Sectie België – Afghanistan/Iran

22 februari 2016

Verwelkoming van Z.E. de heer Peiman Seadat,
de nieuwe ambassadeur van de islamitische republiek Iran

Bezoekers :
Z.E. de heer Peiman Seadat, ambassadeur van de Islamitische Republiek Iran
Dhr. Mehdi Eskandarian, eerste secretaris van de ambassade

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

Volgende thema’s werden besproken :
De situatie in het Midden-Oosten en meer specifiek Syrië, Saoudi-Arabië en Jemen:
-

Iran stuurt aan op een regio in evenwicht met respect voor alle betrokken
partijen;

-

Iran doet inspanningen voor goede relaties met Saoudi-Arabië (cf. afspraken
olieproductie) maar de intenties blijven onbeantwoord.
In dit verband spreekt de heer Van der Maelen zijn waardering uit over het feit
dat Iran de kalmte heeft bewaard bij de terechtstelling van Nimr Baqr al-Nimr
op 2 januari 2016.

-

Wat Syrië betreft stelt de ambassadeur dat Assad in het begin fouten heeft
gemaakt maar dat er geen alternatief is voor hem. Zonder Assad vreest de
ambassadeur voor een situatie zoals we ze nu kennen in Libië.
Het 4-stappenplan van Iran (staakt het vuren, nationale dialoog en vormen
van regering van nationale eenheid, wijziging van de Grondwet en houden
van nationale verkiezingen) stemt overeen met de huidige voorstellen van de
VSA en Rusland.

-

Wat Jemen betreft, wijst de ambassadeur op het feit dat de situatie daar
misschien nog erger is dan in Syrië: er zijn evenveel slachtoffers maar daar is
zelfs geen infrastructuur meer aanwezig.

-

Voor de ambassadeur is het probleem in de regio niet sectarisch (sjiieten vs.
soenieten). Voorheen leefden allen immers vreedzaam samen. Het is
gewoon een voorwendsel voor IS om leden te werven.

De EU en de eventuele Brexit worden besproken. De heer Van der Maelen wijst op
het feit dat na de val van de Berlijnse Muur er behoefte was aan een dieper
uitgewerkt Europa gebaseerd op solidariteit. Een eventuele Brexit en de toegevingen
die Europa reeds heeft gedaan om een Brexit te voorkomen, brengen dit alles in
gevaar. Enkel een sterk Europa kan een belangrijke medespeler op wereldvlak zijn.

Op 15 februari was de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif in ons
land voor een tweedaags bezoek. Vorige maand zijn de economische sancties tegen
Iran grotendeels opgeheven. Nu wil het land investeringen aantrekken. Zarif had
daarover een ontmoeting met premier Michel. In een bijeenkomst in het het
Egmontpaleis in Brussel bracht hij het atoomdossier ter sprake. Tijdens het bezoek
aan ons land was de minister ook te gast in de commissie Buitenlandse Zaken van
het Europees Parlement. Hier kwamen ook de mensenrechten ter sprake. De
minister erkende dat op dit vlak verdere stappen dienen te worden hernomen en dat
Iran open staat voor een dialoog met de EU van wederzijds respect en zonder te
preken. In dit verband wijst de heer Van der Maelen er op dat de mensenrechten in
het algemeen en de doodstraf in het bijzonder steeds gespreksthema’s zullen zijn bij
Iraans-Belgische ontmoetingen.

Momenteel bereidt de ambassade het bezoek voor van de minister van Economische
Zaken, Ali Tayebnia. Hij zal mensen ontmoeten van FIT, AWEX, KBC, de Belgische
Kamers van koophandel en de stad Antwerpen. Hij zal ook het bezoek van president
Hassan Rouhani voorbereiden.

Op 14 maart zal de heer Alaedin Boroujerdi, voorzitter van de commissie
Buitenlandse Zaken - op bezoek in België - de heer Van der Maelen ontmoeten.

In de nasleep van het bezoek aan ons land in oktober 2015 van de
vriendschapsgroep van het Iraanse parlement (Majlis) zijn er reeds contacten
geweest met Bozar en Europalia (eventueel editie 2019) en AWEX. Na de
parlementsverkiezingen die momenteel in Iran plaatsvinden zal het land blij zijn om
de IPU-vriendschapsgroep op zijn beurt te ontvangen. Begin oktober 2016 lijkt een
goede optie.

