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Ábhar: Staid chearta an duine san Iaráin, go háirithe staid na bpríosúnach polaitiúil a daoradh 
chun báis

Tá staid chearta an duine san Iaráin tubaisteach i gcónaí. Gabhadh breis agus 12 000 duine agus 
maraíodh 1 500 duine ar a laghad nuair a bhris agóidí amach i mí na Samhna seo caite. Níl aon eolas 
fós ann faoi céard atá i ndán do go leor de na coinneálaithe. An 18 Nollaig 2019, ghlac Comhthionól 
Ginearálta na Náisiún Aontaithe rún lenar cáineadh réimeas na hIaráine den 66ú huair i leith sáruithe 
córasacha ar chearta an duine, lena n-áirítear gabháil threallach, coinneáil príosúnach, ciapadh 
mionlach eitneach agus srianta ar shaoirse cainte. An 19 Nollaig 2019, ghlac an Pharlaimint rún lenar 
cáineadh freagairt réimeas na hIaráine ar na hagóidí neamhfhoréigneacha i mí na Samhna 2019 
agus d’éiligh sí go saorfaí gan choinníoll gach agóideoir, cosantóir chearta an duine agus gach iriseoir 
a coinníodh faoi ghabháil. Tá tonnta nua gabhálacha tar éis an tír a scuabadh le roinnt míonna anuas. 
Gabhadh beirt mhac léinn de scothaicme na hIaráine, Ali Younesi agus Amir Hossein Moradi, agus 
tugadh bualadh dóibh an 10 Aibreán 2020 gan aon údar maith. Ina dhiaidh sin, d’eisigh freasúra na 
hIaráine ainmneacha 18 nduine eile a gabhadh le linn na n-agóidí a rinneadh le déanaí. Cúpla lá ó 
shin, sheas Cúirt Uachtarach na hIaráine le pianbhreitheanna an bháis i gcoinne Amir Hossein 
Moradi, Mohammad Rajabi agus Saeed Tamjidi a gabhadh ar chúiseanna polaitiúla le linn agóidí mhí 
na Samhna seo caite. Is minic a thugann an réimeas síos pionóis sciúrsála i gcoinne lucht agóide 
agus i gcoinne easaontach i measc daoine eile. Tá sé diúltaithe ag réimeas na hIaráine go dtí seo do 
theacht isteach Rapóirtéir Speisialta na Náisiún Aontaithe agus chuir sé sin isteach ar aon bhealach 
chun faireachán a dhéanamh ar staid chearta an duine san Iaráin.

1. Tá céasadh á dhéanamh ar dhaoine a gabhadh agus a coinníodh go héagórach, agus 
d’fhéadfadh pionós an bháis a bheith i ndán dóibh, fiú. Cad iad na tionscnaimh nithiúla agus 
phráinneacha atá beartaithe ag an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) a 
dhéanamh chun nach ndéanfar aon duine a chur chun báis, chun stop a chur leis an gcéasadh 
agus chun a áirithiú go scaoilfear réimeas na hIaráine na daoine a coinníodh agus a gabhadh go 
héagórach?

2. Cad iad na beartais réamhghníomhacha atá á meas ag an Aontas lena neartófaí cearta an duine 
san Iaráin agus lena n-áiritheofaí go mbeadh an tsaoirse ag muintir na hIaráine bailiú le chéile 
agus a gceart chun saoirse cainte a fheidhmiú in agóidí amach anseo gan iarmhairtí ón réimeas?

3. Cad iad na céimeanna atá glactha ag SEGS maidir le cásanna na bpríosúnach polaitiúil ar 
cuireadh pianbhreith báis orthu tar éis agóidí mhí na Samhna, lena n-áirítear Amir Hossein 
Moradi, Mohammad Rajabi agus Saeed Tamjidi, agus cad atá déanta aige mar fhreagairt ar chás 
Ali Younesi?

4. Tá tionchar agus cumhacht Chór Gharda na Réabhlóide Ioslamaí (IRGC) ag méadú. Tá na Stáit 
Aontaithe tar éis IRGC a liostú mar eagraíocht sceimhlitheoireachta. An ndéanfaidh AE 
amhlaidh, agus ról IRGC sa chniogbheartaíocht fhuilteach ar agóideoirí neamhfhoréigneacha i 
mí na Samhna á chur san áireamh? Cén tuairim atá ag AE go bhfuil méadú ag teacht ar an 
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gcumhacht atá ag IRGC na hIaráine i dtéarmaí chearta an duine agus an chaidrimh 
dhéthaobhaigh idir AE agus an Iaráin?

5. An smaoineoidh an Leas-Uachtarán/Ardionadaí ar chéimeanna a ghlacadh chun smachtbhannaí 
pearsanta spriocdhírithe a fhorchur orthu siúd atá freagrach as sáruithe tromchúiseacha ar 
chearta an duine, agus teachtaireacht shoiléir chinntitheach a thabhairt don Iaráin á rá go bhfuil 
an tAontas i gcoinne na staide sin?
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