнна
заменик министер за внатрешни работи к раководкгел на
Јавниот рсгистар. Советаик на Днсцнплинскнот суд за
судии од апрнл 2014 година. Поранешен претседател на
техеранските судскн орпш и Како претседател на
техеранскше судсхи органи, тој бешебил оаговорен за
прекршувања на човековитс права, произволни апсења,
ускратување на правата ка затвореницкге и пораст на
бројот на погубуваља.

40.

ХАБИБИ
МЈгамад Proa
(HABIBI
Mohammad
Reza)

Раководител на канцеларијата на Мкнистерството за 10.10.2011
правда во Јазд. Поранешен заменик__-обвинител во годнна
Исфахан. Учествувал во постапките во кои не им се
дозволнпо гтравично судење иа туженкге — како што се
Абдула Фати, погубен во мај 2011 година, откако
Хабиби во текот на неговото судење во м арт 2010 не го
зема предвид неговото право д а бвде сослушан и
неговиге проблеми со меиталиото здравје. Затоа, тој е
учесних во сериозно прекршув&ње н а правото на
законско постапуваае, првдонесувајќи хон прекумерка
и зголемена употрсба к а смртна казна и брз nopact на
погубувањата од почетокот на 2011 година.

45.

ЏОКАР
МухамедСалек
(JQKAR
Mohammad
Saleh)

Заменнк
за
парламектарнн
прашања
на 10.10.2011
Револуцнонерната гарда. Од 2011 до 2016 година, година
парламентарннот заменик за оНровншддата Јазд и член
на парлзментарната Комисија за кационална безбвдност
и надворешна полкгиха. Поранешен комавдант на
студекгските снли на Басии.
В о својсгво на комаеданг ш студекгсгагге силн на Басии,
тој бетеби л акгивно вклучен во сузбивање на гтротестиге
во училиштата и универзигетите н вонсудски притеор на
активнстн н новииари.

I

48. МАХСУЛИ
Caoac (ito bt
кафз:
МАХСУЛИ
Савж)
(MAHSOULI
Sa{feq
(aka
MAHSUU
Sadsq))

HA Советник ва поранешниот претседател Махмуд 10.10.2011
Ахмадннеџад и сегашен члсн на Советот за примерносг година
ДАТУМ
HA
и заменнк_-претседател на Фронот з а истрајност.
РАЃАЊЕ: 1959/60
Министер за добросостојба н социјална сигурност
годима
помеѓу 2009 и 2011 година. Миннстерство з а внатрешни
работи д о август 2009 година. Кахо министер за
внатрешни работи, Махсули бемебил надлежен над сите
полициски
снлн,
безбедносните
агента
при
министерството за внатрешни работи и агентите во
цивипна облска. Силкге под негова команда беабиле
одговорнн
за
нападите
врз
нкгернатате
на
Универзителот во Техеран на 14 јуни 2009 годнна и
измачуван>ето на студентитс во подрумот на
министерството (озлогласеното подрумско ннво 4).
Другнге протестанти билеез сериозно алоставувани во
Цеигарот за пригвор во Кахризак, кој го раководнеше
полицијата по коктрола на Махсули.
MECTO
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50. ОМИДИ
Мсхрдад
(познат како:
Риза;

Ш еф на оддел VI во лолицијата, истражен оддел. 10.10.2011
Поранешен директор на Службата за разузнавање при годнна
Иранската
полнција.
Поранешен директор на
Единицага за компјутерски крнминал прн Иранската
полиција. Тој е одговорен за нлјадници истрагк н
обвинувања против реформатори н полкш чкн
протнвннци кон користеле ннтернет. Затоа, тој е
одговорен за сернозни прекршувања на човековиге
права прн репреснја на лицата кон гласно гн бранедеа
нивните законски права, вклучнтелно и слободата на
изразуваље.

омида
Риза) (OMIDI
Mehrdad (aka:
Reza; OMIDI
Rijza))

51.

ЛАРКИА
кмуа
UARKIA
ihmood)

Пораиешен
директор
на
Техеранскиот
фудбалски
клуб
„Персеполис“
(Persepolis)

Хусенн
(познат како:

t4 jia
Хусеин)
(T^LA
Hossein (aka:
TALA

55. З^БИ Хусеин
(ZEBHI
Hossein)

К ако заменнк-главен обвннкгел на Техеран за
затворски прашања, тој беаеби п директно одговорен за
многу од иалознге за апсење на невини, мнрнн
протестанти и активнстн. Многу извештан од
бранителите к а човскови права покажуваат дека
диптгелппдигтично. печнси -сите оние кои се уапсени
биле-об: под neroD налог.-држенн во кзолација според
негов налог. без ппистал ао апвокат илн до «м еЈствата
и б ез обвнксние, з а различни временски перноди, често
во условн кои се едкакви на приснпно исчсзнузаѕве.
Ннвните семејства често не се известени за апсењето.
Градоначалник на Нсламшар. Поранешен ирански 10.10.2011
пратеник. Поранешен генерален гувернер („Фармаадар") година
на Техеранска провинцнја до септември 2010 година, тој
бешебил одговорен за икгервенцијата ка полицискиге
сили, а со тоа и за репресијата на демонстрадиите.
Примиа награда во декемврн 2010 година за неговата
улога во постизборната репресија

