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DEEL III
Duitse Iranpolitiek in het kader van het gemeenschappelijke buitenland en
veiligheidsbeleid van de EU

Deel III De overgang naar een gemeenschappelijk buitenland en
veiligheidsbeleid van Europea (GBVB)

‘The Member states have committed themselves to a Common Foreign Security Policy for the
European Union. The European Security and Defence Policy aims to strengthen the EU's external
ability to act through the development of civilian and military capabilities in Conflict Prevention and
Crisis Management.To influence policies violating international law or human rights, or policies
disrespectful of the rule of law or democratic principles, the EU has designed sanctions of a
diplomatic or economic nature’.
Europese Commissie over de externe betrekkingen van de EU

1

‘In the EU, success is nationalized and failure is Europeanized’.
2

Martin Schulz, voorzitter van de socialisten in het Europese parlement

Vanaf 1992 is de Duitse Iranpolitiek niet los te zien van het gemeenschappelijke
buitenland- en veiligheidsbeleid van de EU. Hoewel een gemeenschappelijke
Europese buitenlandse politiek altijd een zorgenkind van de EU is geweest, kwam
dit streven eindelijk in 1992 van de grond. 3 Om de fundamenten waarop het
gemeenschappelijke buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU gebouwd is te
kennen is het noodzakelijk een kort historisch overzicht van het tot stand komen
van het GBVB weer te geven.
In de jaren vijftig beperkten vraagstukken met betrekking tot buitenlands beleid
zich vooral tot kwesties rondom de veiligheid van West-Duitsland, en het wel of
niet oprichten van een gemeenschappelijke Europese defensiemacht los van de
NAVO. 4 Het gemeenschappelijke politiek-economische beleid van de EG ten
aanzien van derde landen kreeg voor het eerst vorm in het verdrag van Lomé uit
1975 dat in 1976 in werking trad. Dit behelsde een voor vijf jaar gesloten verdrag
tussen de EG en de voormalige koloniën van sommige EG-landen, de
zogenaamde ACP landen.5
In de jaren tachtig waren veel EG-landen tot de conclusie gekomen dat structurele
politieke hervormingen op Europees niveau noodzakelijk waren. De eerste poging
1

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/index_en.htm (2/06/2009).
Spiegel Online, http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,626815,00.html (2/06/2009).
3
In verband met de Europese integratie zie: Derek W. Urwin, The Community of Europe, A History of
European Integration Since 1945, 1991, 1-6. Hans-Joachim Seeler, Geschichte und Politik der
Europäischen Integration, 2008, 13-22. Werner Weidenfeld (Hrsg.), Die Europäische Union,
Politisches System und Politikbereiche, 2008. Gerhard Brunn, Die Europäische Einigung von 1945 bis
heute, 2004. Werner Weidenfeld (Hrsg.), Europa-Handbuch, 2004. Desmond Dinan, Ever Closer
Union? An Introduction to the European Union, 1999.
4
Hazel Smith, European Union Foreign Policy, What It Is and What It Does, 2002, 43.
5
ACP staat voor: African, Caribbean and Pacific countries.
2
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aansluitend bij de wens naar politieke hervormingen kwam van de ministers van
Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek en Italië. Waar Genscher en Emilio
Colombo voor pleitten was niets nieuws, namelijk een meer gemeenschappelijke
Europese buitenlandse politiek en meer culturele en justitiële samenwerking op
Europees niveau. 6 De Europese Raad kwam met het voorstel om een
intergouvernementele conferentie te organiseren waarin de toekomst van de EG
zou worden besproken. Op basis van de voorstellen, ontvangen van de
intergouvernementele conferentie, accepteerde de Raad een serie voorstellen die
belangrijke institutionele veranderingen mogelijk maakten. 7 Het resultaat van
deze voorstellen kwam in de Europese Akte, een verdrag dat in 1986 getekend
werd en in 1987 in werking trad. Het kerndoel van de Europese akte was het
realiseren van de Europese interne markt aan het eind van 1992.
Na de val van de Berlijnse muur en het einde van de Koude Oorlog kreeg het
streven naar politieke integratie meer urgentie.8 De EU werd bij het verdrag van
Maastricht in 1992 opgericht. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking.
Hierdoor ging de EU over tot in het leven roepen van de pijlerstructuur van de
EU die drie pijlers kent. De eerste pijler of de 'pijler van de Europese
Gemeenschappen' omvat economisch, milieu- en sociaal beleid. De tweede pijler
of 'pijler van het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid' (GBVB)
omvat het buitenlandse beleid en militaire zaken. De derde pijler of 'pijler van de
Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken' (PJSS) omvat samenwerking in
criminaliteitsbestrijding.
De tweede pijler is niet supranationaal maar intergouvernementeel van aard. De
EU-lidstaten, maar ook de Europese Commissie, hebben beide recht van initiatief
6

Hoewel het initiatief van de genoemde ministers door de Raad niet verwelkomd werd, zorgde het er
voor dat het idee van een gemeenschappelijke Europese buitenlandse politiek op de agenda bleef.
Derek Urwin merkt in verband met de noodzaak van politieke hervormingen op politiek gebied
gedurende jaren tachtig het volgende op: ‘The EC was faced with a series of interrelated problems that
demanded action (…): the unlimited expansion of the Common Agricultural Policy and the threat of
budget exhaustion; the problem of Britain; the need for industrial rejuvenation to meet the
technological challenge of the United States and Japan; the further enlargement of the community to
embrace Spain en Portugal; the continued struggle to eliminate internal barriers. Behind several of
these issues lay the institutional structure of the EC itself’. Urwin, 1991, 221.
7
De intergouvernementele conferentie bestond uit de werkgroepen van de Europese Politieke
Coöperatie (EPC), die op wekelijkse basis bijeenkwamen. Beide groepen rapporteerden aan de
ministers van Buitenlandse Zaken, die zelf op hun beurt ook regelmatig bijeenkwamen.
8
Het neorealistische argument was immers dat de landen van de EG, gezien de omwentelingen in de
Sovjet-Unie niet meer onder de atoomparaplu van de VS konden schuilen en zelf voor hun eigen
veiligheid zouden moeten zorgen. Het neoliberale argument in dit verband was, voortbouwend op de
theorie van de Kantiaanse vrede en de veronderstelling dat democratieën geen oorlogen tegen elkaar
voeren, dat Europese landen ook gezamenlijk voor hun eigen veiligheid konden zorgen en zich als
één blok naar buiten toe konden presenteren. Meer interstatelijke coöperatie op politiek en
economisch terrein tussen de leden van de Europese Gemeenschap kreeg bovendien legitimiteit omdat
begin jaren negentig het liberale gedachtegoed het communistische had verslagen en als enig relevant
paradigma was overgebleven. Zie in dit verband: Francis Fukuyama, The End of History and the Last
Man, 1992.
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binnen het GBVB. Besluitvorming vindt plaats in de Raad van Ministers op basis
van unanimiteit.9 De coördinatie van het GBVB wordt toevertrouwd aan de Hoge
Vertegenwoordiger van het GBVB (vanaf 1999 de Spanjaard Javier Solana en
sinds 2009 Catherine Ashton). In het verdrag van Maastricht in 1992 is het
hoofddoel van het gemeenschappelijke Europese buitenlandse beleid als volgt
geformuleerd:
De Lid-Staten van de WEU achten het noodzakelijk een echte Europese veiligheids- en
defensie-identiteit te creëren en een grotere Europese verantwoordelijkheid inzake
defensie-aangelegenheden op zich te nemen. Deze identiteit zal geleidelijk tot stand
worden gebracht in een etappegewijs proces. De WEU zal een integrerend deel zijn van
het ontwikkelingsproces van de Europese Unie en haar bijdrage aan de solidariteit in het
kader van Atlantisch Bondgenootschap vergroten. De Lid-Staten van de WEU komen
overeen de rol van de WEU te versterken in het vooruitzicht op langere termijn van een
gemeenschappelijk defensiebeleid binnen de Europese Unie dat uiteindelijk zou kunnen
leiden tot een gemeenschappelijke defensie die verenigbaar is met die van het Atlantische
Bondgenootschap. 10

In het verdrag van Amsterdam (dat in 1997 getekend werd en in 1999 in werking
trad) zijn de doelstellingen van het GBVB explicieter uiteengezet. Het GBVB zou
de volgende vijf kerndoelen moeten nastreven:








bescherming van de gemeenschappelijke waarden, fundamentele belangen en
onafhankelijkheid van de Unie, waaraan door het Verdrag van Amsterdam is
toegevoegd dat deze bescherming ook betrekking heeft op de integriteit van de
Unie en in overeenstemming dient te zijn met de beginselen van het Handvest
van Verenigde Naties;
versterking van de veiligheid van de Unie en haar lidstaten in alle opzichten;
handhaving van de vrede en versterking van de internationale veiligheid
overeenkomstig de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties,
alsmede de beginselen van de Slotakte van Helsinki en de doelstellingen van het
Handvest van Parijs, waarbij het Verdrag van Amsterdam uitdrukkelijk
aantekent dat dit met inbegrip is van de doelstellingen betreffende de
buitengrenzen;
bevordering van de internationale samenwerking en
ontwikkeling en versterking van de democratie en de rechtsstaat, alsmede
eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.11

9

Bij uitvoeringsgeoriënteerde besluiten is een gekwalificeerde meerderheid in de Raad nodig. Staten
kunnen zich van stemmen onthouden.
http://eur-lex.europa.eu/nl/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001 (12/01/2011).
11
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/6_1_1_nl.htm (18/12/2010).
10
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De Europese Raad formuleert de principes, de algemene richtlijnen en de
strategieën van het GBVB. Op basis hiervan formuleert de Raad van Ministers
twee vormen van beleid: 1. gemeenschappelijke acties en 2. gemeenschappelijke
posities. De gemeenschappelijke posities worden onderverdeeld in
gemeenschappelijke verklaringen en gemeenschappelijke standpunten. Voorbeeld
van een gemeenschappelijke actie van de EU is de Roadmap in geval van het
vredesproces in het Midden-Oosten. Een voorbeeld van een gemeenschappelijke
positie is het wapenembargo tegen Soedan en Iran.12
Naast het gemeenschappelijke Europese buitenlandse beleid voeren Europese
staten ieder een zelfstandige buitenlandse politiek.13 Het komt daarom voor dat
Europese landen soms een stelling betrekken ten aanzien van een bepaald land of
onderwerp dat geen afspiegeling is van het GBVB. Het gevolg hiervan is dat de
geloofwaardigheid van het GBVB in het geding is. EU-landen nemen relatief
eenvoudig gemeenschappelijke standpunten in en geven verklaringen uit maar
gaan erg moeizaam over tot gemeenschappelijke acties. Het belangrijkste
probleem van het GBVB is volgens de Duitse politicoloog Hans-Joachim Seeler
dan ook het volgende:
Proteste und Erklärungen allein genügen nicht. Die gemeinsame Politik muss auch
durchsetzbar sein. Es fehlen der EU gemeinsame Machtmittel zur Durchsetzung, wenn sie
ihre politischen Ziele, Frieden zu sichern und, wenn erforderlich, auch wieder zu schaffen,
erreichen und damit eine effektive gemeinsame Politik betreiben will.
Wirtschaftssanktionen sind politische Machtsmittel, die der EU zur Verfügung stehen, aber
14
sie reichen nicht immer.

