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Przedmiot: Sytuacja w zakresie praw człowieka w Iranie, w szczególności sytuacja więźniów 
politycznych skazanych na karę śmierci

Sytuacja w zakresie praw człowieka w Iranie jest nadal zatrważająca. Od wybuchu protestów w 
listopadzie ubiegłego roku aresztowano ponad 12 000 osób, a co najmniej 1 500 poniosło śmierć. 
Nadal nie ma informacji o losie wielu zatrzymanych osób. 18 grudnia 2019 r. Zgromadzenie Ogólne 
ONZ po raz 66 przyjęło rezolucję potępiającą reżim irański za systematyczne łamanie praw 
człowieka, w tym arbitralne aresztowania, przetrzymywanie więźniów, nękanie mniejszości etnicznych 
i ograniczanie wolności słowa. 19 grudnia 2019 r. Parlament przyjął rezolucję, w której potępił reakcję 
reżimu irańskiego na pokojowe protesty w listopadzie 2019 r. i zażądał bezwarunkowego uwolnienia 
wszystkich demonstrantów, obrońców praw człowieka i dziennikarzy przetrzymywanych w areszcie. 
W ostatnich miesiącach przez kraj przetoczyła się nowa fala aresztowań. 10 kwietnia 2020 r. 
aresztowano i pobito bez żadnego uzasadnienia dwóch wyróżniających się studentów irańskich 
Aliego Younesiego i Amira Hosseina Moradiego. Później opozycja irańska podała nazwiska 18 innych 
osób aresztowanych podczas niedawnych protestów. Kilka dni temu Sąd Najwyższy Iranu podtrzymał 
wyroki śmierci wobec Amira Hosseina Moradiego, Mohammada Rajabiego i Saeeda Tamjidiego, 
aresztowanych pod zarzutami politycznymi podczas protestów w listopadzie ubiegłego roku. Reżim 
regularnie nakłada wyroki chłosty między innymi na demonstrantów i dysydentów. Reżim irański jak 
dotąd odmawia wstępu specjalnemu sprawozdawcy ONZ i utrudnia wszelkie próby monitorowania 
sytuacji w zakresie praw człowieka w Iranie.

1. Osoby niesłusznie aresztowane i przetrzymywane poddawane są torturom, a niektórym z nich 
może grozić nawet kara śmierci. Jakie konkretne i pilne inicjatywy zamierza podjąć Europejska 
Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), aby zapobiec egzekucjom, położyć kres stosowaniu tortur 
i zapewnić uwolnienie przez reżim irański osób niesłusznie zatrzymanych i aresztowanych?

2. Jakie proaktwne strategie planuje UE, które wzmocniłyby prawa człowieka w Iranie i 
zagwarantowałyby Irańczykom możliwość korzystania podczas protestów w przyszłości z prawa 
do wolności zgromadzeń i wolności słowa bez reperkusji ze strony reżimu?

3. Jakie kroki podjęła ESDZ w sprawie więźniów politycznych skazanych na karę śmierci po 
listopadowych protestach, w tym w sprawie Amira Hosseina Moradiego, Mohammada Rajabiego 
i Saeeda Tamjidiego, i co zrobiła w reakcji na sprawę Aliego Younesiego?

4. Wpływy i władza Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej rosną. Stany Zjednoczone zaliczyły 
Strażników Rewolucji do organizacji terrorystycznych. Czy UE pójdzie za tym przykładem, biorąc 
pod uwagę rolę Strażników Rewolucji w krwawych atakach na pokojowo nastawionych 
demonstrantów w listopadzie? Jak UE postrzega dążenie Strażników Rewolucji do wzmocnienia 
ich władzy w Iranie w kontekście praw człowieka i stosunków dwustronnych między UE a 
Iranem?

5. Czy wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel rozważa podjęcie kroków w celu 
nałożenia ukierunkowanych sankcji na osoby odpowiedzialne za poważne naruszenia praw 
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człowieka, co stanowiłoby dla Iranu wyraźny i zdecydowany sygnał, że UE sprzeciwia się tej 
sytuacji?
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