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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βίαιη καταστολή των 
πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν
(2019/2993(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν, ιδίως τα 
ψηφίσματα της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με το Ιράν,  την κατάσταση των 
υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και την φυλάκιση δύο ατόμων με διπλή 
ΕΕ-Ιράν ιθαγένεια1, της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το Ιράν, ιδίως την περίπτωση 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων2, της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά 
με το Ιράν, ιδίως την υπόθεση Nasrin Sotoudeh3, της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την 
κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ΕΕ-Ιράν ιθαγένεια στο Ιράν4, 
της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν5, της 8ης 
Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή6, και της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά 
με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία7,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου  Εκπροσώπου 
της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), 
Josep Borrell Fontelles, εξ ονόματος της ΕΕ, της 8ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις 
πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΑΠ/ΥΕ, στις 21 Νοεμβρίου 2019, 
σχετικά με τις  εξελίξεις στο Ιράν,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα 
βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με ημερομηνία 30 
Ιανουαρίου 2019,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με 
την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, της 
8ης Φεβρουαρίου 2019,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0019.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0204.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0525.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0231.
5 ΕΕ C 408 της 30.11.2017, σ. 39.
6 ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 41.
7 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 86.
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– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Νοεμβρίου 2019, διαδηλώσεις ξεκίνησαν σε 
περισσότερες από 100 τοποθεσίες στο Ιράν αφού ανακοινώθηκε ότι η τιμή του 
καυσίμου θα αυξανόταν κατά 50 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαμαρτυρίες 
αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή και υπερβολική χρήση βίας από τις ιρανικές 
δυνάμεις ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά άοπλων διαδηλωτών οι 
οποίοι δεν αποτελούσαν άμεση απειλή και οι οποίοι, εικάζεται, ότι πυροβολήθηκαν με 
σκοπό τη θανάτωσή τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 
304 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, 
ενώ χιλιάδες διαδηλωτές, καθώς και δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και φοιτητές έχουν συλληφθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιρανικές 
δυνάμεις ασφαλείας εξακολουθούν να πραγματοποιούν επιδρομές για να συλλάβουν 
ανθρώπους με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς με τις διαδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως τον αριθμό των νεκρών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Νοεμβρίου 2019, οι ιρανικές αρχές εφήρμοσαν ένα 
σχεδόν συνολικό κλείσιμο των επικοινωνιών στο διαδίκτυο, αποκλείοντας σχεδόν όλα 
τα μέσα διαδικτυακών επικοινωνιών για τα άτομα εντός του Ιράν, με αποτέλεσμα να 
παρεμποδίζεται οιαδήποτε ροή πληροφοριών που σχετίζεται με την απάνθρωπη 
καταστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο των διαδικτυακών επικοινωνιών 
αποτελεί παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην πρόσβαση σε πληροφορίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί κρατούμενοι εξακολουθούν να είναι θύματα βίαιης 
εξαφάνισης ή κρατούνται αυθαίρετα και δεν έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο της επιλογής 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
ορισμένοι κρατούμενοι έχουν υποστεί βασανιστήρια και άλλες μορφές 
κακομεταχείρισης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας συνδέονται με την 
αύξηση της τιμής των καυσίμων, η οποία, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, ήταν 
αναγκαία λόγω της αρνητικής επίπτωσης των κυρώσεων των ΗΠΑ στους πόρους της 
χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τον 
αρνητικό αντίκτυπο των μονομερών εξαναγκαστικών μέτρων στην άσκηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η χρήση οικονομικών κυρώσεων για πολιτικούς σκοπούς 
παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους κανόνες της διεθνούς συμπεριφοράς, και 
η εξωεδαφική εφαρμογή μονομερών κυρώσεων αντιβαίνει σαφώς στο διεθνές δίκαιο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση του Ιράν προέβη 
σε σοβαρή καταστολή των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, του 
συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, μεταξύ άλλων και στη φυλάκιση 
ατόμων που ασκούσαν ειρηνικά κριτική σχετικά με ψευδείς κατηγορίες περί εθνικής 
ασφάλειας·
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολυάριθμες εκθέσεις σχετικά με τις απάνθρωπες 
και ταπεινωτικές συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές και την έλλειψη επαρκούς 
πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κράτησης, με σκοπό τον 
εκφοβισμό, την τιμωρία ή τον εξαναγκασμό των κρατουμένων, κατά παράβαση των 
προτύπων ελάχιστων κανόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των 
κρατουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, οι κρατούμενοι που βρίσκονται υπό κράτηση από το Υπουργείο Πληροφοριών 
και τη Φρουρά της Επανάστασης υποβάλλονται συστηματικά σε παρατεταμένη 
απομόνωση γεγονός που ισοδυναμεί με βασανιστήριο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι μηχανισμοί για τη διασφάλιση της 
λογοδοσίας στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος και ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πολιτικοποίηση των δικαστών, ιδίως 
εκείνων που ασκούν την προεδρία των επαναστατικών δικαστηρίων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δικαστική παρενόχληση χρησιμοποιείται για τη φίμωση των υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει λάβει περιοριστικά μέτρα που συνδέονται με 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν δέσμευση 
περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση χορήγησης θεώρησης για πρόσωπα και 
οντότητες που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καθώς και απαγόρευση των εξαγωγών στο Ιράν εξοπλισμού που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή και εξοπλισμού για την παρακολούθηση των 
τηλεπικοινωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά επικαιροποιούνται τακτικά 
και παραμένουν σε ισχύ·

1. καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη καταστολή των διαδηλωτών· καλεί τις 
ιρανικές αρχές να σεβαστούν τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, του 
συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και να επιδείξουν τη μέγιστη 
αυτοσυγκράτηση στη διαχείριση των διαδηλώσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς 
διεθνείς κανόνες και πρότυπα· επιμένει ότι οι ιρανικές αρχές πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως με το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά 
δικαιώματα, στο οποίο το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος·

2. καλεί τις ιρανικές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τους διαδηλωτές, 
καθώς και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους 
που τελούν, επί του παρόντος, υπό κράτηση· καλεί τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν 
τη διεξαγωγή ταχείας, αμερόληπτης και ανεξάρτητης έρευνας για τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από την έναρξη των διαδηλώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών για κακομεταχείριση κατά την κράτηση, 
καθώς και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι·

3. καταδικάζει την απόφαση των ιρανικών αρχών να αποκλείσουν την πρόσβαση μέσω 
διαδικτύου στα παγκόσμια δίκτυα, που παρεμπόδισε την επικοινωνία και ελεύθερη ροή 
πληροφοριών των ιρανών πολιτών· υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν 
σαφή παραβίαση της ελευθερίας του λόγου·

4. καλεί τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των κρατουμένων σε 
δέουσα διαδικασία και δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
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εκπροσώπησης από δικηγόρο της επιλογής τους·

5. τονίζει ότι οι αρχές της Νικαράγουας πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια και τη 
σωματική και ψυχολογική ευημερία όλων των κρατουμένων, και να παρέχουν σε 
αυτούς επαρκή ιατρική περίθαλψη· καλεί τις ιρανικές αρχές να διερευνήσουν όλες τις 
καταγγελίες για κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια κράτησης και να προσαγάγουν τους 
δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης·

6. επιμένει εκ νέου στη σημασία της ταχείας σύστασης αντιπροσωπείας της ΕΕ στην 
Τεχεράνη, η οποία θα ενισχύσει, μεταξύ άλλων, την ικανότητα της ΕΕ να 
παρακολουθεί επιτόπου την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
συνεργάζεται με τους ιρανούς ομολόγους της και την τοπική κοινωνία των πολιτών·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεχίσει να 
συμπεριλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού 
επιπέδου ΕΕ-Ιράν·

8. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ζητήσουν επειγόντως ειδική σύνοδο του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ο 
κατάλληλος έλεγχος της καταστολής των διαδηλωτών από το Ιράν και, στη σύνοδο 
αυτή, να προτείνουν μια ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς για σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία θα αναφέρει τα πορίσματα και τις 
συστάσεις της στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

9. καλεί τις ιρανικές αρχές να επεκτείνουν μια πάγια πρόσκληση σε όλες τις ειδικές 
διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και να συνεργαστούν 
προορατικά· τις παροτρύνει να επιδείξουν ιδιαίτερη πρόνοια προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για 
την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ισλαμική δημοκρατία του Ιράν·

10. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στους βραβευθέντες με το Βραβείο 
Ζαχάρωφ Nasrin Sotoudeh και Jafar Panahi· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή η Nasrin Sotoudeh, η οποία εκτίει ποινή 33 ετών 
και 148 μαστιγώσεων, και επιμένει για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της· 
καλεί τις ιρανικές αρχές να άρουν την ταξιδιωτική απαγόρευση που έχει επιβληθεί στον 
Jafar Panahi από το 2010·

11. καταγγέλλει τον αντίκτυπο των δευτερογενών κυρώσεων από τις ΗΠΑ και επιμένει στο 
γεγονός ότι το εξωεδαφικό αποτέλεσμα των κυρώσεων αντίκειται στο διεθνές δίκαιο· 
καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει μια οριζόντια πρωτοβουλία για τη διερεύνηση 
διαφόρων τρόπων για τη μείωση της τρωτότητας της ΕΕ στις δευτερογενείς κυρώσεις 
των τρίτων χωρών·

12. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του προς το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης 
(ΚΟΣΔ), παρά τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβαν 
χώρα τις εν λόγω εβδομάδες, ως κρίσιμο στοιχείο για τη διακοπή της διάδοσης των 
πυρηνικών όπλων, την επίτευξη περιφερειακής σταθερότητας και την ενίσχυση της 
διεθνούς ειρήνης· εκφράζει τη λύπη του για τις τελευταίες ανακοινώσεις ότι το Ιράν 
προβαίνει σε επανέναρξη δραστηριοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου· καλεί το Ιράν να 
ακυρώσει όλα τα μέτρα που δεν συνάδουν με το ΚΟΣΔ και παροτρύνει όλα τα μέρη να 
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συμμορφωθούν πλήρως με τους όρους της συμφωνίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
επίτευξη των οικονομικών οφελών που περιγράφονται στη συμφωνία·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση, στην 
Κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, και στο Γραφείο του Ανώτατου 
Ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.


