Sectie België-Afghanistan/Iran

7 mei 2015

Ontmoeting met delegatie van het parlement van de Islamitische Republiek Iran

Bezoekers
 H.E Mr. Mahmoud Barimani, Ambassador of Islamic Republic of Iran to Belgium and EU and
accredited to Luxembourg.
 H. E. Mr. Kazem Jalali, MP, Head of the EP relations in Iran’s Parliament and the Head of the
Parliament Research Center, Head of the delegation.
 H. E. Mr. Siamak Mareh Sedgh, MP.
 H. E. Mr. Omid Karimian, MP.
 H. E. Mrs Fatemeh Alia, MP.
 H. E. Mr. Gholamreza Tajgardoon, MP.
 Mr. Mehdi Ghashgaee, Deputy Head of the Parliament Protocol
 Mr. Mehdi Mahdavian Sadr, Director for Public Relations, Parliament Research Center.
 Mr. Zaboli , Translator
 Mr. Ali Alavi, reporter
 Mohammad Hanife Kerdabadi, reporter
 Mr. Mehdi Eskandarian, 1st Secretary of the Embassy

Aanwezig
 De heer Dirk Van der Maelen, voorzitter van de bilaterale sectie België-Iran/Afghanistan en
voorzitter van de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen
 Mevrouw Viviane Geuffens, secretaris van de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen
 De heer John Stevens, secretaris van de bilaterale sectie België-Iran/Afghanistan

Volgende thema’s werden besproken:
 bilaterale relaties: beide partijen wijzen op het momentum voor het aanhalen van de
parlementaire vriendschapsbanden. Bijkomend zijn parlementaire relaties belangrijk ter
nuancering van de berichtgeving door de media. De historische aanwezigheid van België in
Iran is een faciliterende factor. De brief van Belgische ambassadeur in Teheran is een aanzet
om banden aan te halen.
 regionale ontwikkelingen
 terrorisme: problematiek van buitenlandse financiële en militaire ondersteuning en van
strijders buiten de regio.
 Syrië: Iran gelooft niet in een militaire oplossing doch in een politieke oplossing in
combinatie met democratische veranderingen.
 Irak: ondersteuning door Iran in het kader van de wederopbouw van de structuren.
 Jemen: Iran wijst op de humanitaire crisis door bombardementen waar Westerse media
niet steeds voldoende aandacht aan besteden. Iran hoopt op het einde van de
bombardementen door tussenkomst van de VN.
 Afghanistan: Iran wijst op expansie van terroristische groeperingen, drugsproductie en
drugstrafiek. Dit gaat gepaard met witwaspraktijken en een hoge tol aan mensenlevens.
Iran vraagt steun aan de internationale gemeenschap voor grenscontroles en hoopt op
meer begrip van het Westen inzake de aanpak door Iran van drugscriminelen.
 Libië: probleem terrorisme.
 In het algemeen hoopt Iran als stabiele factor in de regio een rol te kunnen spelen. In dit
verband is het akkoord in het nucleaire dossier belangrijk.
 vrouwenrechten: een vrouwelijk parlementslid wijst op het verkeerd beeld in het buitenland
van de situatie van vrouwen in Iran.