Er is, naast het feit dat de lidstaten soms tegenstrijdige belangen nastreven,
uitgaande van de bovenstaande stelling sprake van een tekort op instrumenteel
niveau. De instrumenten die de EU inzet beperken zich vooral tot economische
instrumenten, vaak in de vorm van positieve of negatieve sancties (de bekende
carrots and sticks). Deze zijn wel noodzakelijk maar niet voldoende voorwaarden
voor het tot stand brengen van een gemeenschappelijke buitenlandse politiek.
Ook moet er sprake zijn van een politieke wil, iets dat niet altijd in een even
sterke mate aanwezig is bij de lidstaten. Historisch gezien staan Engeland en
Denemarken afwijzend tegenover een snelle politieke integratie, Duitsland is
voor, Frankrijk ook, maar dan wel onder Frans leiderschap. Bovendien is sinds de
uitbreiding van de EU in 2004 en 2007 het formuleren van een
12

Seeler, 2008, 90.
Wanneer in dit deel over Europa of Europese staten gesproken wordt, worden hieronder EUlidstaten verstaan.
14
Seeler, 2008, 92.
13

154

gemeenschappelijke Europese buitenlandse politiek nog problematischer
geworden, omdat veel Oost-Europese landen die pas vanaf de jaren negentig van
de twintigste eeuw weer een zelfstandige politiek kunnen voeren, niet graag hun
buitenlandpolitieke soevereiniteit willen overdragen aan Brussel. Daarnaast
vertrouwen Oost-Europese landen voor hun veiligheid meer op de VS dan op de
EU.15
Het GBVB van de EU en de casus Iran
Een van de eerste landen waarop het GBVB werd toegepast, was de islamitische
republiek Iran. Sommige wetenschappers stellen dat er geen sprake is van een
gemeenschappelijk EU-beleid ten aanzien van Iran. 16 Dit standpunt is niet
helemaal correct. Er is juist sprake van een omvattend EU-beleid ten aanzien van
de islamitische republiek dat zich niet alleen, zoals neorealisten en neoliberalen
beweren, beperkt tot veiligheidsvraagstukken en economische kwesties maar ook
normatieve componenten kent.17
Het Europese beleid ten aanzien van Iran lijkt in vele opzichten op de Duitse
Iranpolitiek. Doordat de EU de Duitse Iranpolitiek volgt worden Duitse normen
en doelstellingen door de EU overgenomen. Frankrijk, Engeland en Duitsland
zijn de belangrijkste landen van de EU die hun stempel drukken op het GBVB
van de EU. Frankrijk had tot begin jaren negentig geen goede betrekkingen met
Iran. Het steunde bovendien tijdens de achtjarige oorlog tussen Irak en Iran
openlijk het regime van Saddam Hoessein. Engeland had eveneens in de jaren
tachtig tot begin jaren negentig geen goede betrekkingen met Iran. Het Engelse
beleid ten aanzien van de islamitische republiek volgde nauwgezet het
Amerikaanse vijandige beleid. Sterker nog, Londen had ook geen ambassadeur in
15
In dit verband vermeldt het International Crisis Group rapport dat na de uitbreiding van vijftien
naar vijfentwintig leden de nieuwe EU-lidstaten uit Oost-Europa: ‘Have a more transatlantic posture
than some established members, reflected in attitudes toward the Iraq crisis. Most of them have
contributed to the U.S. led coalition in that country. It is certainly true that these countries, dominated
until recently by Russia, feel gratitude to the U.S. and believe their ultimate security depends on its
continued engagement with Europe. ‘EU Crisis Response Capability Revisited’, Europe Report No.
160. 2005, http://www.crisisgroup.org (24/02/2009).
16
Eva Rakel stelt dat: ‘The EU has not yet developed a common foreign policy in general and towards
Iran in particular. The different member countries sometimes have very different ideas on what should
be the foreign policy of the EU, and what policy it should follow with regard to Iran’. Eva Rakel, The
Iranian Political Elite, State and Society Relations, and Foreign Relations Since The Islamic
Revolution, 2008, 205.
17
Zie voor respectievelijk het neorealistische en het neoliberale argument Anoushiravan Ehteshami en
Raymond Hinnebush (eds.), The Foreign Policies of the Middle East States, 2002 en Ziba Moshaver,
‘Revolution, Theocratic Leadership and Iran’s Foreign Policy: Implications for Iran-EU Relations’,
The Review of International Affairs, 2003, 3 (2), 283-305.
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Teheran. Van deze drie landen had alleen Duitsland relatief goede betrekkingen
met Iran. Het idee om een kritische dialoog met Iran te starten kwam dan ook van
Duitsland, waarna de andere EU landen met het Duitse plan instemden.
In geval van de Europese Iranpolitiek betekende dit een continuering van
Duitslands Zivilmachtpolitik. Deze hield een politiek in waarbij sterk de nadruk
gelegd werd op handel, multilateralisme en het voeren van dialoog. Deze politiek
kende bovendien niet-materiële doelstellingen zoals de nadruk die gelegd werd op
mensenrechten. Er was om deze reden sprake van een Duitse politiek ten aanzien
van Iran op Europees niveau. Charles Lane zoekt de wortels van deze politiek in
de Ostpolitik:
In a sense, the arguments over how to handle Iran are a continuation of a long-standing
transatlantic debate about ‘trading with the enemy’. During the Cold War, European
governments, Germany’s included, tended to be less willing than the United States to use
trade embargoes and other forms of economic isolation against the Soviet Union.
Diplomatically, they leaned toward détente and constructive engagement. This was a
matter not only of commerce but of geopolitics and basic philosophy. The Germans, who
abutted the communist East for 40 years, felt, and to a large degree still feel, that military
and political containment would not have succeeded without the contribution of Ostpolitik;
18
their policy of engaging the East on some issues of trade and diplomacy.

De kritische dialoog
In overeenstemming met het Duitse idee van ‘verandering door toenadering’
besloten de EU-landen in 1992 om een zogeheten ‘kritische dialoog’ met Iran te
starten. Tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad (een ontmoeting van de
Raad van Ministers) in Edinburgh in december 1992 werd de kritische dialoog
met Iran officieel aangekondigd. De mededeling van de Raad weerspiegelde de
overtuiging van de EU dat Iran als een regionale macht niet geïsoleerd kon
worden. Tegelijkertijd maakten de EU-lidstaten ook bekend zich zorgen te maken
over de binnenlandse politiek en het buitenlandse beleid van de islamitische
republiek:
Given Iran’s importance in the region, the European Council reaffirms its belief that a
dialogue should be maintained with the Iranian Government. This should be a critical
dialogue which reflects concern about Iranian behaviour and calls for improvement in a
number of areas, particularly human rights, the death sentence pronounced by a Fatwa of
18
Charles Lane, ‘Changing Iran, Germany’s New Ostpolitik’, Foreign Affairs, 1995, 74 (6), 78. Ook
Arthur Heinrich stelt dat de EU ‘kritische dialoog’ met Iran een voortzetting is van het Duitse beleid
ten aanzien van de islamitische republiek. ‘Zur Kritik des ‘kritischen Dialogs’: Der Sonderweg BonnTehran’, Blätter für deutsche und internationale Politik, 1996, 41 (5), 532-543.
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Ayatollah Khomeini against the author Salman Rushdie, which is contrary to international
law, and terrorism. Improvement in these areas will be important in determining the extent
to which closer relations and confidence can be developed. In view of the fundamental
importance of the Middle East Peace Process, the European Council also expresses the
19
wish that Iran take a constructive approach.

Deze officiële verklaring kan als het eerste omvattende en gemeenschappelijke
EU-beleid ten aanzien van de islamitische republiek worden gezien. Tot dan toe
kozen EU-landen voor een dialoog met derde landen de term ‘politieke dialoog’,
die impliciet inhield dat de dialoog geïnstitutionaliseerd was en dat bovendien de
actor met wie de EU-landen een dialoog voerden, de regels van het politieke spel
kende en te vertrouwen was.20 De betrekkingen tussen Iran en de EU als één blok
kende echter geen geschiedenis en was niet geïnstitutionaliseerd. De kritische
dialoog zou dan ook als het aan de EU lag op langere termijn omgezet worden in
een politieke dialoog.21 De Iraanse krant Ettelaat meldde een paar dagen na de
verklaring van Edinburgh echter dat Iran, aangezien de EU-landen onderling in
hun beleid ten aanzien van Iran verschilden, niet veel van een ‘kritische dialoog’
verwachtte. Desalniettemin wenste Iran elke gelegenheid tot een dialoog te
benutten. Volgens de Iraanse regering waren de meningsverschillen tussen aan de
ene kant Groot-Brittannië en aan de andere kant Duitsland groot.22 Opmerkelijk
genoeg bleken de EU en Iran al vanaf het begin heel verschillend naar de
kritische dialoog te kijken.
De doelstellingen van de kritische dialoog
Matthias Struwe onderscheidt in zijn analyse van de Europese kritische dialoog
met de islamitische republiek vijf doelen.23 In de eerste plaats was het doel van de
EU, en hier baseert Struwe zich op een verklaring van Eurocommissaris Van
Miert, het voeren van een ‘multilateraal beleid’ ten aanzien van Iran. Het tweede
doel van de EU was, door het aangaan van een dialoog met het Iraanse regime, de
‘hervormers’ in Iran te steunen. Struwe merkt in dit verband op:

