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Resolucija Evropskega parlamenta o odzivu EU na proteste in usmrtitve v Iranu
(2023/2511(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Iranu, zlasti z dne 6. oktobra 2022 o smrti 
Žine Mahse Amini in zatiranju protestnic in protestnikov za pravice žensk v Iranu1 in z 
dne 17. februarja 2022 o smrtni kazni v Iranu2, ter vseh drugih resolucij o razmerah na 
področju človekovih pravic v Iranu,

– ob upoštevanju resolucije Tretjega odbora generalne skupščine OZN z dne 16. 
novembra 2022 o človekovih pravicah v Iranu,

– ob upoštevanju izjave Urada visokega komisarja za človekove pravice z dne 6. januarja 
2023,

– ob upoštevanju izjave strokovnjakov OZN z dne 11. novembra 2022, v kateri pozivajo 
Iran, naj preneha izrekati smrtne kazni za mirne protestnike,

– ob upoštevanju posebnega zasedanja Sveta OZN za človekove pravice o Islamski 
republiki Iran, ki je potekalo 24. novembra 2022, in resolucije, sprejete na tem 
zasedanju,

– ob upoštevanju poročil posebnega poročevalca OZN za stanje glede človekovih pravic 
Islamski republiki Iran z dne 22. septembra 2022, 18. junija 2022, 13. januarja 2022 in 
11. januarja 2021,

– ob upoštevanju izjave zunanjih ministrov skupine G7 z dne 4. novembra 2022,

– ob upoštevanju sklepov Sveta EU za zunanje zadeve z dne 12. decembra 2022,

– ob upoštevanju sankcij proti iranskim posameznikom in subjektom, ki jih je Svet EU 
sprejel 12. aprila 2021, 17. oktobra 2022, 20. oktobra 2022 in 14. novembra 2022, ter 
izvedbenega sklepa Sveta (SZVP) 2022/2433 z dne 12. decembra 20223,

– ob upoštevanju sankcij Islamske republike Iran proti evropskim in britanskim 
subjektom in posameznikom,

– ob upoštevanju izjav uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje z dne 7. 
januarja 2023 o nedavnih usmrtitvah Mohameda Mehdija Karamija in Sejeda 
Mohameda Hoseinija, z dne 8. decembra 2022 o usmrtitvi Mohsena Šekarija in z dne 
15. januarja 2023 o usmrtitvi Alireze Akbarija,

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2022)0352.
2 UL C 342, 6.9.2022, str. 286.
3 Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2022/2433 z dne 12. decembra 2022 o izvajanju Sklepa 2011/235/SZVP o 
omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu. UL L 318I, 12.12.2022, str. 36.
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– ob upoštevanju izjave visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko v imenu Evropske unije o Iranu z dne 25. septembra 2022 in izjave uradne 
govorke Evropske službe za zunanje delovanje z dne 19. septembra 2022 o smrti Žine 
Mahse Amini,

– ob upoštevanju sporočila za javnost uradne govorke Evropske službe za zunanje 
delovanje z dne 9. januarja 2023, v katerem je napovedala poziv na pogovor 
veleposlaniku Islamske republike Iran pri Evropski uniji,

– ob upoštevanju izjav predsednika delegacije Parlamenta za odnose z Iranom z dne 22. 
septembra 2022, 9. novembra 2022 in 13. decembra 2022,

– ob upoštevanju skupne izjave Kanade in Združenih držav Amerike z dne 9. decembra 
2022 o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, 
ki ga je Iran ratificiral junija 1975,

– ob upoštevanju globalnega režima sankcij EU na področju človekovih pravic, 

– ob upoštevanju Skupnega stališča 2001/931/SZVP z dne 27. decembra 2001 uporabi 
posebnih ukrepov za boj proti terorizmu4,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih 
omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu5,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ6,

– ob upoštevanju smernic EU o smrtni kazni, zagovornikih človekovih pravic in nasilju 
nad ženskami in dekleti ter boju proti vsem oblikam diskriminacije proti njim,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

– ob upoštevanju člena 132(2) in 132(4) Poslovnika,

A. ker je 13. septembra 2022 iranska policija za moralo aretirala 22-letno iransko Kurdinjo 
Žino Mahso Amini zaradi domnevnega neupoštevanja zakona o obveznem zakrivanju 
las; ker je bila Žina Mahsa Amini med policijskim pridržanjem kruto mučena in je 
umrla 16. septembra 2022; ker ni bila opravljena ustrezna preiskava;

B. ker so po umoru Žine Mahse Amini po vsej državi izbruhnili protesti, v katerih je 
sodelovalo več sto tisoč iranskih državljanov iz vseh delov družbe; ker so proteste 
začele ženske, ki so zahtevale odgovornost za smrt Žine Mahse Amini in pozvale k 

4 UL L 344, 28.12.2001, str. 93.
5 UL L 344, 28.12.2001, str. 70.
6 UL L 88, 31.3.2017, str. 6.
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prenehanju nasilja nad ženskami v Iranu in njihove diskriminacije; ker so med protesti 
številne ženske odvrgle hidžab ali si skrajšale lase kot protest zaradi smrti Žine Mahse 
Amini; ker so protesti žensk navdihnili solidarnost moških ter zanetili vseiransko 
revolucijo in protestno gibanje proti režimu; ker študenti protestirajo na številnih 
univerzah po vsej državi, tako da bojkotirajo predavanja in demonstrirajo proti represiji; 
ker je bila Žina Mahsa Amini iz iranske regije Kurdistan, kjer so protesti vsesplošni, 
režim pa se nanje odziva represivno;

