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Tárgy: Az iráni emberi jogi helyzet, különös tekintettel a halálra ítélt politikai foglyok helyzetére

Az iráni emberi jogi helyzet,továbbra is lesújtó. A tavaly novemberben kirobbant tiltakozások során 
több mint 12 000 személyt tartóztattak le, és legalább 1 500 ember vesztette életét. Sok fogvatartott 
sorsáról még mindig nem áll rendelkezésre információ. Az ENSZ Közgyűlése 2019. december 18-án 
határozatot fogadott el, amelyben 66. alkalommal ítélte el az iráni rezsimet az emberi jogok 
szisztematikus megsértése miatt, ideértve az önkényes letartóztatásokat, a foglyok fogva tartását, az 
etnikai kisebbségek zaklatását és a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását. 2019. 
december 19-én a Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben elítéli az iráni rezsimnek a 2019. 
novemberi erőszakmentes tiltakozásokra adott válaszát, és követeli, hogy a fogva tartott tüntetőket, 
emberijog-védőket és újságírókat feltétel nélkül bocsássák szabadon. Az elmúlt hónapokban újabb 
letartóztatási söpörtek végig az országon. Egy neves iráni egyetem két hallgatóját, Ali Younesit és 
Amir Hossein Moradit 2020. április 10-én mindenféle indokolás nélkül letartóztatták és megverték. Az 
iráni ellenzék ezt követően közzé tette 18 másik, a közelmúltbeli tiltakozások során letartóztatott 
személy nevét. Néhány nappal ezelőtt az Iráni Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta a halálbüntetést 
Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi és Saeed Tamjidi ellen, akiket a tavaly novemberi 
tüntetések során politikai vádak alapján tartóztattak le. A rezsim többek között rendszeresen ítél 
korbácsolásra tüntetőket és másként gondolkodókat. Az iráni rezsim eddig megtagadta az ENSZ 
különleges előadójának belépését, és akadályozta az iráni emberi jogi helyzet nyomon követésének 
bármely eszközét.

1. A jogtalanul letartóztatott és fogva tartott személyeket kínzásnak vetik alá, és néhányukat akár 
halálbüntetéssel is sújthatják. Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) milyen konkrét 
kezdeményezéseket tervez a kivégzések végrehajtásának megelőzése, a kínzások leállítása, és 
annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy az iráni rezsim szabadon engedje azokat a 
személyeket, akiket jogtalanul elfogtak és letartóztattak?

2. Az EU milyen proaktív politikákat vesz fontolóra, amelyek erősítenék az emberi jogokat Iránban 
és biztosítanák, hogy az irániak a jövőbeli tiltakozások során a rezsim megtorló akciói nélkül 
gyakorolhassák a gyülekezési szabadságot és jogukat a szólásszabadsághoz?

3. Az EKSZ milyen lépéseket tett a politikai foglyok, köztük Amir Hossein Moradi, Mohammad 
Rajabi és Saeed Tamjidi ügyében, akiket a novemberi tiltakozások után halálra ítéltek, és milyen 
válaszlépést tett Ali Younesi ügyével kapcsolatban?

4. Az Iszlám Forradalmi Gárda befolyása és hatalma egyre nagyobb. Az Egyesült Államok terrorista 
szervezetként jegyzékbe vette az Iszlám Forradalmi Gárdát. Követni fogja-e az EU a példát, 
figyelembe véve az Iszlám Forradalmi Gárda szerepét a novemberi erőszakmentes tüntetőkkel 
szembeni véres fellépésben? Hogyan vélekedik az EU arról, hogy az Iráni Forradalmi Gárda 
egyre nagyobb hatalmat gyakorol Iránban az emberi jogok és az EU–Irán kétoldalú kapcsolatok 
tekintetében?
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5. A főképviselő/alelnök fontolóra vesz-e olyan intézkedéseket, amelyek célzott, személyre szóló 
szankciókkal sújtanák azokat, akik felelősek az emberi jogok súlyos megsértéséért, 
egyértelmúen és határozottan Irán tudomására hozva, hogy az EU ellenzi a fenti helyzetet?
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