19
‘European Council in Edinburgh. Conclusions of the Presidency, 13/12/1992’, DOC/92/8. Online te
raadplegen via: http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/d0_en.pdf (5/07/2009).
20
In dit verband Wolfgang Wessels (ed.), Foreign Policy of the European Union: From EPC to CFSP
and Beyond, 1999.
21
Matthias Struwe, The Policy of ‘Critical Dialogue’, An Analysis of European Human Rights Policy
towards Iran from 1992 to 1997, 1998, 19.
22
Ettelaat, 15/12/ 1992.
23
Struwe, 1998, 19-20.
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The EU’s policy aimed at strengthening allegedly ‘moderate’ politicians in Iran. Hence the
EU took account of the international factionalism, trying to weaken ‘radicals’ who
opposed rapprochement and supported a ‘revolutionary’ foreign policy.24

In verband met de nucleaire activiteiten van Iran was de EU van mening dat
zolang het Internationale Atoomschap van de VN geen bewijzen had gevonden
die erop wezen dat het Iraanse nucleaire programma een militaire dimensie had,
het aankondigen van sancties tegen Iran niet constructief zou werken. Het derde
doel was daarom intensiever overleg met Iran inzake de kwestie van de
massavernietigingswapens om zo Iran over te halen nauwer met het Internationale
Atoomagentschap samen te werken. Na 2002 zou het nucleaire programma van
Iran de meest heikele kwestie in de betrekkingen tussen Iran en de westerse
landen worden. In 1992 was dat echter niet het geval.
Het vierde doel, en hier legde de EU sterk de nadruk op, betrof de kwestie van de
mensenrechten. De EU vond dat Iran als een van de eerste ondertekenaars van de
‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ en het ‘Internationale
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten’, deze ook diende na te leven.
Volgens de EU schoot Iran daarin vaak tekort.25
Ten vijfde was de EU ervan overtuigd dat de houding van het Iraanse regime
alleen door middel van communicatie te beïnvloeden zou zijn. In de woorden van
Struwe:
The EU emphasized again and again that the only possibility to achieve changes in the
Iranian behaviour was to communicate European concerns rather than to “bully” Iran.26

Deze strategie was een continuering van het Duitse beleid ten aanzien van Iran
waarvan de essentie het ‘overtuigen’ van Iraanse politici van Duitse
respectiefelijk Europese zorgen vormde en welk beleid alleen via een dialoog
gerealiseerd kon worden. 27 Een strategie die op de lange duur succes zou hebben
en geduld vereiste:
Die Erfolge liegen bei einer solchen Aufgabe in allmählichen Fortschritten einer
langfristigen Überzeugungsarbeit.28
24

Ibidem, 19.
Europese Parlement, ‘Written Question’ No. 3057/92 to the Commission of the European
Communities (14 December 1992) Official Journal of the European Union, No. C 106 (93/C 106/64).
26
Struwe, 1998, 19.
27
In een antwoord op een paar vragen van de SPD-fractie in de Bundestag over de kritische dialoog
stelt de regering onder andere dat: ‘Die Grundsätze des kritischen Dialogs, d.h. offene Ansprache aller
kritikwürdigen Themen, gelten seit langem für die Praxis der deutsch-iranischen Beziehungen’.
Deutscher Bundestag: Drucksache 13/3485.
28
Deutscher Bundestag: Drucksache 13/3485, 16/01/1996,
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/034/1303485.asc (06/07/2009).
25
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Geen sancties maar een dialoog en het onderhouden van intensieve contacten
zouden op lange termijn de weg vrij maken voor de integratie van Iran in de
internationale gemeenschap. De ‘normalisering’ van relaties met de islamitische
republiek zou alleen mogelijk worden wanneer vooruitgang werd geboekt in de
bovengenoemde kwesties.
De implementatie van de kritische dialoog:
de mensenrechtenkwestie
In geval van schending van de mensenrechten in Iran maakte de EU haar zorgen
vooral op het niveau van de Raad van Ministers middels vertrouwelijke
démarches, publieke verklaringen, en tijdens ontmoetingen tussen de EU-troika
en de Iraanse diplomatieke delegaties kenbaar. Evaluatie en controle van deze
inspanningen vonden plaats door het Europese Parlement en de nationale
parlementen van de lidstaten.29
Op Europees niveau heeft de Europese Commissie vanaf 1985 de resoluties van
de mensenrechtencommissie van de VN en die van de VN-veiligheidsraad
gesteund waarin de islamitische republiek voor het schenden van mensenrechten
veroordeeld was. Ook hebben de EU-lidstaten het Iraanse regime bij wederzijdse
delegatiebezoeken onder druk gezet om de VN-speciale vertegenwoordiger voor
de mensenrechten toestemming te geven Iran te bezoeken.30
Het volgende voorbeeld illustreert waarom het vormen en uitvoeren van een
mensenrechtenbeleid ten aanzien van Iran binnen EU-verband gecompliceerd is.
Als antwoord op Kamervragen van de SPD-politica Brigitte Adler, over hoe de
Bondsregering in het kader van de kritische dialoog met Iran de
mensenrechtenkwestie op de agenda zette, was het officiële regeringsstandpunt:
Der kritische Dialog zwischen der Bundesregierung und Iran ist nicht institutionalisiert. Er
wird bei Gesprächen auf allen Ebenen praktiziert. Die EU führt zweimal pro Jahr
Gespräche auf Staatssekretärsebene. […] Der Dialog schliesst grundsätzlich keine
Thematiek aus. Religiöse und philosophische Grundfragen wurden insbesondere im
Rahmen von deutsch-iranischen Menschenrechtensseminaren erörtert. Entscheidungen und

29
‘Declaration by the European Union on Iran’, Luxembourg, 29.4.1997, PESC/97/41. Voor de
debatten in Duitsland zie: Entschliessungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP. Zu der
vereinbarten Debatte zur Iran-politik, Deutscher Bundestag, Drucksache 13/7441, 16.04.1997.
Ergebnisse des ‘Kritischen Dialogs’ mit dem Iran über Menschenrechtsfragen; Antwort der
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Freimut Duve et al. und der Fraktion der
SPD’, Deutscher Bundestag, Drucksache 13/3485, 16/01/1996.
30
‘Statement at the 50th Session of the Commission on Human Rights’. 2/3/1994. EFP Bulletin,
Doc.94/084, 1994, 132-144.
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Handlungen von Verwaltungen, Gerichten und der Regierung wurden in Gesprächen auf
politischer und Arbeitsebene aufgenommen.31

Op de vraag, waar in de Duitse en EU-Iranpolitiek met betrekking tot
mensenrechten de nadruk op werd gelegd en waar de prioriteiten lagen,
antwoordde Bondsregering dat:
Schwerpunkte neben Menschenrechtenfragen im Iran waren die Fatwa gegen den
britischen Schriftsteller Salman Rushdie, die Themen Massenvernichtungswaffen,
Terrorismus, politische und regionalpolitische Entwicklungen sowie Flüchtlingsfragen.
Präsident Rafsanjani und andere Politiker haben in öffentlichen Stellungnahmen
zugesichert, keine Tötungskommandos gegen Salman Rushdie zu entsenden. Zur Zeit
verfolgt die Europäische Union eine Initiative, um verlässliche Zusicherungen im Fall von
32
Salman Rushdie zu erreichen.

De regering gaf een ontkennend antwoord op de vraag of Duitsland, maar ook de
EU, zijn economische betrekkingen laat beïnvloeden door de verbetering, dan wel
de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Iran:
Menschenrechtenfragen werden mit Iran im Rahmen bilateraler Begegnungen auf
politischer und auf Arbeitsebene kontinuierlich angesprochen. Dabei steht das Element der
Überzeugung im Vordergrund. Auch die von deutscher Seite initiierten
Menschenrechtsseminare mit dem Iran dienen dem Ziel, dem Iran und den Iranern die
Grundsätze der Schutzwürdigkeit und Schutzdürftigkeit der Menschenrechte nahe zu
33
bringen.

De mensenrechtenkwestie in Iran was voor Duitsland en de EU niet zo urgent om
de economische betrekkingen met de islamitische republiek op het spel te zetten.
Om dit beleid, dat niet geheel overeenkwam met de Zivilmacht-doelstellingen van
Duitsland en de EU te rechtvaardigen, sprak de Bondsregering van een
‘langfristige Überzeugungsarbeit’. De regering verwachtte op korte termijn geen
beleidsverandering in Iran. Een dialoog over mensenrechten werd alleen om het
voeren van een dialoog gevoerd en blijkbaar niet per se voor het bereiken van
tastbare resultaten.
Economische betrekkingen met Iran stonden gedurende de jaren van de kritische
dialoog (1992-1996) los van de kwestie van de mensenrechten. Sancties zijn door
Duitsland en de EU niet ingezet om het Iraanse regime onder druk te zetten de
31
Deutscher Bundestag: Drucksache 13/3485, 16/01/1996,
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/034/1303485.asc (9/7/2009).
32
Ibidem.
33
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Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (een verdrag dat Iran
ondertekend heeft) na te leven:
Die Gespräche sind mit iranischen Wirtschaftlichen Themen vorbehalten. Die
Entscheidung über die Einräumung war nicht Gegenstand deutsch-iranischer
34
Vertragsverhandlungen.

Op de vraag ‘In welcher Form hat die Bundesregierung von der iranischen
Führung gefordert, das Völkerrecht zu achten und den Terrorismus zu
verurteilen’, antwoordde zij:
Die Bundesregierung hat ebenso wie die Europäische Union in den Gesprächen mit der
iranischen Seite Teheran nachdrücklich aufgefordert, das Völkerrecht zu achten und den
Terrorismus zu verurteilen. Sie hat aktiven Anteil an der Initiative der Europäischen
35
Union, die hierzu schriftliche Zusagen vom Iran fordert.

Duitsland en de EU hebben gedurende de periode waarin de kritische dialoog met
Iran gevoerd werd uitsluitend gebruik gemaakt van gemeenschappelijke publieke
verklaringen. Andere middelen, zoals sancties, zijn bilateraal noch multilateraal
ingezet om het regime onder druk te zetten.
Met betrekking tot de fatwa tegen Salman Rushdie was het beleid van de EU
behalve op de veroordeling van de fatwa erop gericht het Iraanse regime over te
halen aan de hand van een officieel document de EU te beloven geen opdracht te
geven de schrijver te vermoorden. Na een gesprek met Salman Rushdie in 1993
maakte de Eurocommissaris voor Buitenlands Beleid, Hans van den Broek,
bekend dat:
Improvements in human rights and the lifting of the fatwa against Salman Rushdie’ as well
as ‘respect for fundamental human rights and international law remain essential for the
36
development of closer relations with Iran.