C. ker je odziv iranskih varnostnih in policijskih sil na proteste nasilen, neselektiven, 
nesorazmeren in nebrzdan; ker sta vrhovni vodja Islamske republike Iran Ali Hamenej 
in njen predsednik Ebrahim Raisi večkrat pohvalila in spodbujala nasilno zatiranje 
mirnih demonstracij ter uboje protestnikov, ki jih izvaja paravojaška milica Basidž 
Iranske revolucionarne garde;

D. ker so iranske varnostne sile po poročilih do 16. januarja 2023 ubile več sto mirnih 
protestnikov, tudi na desetine otrok, in pridržale, aretirale ter ugrabile več kot 20.000 
protestnikov, med katerimi so zagovorniki človekovih pravic, študenti, pravniki in 
aktivisti civilne družbe, vključno z državljani in prebivalci Nemčije, Poljske, Francije, 
Italije, Nizozemske, Španije in Švedske;

E. ker Iran ne priznava dvojnega državljanstva, zato tuja veleposlaništva težje dosežejo 
svoje državljane z dvojnim državljanstvom, ki so pridržani v Iranu; ker je bil nekdanji 
namestnik iranskega ministra za obrambo Alireza Akbari, ki je imel dvojno britansko in 
iransko državljanstvo, obsojen zaradi vohunjenja za Združeno kraljestvo v Iranu, kar je 
zanikal, obsojen na smrt in usmrčen; ker so iranske varnostne sile 24. aprila 2016 
aretirale švedsko-iranskega državljana dr. Ahmadrezo Djalalija, specialista urgentne 
medicine ter akademika belgijske univerze Vrije Universiteit Brussel in italijanske 
univerze Piemonte Orientale; ker je bil oktobra 2017 na podlagi lažnih obtožb, da je 
vohun, in priznanja, pridobljenega z mučenjem, na skrajno nepoštenem sojenju obsojen 
na smrt; ker je iransko vrhovno sodišče 17. junija 2018 obsodbo potrdilo; ker je bila 
francosko-iranska raziskovalka Fariba Adelkhah junija 2019 aretirana in zaradi 
„spodkopavanja nacionalne varnosti“ obsojena na pet let zapora;

F. ker so v Iranu samovoljno pridržani tudi drugi državljani EU, med drugim belgijski 
državljan Olivier Vandecasteele, ki je bil na podlagi vrste izmišljenih obtožb obsojen na 
skupaj 40 let zapora in več deset udarcev z bičem; ker je bila kazen izrečena, potem ko 
je najvišje belgijsko sodišče odložilo sporno dvostransko pogodbo o izmenjavi 
zapornikov, s katero bi se iranskemu diplomatu Asadolahu Asadiju, obsojenemu zaradi 
poskusa terorizma v Belgiji, omogočila vrnitev v Islamsko republiko Iran v zameno za 
osvoboditev Oliviera Vandecasteela; ker je v Iranu še vedno pridržanih sedem 
francoskih državljanov, med drugim učiteljica in sindikalistka Cécile Kohler ter njen 
partner Jacques Paris in Benjamin Brière, ki je bil aretiran maja 2020 in zaradi 
„vohunjenja“ obsojen na osem let in osem mesecev zapora;

G. ker ima Iran največje število usmrtitev na prebivalca na svetu; ker je iranski režim 
mirnim protestnikom, tudi mladoletnikom, izrekel smrtne kazni in jih izvršil na podlagi 
nepoštenih in skrajšanih sodnih postopkov, s čimer je kršil najosnovnejše in temeljne 
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zahteve poštenega sojenja; ker je organizacija Amnesty International našla dokaze, da 
iranski režim še naprej uporablja smrtno kazen kot orožje za zatiranje protestov; ker 
policijske in varnostne sile islamske republike pridržane osebe v iranskih zaporih 
pogosto mučijo in posiljujejo ter z njimi ravnajo kruto, nehumano in poniževalno;

H. ker je organizacija Amnesty International sestavila seznam približno 25 posameznikov, 
ki jim resno grozi, da bodo usmrčeni, zlasti Mohamedu Ghobadluju; ker organizacija 
izraža zaskrbljenost, da bo smrtna kazen izrečena še številnim drugim udeležencem 
protestov; ker Urad visokega komisarja OZN za človekove pravice poroča, da je bilo 
več kot 40 iranskih umetnikov obtoženih kaznivih dejanj, za katera je zagrožena smrtna 
kazen; ker so iranski igralci, glasbeniki, športniki in druge slavne osebnosti javno 
podprli proteste zoper versko vodstvo;

I. ker so razmere na področju človekovih pravic v Iranu čedalje slabše; ker uboji Žine 
Mahse Amini in drugih ter trenutni val usmrtitev ponazarjajo sedanjo krizo človekovih 
pravic v Iranu; ker je to slabšanje razmer posledica sistemskega nekaznovanja iranskega 
režima in njegovega varnostnega aparata, ki dovoljuje vsesplošno mučenje, pa tudi 
zunajsodne in druge nezakonite usmrtitve; ker se v iranskem kazenskopravnem sistemu 
zelo pogosto uporabljajo izsiljena priznanja, pridobljena z mučenjem ter drugimi 
oblikami prisile in pritiska; ker je eden glavnih ciljev politike EU na področju 
človekovih pravic, da se smrtna kazen po vsem svetu odpravi;

J. ker je 6. novembra 2022 227 poslancev iranskega parlamenta sodstvo pozvalo, naj 
odločno ukrepa zoper ljudi, aretirane med protesti, in jim izreče smrtno kazen, kar je 
očitna kršitev delitve oblasti;