53. TAJIA

54. Т / МАДОН
M ргеза
(IK ззит како:
Т/ МАДОН
M 'ртсза)
CГAMADDON
M crteza (aka:
t ; MADON
M xteza)

Поранешен директор на Комиснјатв за беш нн н 10.10.2011
транспорт на градот Тсхерам. Заменик на главниот годнна
обвинител на Техеран за затворски прашања за време на
репресијата во 2009 година.

Поранешен лрстссдател на техеранскиот провкнциски 10.10.2011
Совет за јавн а безбедност. Поранешен генерален година
гувернер на IffFtFK onnvcox на гарлата на исламската
neeonvimia CIRQC\ на Техеранската поовинција. Во
својство на гувернер и претседател иа техеранскиот
провинциски Совет за јавна безбсдност, тој е севкупно
НА
одговорен за сите репресивни активностн кои се
1959
прлземлвт оа страна на И Р Ш К оопусот ка гардата на
иепамскатѕ DeBonvunia HRGO во Техеранскгга
провкнција, вклучително и репресијата на политичкиге
протести од јун и 2009 година. Во момеигот е член на
одборот на Каџех Насиредин Туси Уннверзнтетот за
технологија (Khajeh Nasireddin Tusi University of
Technology).

МЕСТО
НА
РАЃАЊЕ:
ГНар
Корц-Исфахан
(Shahr Kord-Isfahan)
ДАТУМ
РАЃАЊЕ:
година.

Суднја на ЈЗрховннот ѕбуд. Поранешен заменик на 10.10.2011
генералниот обвннител иа Иран. Тој е одговорен за година
нсколку судски случаи поврзани со посткзборните
протестн.
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59.

Б/ К1ИАРИ
M ECTO
HA Заемник -чувар ка маазолејот на Имамот Рша. 10.10.2011
Cs ea Мургеза РАЃАЊЕ: Машад Поранешен службених на Посебниот верски суд.
година
<R Ш 1 А Ш
(Иран)
Поранешен министер за правда од 2009 д о 2013 годнна.
Se yedMottea)
Додека бешеЅшЈ на должност како мннистер за праада,
ДАТУМ
HA ззтворсккге услови во Иран паднндеа далеку под
РАЃАЊЕ:
1952 прифатените меѓународни ставдарди, а алоставуваљета
на затвореницкге бешебило широко распространето.
година.
Освен тоа, тој одиград и клучна улога во заканнте н
вознемирувањага на иранската дијаспора, со таа-што го
сгкцијалш ш ен суд кадлсжсн опецнфично-конкрешо за
Ираншгге кои живеат надвор од земјата. Во неговнот
мандат ш гло пораскад и бројсп н а погубуваља во Иран,
вклучигелно и тајниге погубуваља кон не беабиле
објавсни од страна ка влапата, како и погубувањата за
прекршоци поврзани со дрога.

60. ХУСЕИНИ
д-р Мохамед
(познат како:
ХУСЕЈИНИ
д-|>
Сејед
Мухамад;
Сејед, Сајед н
Сајид)
(HOSSEINI
Dr
Mohammad
(aka:
HOSSEYNI
Dr
Seyyed
Mohammad;
Seyed, Sayyed
and Sayyid))
69.

МЕСГО
НА Советник на поранешниот претседател Махмуд 10.10.2011
РАЃАЊЕ:
Ахмадинеџад и портш рол на радикалната политнчка година
Рафсанџан, Керман фракција ЈЕКТА (YEKTA). Поранешен миннстер за
култура и нсламско насочување (2009-2013 година).
-WPR^Knpnvcm- нп гнпла-га нп
ДАТУМ
НА Поранешен притипкнк
РАЃАЊЕ:
1961 исламската оеволутла CIRGC1. тој учествуваше во
репресијата на новннарн.
година.

Порансшен градоначалник на вториот град по 23.3.2012
големина во Иран, Машхад, каде обнчно се извршуваат година
јавниге погубувања. Поранешен заменик_-министер за
внатрешни работи задолжен за полнтички прашања.
Тој бешебил одговорен за репресија на ли ш та кои
гласно гн бранедѕа нивните законски права,
НА вклучнтелно и слободата на шразување. Подоцна е
1967 иазначен за шеф на иранскиот Изборек комитет за
парламентаркнте гоборн во 2012 годнна и за
претседателскнге избори во 2013 годнна.

M'-ТТАЗАВИ MECTO
НА
ед
Солах РАЃАЊЕ: Фарсан,
(WORTA2AVI Тчар
Se yedSdat)
Махал-о-Бактнарн
(југ) - (Иран)
ДАТУМ
РАЃАЊЕ:
година.

