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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υπόθεση του Ahmadreza 
Djalali στο Ιράν
(2021/2785(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως εκείνα της 17ης Δεκεμβρίου 
2020 σχετικά με το Ιράν, και ιδίως την υπόθεση της βραβευμένης με το Βραβείο 
Ζαχάρωφ του 2012 Nasrin Sotoudeh1, της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με το Ιράν, 
και ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των 
φυλακισμένων πολιτών της ΕΕ με διπλή ιθαγένεια2, της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά 
με το Ιράν, και ιδίως την υπόθεση της Nasrin Sotoudeh3, και της 31ης Μαΐου 2018 
σχετικά με την κατάσταση των φυλακισμένων πολιτών με διπλή ιθαγένεια ΕΕ-Ιράν στο 
Ιράν4,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις, της 18ης Μαρτίου 2021, της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με το Ιράν, με τις οποίες 
ζητείται η άμεση απελευθέρωση του δρα Ahmadreza Djalali και της 25ης Νοεμβρίου 
2020, με τις οποίες ζητείται από το Ιράν να σταματήσει την εκτέλεσή του, καθώς και τη 
γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας της για την αυθαίρετη κράτηση, της 24ης 
Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον Ahmadreza Djalali (Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν),

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, της 26ης Οκτωβρίου 
2020, όπου ζητείται λογοδοσία για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και την 
έκθεσή του, της 21ης Ιουλίου 2020, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,

– έχοντας υπόψη τον πέμπτο διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Ιράν της 9ης Δεκεμβρίου 
2020,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή, τα 
βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής μεταχείρισης, την ελευθερία της έκφρασης 
εντός και εκτός διαδικτύου και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966, 
στο οποίο το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος, και τις διασφαλίσεις κατά των 
βασανιστηρίων και των αυθαίρετων κρατήσεων που προβλέπονται στο ιρανικό 
Σύνταγμα,