K. ker iranska ustava etničnim manjšinam zagotavlja enake pravice; ker se smrtna kazen 
nesorazmerno pogosto izreka LGBTIQ osebam ter pripadnikom etničnih in verskih 
manjšin, zlasti beluške, kurdske, arabske, bahajske in krščanske; ker število aretiranih 
zagovornikov človekovih pravic od začetka ubojev in zatiranja narašča; ker so bile 
ženske in dekleta, ki so v ospredju protestov, vključno s pripadnicami etničnih in 
verskih manjšin, aretirane in zaprte, ker so zahtevale odpravo sistemskih in 
sistematičnih diskriminirajočih zakonov, politik ter praks, in ker so zlasti pogosto 
obtožene kaznivih dejanj, za katera je zagrožena smrtna kazen, in obsojene na smrtno 
kazen;

L. ker je skupina strokovnjakov za človekove pravice, v kateri je bilo tudi več nosilcev 
mandatov posebnih postopkov OZN, podala izjavo, v kateri je obsodila uboje in 
zatiranje protestnikov s strani varnostnih sil v Iranu; ker so strokovnjaki izrazili globoko 
zaskrbljenost zaradi prekomerne in smrtonosne uporabe sile zoper protestnike na 
demonstracijah, ki so sledili smrti Žine Mahse Amini, tudi zaradi spolnega nasilja nad 
ženskami in dekleti, ustrahovanja in nadlegovanja protestnikov ter sistematičnega 
nekaznovanja kršiteljev človekovih pravic; ker so 11. novembra 2022 strokovnjaki OZN 
pozvali iranski režim, naj ljudi neha obtoževati kaznivih dejanj, za katera je zagrožena 
smrtna kazen, ker so ali naj bi sodelovali na mirnih demonstracijah;

M. ker so strokovnjaki OZN pozvali Svet za človekove pravice, naj hitro sprejme potrebne 
ukrepe za sklic posebnega zasedanja o razmerah v Iranu in vzpostavitev mednarodnega 
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preiskovalnega mehanizma, da bi zagotovili prevzemanje odgovornosti v Iranu in 
odpravili vztrajno nekaznovanje hudih kršitev človekovih pravic; ker je Svet za 
človekove pravice 24. novembra 2022 sklical posebno zasedanje o razmerah v Iranu; 
ker so se udeleženci na tem posebnem zasedanju dogovorili, da bi bilo treba z 
neodvisno mednarodno misijo za ugotavljanje dejstev preiskati kršitve človekovih 
pravic v Islamski republiki Iran, zbrati in preučiti dokaze ter sodelovati z deležniki, da 
bi ugotovili dejstva v zvezi s temi obtožbami in kršitelje človekovih pravic v Islamski 
republiki Iran, tudi najvišje predstavnike oblasti, privedli pred sodišče;

N. ker je 10. januarja 2023 Urad visokega komisarja OZN za človekove pravice navedel, 
da zloraba kazenskih postopkov za kaznovanje ljudi, ker so uveljavljali svoje osnovne 
pravice, pomeni uboj, ki ga država odobrava;

O. ker so 12. decembra 2022 ministri EU za zunanje zadeve sprejeli sklepe Sveta o Iranu; 
ker ti sklepi vsebujejo zlasti poziv iranskim oblastem, naj takoj ustavijo vsega 
obžalovanja vredno prakso izrekanja smrtnih kazni protestnikom in izvrševanja teh 
kazni ter nemudoma razveljavijo smrtne kazni, ki so bile v zvezi s sedanjimi protesti 
izrečene nedavno, in vsem pridržanim zagotovijo obravnavo v skladu z dolžnim 
pravnim postopanjem;

P. ker je generalni sekretar Evropske službe za zunanje delovanje 9. januarja 2023 v imenu 
visokega predstavnika povabil veleposlanika Islamske republike Iran pri Evropski uniji, 
da bi ponovno izrazil zgroženost zaradi nedavnih usmrtitev Mohameda Mehdija 
Karamija in Sejeda Mohameda Hoseinija, ki sta bila aretirana in obsojena na smrt zaradi 
protestov v Iranu; ker sta bila Mohsen Šekari in Madžidreza Rahnavard usmrčena zaradi 
udeležbe na protestih 8. oziroma 12. decembra 2022;

Q. ker so Kanada in Združene države Amerike 9. decembra 2022 podale skupno izjavo, v 
kateri so obsodile nasilna dejanja Islamske republike Iran nad miroljubnimi protestniki, 
nenehno zatiranje iranskega ljudstva ter zatiranje in nasilje nad ženskami pod 
pokroviteljstvom države; ker sta obe državi sprejeli tudi sankcije proti iranskim 
uradnikom, povezanim s kršitvami človekovih pravic, vključno s tistimi, ki so bile 
storjene v okviru stalnega okrutnega zatiranja;

R. ker je EU nedavno in večkrat sprejela omejevalne ukrepe, povezane s temi očitnimi 
kršitvami človekovih pravic, zlasti zoper pomembne člane Iranske revolucionarne 
garde, vključno z zamrznitvijo sredstev, prepovedjo potovanj v EU in prepovedjo 
dajanja sredstev ali gospodarskih virov na voljo tem posameznikom ter subjektom 
zaradi njihove vloge pri nasilnem zatiranju v Iranu in zagotavljanju oboroženih 
brezpilotnih zrakoplovov, ki jih je Ruska federacija prejela od islamske republike in jih 
uporablja za teroristične dejavnosti zoper Ukrajino; ker je na seznamu oseb in 
subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi EU v okviru obstoječega režima sankcij 
na področju človekovih pravic za Iran, zdaj 126 posameznikov in 11 subjektov; ker so 
na seznamu sankcij EU tudi iranski notranji minister Ahmad Vahidi, minister za 
informacijske in komunikacijske tehnologije Isa Zarepur, iranske sile pregona in 
regionalni vodje Iranske revolucionarne garde;