Gedurende het jaar 1994 had Rushdie verschillende ontmoetingen met Europese
politici over de moeilijke situatie waarin hij zich bevond. In 1995 veroordeelde de
EU de fatwa weer en vroeg Iran schriftelijk te garanderen Rushdie niet te zullen

34

Ibidem.
Ibidem.
‘Mr. Van den Broek Meets Salman Rushdie’, Press Releases and Declarations, 9/12/1993,
IP/93/1080.
35
36
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doden.37 Het lukte de Troika, noch de EU, noch Duitsland een dergelijke garantie
van Iran te krijgen.
Groot-Brittannië heeft binnen EU-verband de fatwa altijd het felst veroordeeld en
immer kenbaar gemaakt dat verbetering van de relaties met de islamitische
republiek alleen mogelijk zou zijn wanneer het Iraanse regime officieel afstand
zou nemen van de fatwa. De reden hiervoor ligt voor de hand. Rushdie bezit de
Engelse nationaliteit. 38 Deze felheid beperkte zich echter vooral tot pro forma
politieke retoriek. Wanneer we bijvoorbeeld de export van Groot-Brittannië
gedurende deze jaren bekijken, dan zien we dat deze in de jaren 1991-1996 steeds
gegroeid is. 39 De stevige politieke retoriek van Engeland heeft de
handelsbetrekkingen met Iran niet geschaad.
De meest felle verklaring van de EU waarin de fatwa werd veroordeeld, dateert
uit het jaar 1997. Dit gebeurde in de periode waarin de Mykonos-affaire zijn
climax bereikte en waarin president Rafsandjani, de Iraanse minister van
Buitenlandse Zaken en de minister van Informatie door de Berlijnse rechter
werden veroordeeld. Zij zouden opdracht hebben gegeven voor de moord op
Iraanse politieke dissidenten op Duitse bodem. Met de uitspraak van de Berlijnse
rechtbank in de Mykonos-zaak werd de kritische dialoog opgeschort.
De EU vermoedde later (in 1997) dat door de overwinning van de
hervormingsgezinde president in Iran, Iran de fatwa tegen Rushdie zou
intrekken. 40 De ‘garantie’ waar de EU op doelde was vooral een schriftelijke
verklaring van de Iraanse kant. Ook gedurende de regeerperiode van Khatami is
een verklaring niet gegeven. De EU heeft niet gekregen waar ze om vroeg.
‘Bonyade 15 Khordad’, de instantie die een beloning van twee miljoen
Amerikaanse dollars op ‘het hoofd van Rushdie’ had gezet, heeft tot op de dag
van vandaag zijn beleid niet herroepen.
De Rushdie-affaire laat goed zien hoe een tegenstrijdige Duitse en Europese
Iranpolitiek ontstaat. De volgende lange, maar illustratieve, passage uit een
interview van het Duitse weekblad Die Zeit met Rushdie laat deze spanning goed
zien:

37
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Fred Halliday, ‘The Fundamental Lessons of the Fatwa’, New Statesman and Society, 12/02/1993,
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Die Zeit: Sie treffen Außenminister Kinkel, und Staatsminister Schmidbauer trifft den
iranischen Geheimdienstchef.
Rushdie: Ich habe Kinkel gegenüber meinen Protest zum Ausdruck gebracht.
Die Zeit: Das ist doch ein Spiel. Sie bringen Protest zum Ausdruck, Kinkel bringt seine
Solidarität zum Ausdruck, und alles geht weiter wie bisher.
Rushdie: Politik ist ein Spiel. Natürlich spielt die deutsche Regierung mit mehreren Karten
auf einmal. Und nur auf einer Karte stehen die Menschenrechte.
Die Zeit: Ist diese Karte nicht pure Dekoration, die Schokoladenseite, die man nach außen
kehrt, während es in Wahrheit ganz anders zugeht?
Rushdie: Vielleicht ist das nur die Schokoladenseite. Das wird sich zeigen. Wichtig ist ja
nicht, was die Deutschen sagen, sondern was sie tun. Bisher ist Deutschland nicht geneigt,
sich seine Wirtschaftspolitik von dieser Sache verderben zu lassen. Angeblich sucht man
einen kritischen Dialog mit dem Iran. O.k. Wenn das so ist, will ich den Dialog sehen.
Worin besteht er? Wenn ihr diesen Einfluss habt, dann benutzt ihn gefälligst. Aber was
passiert? Schmidbauer trifft Fallahjan, und drei Tage später schießt man auf meinem
norwegischen Verleger. Wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es, auf Zusammenhänge zu
41
achten.

De kritiek die Rushdie op Duitsland heeft, is veel sterker dan zijn kritiek op de
EU. Het feit dat de geheime diensten van Iran en Duitsland met elkaar
samenwerkten, maakte de positie van Duitsland anders dan die van andere EUlanden. En juist om deze reden heeft Duitsland geprobeerd in vergelijking met
andere EU-landen actiever te zijn wat betreft het onder de aandacht brengen van
de kwestie van de mensenrechten in Iran. Duitsland als een soort eerlijke
makelaar; aan de ene kant nauwe betrekkingen met het Iraanse regime, aan de
andere kant het bieden van een podium aan andersdenkenden en Iraanse
oppositionele krachten.
Zo organiseerde de Duitse regering als enige EU-lidstaat in 1994 en 1995 twee
internationale seminars over de situatie van de mensenrechten in Iran, waarin
experts uit Iran en Europa een podium kregen om over de mensenrechten te
spreken. Deze activiteiten kunnen zoals Rushdie ze noemt als ‘pure Dekoration,
die Schokoladenseite, die man nach außen kehrt’ gezien worden, maar krijgen
meer betekenis vanuit het oogpunt dat hoe ongewenst het Iraanse regime in de
ogen van de Europeanen ook mag zijn, het wél het officiële regime is waarmee
zaken gedaan moet worden.
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De implementatie van de kritische dialoog: Terrorisme

In de westerse media is Iran vaak beschuldigd van het steunen van terrorisme en
zelfs van staatsterrorisme. 42 Ondanks deze beschuldigingen is er gedurende de
jaren van de kritische dialoog op EU-niveau weinig gedaan om Iran te
veroordelen. Eén reden hiervoor was dat de EU geen beschikking had over
concrete bewijzen om zijn beweringen te staven.
Een andere verklaring was dat de EU wel over bewijzen beschikte maar deze niet
wilde openbaren omdat in dat geval onder Amerikaanse druk, de
handelsbetrekkingen met Iran in gevaar zouden komen.43 Dit tot grote frustratie
van de VS, vooral ten aanzien van Duitsland:
U.S. officials say money is behind the German decision to stick to the ‘critical dialogue’.
The Islamic Republic, still from its 1980-88 war with Iraq, is investing billions of dollars
in modernization and reconstruction, and Western firms figure prominently in Tehran’s
plans. German industry, closely aligned with Kohl’s conservative government and mired in
sluggish economic growth due to the costs of reunification and a weaker dollar, is eager to
44
snap up Iranian contracts and penetrate the Iranian Market of 60 million people.

Pas na een serie zelfmoordaanslagen in Israël kwamen de EU-landen van
binnenuit en van buitenaf (Israël en de VS) onder druk te staan om de kritische
dialoog met Iran te rechtvaardigen. Hoe kon de EU een dialoog met de
islamitische republiek aangaan wanneer deze de Palestijnse Hamas en de
Libanese Hezbollah financieel en militair steunde. De EU stuurde als reactie op
deze gebeurtenissen een delegatie naar Iran en Syrië om te eisen dat die landen
afstand zouden nemen van de zelfmoordaanslagen en deze zouden veroordelen.
In een ‘verklaring over terrorisme’ uitte de EU haar zorgen over de ‘irresponsible
declarations made in Iran about the bombings in Israel’ en ‘declared a
continuation of the ‘critical dialogue’ depended on progress in the Iranian stance
on terrorism and the Peace Process’.45
Als gevolg van de Europese druk verklaarde de relatief pragmatische president
Rafsandjani in een ongebruikelijk gebaar dat Iran ‘opposes terrorism regardless of

42

Zie bijvoorbeeld: Mykonos-Urteil: Attentatt war Staatsterror des Iran’,
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/1997/0411/seite1/0 (22/10/2009).
Zie ook: http://www.cfr.org/iran/state-sponsors-iran/p9362 (14/08/2011).
43
‘France Denounces Imposition of US Sanctions on European Firms’, Summary of World
Broadcasts, 5/8/1996.
44
Lane, 1995, 82.
45
‘Excerpts of EU Statement on Terrorism’, Reuters, 10/3/1996. Zie ook: ‘EU Ministers Urge Iran to
Condemn Terrorism; Libya also Criticized for Support of Bombings’, The Washington Post,
11/3/1996.

