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Betreft: De mensenrechtensituatie in Iran, in het bijzonder de situatie van politieke gevangenen 
die ter dood veroordeeld zijn

De mensenrechtensituatie in Iran is onverminderd dramatisch slecht. Bij de demonstraties van 
afgelopen november zijn meer dan 12 000 mensen opgepakt en zijn ten minste 1 500 mensen 
gedood. Er is nog altijd geen informatie over het lot van veel van de gearresteerden. Op 18 december 
2019 heeft de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aangenomen waarin het Iraanse 
regime voor de 66e keer wordt veroordeeld voor stelselmatige mensenrechtenschendingen, 
waaronder arbitraire arrestaties, de detentie van gevangene, de intimidatie van etnische minderheden 
en de inperking van de vrijheid van meningsuiting. Op 19 december 2019 heeft het Parlement een 
resolutie aangenomen waarin het de reactie van het Iraanse regime op de vreedzame demonstraties 
van november 2019 veroordeelt en erop aandringt dat alle opgepakte demonstranten, 
mensenrechtenactivisten en journalisten onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. De voorbije maanden 
zijn er in Iran opnieuw grote aantallen mensen gearresteerd. Twee Iraanse elitestudenten, Ali Younesi 
en Amir Hossein Moradi, zijn op 10 april 2020 zonder enige rechtvaardiging opgepakt en geslagen. 
De Iraanse oppositie heeft daarna de namen van nog eens 18 mensen openbaar gemaakt die tijdens 
de recente demonstraties zijn opgepakt. Een aantal dagen geleden heeft de Hoge Raad van Iran de 
terdoodveroordelingen van Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi en Saeed Tamjidi, die tijdens de 
demonstraties van afgelopen november op politieke gronden gearresteerd waren, bekrachtigd. Het 
regime veroordeelt - onder andere - demonstranten en dissidenten regelmatig tot zweepslagen. Het 
Iraanse regime weigert tot nu toe de Speciale Afgezant van de VN tot het land toe te laten en 
bemoeilijkt op alle mogelijke manieren de monitoring van de mensenrechtensituatie in het land.

1. Degenen die onterecht gearresteerd zijn en vastgehouden worden, worden gefolterd en een 
aantal van hen hangt mogelijkerwijs de doodstraf boven het hoofd. Welke concrete en urgente 
initiatieven gaat de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) ontplooien om te voorkomen 
dat het tot executies komt, een eind te maken aan foltering en ervoor te zorgen dat het Iraanse 
regime degenen die onterecht gearresteerd zijn en vastgehouden worden, vrijlaat?

2. Welke proactieve maatregelen overweegt de EU om de mensenrechtensituatie in Iran te 
verbeteren en te bewerkstelligen dat de Iraanse bevolking bij volgende demonstraties zonder 
repercussies van het regime haar recht van vergadering en van vrije meningsuiting kan 
uitoefenen?

3. Wat heeft de EDEO ondernomen ten aanzien van de gevallen van de politieke gevangenen die 
na de demonstraties in november te dood zijn veroordeeld, waaronder Amir Hossein Moradi, 
Mohammad Rajabi en Saeed Tamjidi, en wat heeft de EDEO gedaan in reactie op het geval van 
Ali Younesi?

4. De invloed en de macht van het Korps van de Islamitische Revolutionaire Garde (KIRG) neemt 
toe. De VS heeft het KIRG op de lijst van terroristische organisaties gezet. Gaat de EU hetzelfde 
doen, gezien de rol van het KIRG bij de met geweld neergeslagen vreedzame demonstraties in 
november? Hoe beoordeelt de EU de toenemende macht van het KIRG binnen het Iraanse 
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krachtenveld, in het bijzonder wat de mensenrechtensituatie en de bilaterale betrekkingen tussen 
de EU en Iran betreft?

5. Overweegt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger stappen te ondernemen om gerichte 
persoonlijke sancties op te leggen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor ernstige 
mensenrechtenschendingen, en daarmee een heldere en krachtige boodschap te geven aan Iran 
dat de EU deze situatie niet accepteert?
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