S. ker je ministrstvo za zunanje zadeve Islamske republike Iran v odziv sprejelo 
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protiukrepe v okviru mehanizma sankcij, zlasti zoper poslanko Evropskega parlamenta 
in predsednico delegacije za odnose z Arabskim polotokom Hannah Neumann, pa tudi 
druge poslance ter nekdanje nemške in francoske politike; ker je Parlament novembra 
2022 v odziv na iranske sankcije proti poslancem Evropskega parlamenta sklenil, da 
njegove delegacije in odbori ne bodo več sodelovali z iranskimi oblastmi;

T. ker islamska republika zlasti prek Iranske revolucionarne garde izvaja obsežne, 
izpopolnjene in nasilne čezmejne represivne dejavnosti zoper izgnane aktiviste in 
aktiviste iz diaspore, oporečnike, neodvisne novinarje ter zagovornike človekovih 
pravic, tudi na ozemlju EU, poleg tega pa grozi njihovim družinskim članom v Iranu in 
jih nadleguje; ker je islamska republika tako neposredno kot s pomočjo lokalnih 
zaveznikov izvedla atentate na oporečnike iz diaspore, ugrabila izgnance, da bi jih proti 
njihovi volji pripeljala v Iran, in načrtovala bombne napade v več državah, tudi državah 
članicah EU;

U. ker režim islamske republike namerno prekinja internetne in mobilne povezave ter 
močno omejuje platforme družbenih medijev, da iranski državljani ne bi mogli 
organizirati protestov; ker režim sankcij EU vključuje tudi prepoved izvoza v Islamsko 
republiko Iran za opremo, ki bi bila lahko uporabljena za notranjo represijo, in opremo 
za nadzor telekomunikacij;

V. ker je podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko Josep Borrell v izjavah z dne 8. decembra 2022 in 7. januarja 2023 obsodil 
usmrtitev Mohameda Mehdija Karamija in Sejeda Mohameda Hoseinija; ker je v teh 
izjavah iranske oblasti pozval, naj nemudoma prenehajo izrekati smrtne kazni 
protestnikom in jih izvrševati; ker EU v teh izjavah iranske oblasti nadalje poziva, naj 
nemudoma razveljavijo nedavne smrtne kazni in strogo spoštujejo svoje mednarodne 
obveznosti;

W. ker je islamska republika kurdske skupine, tudi tiste v Iraku, obtožila spodbujanja 
protestov v iranskem Kurdistanu; ker je Iranska revolucionarna garda pod to pretvezo 
začela oborožene napade na Kurdistan v Iraku, v katerih je ubila več deset ljudi, tudi 
civiliste; ker so bili protesti še posebej hudo zatrti na severozahodu in jugovzhodu Irana, 
kjer živijo številni pripadniki kurdske in beluške manjšine;

X. ker ima Iranska revolucionarna garda, ki jo sestavljajo paravojaška milica Basidž, enota 
Kuds, kopenske sile, letalske sile ter mornarica, osrednjo vlogo pri zatiranju notranjega 
nestrinjanja in zunanjih vojaških dejavnosti; ker Iranska revolucionarna garda, ki deluje 
kot država v državi, po poročanju nadzoruje dve tretjini iranskega gospodarstva, saj ima 
deleže v sektorjih, povezanih z infrastrukturo, financami, telekomunikacijami, 
avtomobilsko in pomorsko industrijo, ter bogatih pokroviteljskih skladih oziroma t. i. 
bonjadih, sodeluje pa tudi v obsežnih tihotapskih mrežah;

Y. ker so v Iranu dekleta in ženske pogosto kruto umorjene v tako imenovanih ubojih iz 
časti; ker storilci tovrstnih kaznivih dejanj v imenu časti pogosto niso obsojeni;

Z. ker Iranska revolucionarna garda izvaja in usmerja teroristične dejavnosti tako na 
domačih tleh kot v regiji ter k njim prispeva; ker je ruska agresija proti Ukrajini privedla 
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do poglabljanja odnosov med Teheranom in Moskvo;

AA. ker se po agresivni notranji politiki režima mul zgleduje tudi zunanja politika Islamske 
republike Iran; ker ta režim prispeva k destabilizaciji celotnega Bližnjega vzhoda in 
širše;

AB. ker je Ebrahim Raisi, ki je bil junija 2021 izvoljen za iranskega predsednika in je na 
seznamu sankcij ZDA, prej deloval kot vodja iranskega sodstva, čeprav ima dobro 
dokumentirano evidenco hudih kršitev človekovih pravic; ker so za njegovo zmago 
poskrbele institucije islamske republike na volitvah, ki niso bile popolnoma svobodne 
ali poštene; ker je le sedem od 592 kandidatov od sveta varuhov prejelo zeleno luč za 
kandidiranje na predsedniških volitvah; ker med kandidati ni bilo žensk, pripadnikov 
manjšin ali oseb s stališči, ki bi nasprotovala režimu;

AC. ker pogajanja o obnovitvi skupnega celovitega načrta ukrepanja še vedno niso uradno 
prekinjena; ker se nadaljujejo pogovori o preiskavi zaščitnih ukrepov, ki jo je začela 
Mednarodna agencija za atomsko energijo, potem ko je našla sledove urana na treh 
neprijavljenih lokacijah v Iranu;