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ιρανικών προεδρικών εκλογών της 18ης Ιουνίου 
2021,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0376.
2 ΕΕ C 171 της 6.5.2021, σ. 17.
3 ΕΕ C 388 της 13.11.2020, σ. 127.
4 ΕΕ C 76 της 9.3.2020, σ. 139.
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– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 
1948,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σουηδο-ιρανός υπήκοος δρ. Ahmadreza Djalali, ο οποίος 
ειδικεύεται στην τραυματολογία και είναι ακαδημαϊκός στο βελγικό πανεπιστήμιο Vrije 
Universiteit Brussel και στο ιταλικό πανεπιστήμιο Piemonte Orientale, συνελήφθη στις 
24 Απριλίου 2016 από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
καταδικάστηκε σε θάνατο με ψευδείς κατηγορίες κατασκοπείας τον Οκτώβριο του 2017 
μετά από κατάφωρα άδικη δίκη και βάσει ομολογίας που αποσπάστηκε με 
βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινή επικυρώθηκε από το Ανώτατο 
Δικαστήριο του Ιράν στις 17 Ιουνίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επιστολή του 
που έγραψε από τη φυλακή Evin στην Τεχεράνη, δήλωσε ότι είχε φυλακιστεί κατά τη 
διάρκεια ταξιδιού στο Ιράν, επειδή αρνήθηκε να κατασκοπεύσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενημερώθηκε από την Εισαγγελία στις 24 Νοεμβρίου 
2020 ότι επίκειται η εκτέλεσή του και ότι μεταφέρθηκε σε απομόνωση για 
περισσότερες από 100 ημέρες έως τον Απρίλιο του 2021, οπότε και μεταφέρθηκε σε μία 
από τις γενικές πτέρυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν του επετράπη να δέχεται 
επισκέψεις και να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις με την οικογένειά του στη 
Σουηδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη μεταφορά του σε γενική πτέρυγα η θανατική 
ποινή του δεν έχει μετατραπεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε διακοπτόμενη επικοινωνία 
με τον δικηγόρο του μόνο κατά τους τελευταίους επτά μήνες, χωρίς να έχει καμία 
επικοινωνία πριν από το διάστημα αυτό·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2017, η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων 
Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η στέρηση της 
ελευθερίας του δρα Ahmadreza Djalali – κατά παράβαση των άρθρων 3, 5, 8, 9, 10 και 
11 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των άρθρων 7, 
9, 10 και 14 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα – είναι 
αυθαίρετη και ζητεί την απελευθέρωσή του·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της υγείας του δρα Ahmadreza Djalali είναι 
κρίσιμη μετά από μήνες παρατεταμένης απομόνωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 
2016 δεν του έχει παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη από το εξωτερικό της φυλακής και 
αναγκάστηκε να παραμείνει σε δωμάτιο με έντονα φώτα συνεχώς αναμμένα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωματική και ψυχολογική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί 
σοβαρά έκτοτε, με συμπτώματα όπως στέρηση ύπνου, δραματική απώλεια βάρους και 
δυσκολία ομιλίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν φυλακίζει συστηματικά αλλοδαπούς προκειμένου να 
εκβιάζει ξένες κυβερνήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον δώδεκα υπήκοοι της 
ΕΕ κρατούνται αυθαίρετα στο Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλο-ιρανή 
ακαδημαϊκός Fariba Adelkhah, διευθύντρια ερευνών στο Sciences Po στο Παρίσι, 
κρατείται αυθαίρετα από τον Ιούνιο του 2019, αρχικά στη φυλακή Evin και στη 
συνέχεια υπό κατ’ οίκον περιορισμό από τον Οκτώβριο του 2020· λαμβάνοντας υπόψη 
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ότι ο Γάλλος φωτογράφος Benjamin Brière κρατείται αυθαίρετα από τις 26 Μαΐου 2020 
στη φυλακή Mashhad και ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατασκοπείας εναντίον του 
στις 30 Μαΐου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανο-ιρανή Nahid Taghavi 
κρατείται αυθαίρετα από τον Οκτώβριο του 2020 στη φυλακή Evin με αμφιλεγόμενες 
κατηγορίες περί εθνικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν δεν αναγνωρίζει 
τη διπλή ιθαγένεια, περιορίζοντας κατά συνέπεια την πρόσβαση που έχουν οι ξένες 
πρεσβείες στους πολίτες τους με διπλή ιθαγένεια·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν κρατά επίσης αυθαίρετα δικούς του πολίτες υπό άθλιες 
συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαστήρια συχνά αρνούνται στους 
κατηγορουμένους το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και περιορίζουν τις νομικές συμβουλές 
και τις επισκέψεις από προξενικές αρχές και οργανώσεις του ΟΗΕ και ανθρωπιστικές 
οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποινές συχνά βασίζονται σε αβάσιμους 
ισχυρισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστικό σύστημα και οι δικαστές του Ιράν 
απέχουν πολύ από το να είναι ανεξάρτητοι και δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιρανικές αρχές δεν έχουν διερευνήσει καταγγελίες για 
βασανιστήρια και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των κρατουμένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική παρενόχληση χρησιμοποιείται για τη φίμωση των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων ανά κάτοικο 
στον κόσμο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμμετέχουν συνεχώς σε 
διπλωματικές συνομιλίες για τη βελτίωση των σχέσεων με το Ιράν, οι οποίες οδήγησαν 
στην έγκριση του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης στις 18 Οκτωβρίου 2015· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση των σχέσεων υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αποτελεί βασικό στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των 
σχέσεων·

1. καλεί το Ιράν, υπό τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρό του, Ebrahim Raisi, να σταματήσει την 
επικείμενη εκτέλεση του Σουηδο-ιρανού ακαδημαϊκού δρα Ahmadreza Djalali, να του 
δώσει χάρη και να τον απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων, καθώς και να του 
επιτρέψει να επιστρέψει στην οικογένειά του στη Σουηδία· καταδικάζει απερίφραστα τα 
βασανιστήρια που υπέστη, την αυθαίρετη κράτησή του και τη θανατική ποινή που του 
επιβλήθηκε για αβάσιμες κατηγορίες, όπως τεκμηριώνεται στη γνώμη της ομάδας 
εργασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με 
την αυθαίρετη κράτηση το 2017· παροτρύνει το Ιράν, εν αναμονή των ανωτέρω, να του 
παράσχει αμέσως τακτική επαφή με την οικογένειά του και τον δικηγόρο του, να 
εγγυηθεί την ασφάλειά του και να του παράσχει επείγουσα και επαρκή ιατρική 
περίθαλψη· καλεί το Ιράν να σταματήσει να απειλεί την οικογένειά του στη Σουηδία 
και το Ιράν·