164

its perpetrators, even if it is committed by Hamas’.46 Wat de Iraanse steun aan de
Hezbollah betreft, op dit gebied gaf Iran niet toe. Volgens Iran voerde de
Hezbollah een legitieme verdedigingsoorlog tegen de Israëlische bezetting van
Libanees grondgebied.
Het steunen van ‘vrijheidsbewegingen’ is opgenomen in de Iraanse grondwet.47
Omdat Iran Israël als een onwettige staat beschouwt en Hamas en de Hezbollah
als vrijheidsorganisaties die gesteund dienen te worden, moeten de woorden van
Rafsandjani louter bedoeld zijn om de druk weg te nemen. Iran heeft om twee
redenen zijn steun aan deze organisaties nooit gestaakt.
De eerste principiële reden is dat Iran bij wet verplicht is ‘vrijheidsorganisaties’ te
steunen. De Majles, en de ‘Hoogste Raad voor Nationale Veiligheid’ en de
Revolutionaire Garde zijn de organen die de strategieën om dit doel te realiseren
vormgeven.
De tweede reden heeft met de politieke strategie van Iran in het Midden-Oosten te
maken en is pragmatischer van aard. Het Iraanse argument is dat zolang de VS en
Israël Iran bedreigen en de VS officieel over ‘regime change’ spreken, Iran geen
andere keuze heeft dan het steunen van anti-Israëlische militaire groeperingen in
de Palestijnse gebieden en Libanon. Zouden de Amerikaanse en Israëlische
dreigementen afnemen, dan zou Iran ook zijn militaire en financiële steun
stopzetten en zijn steun beperken tot ‘morele’ steun.48
Gedurende de regeerperiode van president Rafsandjani (1989-1997) namen de
door Iran gesteunde terreuraanslagen op Europese bodem in vergelijking met de
periode 1979-1989 af.49 Naast de Mykonos-aanslag, de moord op de Iraanse oudpremier Shahpur Bakhtiyar in Parijs in 1991 en de Iraanse oud-diplomaat
Mohammad Nagdi in Rome in 1993 hebben er geen terreuraanslagen op Iraanse
politieke dissidenten plaatsgevonden.50 De islamitische republiek zelf heeft altijd
benadrukt niets met deze aanslagen van doen te hebben en geeft de schuld aan de
MKO. Omdat het voor de EU erg moeilijk was om aan de hand van harde
bewijzen Iraanse deelname aan terreuraanslagen op politieke dissidenten aan te

46
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tonen, heeft de EU op dit terrein in het kader van de kritische dialoog weinig druk
op Iran uitgeoefend.51 Mykonos bleek een uitzondering.
Het was pas in november 1996, gedurende de Mykonos-rechtszaak, dat de EU via
een officiële verklaring bedreigingen tegen Duitse staatsburgers in Iran op een
relatief matige toon veroordeelde:
De Europese Unie is verontrust over de recente ontwikkelingen in Iran, waaronder
beschuldigingen en dreigementen aan het adres van een Lid-Staat van de Unie. Een en
ander vindt plaats tegen de achtergrond van een proces tegen Iraanse onderdanen dat
momenteel in de betrokken Lid-Staat wordt gevoerd volgens het principe van de
rechtsstaat.
De rechterlijke macht in alle EU-Lid-Staten is onafhankelijk van regering en parlement.
De Iraanse regering heeft dit principe met betrekking tot Duitsland erkend.
De Europese Unie zou gaarne zien dat Iran een constructieve rol speelt in de internationale
betrekkingen. De Unie gaat er bij de voortzetting van de Kritische Dialoog van uit dat deze
die doelstelling dient uit te dragen en moet leiden tot betere betrekkingen tussen Iran en de
Europese Unie. In de context van deze Dialoog dringt zij er bij Iran op aan om in de
huidige situatie de rust te herstellen en meer in het bijzonder dreigementen tegen de bij het
proces betrokkenen te ontmoedigen, alsmede om alle mogelijke bescherming ook uit te
breiden tot de Duitse burgers in Iran.52

De toon die de EU in haar verklaring gebruikte was niet hard. Ook de Duitse
regering geloofde nog steeds in dialoog en probeerde spanningen met Iran te
vermijden. Toen de Duitse federale aanklager de Iraanse toppolitici als
opdrachtgevers van de Mykonos-moorden beschuldigde, stuurde de Duitse
kanselier Helmut Kohl een brief naar de Iraanse president om de rust terug te
brengen. De Duitse media en de publieke opinie echter sloegen in tegenstelling
tot het officiële beleid van Bonn en Brussel een veel hardere toon aan en spraken
over de noodzaak van een breuk in de betrekkingen met Iran.
Hoewel het officiële beleid van Duitsland en de EU erop gericht was de
betrekkingen met Iran niet te verslechteren, zorgde de Mykonos-zaak dat de
verhouding tussen Duitsland en Iran onder druk kwam te staan. Dit nadat de
Berlijnse openbare aanklager de Iraanse leiders verweet opdracht te hebben
51
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gegeven tot de moord op bekende Koerdische politieke dissidenten in het
Berlijnse restaurant Mykonos in de nacht van 17 september 1992. De daders
schoten op acht leiders van de ‘Democratische Partij van Iraans Koerdistan’. Vier
van hen waren op slag dood; de rest overleefde de aanslag. De Duitse politie
pakte in dit verband vier Libanesen en één Iraniër op. De rechtszaak duurde vijf
jaren. In maart 1996 gaven de tot dan toe verzamelde feitenmateriaal door de
aanklager de Duitse justitie aanleiding een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen
de Iraanse minister van Informatie en Inlichtingendiensten Ali Fallahiyan.
Volgens de aanklager stond het bovendien vast dat de Iraanse leider en de Iraanse
president opdracht hadden gegeven tot de moorden. Iran werd hiermee
beschuldigd van staatsterrorisme. Op 10 april 1997 sprak de Berlijnse rechter zijn
eindoordeel in de Mykonos-zaak uit. Het Iraanse bewind werd in zijn oordeel
definitief verantwoordelijk gehouden voor de moorden in restaurant Mykonos.53
Nadat het oordeel van de rechter was uitgesproken, accepteerde de Bondsregering
het besluit van de rechterlijke macht en besloot op dezelfde dag tot het volgende:
Die Bundsregierung hat die Feststellung, die im Urteil des Berliner Kammergerichts im so
genannten Mykonos-Prozess zur Beteiligung staatlicher Stellen des Iran gemacht wurden,
mit großer Bestürzung zur Kenntnis genommen. Diese Feststellungen eines unabhängigen
deutschen Gerichts müssen bei der Bewertung der Beziehungen zum Iran eine wichtige
Rolle spielen. [...] Die Bundesregierung fordert daher die iranische Regierung mit allem
Nachdruck auf die Regeln des Völkerrechts strikt zu beachten. Angesichts dieser Lager hat
die Bundesregierung folgende Maßnahmen beschlossen:
1)
2)
3)

4)

Der deutsche Botschafter in Teheran, Bächmann, wird noch heute nach Bonn
zurückgerufen.
Vier Mitarbeiter iranischer Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland
werden aufgefordert, das Land zu verlassen.
Der iranische Botschafter in Bonn, Mousavian, wurde im Auftrag von
Bundesminister Kinkel durch Staatssekretär Hartmann in das Auswärtige Amt
einbestellt. Dem iranischen Botschafter wurde bei dieser Gelegenheit die
politische Bewertung der jetzt entstandenen Lage mitgeteilt. Dem Botschafter
wurde gleichzeitig gesagt, dass es nach Auffassung der Bundesregierung im
Interesse beider Staaten liegt, dass die Lage nicht weiter eskaliert.
Die Bundesregierung war und ist im engsten Kontakt mit ihren Partnern in der
Europäischen Union. Diese haben sich von Anfang an mit der Bundesregierung
solidarisch erklärt. Die Europäische Union berät zur Zeit in Brüssel über
geeignete Maßnahmen gegenüber dem Iran. Zu den ins Auge gefassten
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Maßnahmen gehören die Rückrufung der EU-Botschafter zur Berichterstattung
und die Aussetzung des kritischen Dialogs, der 1992 in Edinburgh von der
Europäischen Union beschlossen wurde. Für die Bundesregierung steht fest, dass
sie sich auf absehbare Zeit an diesem kritischen Dialog nicht beteiligen wird. Die
Bundesregierung bedauert diese Entwicklung, zumal seit über 100 Jahren
freundschaftliche Beziehungen zwischen dem iranischen und deutschen Volke
bestehen.54

Harder en compromislozer was de reactie van de Duitse media. Vooral het feit dat
Iran dreigde betrekkingen met Duitsland op te zeggen, was voor de Duitse media
reden tot harde kritiek op Iran. Ook omdat in dezelfde periode een bekende
Iraanse schrijver, Faradj Sarekuhi, op grond van ‘spionage voor Duitsland’ werd
opgepakt, was voor de media reden te concluderen dat het Iraanse regime niet te
vertrouwen was en dat het daarom ook onmogelijk was een dialoog mee te
voeren. Ook de regering in Bonn werd in dit verband van laksheid beschuldigd:
Was wäre also Bonns vielbesungene Politik der ‚aktiven Einwirkung’ wert, wenn sie nicht
einmal für die Befreiung einer unschuldigen Geisel sorgen könnte? Die Regierung in
Teheran hat hinreichend deutlich gemacht: Jede Einwirkung gilt ihr als Einmischung, jede
Intervention als Beweis, dass Bonn nur den eigenen Agenten rauspauken will.
Außenminister Kinkel, seit Jahren Teherans Mentor in der westlichen Welt, tat in den
vergangenen Tagen, was zu tun war: Er demarchierte und antichambierte und hat sich
doch nur eine ruppige Abfuhr geholt.55

Het onbegrip bij de Duitse media werd vooral versterkt nadat de Iraanse minister
van Buitenlandse Zaken Velayati in een brief aan zijn Duitse ambtgenoot Kinkel
liet weten dat Iran de diplomatieke banden met Duitsland zou verbreken wanneer
de rechter Iran van staatsterrorisme en zijn leiders van directe
verantwoordelijkheid bij de Mykonos-moorden zou beschuldigen. De logica
achter de harde reactie van de Duitse media had met het volgende te maken. Het
was naïef en onjuist met een land een dialoog aan te gaan wiens leiding op Duitse
bodem terroristische aanslagen liet plegen:
Früher als erwartet muss die Bundesregierung Abschied nehmen von der liebgewordenen
Fiktion, man könne kritisch mit Folterern, Entführern und Mördern reden. Von Anfang an
litt der „Kritische Dialog“ an Überfrachtung durch ein pädagogisches Programm, unter der
Vorstellung nämlich, man könne Diktatoren zum Besseren erziehen. In frostigen Zeiten
dürfte sich Nüchternheit ohne falsche Hoffnungen durchsetzen.56
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Toen in april 1997 de rechter zijn definitieve uitspraak had gedaan, was de reactie
van de Duitse pers daarop nog resoluter. De hoofdredacteur van Die Zeit, Robert
Leicht, publiceerde een kort artikel waarin fel werd uitgehaald naar het Iraanse
regime en waarin verregaande beslissingen van de Bondsregering werden
verwacht.
Leicht ging er in zijn artikel van uit dat staten vooral een realistische buitenlandse
politiek voeren waarin opportunisme vaak de voorkeur krijgt boven een politiek
die uitgaat van morele principes. Er zijn echter bepaalde principes die door elke
staat gerespecteerd dienen te worden.57 Een staat die zich niet aan die principes
houdt, krijgt de status van een internationale paria. Iran had in zijn visie die status
bereikt en de Bondsrepubliek zou als gevolg hiervan haar beleid ten aanzien van
de islamitische republiek moeten herzien. Stopzetten van de kritische dialoog zou
een eerste stap zijn in deze richting:
Der ‘kritische Dialog’ mit dem Iran, von der Europäischen Union 1992 in Edinburgh ins
Scheinleben gerufen, war längst zur Farce geworden. Außenminister Klaus Kinkel hat sich
mit seinem allzu langen Festhalten an dieser Fiktion Mal um mal in immer absurdere
Situationen manövriert. Mit Mördern gibt es eben keinen Dialog.58