1. najostreje obsoja smrtne kazni in usmrtitve miroljubnih protestnikov v Iranu, med 
katerimi so bili Mohsen Šekari, Madžidreza Rahnavard, Mohamed Mehdi Karami in 
Sejed Mohamed Hoseini; zahteva, da iranske oblasti nemudoma in brezpogojno ustavijo 
vse načrte za izvajanje usmrtitev ter da se vzdržijo izrekanja nadaljnjih smrtnih kazni; 
poziva oblasti Islamske republike Iran, naj uvedejo uraden moratorij za usmrtitve s 
ciljem popolne odprave smrtne kazni; poziva iranske oblasti, naj razveljavijo vse 
obsodbe in smrtne kazni; ponovno izraža odločno in načelno nasprotovanje uporabi 
smrtne kazni v vseh primerih in okoliščinah;

2. poziva oblasti islamske republike, naj poskrbijo za takojšnjo in brezpogojno izpustitev 
vseh protestnikov, obsojenih na smrt, vključno z Mohamedom Borughanijem, 
Mohamedom Ghobadlujem, Hamidom Gharejem Hasanlujem, Mahanom Sadratom 
Maranijem, Hoseinom Mohamadijem, Manučehrom Mehmanom Navazom, Sahandom 
Nurmohamad-Zadejem, Samanom Sejdijem, Rezo Arjo, Salejem Mirhašemijem 
Baltaghijem, Saidom Jakubijem Kordaflijem, Džavadom Ruhijem, Aršio Takdastanom, 
Mehdijem Mohamadifardom, Salejem Mirhašemijem, Madžidom Kazemijem in Saidom 
Jagubijem; ostro obsoja dejstvo, da iranski režim kazenski postopek in smrtno kazen 
uporablja kot orožje, s katerim zatira nestrinjanje in kaznuje ljudi za uveljavljanje 
njihovih temeljnih pravic; poziva islamsko republiko, naj pregleda svoj zakonik in 
odstrani moharebe („sovraštvo do Boga“) in mofsed-e-filarz („sprevženost na Zemlji“) s 
seznama kaznivih dejanj;

3. izraža solidarnost z iransko mladino, ženskami in moškimi, vključno z manjšinami, ki 
vodijo proteste in v njih sodelujejo; podpira miroljubno protestno gibanje po vsej državi 
proti sistemskemu in vse večjemu zatiranju ter resnim in množičnim kršitvam 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin; odločno podpira želje iranskega ljudstva, da 
bi živelo v svobodni, stabilni, vključujoči in demokratični državi; obsoja sistematično 
diskriminacijo žensk, ki jo iranski režim izvaja z zakoni in predpisi, ki močno omejujejo 
njihove svoboščine in življenje ter otežujejo njihovo preživljanje;
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4. izreka sožalje svojcem vseh tistih, ki so bili po nedavnih in predhodnih protestih v Iranu 
ubiti, mučeni, ugrabljeni ali nezakonito zaprti;

5. ponovno ostro obsoja, da iranske varnostne sile široko, brutalno, namerno in 
nesorazmerno uporabljajo silo proti mirnim protestnikom; poziva iranske oblasti, naj 
ustavijo zatiranje lastnih državljanov; želi spomniti, da je treba zagotoviti pravico do 
mirnega zbiranja;

6. zahteva, naj mednarodna skupnost ter EU in njene države članice pri vseh srečanjih z 
oblastmi islamske republike zahtevajo takojšnjo ustavitev usmrtitev protestnikov, 
nasilnega zatiranja protestov ter brezpogojno izpustitev vseh, ki so bili aretirani zaradi 
uveljavljanja pravice do svobodnega izražanja, združevanja in mirnega zbiranja; poziva 
Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj od iranskega režima še 
naprej zahtevajo odgovornost za uboje lastnega ljudstva in hude kršitve človekovih 
pravic;

7. poziva iranski režim, naj dopusti mednarodno, nepristransko in učinkovito preiskavo 
svojih kršitev človekovih pravic, vključno z ubojem Žine Mahse Amini, pobojem več 
sto protestnikov ter mučenjem tistih, ki jih je islamska republika samovoljno pridržala, 
ki jo bo opravil neodvisen pristojni organ v sodelovanju z mednarodnimi 
organizacijami; zahteva, da iranske oblasti omogočijo hitro, nepristransko in učinkovito 
preiskavo ubojev vseh protestnikov, ki bo temeljila na dokazih, in da se odgovorni 
privedejo pred sodišče; poudarja, da bi morala Unija še naprej opozarjati na uboj Žine 
Mahse Amini in na način, kako so iranske varnostne sile ukrepale ob demonstracijah, ki 
so sledile;

8. poziva k takojšnji izpustitvi vseh posameznikov, pridržanih zaradi sodelovanja na 
mirnih demonstracijah, in vseh političnih zapornikov; poziva, naj se v skladu z Uredbo 
(EU) št. 359/2011 uvedejo ciljno usmerjeni omejevalni ukrepi zoper vse sodnike, ki 
izrekajo kazni protestnikom; nadalje zahteva, da iranske oblasti nemudoma in 
brezpogojno umaknejo vse obtožbe proti vsem, ki so zaprti izključno zaradi mirnega 
uveljavljanja pravice do svobode izražanja, združevanja in mirnega zbiranja v povezavi 
s protesti; poziva iranske oblasti, naj izpolnjujejo svoje mednarodne obveznosti, 
vključno s tistimi iz mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah;