2. εκφράζει τη λύπη του για την πάγια πολιτική αυθαίρετης κράτησης υπηκόων της ΕΕ, 
του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών από το Ιράν με στόχο την απόσπαση 
πολιτικών ομολογιών·
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3. παροτρύνει το Ιράν να αποσύρει αμέσως όλες τις κατηγορίες κατά του δρα Ahmadreza 
Djalali, καθώς και όλων των υπηκόων της ΕΕ που κρατούνται αυθαίρετα, 
συμπεριλαμβανομένων των Γερμανών υπηκόων Nahid Taghavi και Jamshid Sharmahd, 
των Γάλλων υπηκόων Benjamin Brière και Fariba Adelkhah, με την τελευταία να 
εξακολουθεί να υπόκειται σε ταξιδιωτική απαγόρευση, και των Αυστριακών υπηκόων 
Kamran Ghaderi και Massud Mossaheb, καθώς και των υπηκόων του Ηνωμένου 
Βασιλείου Morad Tahbaz, Anoosheh Ashoori, Mehran Raoof και Nazanin Zaghari-
Ratcliffe, με την τελευταία να παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό·

4. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι, μετά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2020, κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν κατόρθωσε να επισκεφθεί 
τους αυθαίρετα κρατούμενους υπηκόους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του δρα 
Ahmadreza Djalali· επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή του προς τον ύπατο 
εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας/αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ) και τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσουν την εκτέλεση του δρα 
Ahmadreza Djalali·

5. καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής περαιτέρω στοχευμένων 
κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των 
αξιωματούχων και οντοτήτων του ιρανικού καθεστώτος που εμπλέκονται στην 
αυθαίρετη κράτηση και καταδίκη σε θάνατο υπηκόων της ΕΕ, μεταξύ άλλων, σε 
περίπτωση συνεχιζόμενης κράτησης του δρα Ahmadreza Djalali, χρησιμοποιώντας είτε 
το ισχύον καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά του Ιράν είτε 
το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (νόμος 
Magnitsky της ΕΕ)·

6. χαιρετίζει την προσθήκη, λόγω του ρόλου τους στη δολοφονία τουλάχιστον 303 
διαδηλωτών το 2019, οκτώ Ιρανών ατόμων και τριών ιρανικών οντοτήτων στο 
καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ στις 12 Απριλίου 2021, η οποία τους επέβαλε δέσμευση 
περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις· σημειώνει ότι είναι η πρώτη 
φορά από το 2013 που η ΕΕ λαμβάνει μια τέτοια απόφαση·

7. επαναλαμβάνει την έντονη αντίθεσή του στη θανατική ποινή σε όλες τις περιστάσεις 
και τονίζει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καμία ηθική, νομική ή θρησκευτική 
αιτιολόγηση· καλεί το Ιράν να θεσπίσει άμεσο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής 
ποινής, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της·

8. καλεί το Ιράν να απελευθερώσει επίσης τους πολιτικούς κρατούμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς 
κρατούνται αυθαίρετα αποκλειστικά και μόνο επειδή άσκησαν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους όσο αφορά την ελευθερία της έκφρασης, της πίστης, του 
συνεταιρίζεσθαι, της δημοσίευσης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, καθώς και την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· καλεί το Ιράν να διενεργήσει τη δέουσα έρευνα 
σχετικά με τους αξιωματούχους που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπερβολικής και 
θανατηφόρας βίας κατά των διαδηλωτών· καταγγέλλει τη συστηματική χρήση 
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παρατεταμένης κράτησης σε απομόνωση κατά παράβαση των διεθνών υποχρεώσεων 
του Ιράν·

9. παροτρύνει το Συμβούλιο να αναφέρει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στις διμερείς σχέσεις του με το Ιράν, σύμφωνα με τη δήλωση που εξέδωσαν από κοινού 
ο ΥΕ/ΑΠ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τον Απρίλιο του 2016· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συνεχίσει να αναδεικνύει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Ιράν· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της να ενισχύσουν την προστασία και τη στήριξη των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των γυναικών, μεταξύ άλλων μέσω επιχορηγήσεων 
έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου·

10. καλεί το Ιράν να επιτρέψει επισκέψεις και να συνεργαστεί πλήρως με όλες τις ειδικές 
διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του 
ΟΗΕ, στον ανώτατο ηγέτη και Πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς 
και στα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης (Majlis) του Ιράν.


