Leidt toenadering tot Iran tot verbetering van de mensenrechtensituatie?

Van 13 tot 18 december 2013 bracht Europarlementariër Marietje Schaake (D66) samen met andere leden van het
Europees Parlement een bezoek aan Iran. Op 24 maart 2014 nam ze in Washington deel aan een mede door de
National Iranian American Council (NIAC) georganiseerde conferentie over Iran (http://www.cspan.org/video/?318432-1/european-perspective-diplomacy-iran). Twee dagen later werd haar bijdrage op de
website van NIAC (http://www.niacouncil.org/site/News2?page=NewsArticle&id=10661) samengevat onder de titel:

Engagement Can Improve Human Rights in Iran Says Parliamentarian.
NIAC is geen mensenrechtenorganisatie (http://www.youtube.com/watch?v=76ouJtFCFUc), maar een lobby
organisatie die het Amerikaanse buitenlandse beleid beïnvloedt ten gunste van het Iraanse regime
(http://www.centerforsecuritypolicy.org/upload/wysiwyg/center%20publication%20pdfs/Clare%20Lopez%20%20Iran%20Lobby(1).pdf). In 2012 leverde een rechtszaak in de VS bewijs voor de banden tussen NIAC en het
Iraanse regime (http://iraniansforum.com/lobby/index.php/niac/87-niac-lost-defamation-lawsuit-and-waspunished-for-legal-abuses). Over NIAC-leider Trita Parsi oordeelde de rechter onder meer: "That Parsi occasionally
made statements reflecting a balanced, sharedblame approach is not inconsistent with the idea that he was first and
foremost an advocate for the regime. ... After all, any moderately intelligent agent for the Iranian regime would not
want to be seen as unremittingly pro-regime, given the regime’s reputation in the United States."

Leidt toenadering tot Iran echt tot verbetering van de mensenrechtensituatie in dat land?
Terwijl Marietje Schaake in december in Iran was, werden er 38 executies uitgevoerd
(http://www.upi.com/Top_News/Analysis/Outside-View/2013/12/26/No-halt-to-executions-while-EU-delegationvisits-Iran/UPI-78941388061002). Op 22 januari 2014 spraken de VN-rapporteurs voor mensenrechten in Iran,
Ahmed Shaheed en Christof Heyns, hun grote bezorgdheid uit over de toename van executies in Iran
(http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3582034/2014/01/22/VN-expert-Iran-moet-stoppenmet-executies.dhtml). De door Marietje Schaake als gematigd beschouwde president Rouhani deed niets om het
aantal executies te verminderen, maar verdedigde de executies (http://ncr-iran.org/en/ncri-statements/humanrights/16386-iran-hassan-rouhani-says-hanging-are-god-s-commandment-and-law-of-the-people). Het idee dat
Rouhani gematigd is, strookt niet met de feiten (http://blogs.timesofisrael.com/12-ways-rouhani-is-no-humanrights-moderate/).
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Op donderdag 17 april 2014 voerde het Iraanse regime een brute aanval op de politieke gevangenen in de Evin
gevangenis in Teheran uit. Een van de politieke gevangenen schreef hierover in een open brief: “What I witnessed
revived the memories of the past five years; beatings of people in the streets, arrests, solitary confinement, attacks
on the university dormitories, and what took place in Kahrizak Detention Centre”
(http://www.refworld.org/pdfid/5379b5e14.pdf). Marietje Schaake veroordeelde deze aanval zelf in minstens zo
sterke bewoordingen: “Last week an unprecedented attack was launched on political prisoners in Evin prison Tehran.
Labelled ‘Black Thursday’ witnesses speak of the worst attacks in 20 years. High Representative Ashton should
condemn these attacks, as well as the many ongoing human rights abuses in Iran.”
(http://www.marietjeschaake.eu/2014/04/mep-eu-should-forcefully-condemn-attacks-on-political-prisoners-iran/).
Wat blijft er met zulke feiten nog over van de hoop en de verwachting dat toenadering tot Iran de
mensenrechtensituatie in Iran zal verbeteren? En dan heb ik het nog niet eens gehad over de christenen in Iran. Hun
situatie is onder Rouhani ook al niet verbeterd. Zo zit pastor Saeed Abedini nog steeds gevangen
(http://www.petervandalen.eu/k/n9216/news/view/645848/62573/amerikaans-congres-komt-met-jaarverslagover-godsdienstvrijheid.html), ondanks dat president Obama in een telefoongesprek Rouhani had gevraagd Abedini
vrij te laten.

Maar wat is het alternatief?
In haar toespraak op 24 maart in Washington zei Marietje Schaake onder meer: “It was remarkable that in each and
every meeting that we had, we were criticized as Europeans because there are some members of our parliament
who meet the MKO, and it was clearly a very sensitive issue...There was real concern on Iranian side for such
meetings taking place.” (http://www.c-span.org/video/?c4488213/irans-obsession-pmoi-mek). MKO of PMOI is de
belangrijkste oppositiegroep binnen de National Council of Resistance of Iran (NCRI). Marietje Schaake vindt het
opmerkelijk dat de Iraanse leiders zich zo druk maken over deze organisatie, omdat zij zelf de PMOI en de NCRI niet
als geloofwaardige gesprekspartners ziet. De Iraanse leiders hebben meer dan 20 jaar lang de boodschap laten
verspreiden dat de PMOI geen basis in de Iraanse samenleving heeft, maar zelf weten ze natuurlijk wel beter. Ze
hebben niet voor niets in 1988 zo’n 30.000 PMOI-aanhangers laten executeren (http://ncriran.org/en/editorial/16518-ex-khamenei-crony-33-000-executed-during-1988-massacre-of-political-prisoners-iniran).
Reeds in 1985 sprak het Europees Parlement in een schriftelijke verklaring “zijn steun uit voor de beweging voor
vrede en vrijheid die wordt aangevoerd door de Nationale Verzetsraad van Iran [NCRI] en de Iraanse Mojahedin
Organisatie van het Volk [PMOI]” (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1985_229_R_0001_01). Ook nu zijn er vele Europarlementariërs die de NCRI als
een serieuze gesprekspartner zien en zich niet door Iraanse desinformatie laten misleiden. Marietje Schaake behoort
daar helaas niet toe, maar gelukkig wel andere Nederlandse Europarlementariërs als Wim van de Camp (CDA), Peter
van Dalen (ChristenUnie), Derk Jan Eppink (VDD) en Dennis de Jong (SP).

Albert Welleweerd, 15 mei 2014
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