9. pozdravlja sklepe Sveta za zunanje zadeve z dne 12. decembra 2022 ter sprejetje 
nedavnih omejevalnih ukrepov zoper sodelujoče v nasilju nad protestniki in vse ljudi, 
povezane s policijo za moralo, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili vpleteni v smrt 
Žine Mahse Amini ali so zanjo odgovorni; kljub temu meni, da je treba zaradi očitnega 
nespoštovanja človekovega dostojanstva in demokratičnih teženj lastnih državljanov, ki 
ga izkazuje iranski režim, ter podpore tega režima Ruski federaciji nadalje prilagoditi 
stališče EU do Irana;

10. poziva visokega predstavnika in podpredsednika in Svet, naj razširita seznam sankcij 
EU na vse posameznike in subjekte, odgovorne za kršitve človekovih pravic, in njihove 
družinske člane, vključno z vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem, predsednikom 
Ebrahimom Raisijem in generalnim državnim tožilcem Mohamedom Džafarjem 
Montazerijem, pa tudi vsemi fundacijami („bonjadi“), povezanimi z Islamsko 
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revolucionarno gardo, zlasti bonjad Mostazafan in bonjad Šahid va omur-e Džanbazan; 
prav tako poziva visokega predstavnika in podpredsednika, Svet in države članice, naj 
razmislijo o sankcijah proti 227 poslancem iranskega parlamenta, ki so spodbujali 
uporabo smrtne kazni; pozdravlja potekajoče priprave v Združenem kraljestvu na 
vključitev Islamske revolucionarne garde na njegov seznam terorističnih organizacij; 
odločno obsoja sankcije, ki so jih iranske oblasti uvedle proti nekdanjim nemškim in 
francoskim politikom ter proti poslancem Evropskega parlamenta; želi spomniti, da bi 
moral medparlamentarni dialog ostati prekinjen, vse dokler bodo te oblasti sankcionirale 
evropske poslance;

11. poziva Svet in države članice, naj Islamsko revolucionarno gardo in njene pomožne sile, 
vključno s paravojaško milico Basidž in silami Kuds, dodajo na seznam EU za področje 
terorizma ter prepovejo vse gospodarske in finančne dejavnosti, ki vključujejo podjetja 
in komercialne dejavnosti, povezane z Islamsko revolucionarno gardo ali s 
posamezniki, povezanimi s to gardo, ali so v celoti ali delno v njihovi lasti ali pa krinka 
zanje, ne glede na njihovo državo delovanja, pri tem pa naj se izogibajo negativnim 
posledicam za ljudstvo Irana, pa tudi za humanitarno in razvojno pomoč EU; poziva EU 
in njene države članice, naj v sodelovanju s podobno mislečimi partnerji pozovejo vse 
države, v katerih Islamska revolucionarna garda izvaja vojaške, gospodarske ali 
informacijske operacije, naj prekinejo in zakonsko prepovejo vezi s to gardo; ostro 
obsoja neizzvani napad Islamske revolucionarne garde v provinci Erbil v iraškem 
Kurdistanu in poudarja, da takšni neselektivni napadi ogrožajo nedolžne civiliste in 
stabilnost regije;

12. ponovno odločno obsoja hitro slabšanje razmer na področju človekovih pravic v Iranu, 
za katere so izključno odgovorni Islamska republika, njeno najvišje vodstvo in 
varnostne sile, vključno z Islamsko revolucionarno gardo; zahteva, naj iranske oblasti 
spoštujejo etnične in verske manjšine ter temeljne pravice in svoboščine oseb 
LGBTIQ+; poziva iranske oblasti, naj odpravijo vse oblike diskriminacije;

13. pozdravlja ustanovitev neodvisne mednarodne misije za ugotavljanje dejstev o Islamski 
republiki Iran, ki jo je Svet OZN za človekove pravice v resoluciji S35/1 z dne 
24. novembra 2022 pooblastil za preiskovanje kršitev človekovih pravic v Islamski 
republiki Iran ter zbiranje in analizo s tem povezanih dokazov, ter poziva k njeni hitri 
napotitvi; poziva oblasti islamske republike, naj misiji za ugotavljanje dejstev 
omogočijo popoln in neoviran dostop, da bo lahko izvedla svoj mandat, ter naj se 
vzdržijo nadlegovanja in ustrahovanja tistih, ki sodelujejo z misijo za ugotavljanje 
dejstev, ali njihovih družinskih članov; poziva EU in njene države članice, naj v celoti 
podprejo priprave na misijo za ugotavljanje dejstev in njeno izvajanje; poziva Svet OZN 
za človekove pravice, naj zaradi nesodelovanja islamske republike nemudoma predloži 
iranski primer Varnostnemu svetu OZN;

14. prav tako poziva iranske oblasti, naj dovolijo obiske predstavnikov Sveta OZN za 
človekove pravice in naj zlasti zagotovijo, da bo lahko posebni poročevalec OZN za 
stanje glede človekovih pravic v Islamski republiki Iran vstopil v državo;

15. zahteva, naj iranski režim izpusti vse zagovornike človekovih pravic; poziva iranski 
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režim, naj preneha napadati vse zagovornike človekovih pravic v Iranu in v vseh 
okoliščinah zagotovi, da bodo lahko opravljali svoje legitimne dejavnosti na področju 
človekovih pravic brez strahu pred maščevanjem in brez omejitev, vključno s sodnim 
nadlegovanjem;

