
Nucleair akkoord geen goede basis om de relaties met Iran te verbeteren 

“Nu het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) heeft vastgesteld dat Iran zich aan de afspraken van het nucleair 
akkoord heeft gehouden, is er voor de internationale gemeenschap een goede basis om de relaties met Iran te 
verbeteren. Dat zegt minister Koenders (Buitenlandse Zaken) zaterdag.” 
(https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/01/16/koenders-implementation-day-cruciaal-moment-voor-
iran-en-de-wereld)  
 
Ik ben het daar niet mee eens. 
Iran is het epicentrum van het islamitisch fundamentalisme, dat een wereldwijde bedreiging vormt. Sinds de komst 
van Khomeini exporteert Iran de islamitische revolutie naar andere landen en probeert die in hun greep te krijgen en 
te houden. Denk hierbij aan Israël/Palestina, Libanon, Syrië, Irak en Jemen. Iran zet in deze landen zoveel mogelijk 
lokale Sjiïtische milities in om zijn doel te bereiken. Maar Iran werkt ook samen met Soennitische extremisten van 
onder meer Hamas, al-Qaeda en Boko Haram. Iran werkt eveneens samen met Noord-Korea en gaat verder met het 
ontwikkelen van ballistische raketten.  
De mensenrechtensituatie is in Iran ondanks het nucleair akkoord niet verbeterd. Vorig jaar waren er meer dan 1000 
executies. Er is geen goed rechtssysteem en in de gevangenissen wordt gemarteld. Veel mensen zitten onschuldig in 
de gevangenis, zoals mensenrechtenadvocaten en andere gewetensgevangenen. Tot de vele 
mensenrechtenschendingen in Iran behoort ook het gebrek aan godsdienstvrijheid voor Soennieten, Baha'i en 
Christenen. 
Wie handel met Iran bedrijft, loopt grote kans zaken te doen met bedrijven die eigendom zijn van de Iraanse 
Revolutionaire Garde, een terroristische organisatie. 
 
In 2013 heb ik de Nederlandse regering gevraagd actie te ondernemen om Ali Khamenei, de opperste leider van Iran, 
voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te dagen (http://welleweerd.net/iran/Moordenaars.pdf). Zolang hij aan 
het roer staat in Iran, is er geen enkele basis om de relaties met Iran te verbeteren. Iran is nog steeds de terreurstaat 
zoals Khomeini die heeft gemaakt. Daar heeft het nucleair akkoord niets aan veranderd. 
 
Albert Welleweerd, 17 januari 2016 
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