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Burger in Iraanse cel
Over het lot van Ab-
doullah Al-Mansouri,
in 2006 gevangen ge-
zet in Iran, bestaat
nog veel onduidelijk-
heid. De straf van de-
ze ingezetene van
Maastricht is moge-
lijk gehalveerd tot 15
jaar. Het stadsbestuur
vraagt bewijzen van
een eerlijk proces.

door Siebrand Vos

N atuurlijk is de onzeker-
heid bij tijd en wijle on-
draaglijk voor de familie
in Maastricht, zegt Ad-

nan Al-Mansouri. Zijn vader Ab-
doullah Al-Mansouri zit sinds drie
jaar in Iran gevangen. In een land
met een huiveringwekkende repu-
tatie op het gebied van mensen-
rechten, waarover Amnesty Interna-
tional al decennia lang gedetail-
leerd rapporteert. Nog steeds be-
staat veel onduidelijkheid over het
proces waarin hij zou zijn veroor-
deeld. Zo ook over zijn lot. Adnan:
„Er zijn perioden geweest dat hij
ons één keer per maand mocht bel-
len, soms ook hoorden we een half
jaar niets.”

Adnan Al-Mansouri is deze maan-
dag naar het stadhuis in Maastricht
gekomen. Voorzitter Eduard Na-
zarski van Amnesty International
Nederland en burgemeester Gerd
Leers geven hier de aftrap voor een
nieuwe actie. Doel: internationaal
de aandacht blijven vestigen op het
lot van Abdoullah Al-Mansouri.
Want: zonder aandacht kan het le-
ven van dit soort gevangen zomaar
aan een zijden draadje hangen,
leert de ervaring van de mensen-
rechtenorganisatie.
Abdoullah Al-Mansouri (1946)
vluchtte in 1988 met zijn gezin
naar Nederland, nadat hij in Iran
ter dood was veroordeeld. Hij ves-
tigde zich in Maastricht, kreeg de
Nederlandse nationaliteit, sloot
zich aan bij GroenLinks en werd
zelfs koninklijk onderscheiden. Dat
laatste wegens zijn inzet voor me-
de-vluchtelingen en Amnesty Inter-
national.
Abdoullah Al-Mansouri, oud-luite-
nantgeneraal in het Iraanse leger, is
echter nog steeds voorzitter van de
Ahwaz Liberation Organisation.
Een beweging die zich inzet voor
onafhankelijkheid van de goed-
deels Arabische en olierijke provin-
cie Khuzestan (Arbabische inwo-
ners spreken van ‘Ahwaz’, dat vier-

duizend jaar geleden al bestond).
Het Iraanse bewind onderdrukt de
grote Arabische minderheid, beves-
tigt Amnesty International.
De onzekerheid voor de familie be-
gon in mei 2006, toen Al-Mansouri
in Damascus (Syrië) werd opge-
pakt en aan Iran uitgeleverd. Hij
was volgens zijn familie in Damas-
cus om vluchtelingen uit Ahwaz te
helpen. Even werd gevreesd dat hij
meteen was geëxecuteerd. Toen
Amnesty International een publici-
teitscampagne begon - gesteund
door de Nederlandse regering, het
Maastrichtse stadsbestuur, parle-
mentariërs en strafpleiter Gerard
Spong - liet het regime weten dat
Abdoullah nog leeft.
Het hoe en waarom van zijn arres-
tatie en de aard van het proces ble-
ven goeddeels onduidelijk. De fami-
lie kon en kan slechts gissen. Het ar-
gument dat hij, Nederlander inmid-
dels, op een illegaal Iraans paspoort
had gereisd, leek hoe dan ook verge-
zocht.
Burgemeester Leers trok naar de
Iraanse ambassadeur. Hij vroeg in
felle bewoordingen om duidelijk-
heid over het lot van Al-Mansouri,
per slot van rekenening een ingeze-
tene van Maastricht. Pas begin
2009 werd bekendgemaakt dat
Al-Mansouri tot dertig jaar cel was