Het terugroepen van de ambassadeurs was daarom het minste wat de EU volgens
Leicht kon doen. Maar Duitsland zou, ook al moest het land rekening houden met
het gemeenschappelijke buitenlandse beleid van de EU, hiermee geen genoegen
mogen nemen. Bonn was verplicht zijn buitenlandse politiek in het algemeen en
in het bijzonder ten aanzien van Iran te herzien. Een Zivilmachtpolitik en een
Wandel durch Annäherung Politik (ook al gebruikt hij deze termen niet) werkten
met betrekking tot regimes zoals die in Iran contraproductief:
Die Hoffnung, durch vorsichtige Rücksichtnahme auf die inneren Verhältnisse im Iran
lasse sich kurzfristig gezielter Einfluss ausüben, ist durch alle bisherigen Erfahrungen
widerlegt worden. Noch schwieriger aber lässt sich begründen, warum die Bundesrepublik
noch Beziehungen, und seien sie noch so weit zurückgestuft, zu einer Staatsführung
aufrechterhalten soll, die des flagranten Mordes auf unserem eigenen Boden überführt ist.
Allein der Gedanke, deutsche Staatsmänner könnten jemals iranischen Politikern – und sei
es nur im übertragenen Sinne – noch die Hand reichen, die auf derart schamlose Weise die
staatliche Integrität der Bundesrepublik missachtet haben, wirkt beklemmend. Mehr als
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eine Schamfrist ist angebracht. Wer sie schlechthin zum Ding der Unmöglichkeit erklärt,
59

schränkt seine Handlungsfreiheit untunlich ein.

Leicht concludeerde dat Duitsland en de ‘internationale gemeenschap’ Iran niet
moeten laten ontsnappen wanneer het moordcommando’s naar andere landen
stuurt. Als ze dat wel zouden doen, dan zou men een verkeerd signaal richting
Teheran afgeven.
De Duitse regering handelde heel snel; zij riep haar ambassadeur uit Teheran
terug, schortte de kritische dialoog met Iran binnen EU-verband op, maar verbrak
de officiële contacten niet. Ook binnen EU-verband ging men niet over tot het
treffen van (economische) sancties tegen de islamitische republiek.
Een belangrijke vraag is waarom Duitsland noch de EU de economische en
diplomatieke banden met Iran verbraken en niet overgingen tot verregaande
maatregelen gezien de legitieme argumenten die onder andere door Robert Leicht
in Die Zeit werden gegeven?
Een anekdote. Milan Kundera schrijft in De grap dat politici zich niet kunnen
veroorloven zich op te sluiten in de cocon van hun eigen verbeelding. Ze mogen
de wereld zoals hij is, niet verwarren met de wereld zoals ze haar graag zien.
Waar hij op doelt, is dat politici realiteitszin moeten hebben. Over het algemeen
hebben politici dat ook. Kundera vervolgt: De Britse premier Macmillan kreeg
eens de vraag voorgelegd wat zijn werk nu zo moeilijk maakte: ‘gebeurtenissen’
antwoordde hij. Juist het hebben van realiteitszin zorgt ervoor dat politici bang
zijn voor gebeurtenissen.60
Een breed antwoord op de vraag waarom Duitsland en de EU niet overgingen tot
verregaande maatregelen naast het opschorten van de kritische dialoog en het
terugroepen van hun ambassadeurs uit Teheran heeft met deze eigenschap van de
buitenlandse politiek (het hebben van realiteitszin) te maken. Maar er zijn in
geval van de Mykonos-affaire specifieke redenen geweest die ervoor hebben
gezorgd dat Duitsland en de EU niet overgingen tot het nemen van harde
maatregelen.
In de eerste plaats kwam de uitspraak van de rechtbank op een ongunstig
moment. In mei 1997 zouden de Iraniërs naar de stembus gaan om een nieuwe
president te kiezen. Het verbreken van alle banden met Iran zou in de
verkiezingsstrijd gunstiger zijn voor de radicale presidentskandidaat en in het
nadeel van de hervormers werken.61
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Ten tweede had Iran direct na de uitspraak van de Duitse rechter Duitsland
gedreigd. Der Spiegel meldde hierover:
Schon jetzt hat Teheran eine mächtige Drohkulisse aufgebaut. Das Mykonos-Urteil warnt
der iranische Parlamentspräsident Nategh Nuri, „zu einer Krise der bilateralen
Beziehungen“ führen. Die „nationalen Interessen Deutschlands“ seien ernsthaft gefährdet.
„Man beleidigt uns nicht ungestraft“, droht ein hoher iranischer Diplomat. „Das hat
Konsequenzen in der gesamten islamischen Welt.62

Bonn was bezorgd over de gevolgen van het nemen van harde maatregelen voor
de Duitsers die in Iran woonden en voor de Duitse belangen in Iran. In hetzelfde
artikel uit Der Spiegel lezen we:
Selbst Attacken auf die Bonner Vertretung in Teheran oder Geiselnahmen Deutscher durch
islamische Freischärler in aller Welt schließt die Arbeitsgruppe nicht aus. „Ein Konflikt
mit einem islamischen Staat“, warnt der Präsident des Bundesamtes für
Verfassungsschutz, Peter Frisch, könnte auch in Deutschland „wirklich gefährlich
werden“. 13 islamisch-extremistische Gruppierungen mit 32000 Mitglieder haben die
Staatsschützer hierzulande ausgemacht.63

Naast deze contextspecifieke redenen voor het niet opschorten van de officiële
betrekkingen met Iran had de Bondsregering ook een andere reden. Duitsland zag
voor zich een rol weggelegd als bemiddelaar tussen Israël en islamitische
gewapende groeperingen. De ‘Geheimdienst-Koordinator’ van Helmut Kohl,
Bernd Schmidbauer was van mening dat de weg naar Libanon, Gaza of de
Westelijke Jordaanoever via Teheran liep.64
De Bondsregering kwam door de uitspraak van de Berlijnse rechter in een lastige
positie terecht. Aan de ene kant moest het rekening houden met de uitspraak van
de rechterlijke macht, deze respecteren en er consequenties aan verbinden. Aan
de andere kant wilde Bonn vanwege eerder genoemde redenen niet te hard tegen
Iran optreden. Tegelijkertijd stond de regering onder druk van de kant van de
media en de publieke opinie die een hard beleid ten aanzien van de islamitische
republiek van de regering verwachtten. Op een ander niveau moest Bonn
rekening houden met de druk van de Amerikanen en Israël die ook een harder
62
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optreden van de Bondregering ten aanzien van Iran verwachtten. Duitsland kon
echter binnnen het kader van de GBVB van de EU niet unilateraal optreden en
had bovendien moeite andere Europese landen zoals Frankrijk en Italië, die
intensieve economische betrekkingen met Iran onderhielden, over te halen hard
tegen Teheran op te treden. Bovendien paste het gebruik van harde macht niet bij
de buitenlandpolitieke identiteit van de Bondsrepubliek na 1945. 65
In een interview met Die Zeit verklaarde de Deense minister van Buitenlandse
Zaken Niels Heveg Petersen (wiens land in 1997 roulerend voorzitter van de EU
was) dat het zeer moeilijk was om tot één gemeenschappelijke buitenlandse
politiek ten aanzien van Iran (maar ook China) te komen en tegelijkertijd een
beleid te voeren dat uitgaat van democratische principes:
Nun ja, sagt Petersen, er habe nie die Illusion gehegt, eine gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik der Europäer werde sich leicht verwirklichen lassen’. Das Urteil im
Mykonos-Prozeß kam da gerade recht. Flugs konnten die Europäer minus Griechenland –
wieder Eintracht demonstrieren. Helveg Petersen könnte Genugtuung zeigen, er hat den
‚kritischen Dialog’ mit dem Iran schon im vergangenen Sommer abgebrochen. Nicht weil
er weitsichtiger war als die anderen. Nur hat er, als er sich – es ging um Garantien für
Salman Rushdie - von dem Regime in Teheran hintergangen fühlte, sofort die
Konsequenzen gezogen.66

Hoe zeer een principeel beleid ook gewenst is, Petersen erkende toch dat de tijd
van een idealistisch beleid dat louter uitging van principes al lang voorbij is
(zonder te zeggen wanneer dat wel mogelijk is geweest!). Realpolitik en
idealisme gingen volgens hem hand in hand. En daarom vond hij het volstrekt
logisch dat:
Die Mehrheit in der EU habe damals doch gemeint, man dürfte den Iran nicht isolieren.
Wir sind jetzt mitten in einem Lernprozeß.67

Maar is hier sprake van een leerproces? Of konden de leden van de Europese
Unie het niet eens worden over het formuleren van één coherent beleid ten
aanzien van Iran? Het mislukken van een overtuigende Europese politiek ten
aanzien van Iran werd geëuropeaniseerd.
Dat de EU moeite had tot een coherent beleid te komen, had niet alleen te maken
met het feit dat de EU-leden een leerproces doormaakten – iets dat Petersen stelde
65
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– maar met de veranderingen in de internationale betrekkingen in het algemeen.
Het buitenlandse beleid verdelen in idealisme en realisme is te simplistisch.
Binnen de internationale betrekkingen is het na 1945 mede door het feit dat
nieuwe actoren hun intrede hebben gedaan in de internationale politiek, meer
instituties zijn ontstaan en de scheidslijnen tussen binnenlandse en buitenlandse
politiek zijn vervaagd, moeilijker geworden om één beleid te formuleren waarin
alle betrokkenen zich kunnen vinden.
Het voeren van óf een (economische) belangenpolitiek óf een beleid dat alleen
uitgaat van idealistische principes lijkt onmogelijk. Ook al betekent dit verlies aan
geloofwaardigheid. De Duitse politicoloog Michael Brenner schreef in 1997 een
artikel over de vraag hoe om te gaan met landen die zich niet houden aan de door
de ‘internationale gemeenschap’ geaccepteerde normen? Meer gepolitiseerd
gesteld, hoe om te gaan met landen die door westerse landen als ‘schurkenstaten’
worden gezien? Volgens hem laat het buitenlandse beleid van de VS essentiële
verschillen zien met dat van de EU:
Hier stimmen die Vereinigten Staaten mit den meisten ihrer europäischen Verbündeten
nicht überein. Das wilsonische Prinzip, nach dem eine Intervention – welcher Art auch
immer – eine logische Ausweitung der Verpflichtung sei, eine Weltordnung zu schaffen,
die eher auf moralischen Prinzipien beruht als auf geostrategischen Überlegungen, ist in
der amerikanischen Psyche tief verwurzelt. […] Im Gegensatz dazu sind die europäischen
Partner kennzeichnenderweise gehemmt, moralische Urteile abzugeben, und geneigt,
jeglicher Konfrontation aus dem Weg zu gehen.68