73. Ф/\Х РА Д И
AJ(И
(F AHRADI
Ai )

Заменик шеф на Инспекторатот за правни работи и јавна 23.3.2012
инспекцкја при Миннстерството за правда на Техеран. година
Заменик обвинител на Карац. Одговорен за сериозки
прекршуванд на човековиге праѕа, вклучително и судења
иа кон е изречена смртна казка. Имашо голом број no
погубувања-во регнонот im Кароц вВо текот ка неговата
rhvHKimia како обвинктсл. имало голем 6ooi погубуванл
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75.

РАМЕЗАНИ
Голамхусенн
(RAMEZAN1
Gholamhossei
п)|

О д 2011 годнна, началннк на Разузнавачката служба на 23.3.2012
Министерстаото за одбрана, од ноември 2009 до март годика
2011 година: Команданг на Разузнавачката служба на
Пасдаран; од март 2008 година до ноември 2009 годика:
Заемник_-командант на Разузиавачката служба на
Пасдаран, од апрнл 2006 годнна до март 2008 година:
Раководигел на Службата за заштита и разузнавање на
Пасдаран. Вклучен во сузбивањето на слободата на
изразување, меѓу другото поврзан е и со оние кои се
одговорнн за апсења на блогерн/новинари во 2004
годнна н наводко имал улога и во сузбив&њс на
постизборните протести во 2009 годнна.

82.

САРАФРАЗ
Мухамед
(Д-р) (познат
како: Хаџ-ага
Сарафраз)
(SARAFRAZ
Mohammad
(Dt)
(зка:
Haj-agha
Sarafraz)

MECTO
HA Поранешен член нѕ Врховннот совет за киберпростор. 12.3.2013
РАЃАЊЕ: Техеран Поранешен претседател на Радиодифузијата на година
Исдамската Република Иран (ИРИБ) (Islam ic Republic
ДАТУМ
HA
o f Iran Broadcasting (IRIB)). Поранешен раководител на
РАЃАЊЕ:
IRIB World Service и Press TV, одговорен за сите
приближно 1963
програмскн одлукн. Тесно поврзан со државниот
година.
безбедносен апарат. Под негово раководство. Press TV,
заедно со ИРИБ, работедше со иранските безбедносни
М есто
на
служби к обвинители за емитување ма изнудени
живеење: Техеран
прнзканија на притвореннда,
вклучителио
и
Работно
меото:
прш нанија на новннарот и фнлмскиот стродуцеет од
Седиштето
на нракско-канадско потекло М азиар Бахари,
во
ИРИБ и Press TV,
неделната програма „Иран денес“ (Iran Today).
Техеран
Независниог радиодифузен опсратор ODCOM ја
казнуван Press TV со 100.000 британски фуити за
емитување ка прнзнанието н аБА Х А РИ во 2011 година,
кпр. finmn бипп енимено во затвог» полека Бахапи
бенгебил под прискла. Затоа, Сарафраз бешебид
поврзан со прекршување на правото на законско
поствлување и правично судење.
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година, 6 единица на полицијата на Исламската го д и н а
Република Иран која, од тогаш до почетокот на 2015
годнна, б е а е —била водена од страна на Есмаил
Ахмади-Мокадам
(Esmail
AJimadi-Moqaddain)
посочуван дека Киберполиццјата ќе се заиимава со
антиреволуционершпе н дисвдектскете гругш кон гн
користедѕа социјалните мрежи на ингернет во 2009
година за поттнкнувањв на протести против повторниот
избор на прстссдателот Махмуд Ахмадинеџад. Во
јануарн 2012 годнна, Киберполицијата издаваае иовн
насокн за ннтсрнет-кафутгњата со кои од корисннците
се барадоек да дадат личнн податоии во кафулињата
чии солственици потоа ќе ги чуваат во период од шест
месецн, како и свиденција на веб-страниците кои ги
посетиле.
Правилата
исто
така
наложуваат
сопствениш пе на кафулидага да инсталираат надзорни
камери и д а ги чуваат снимкнте во период од шест
месеци. Врз основа на овне новн правила може да-ое
табот се созд адат дн свн и ш кон властите м ож атда ги
употребат за пронаоѓање на активистите нли кое било
друго лнцс кос сс смета дека е закана no националквта
безбедност.
Во
ју н и
2012
годнна,
иранските
меднуми
известуваатн Ц дека Кнберполицијата ќе залочне
репрескја против внртуегшита приватни мрежи (VPNs).
Н а 30 октомври 2012 година, Киберполицијата го уапсн
блогерот Сатар Бехештн без налог за апсење з а , дејстаа
против нацнонапната безбедкост н& социјалните мрежи
н н а Фејсбук". Бехеогги ја критнкувадше иракската
влада во својот блог. Бехешти бешебил пронајдсн
мртов во неговата затворска ќелнја на 3 ноември 2012
годима и се верува дека бнл измачуван д о см рт од
страна на органнте на кнберполнцнјага