veroordeeld. Geen woord evenwel
over het proces. Vandaar dat Am-
nesty het publicitaire vuur bran-
dend probeert te houden.
Gistermorgen, kort voor aanvang
van een nieuwe publiciteitscampag-
ne, had Leers telefonisch contact
met de Iraanse ambassade. „Men
beweerde dat kon worden aange-
toond dat er een deugdelijk proces
was geweest. Laat maar komen, die
stukken, zei ik. Ze zouden het op
de fax zetten.”
Al-Mansouri had, zo meldde de am-
bassade telefonisch, zelfs hoger be-
roep kunnen aantekenen. Daarin
zou zijn straf zijn gehalveerd tot 15
jaar.
Zoon Adnan reageert in eerste in-
stantie sceptisch op het nieuws.
„Toen ik hem veertien dagen gele-
den aan de lijn had, zei hij hele-
maal niets over een hoger beroep
of rechterlijke uitspraak. Dat is dan
toch vreemd. De ambassade heeft
al eerder dingen verteld die niet
kloppen. Het lijkt alsof men de
campagne van Amnesty voor wil
zijn.”
Ook Adnan is aangesloten bij de
Ahwaz Liberation Organisation.
Dat is, vergeleken met Koerdische
en Palestijnse bevrijdingsorganisa-
ties, een militair machteloze club.
De strijd is bij gebrek aan middelen

voornamelijk politiek van aard, al
zou de organisatie in 1980 een aan-
slag op de Iraanse ambassade in
Londen hebben gepleegd. Adnan
komt er rond vooruit: „Als wij
tanks zouden hebben, zouden wij
die gebruiken om op te komen
voor onze rechten. Maar die heb-
ben we niet. Wij beperken ons
noodgedwongen tot een politieke
strijd. Dat blijkt ook uit de feiten:
wie heeft er de afgelopen 84 jaar -
zolang duurt de strijd nu al - over
wapenfeiten van ons gehoord? Die
zijn er nauwelijks geweest.”
Het Iraanse bewind daarentegen
gaat met sommige van zijn minder-
heden om gelijk Stalin in de voor-
malige Sovjet-Unie: gedwongen de-

portaties en onteigeningen van boe-
ren, in combinatie met het importe-
ren van niet-Arabieren en schendin-
gen van de mensenrechten.
Leers wil zich niet uitlaten over
wat Al-Mansouri al dan niet heeft
gedaan. „Al-Mansouri is een ingeze-
tene van onze stad en heeft als ie-
der ander recht op een behoorlijk
proces met behoorlijke rechtsbij-
stand. Ook in Iran. Wij hebben het
recht daarvan bewijs te vragen.
Puur op grond van het rechtvaar-
digheidsbeginsel. Wij laten onze
burgers niet in de steek.”

Zie voor een filmpje van de
Maastrichtse aftrap van de actie
www.limburger.nl

ABDOULLAH AL-MANSOURI
� Abdoullah Al-Mansouri vluchtte in 1988 met zijn gezin naar Nederland, na-

dat hij in Iran ter dood was veroordeeld. Hij vestigde zich in Maastricht.
� Al-Mansouri is voorzitter een organisatie die streeft naar onafhankelijkheid

van de Arabische regio Ahwaz. In mei 2006 is hij in Syrië opgepakt en uit-
geleverd aan Iran, waar hij onlangs tot dertig jaar cel zou zijn veroordeeld.

Zoon Adnan
De familie lijdt inmiddels drie jaar onder een bij tijden ondraaglijke onzekerheid over het
lot van Al-Mansouri. Zoon Adnan: „Er zijn periodes geweest dat hij één keer per maand
belde, soms hoorden we een half jaar niets. Veertien dagen geleden sprak ik hem en toen
heeft hij niets gezegd over een hoger beroep.”

Echtgenote Sabri en dochter Salma AAl-Mansouri namen deel aan een wake op de Servaasbrug voor Abdoullah Al-Mansouri.  foto Loraine Bodewes