De ernst van de situatie is in geval van de Mykonos-affaire duidelijk: hoe om te
gaan met regimes die politieke dissidenten op het grondgebied van andere landen
vermoorden? Brenner vervolgt:
Wir befinden uns in einer Grauzone, in der nicht ganz klar ist, ob der strafbare Akt eine
gewaltsame politische Unterdrükkung darstellt, oder die Verletzung einer souveränen
Autorität ist, da sie sich auf dem Gebiet eines anderen Staates ereignet. Sich nur auf
letzteres zu konzentrieren hieße, den Kernfragen auszuweichen: Ob Iran von Natur aus
dazu neigt, Gewaltakte unter Mißachtung internationaler Regeln zu begehen, und der noch
delikateren Frage, wie damit umgegangen werden sollte. 69

Het Duitse en Europese antwoord op deze vraag is dat in elk geval een harde
confrontatie vermeden dient te worden:
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Unsere prosperierenden, prosaischen und mit sich selbst beschäftigten Demokratien zeigen
wenig Appetit auf eine Politik, die Gefahren sucht oder unser geregeltes Dasein stört. Nach
dem Druckabfall nach Ende des Kalten Krieges entspricht es ihrem natürlichen Nische
einzurichten und Situationen, die ihnen eine moralische Verpflichtung auferlegen könnten,
herunterzuspielen.70

Tegen deze achtergrond is de juiste strategie ten aanzien van Iran volgens
Brenner het blijven onderhouden van handelsbetrekkingen en intensivering van
contacten. Een dialoog is altijd beter dan geen dialoog. Isoleren van Iran werkt
averechts. Volgens hem zorgt een hard beleid juist ervoor dat hardliners in Iran
aan invloed winnen.71 Zijn idee past hiermee bij de ‘verandering door de politiek
van toenadering’ van politici als Egon Bahr en Willy Brandt ten aanzien van de
DDR.
Het enige land dat eerder dan de rest van de EU de kritische dialoog met Iran
stopzette was Denemarken. Denemarken zou echter binnen EU-verband de
dialoog met Iran voortzetten maar niet bilateraal. De Deense minister van
Buitenlandse Zaken Petersen concludeerde hierover:
Wir können keinerlei Resultate des "kritischen Dialogs" feststellen. Wir waren zwar im
Fall Rushdie kurz vor einem vernünftigen Ergebnis, aber dann wurde eben nichts draus.
Daraus ziehen wir Konsequenzen. Andererseits akzeptieren wir, daß die Mehrheit in der
EU anders denkt. Wir müssen sie halt überzeugen.72

Tegelijkertijd kondigde Denemarken de dialoog aan te gaan met de Iraanse
oppositie.73 De Wall Street Journal Europe meldde hierover:
The Danish parliament has taken a courageous step by calling on the government to open a
dialogue with democratic Iranian opposition groups. The resolution, voted on Nov. 14,
marks the third time since August that Copenhagen has broken ranks with the European
Union over how to deal with the clerical regime in Tehran.74

Zweden diende voor Denemarken als voorbeeld:
Denmark's principled stand is reminiscent of the role its Swedish neighbour played in the
1970s and 1980s in mounting an international campaign against another heinous regime 70
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the apartheid government in South Africa. Sweden established very warm relations with
the opposition African National Congress, promoting their cause in international
assemblies and secretly providing hundreds of millions of dollars in covert funding.75

Probleem met het Deense beleid was dat de Iraanse oppositie niet een eigen
Nelson Mandela had (en heeft). De democratische overtuigingen van veel Iraanse
oppositiegroepen kunnen in twijfel getrokken worden. De Iraanse
oppositiegroeperingen van de MKO, de monarchisten tot de leninistischmarxistische Faddaiyane khalgh willen niet met elkaar samenwerken en
ondermijnen zo het pluralistische principe, toch wel een belangrijk kenmerk van
een volwassen democratie.
De implementatie van de kritische dialoog: Massavernietigingswapens
Begin jaren negentig was het nucleaire programma van Iran niet zo ver
ontwikkeld als anno 2011. Hoewel de Amerikanen hun Europese partners
waarschuwden voor een Iraans nucleair programma, wilde de EU, zolang er geen
harde bewijzen waren hiervan niets weten. Het Europese beleid was erop gericht
dat zolang het Internationale Atoomagentschap van de Verenigde Naties (IAEA)
geen ‘smoking gun’ in Iran had gevonden het geen zin had Iran onder druk te
zetten.76
Evaluatie van de kritische dialoog
De vraag of de gemeenschappelijke posities en de gemeenschappelijke acties van
de EU ervoor hebben gezorgd dat de EU haar doelen heeft bereikt is niet
eenvoudig te beantwoorden. De belangrijkste factoren in de relatie met Iran voor
de Europese landen zijn de commerciële belangen, de geostrategische visie van
de EU met betrekking tot het Midden-Oosten, het geloof in multilateralisme en
het oplossen van problemen via de diplomatieke weg en het gebruik van
softpower. Zo hoopte de EU ook via een dialoog ervoor te zorgen dat
hervormingsgezinde politici in Iran aan invloed zouden winnen.77
Hoewel Matthias Struwe die de kritische dialoog van de EU met de islamitische
republiek uitvoerig onderzocht heeft concludeert dat: ‘The Critical dialogue […]
achieved changes in Iranian behaviour’, wordt hier aangetoond dat de kritische
dialoog niet tot tastbare resultaten heeft geleid. 78
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Om de resultaten van de kritische dialoog op het gebied van mensenrechten te
onderzoeken, zijn de mensenrechtenrapporten van de VN over Iran van belang.
Deze rapporten genieten een hoge mate van betrouwbaarheid en worden ook door
de Europese parlementsleden op nationaal en op EU-niveau gebruikt. De kritische
dialoog met Iran is vanaf 1992 van start gegaan en duurde tot 1996. Om deze
reden zijn ook de rapporten van de VN over de mensenrechtensituatie gedurende
dezelfde jaren onderzocht. Als het zo is dat de kritische dialoog voor
veranderingen in de mensenrechtensituatie in Iran heeft gezorgd moet dat uit deze
onafhankelijke rapporten van de VN blijken.
In de VN-resolutie van 4 maart 1992, nog voor de aanvang van de Europese
politiek van een kritische dialoog met de islamitische republiek werd onder
andere geconcludeerd dat:
The UN Commission of Human Rights expresses its concern more specifically at the main
weaknesses, according to the Special Representative, of the human rights situation in the
Islamic Republic of Iran, namely, the lack of guarantees of due process of law,
discriminatory treatment of certain groups of citizens for reason of their religious beliefs,
notably the Baha’is, the lack of independent associations and the absence of a climate of
legal security and guarantees for the freedom of expression and literary and artistic
79
creativity.

Dezelfde commissie stelde bovendien dat het:
Expresses its regret that, as the Special Representative concluded, the Islamic Republic of
Iran has not given adequate follow-up to many of the recommendations contained in
80
previous reports.

Ook in 1993, in een periode dat de EU een kritische dialoog met Iran voerde, was
de mensenrechtensituatie in Iran niet verbeterd. In een nieuwe VN-resolutie uit
1993 van de VN-mensenrechtencommissie, uitte de commissie wederom zijn
zorgen over de voortdurende mensenrechtenschendingen in de islamitische
republiek. Het feit dat het aantal doodstraffen dat tussen 1992 en 1993 was
toegenomen, en het feit dat mensen vanwege hun religieuze overtuigingen
werden vervolgd, gearresteerd en gemarteld, waren volgens de VN reden tot zorg.
De commisie stelde vast dat:
The government of the Islamic Republic of Iran has responded to the Special
Representative’s request for information concerning allegations of human rights violations
79
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in that country but for more than a year has not permitted the Special Representative to
visit the country. 81

In plaats van vooruitgang is in de periode tussen 1993 en 1994 sprake van een
verslechtering in de mensenrechtensituatie in Iran. In een nieuwe resolutie maakte
de VN in 1994 bekend dat aan verzoeken van de mensenrechtenchtencommisie
aan de islamitische republiek geen gehoor is gegeven. Het aantal executies was
niet afgenomen, maar juist toegenomen en Salman Rushdie moest nog steeds
wegens de dreigementen aan zijn adres voor zijn leven vrezen.
Bovendien was de speciale mensenrechtenvertegenwoordiger van de VN ook
tussen 1993 en 1994 niet in Iran toegelaten. De mensenrechtencommisie van de
VN uitte in deze resolutie meer specifiek zijn zorgen:
At the main criticism of the Special Representatives with regard to the human rights
situation in the Islamic republic of Iran, namely, the high number of executions, cases of
torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the standard of the
administration of justice, the absence of guarantees of due process of law, discriminatory
treatment of certain groups of citizens for reason of their religious beliefs, notably the
Baha’is, whose existence as a viable religious community in the Islamic Republic of Iran is
threatened, as well as the ill-treatment of certain Christians and restrictions on the
freedoms of expression, thought opinion and press, and that, as noted by the Special
82
Representative, there is continued discrimination against women.

