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Θέμα: Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, και ιδίως η κατάσταση των 
πολιτικών κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν εξακολουθεί να είναι ζοφερή. Περισσότερα από 
12 000 άτομα έχουν συλληφθεί και τουλάχιστον 1 500 άτομα έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησαν 
οι διαδηλώσεις τον περασμένο Νοέμβριο. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την τύχη πολλών 
κρατουμένων. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο 
καταδίκαζε για 66η φορά το ιρανικό καθεστώς για συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων αυθαίρετες συλλήψεις, κρατήσεις, παρενόχληση εθνοτικών 
μειονοτήτων και περιορισμοί της ελευθερίας της έκφρασης. Στις 19 Δεκεμβρίου 2019, το Κοινοβούλιο 
ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδίκαζε την αντίδραση του ιρανικού καθεστώτος στις ειρηνικές 
διαδηλώσεις του Νοεμβρίου του 2019, και απαιτούσε να απελευθερωθούν άνευ όρων όλοι οι 
διαδηλωτές, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δημοσιογράφοι που κρατούνταν. 
Τους τελευταίους μήνες, νέα κύματα συλλήψεων σαρώνουν τη χώρα. Δύο επίλεκτοι Ιρανοί φοιτητές, ο 
Ali Younesi και ο Amir Hossein Moradi, συνελήφθησαν και ξυλοκοπήθηκαν στις 10 Απριλίου 2020 
χωρίς καμία αιτιολόγηση. Στη συνέχεια, η ιρανική αντιπολίτευση δημοσιοποίησε τα ονόματα 18 ακόμη 
ατόμων που συνελήφθησαν κατά τις πρόσφατες διαδηλώσεις. Πριν από λίγες ημέρες, το Ανώτατο 
Δικαστήριο του Ιράν επικύρωσε τις θανατικές ποινές των Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi και 
Saeed Tamjidi, που συνελήφθησαν με πολιτικές κατηγορίες κατά τις διαδηλώσεις του περασμένου 
Νοεμβρίου. Το καθεστώς επιβάλλει τακτικά ποινές μαστίγωσης σε διαδηλωτές και αντιφρονούντες, 
μεταξύ άλλων. Το Ιρανικό καθεστώς αρνείται μέχρι σήμερα την είσοδο σε Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ, 
και εμποδίζει κάθε μέσο παρακολούθησης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

1. Όσοι συνελήφθησαν και κρατούνται άδικα υποβάλλονται σε βασανιστήρια, και ορισμένοι από 
αυτούς ενδέχεται να αντιμετωπίζουν θανατική ποινή. Ποιες συγκεκριμένες και επείγουσες 
πρωτοβουλίες σχεδιάζει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για να 
αποτρέψει τυχόν εκτελέσεις, να σταματήσει τα βασανιστήρια και να εξασφαλίσει ότι το ιρανικό 
καθεστώς θα ελευθερώσει τα άτομα που έχουν συλληφθεί και κρατούνται άδικα;

2. Ποιες προορατικές πολιτικές εξετάζει η ΕΕ για να ενισχυθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν 
και για να εξασφαλιστεί ότι οι Ιρανοί θα μπορούν να απολαμβάνουν την ελευθερία του 
συνέρχεσθαι και να ασκούν το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου σε μελλοντικές 
διαδηλώσεις, χωρίς επιπτώσεις από το καθεστώς;

3. Ποια μέτρα έχει λάβει η ΕΥΕΔ όσον αφορά τις περιπτώσεις των πολιτικών κρατουμένων που 
έχουν καταδικαστεί σε θάνατο μετά τις διαδηλώσεις του Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των 
Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi και Saeed Tamjidi, και ποια ήταν η αντίδρασή της στην 
υπόθεση του Ali Younesi;

4. Η επιρροή και η ισχύς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) 
εξαπλώνεται. Οι ΗΠΑ έχουν κατατάξει το IRGC ανάμεσα στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Θα 
ακολουθήσει η ΕΕ το παράδειγμά τους, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του IRGC στην αιματηρή 
καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων τον Νοέμβριο; Πώς αντιλαμβάνεται η ΕΕ τον αυξανόμενο 
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έλεγχο που ασκεί το IRGC στην εξουσία στο Ιράν σε συνάρτηση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις διμερείς σχέσεις ΕΕ-Ιράν;

5. Θα εξετάσει ο ΑΕ/ΥΕ τη λήψη μέτρων για την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων κατά προσώπων 
που ευθύνονται για κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στέλνοντας έτσι στο 
Ιράν το σαφές και αποφασιστικό μήνυμα ότι η ΕΕ αντιτάσσεται σε αυτή την κατάσταση;
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