16. obsoja aretacijo več deset novinarjev in poziva iranske oblasti, naj jih nemudoma 
izpustijo; je močno zaskrbljen zaradi aretacije več kot 80 medijskih delavcev, med 
drugim novinarke Nilufar Hamedi, ki je prva poročala o aretaciji in hospitalizaciji Žine 
Mahse Amini, ter iranske oblasti poziva, naj jih nemudoma izpustijo; poziva islamsko 
republiko, naj spoštuje svobodo izražanja in prepričanja vseh, ki živijo v Iranu; je 
zaskrbljen zaradi inkriminacije zdravstvenih delavcev in nasilja nad njimi s strani 
varnostnih sil ter poziva Islamsko republiko Iran, naj civilnemu zdravstvenemu osebju 
zagotavlja vso razpoložljivo podporo, da bo lahko nudilo nepristransko zdravstveno 
pomoč;

17. najostreje obsoja sistematično mučenje v iranskih zaporih, vključno s spolnim nasiljem 
kot orožjem, ter poziva, naj se takoj ustavijo vse oblike mučenja vseh pridržanih oseb in 
grdega ravnanja z njimi; ostro obsoja politiko islamske republike, da ljudi v priznanja 
prisili z mučenjem, ustrahovanjem, grožnjami družinskim članom ali drugimi oblikami 
prisile, ter uporabo teh prisilnih priznanj za obsodbo in izrek kazni protestnikom; obsoja 
tudi uporabo prakse, na podlagi katere se pridržanim osebam onemogoča dostop do 
telefonskih klicev in obiskov družine; izraža resno zaskrbljenost, ker pridržane osebe 
med zaslišanji nimajo pravice do pravnega zastopanja; poziva iranski režim, naj 
zapornike obravnava spoštljivo zaradi njihovega neodtujljivega dostojanstva in 
pomembnosti kot ljudje; ponovno poziva Iran, naj brez odlašanja ratificira Konvencijo 
OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali 
ravnanju ter naj ravna popolnoma skladno z njenimi določbami;

18. poziva iranske oblasti, naj nemudoma izpustijo vse aretirane državljane EU in umaknejo 
vse obtožbe proti njim; se zgraža nad obsodbo belgijskega državljana in zaposlenega v 
nevladni organizaciji Oliviera Vandecasteela na 40 let zapora, 74 udarcev z bičem in 
kazen v višini 1 milijona EUR na podlagi potvorjenih obtožb o vohunjenju ter nad 
nadaljevanjem zaporne kazni in izrekom smrtne kazni za švedskega državljana 
Ahmadrezo Djalalija, pa tudi nad tem, da je islamska republika cinično uporabila talsko 
diplomacijo, da je izsilila izpustitev obsojenega terorista Asadole Asadija; poziva k 
takojšnji in brezpogojni izpustitvi ter varni vrnitvi v domovino Ahmadreze Djalalija in 
Oliviera Vandecasteela ter sedmih francoskih državljanov, ki so še vedno pridržani v 
Iranu, vključno s Cécile Kohler; najostreje obsoja usmrtitev iransko-britanskega 
državljana Alireze Akbarija v Iranu; izraža tudi zaskrbljenost zaradi javnih groženj 
iranskega ministrstva za obveščevalno dejavnost in varnost, uperjenih proti evropskim 
veleposlaništvom;

19. poziva države članice in nevladne organizacije, naj shranijo, zavarujejo in si 
izmenjujejo vse razpoložljive dokaze, ki bi lahko prispevali k preiskavam, ter sodelujejo 
z Mednarodnim kazenskim sodiščem in podpirajo njegovo delo; poziva iranske oblasti, 
naj sprejmejo ukrepe za ratifikacijo Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega 
sodišča; poudarja, da nenehne in hude kršitve človekovih pravic, ki jih iranski režim 
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izvaja nad svojim ljudstvom, ogrožajo pogajanja o skupnem celovitem načrtu 
ukrepanja;

20. odločno obsoja, da islamska republika med protesti v državi še naprej blokira internet in 
mobilna omrežja, kar iranskim državljanom onemogoča komunikacijo in prosti pretok 
informacij; poudarja, da so takšna dejanja očitna kršitev mednarodnega prava; 
pozdravlja različne omejevalne ukrepe EU, uvedene v okviru mehanizma sankcij v 
odziv na represijo, zlasti tiste, usmerjene zoper posameznike in subjekte, dejavne na 
področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ter zoper odgovorne za 
dezinformacije; prav tako pozdravlja uvrstitev iranskega ministra za informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo na seznam sankcij EU; poziva Komisijo, naj v skladu z 
načelom nujnosti preuči možnost, da bi ponudnikom komunikacij s sedežem v EU 
omogočili, da državljanom in prebivalcem Irana ponudijo varna orodja;

21. poziva države članice, naj se zavežejo, da bodo Irancem omogočile dostop do 
svobodnega interneta kljub hudemu cenzuriranju interneta, ki ga izvaja režim; meni, da 
bi bilo mogoče potrebne tehnične in finančne vire priskrbeti prek sklada EU;

22. poziva vse države članice, naj uveljavljajo splošno sodno pristojnost za vse iranske 
funkcionarje, glede katerih obstaja utemeljen sum, da so odgovorni za kazniva dejanja 
po mednarodnem pravu in druge hude kršitve človekovih pravic; poziva tiste države 
članice, katerih nacionalna zakonodaja ne predvideva uveljavljanja načela splošne sodne 
pristojnosti, naj brez odlašanja sprejmejo ustrezno zakonodajo;

23. poziva k razširitvi omejevalnih ukrepov glede na dejstvo, da Islamska republika Iran 
Ruski federaciji še naprej dobavlja brezpilotne zrakoplove in namerava dobaviti 
izstrelke zemlja-zemlja za uporabo proti Ukrajini; poudarja, da islamska republika 
prispeva k vojnim zločinom v Ukrajini, saj se to orožje uporablja za napade na civiliste 
in civilno infrastrukturo;

24. poziva Komisijo in Svet, naj odpravita vse vrzeli pri izvrševanju obstoječih sankcij, 
vključno s finančnimi, poskrbita za njihovo strogo izvajanje ter se tesno usklajujeta in 
sodelujeta z mednarodnimi partnerji za učinkovito izvajanje omejevalnih ukrepov;

25. izraža močno zaskrbljenost zaradi strukturne nadnacionalne represije, vključno z 
vohunjenjem, atentati, poskusi bombnih napadov, kibernetskimi napadi, 
dezinformacijskimi kampanjami in drugimi prizadevanji za nadzorovanje, ki jo izvajajo 
oblasti islamske republike, zlasti njena veleposlaništva in Iranska revolucionarna garda, 
proti iranski diaspori v EU, kar zatira svobodo govora in izražanja med državljani in 
prebivalci EU, ogroža njihovo varnost ter pomeni zlonamerno vmešavanje; poziva EU 
in države članice, naj razširijo ukrepe za zaščito iranske diaspore pred čezmejno 
represijo islamske republike; poziva ESZD in države članice, naj poiščejo načine za 
zagotavljanje tehnične podpore in podpore v zvezi z zmogljivostmi tistim, ki pomagajo 
iranski civilni družbi, hkrati pa zagotovijo, da bo iranska stran prevzela odgovornost za 
te dejavnosti;

26. obsoja nedavne napade iranskih uradnikov na časopis Charlie Hebdo in pozdravlja, da 
je bila sprožena preiskava, potem ko je bil ta časopis po objavi satiričnih karikatur tarča 
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kibernetskega napada;

27. poziva EU, tudi visokega predstavnika in podpredsednika, naj z iranskimi oblastmi v 
dvostranskih in večstranskih forumih še naprej načenja problematiko človekovih pravic 
ter naj v ta namen izkoristi vsa načrtovana srečanja z njimi, zlasti v okviru političnega 
dialoga na visoki ravni med EU in Iranom; ponovno potrjuje, da je spoštovanje 
človekovih pravic eden osrednjih elementov pri razvoju odnosov med EU in Iranom;

28. ponovno poziva vse države članice, naj skupaj dajejo javne izjave in sprejmejo 
diplomatske pobude, da bi lahko v Iranu spremljali nepravična sojenja in obiskali 
zapore, v katerih so pridržani talci iz EU, zagovorniki človekovih pravic in drugi 
zaporniki vesti; spodbuja tesnejše usklajevanje med veleposlaništvi EU, akreditiranimi 
v Teheranu; poziva vse države članice, ki so diplomatsko prisotne v Teheranu, naj z 
mehanizmi, predvidenimi v smernicah EU o zagovornikih človekovih pravic, podpirajo 
posameznike, obsojene na smrt, in nezakonito obsojene in aretirane osebe ter jim 
pomagajo; poziva države članice, naj poskrbijo, da bodo zaporniki lahko sprejemali 
obiskovalce, ter skrbno spremljajo razmere pridržanja;

29. poziva iranske oblasti, naj neodvisnim opazovalcem z veleposlaništev držav članic v 
Iranu omogočijo dostop do vseh sojenj, povezanih s protesti; poziva države članice, naj 
spremljajo vsa sojenja, povezana s protesti, s posebnim poudarkom na sojenjih s smrtno 
kaznijo, ter javno opozorijo na napake pri njih;

30. poziva Komisijo, ESZD in države članice, naj v sodelovanju s podobno mislečimi 
partnerji razširijo in izboljšajo podporo za prizadevanja iranskega ljudstva za 
demokracijo, predvsem za neodvisne organizacije za človekove pravice in organizacije 
civilne družbe, pa tudi neodvisne medijske platforme, ter za prizadevanja podobno 
mislečih partnerjev, da se v Iranu ohrani internetna povezljivost; spodbuja iransko 
demokratično opozicijo, naj si, kadar je to mogoče, prizadeva za večjo enotnost, in sicer 
na podlagi skupnih vrednot ter s sodelovanjem iranskih izgnancev in diaspore, da bi se 
omogočila dodatna podpora mednarodne skupnosti; poziva EU in države članice, naj 
okrepijo strateško komuniciranje, namenjeno iranskemu ljudstvu, zlasti tako, da 
razširijo mandat projektne skupine StratCom za jug pri ESZD, da bi vključeval islamsko 
republiko, ter znatno povečajo njeno financiranje in prepoznavnost;

31. poziva EU in države članice, naj olajšajo izdajo vizuma vsaki osebi, ki se upravičeno 
boji preganjanja zaradi mirnega uveljavljanja pravice do svobodnega izražanja, 
združevanja in mirnega zbiranja v povezavi z demonstracijami v Iranu; poziva ESZD, 
naj stopi v stik z neposrednimi sosedami Irana, da bi zagotovila, da bodo mejni prehodi 
ostali odprti za aktiviste, ki bežijo iz Irana, in da bodo lahko ti posamezniki iz teh držav 
varno zaprosili za azil v Evropi;

32. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku 
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam 
in parlamentom držav članic, islamski posvetovalni skupščini, režimu Islamske 
republike Iran in uradu vrhovnega vodje Islamske republike Iran.