Het uitblijven van vooruitgang op het gebied van mensenrechten en andere
terreinen waar de EU een kritische dialoog met Iran voerde was bij de pers op
Europees niveau niet onopgemerkt gebleven. In een kritisch interview werd de
Duitse minister van Buitenlandse Zaken Klaus Kinkel door Der Spiegel onder
andere ironisch gevraagd of de EU met Duitsland voorop een Wandel durch
Annäherung-beleid ten aanzien van de islamitische republiek voerde. Kinkel
antwoordde deze vraag met:
Davon kann keine Rede sein. Iran ist von so großer strategischer Bedeutung für die
gesamte Region, daß man dieses Land nicht ausgrenzen darf. Wir Europäer – so der
Beschluß des Europäischen Rats von Edinburgh 1992 – sind uns einig, daß wir über einen
kritischen Dialog weiter im Gespräch bleiben mussen, um Iran – ich sage das mal einfach
so – berechenbar zu halten. Gerade wir Deutschen führen mit Teheran eine superkritische
81
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Auseinandersetzung über die Menschenrechte. […] Sowohl bei Salman Rushdie wie beim
Nahost-Friedensproseß haben wir eine Entschärfung der iranischen Position erreicht.83

Het antwoord van Kinkel is om de volgende redenen belangrijk voor het beter
begrijpen van het GBVB van de EU. Het Iranbeleid wordt niet in nationale
termen gedefiniëerd maar in Europese. Iran is belangrijk voor Europa en moet
berekenbaar blijven. Europa probeert deze berekenbaarheid te bereiken door een
dialoog met Iran te voeren. Wat het verband tussen berekenbaarheid en dialoog is
wordt niet duidelijk. Het argument van Kinkel is niet sterk. Juist omdat het EUbeleid ten aanzien van Iran niet geïnstitutionaliseerd is maar ad hoc binnen de
kritische dialoog vorm heeft gekregen, blijft het vaag hoe Iran binnen het kader
van die dialoog berekenbaar wordt. De onderwerpen die in het kader van de
kritische dialoog werden besproken, hebben weinig met berekenbaarheid te
maken. De mensenrechtensituatie, het vredesproces in het Midden-Oosten, maar
ook de economische betrekkingen en het Iraanse beleid; deze kwesties laten zich
niet door berekenbaarheid van het Iraanse regime veranderen.
Opvallender wordt het wanneer Kinkel concludeert dat juist Duitsland (en hier
spreekt hij niet in Europese termen maar in Duitse!) door zijn superkritische
Auseinandersetzung met Teheran voor een Entschärfung in de Iraanse positie ten
aanzien van het vredesproces in het Midden-Oosten en het doodvonnis van
Salman Rushdie heeft gezorgd. Hoe hij tot deze conclusie komt is niet duidelijk.
Feit is dat Iran in beide kwesties die Kinkel als voorbeeld noemt, geen milimeter
heeft toegegeven.
In een VN-resolutie tegen Iran uit 1995 waarin wederom de
mensenrechtenschendingen in de islamitische republiek veroordeeld worden, is
onder andere te lezen dat:
The UN Commision on Human Rights also expresses its grave concern at the continued
threats to the life of Mr. Salman Rushdie, as well as to individuals associated with his
84
work, which have the support of the Government of the Islamic Republic of Iran.

In 1996 was de mensenrechtensituatie in Iran dermate verslechterd dat de
internationale gemeenschap een duidelijk signaal naar het Iraanse regime wilde
afgeven. Daarom was er in 1996 niet alleen sprake van een resolutie van de
mensenrechtencommissie van de VN maar ook van een resolutie die de
Algemene Vergadering van de VN tegen de schendingen van de rechten van de
83
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mens in Iran aannam. Het is aannemelijk dat ook de Mykonos-affaire bij het
nemen van deze beslissing een rol heeft gespeeld. Hoewel de EU en volgens
Klaus Kinkel Duitsland een zeer kritische dialoog met Iran hielden over de
situatie van de mensenrechten lezen we in de VN-resolutie dat de Algemene
Vergadering:
Expresses its concern at the continuing violations of human rights in the Islamic Republic
of Iran, in particular the high number of executions in the absence of internationally
recognized safeguards, cases of torture and cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment, the failure to meet international standards with regard to the administration of
justice and the absence of due process of law, violations of the right to peaceful assembly
85
and restrictions on the freedom of expression, thought, opinion and the press.

In de VN-resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering werd tevens
geconcludeerd dat de rechten van religieuze minderheden in Iran geschonden
werden. Ook werd er geconcludeerd dat Salman Rushdie nog steeds voor zijn
leven moest vrezen en dat Iran er niets aan deed om de zorgen van de
internationale gemeenschap in dit verband weg te nemen:
The General Assembly also expresses its concern at the grave breaches of human rights of
the Baha’is in the Islamic Republic of Iran and situations of discrimination against the
members of this religious community, as well as at the discriminatory treatment of
minorities by reason of their religious beliefs, including lack of adequate protection for the
Christian minorities, some members of which have been the target of intimidation and
assassination’. […] The General Assembly expresses its grave concern that there are
continuing threats to the life of Mr. Salman Rushdie, as well as to individuals associated
with his work, which appear to have the support of the Islamic Republic of Iran, notes in
this regard that efforts aimed at obtaining satisfactory written assurances from the
Government of the Islamic Republic of Iran that it does not support these threats have so
far been unsuccessful, and calls upon the Government of the Islamic Republic of Iran to
86
provide such assurances.

Bij het doornemen van de VN-resolutie valt op dat het argument van Kinkel
waarin hij betoogt dat de kritische houding van de EU met Duitsland voorop ten
aanzien van de mensenrechten in Iran tot een verbetering daarvan heeft geleid,
niet klopt. Zijn argument heeft meer te maken met politieke retoriek dan dat het
gebaseerd is op feiten. De kritische dialoog van de EU met Iran op het gebied van
mensenrechten heeft niet tot de gewenste resultaten geleid. De situatie van de
85
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mensenrechten in de islamitische republiek is gedurende de periode 1992-1996
niet verbeterd maar, zo blijkt uit de VN-resoluties, eerder verslechterd.
De politicoloog Michael Kreile, die vanuit een realistische invalshoek de Duitse
buitenlandse politiek analyseert, schreef in 1996:
Politicians of all parties invariably proclaim their commitment to the world-wide defence
of human rights. […] The foreign policy discourse in united Germany not so much reveals
a Wilheminian quest for ‘a place in the sun’, but is rather imbued with a strong dose of
87
Wilsonianism.

En juist deze Wilsoniaanse politiek is om met E.H. Carr te spreken naïef.
Uitgaande van het argument dat Kreile aanvoert is het meer een beleid dat in
dienst staat van beeldvorming en geen politiek in de realistische zin van het
woord. Verdedigen van mensenrechten in de buitenlandpolitieke identiteit van de
Bondsrepubliek komt meer neer op mooie woorden dan op daden, aldus Kreile.
Kreile is van mening dat de EU in haar buitenlands beleid niets meer is dan een
papieren tijger.88 Ook hier gaat Kreile uit van het realisme waarin de staat als de
belangrijkste actor in de internationale politiek wordt gezien. Deze actor begeeft
zich in een anarchistisch systeem waarin elke staat uit is op zijn eigen
machtsmaximalisatie. Tegen deze achtergrond moet een GBVB van de EU
volgens Kreile daarom met het volgende rekening houden:
In the area of foreign policy it is still true that a heterogeneous actor faces the difficult task
of having to conduct a foreign policy consisting of supranational, international, and
89
individual national components without a coherent overall strategy.

Deze laatste observatie is in het geval van de Duitse respectievelijk de Europese
buitenlandse politiek ten aanzien van Iran juist. Inderdaad is er in het Europese
GBVB sprake van incoherentie. 90 Bovendien is het niet altijd eenvoudig om
Europese grootmachten als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en
Italië waar het gaat om een gemeenschappelijke Iranpolitiek op één lijn te krijgen.
Daarom ligt het voor de hand dat realisten Duitsland en de EU of van naïviteit
beschuldigen of van hypocrisie.
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Volgens critici is het nooit goed. Als Duitsland en de EU niets doen dan zijn ze
passief. Als ze een dialoog aangaan zonder dat deze tot tastbare resultaten leidt,
zijn ze naïef en verspillen ze een hoop energie. De voor de hand liggende vraag is
daarom: waarom voerde Duitsland samen met de andere EU-leden toch een
dialoog met Iran? Een mogelijk antwoord vinden we in het genoemde interview
van Der Spiegel met Klaus Kinkel. Der Spiegel beschuldigt Bonn van laksheid
waarop de vicekanselier en voorzitter van de FDP antwoordt dat juist Duitsland
binnen EU-verband een assertieve politiek ten aanzien van de islamitische
republiek heeft gevoerd:
Der Spiegel: Und warum flegt Bonn gegenüber dem Mullah-Regime in Teheran einen
Schmusekurs? Statt Druck auszuüben, werden die Kontakte deutscher Firmen gefördert.
Kinkel: Wir verfolgen keinen Schmusekurs. Wir befürworten zusammen mit den
Europäern eine Politik des kritischen Dialogs gegenüber Iran, der gerade kontroverse
Themen nicht vermeidet. Nicht nur die Deutschen bemühen sich um gute wirtschaftlichen
Beziehungen zu Iran, sondern auch die andere europäischen Länder, Japan und die USA.
Der Spiegel: […] bis der US-Präsident das Embargo verschärfte und den amerikanischen
Ölfirmen diese Geschäfte untersagte. Clinton will die Mullahs isolieren. Es wirft Bonn vor,
diese Strategie zu unterlaufen.
Kinkel: Das tun wir nicht. Richtig ist: Die Amerikaner betreiben eine Politik der Isolierung
Irans aufhoffen, dadurch Gefahren einzudämmen. Das hat kulturell-religiöse, aber auch
historische Gründe – nicht zuletzt die Demütigung der Weltmacht USA durch die
Geiselnahme in ihrer Teheraner Botschaft 1979.
Der Spiegel: Wäre nicht gerade für einen deutschen Außenminister Rücksicht auf die
Gefühle und Interessen Israels und Amerikas angebracht?
Kinkel: Ja, ich werde bei meinem Besuchen in Amerika von den jüdischen Organisationen
immer wieder wegen unserer Iran-Politik kritisiert. Ich erkläre unsere Motive und sage,
dass ein so großes und wichtiges Land nicht isoliert in die Ecke gestellt werden kann, dass
man vielmehr im kritischen Dialog das zu verändern versuchen muß, was man kritisiert.
Eine Strategie wie wir Europäer sie beschlossen haben, ist derzeit in den USA nur schwer
durchsetzbar. Und dennoch bekenne ich mich zu unserer Politik des kritischen Dialogs.
Der Spiegel: Sie suchen Verständigung mit einem Mullah-Regime, das Terrorakte fördert
und die atomare Vormacht in der Golfregion werden will?
Kinkel: Wir sind uns ja mit den Amerikanern einig, dass aggressiver Fundamentalismus
und Terrorismus bekämpft werden müssen. Wir unterscheiden uns nur dadurch, wie wir
91
das tun. Amerika will Isolierung, wir wollen kritischen Dialog.

Een dialoog voeren was dus per definitie goed. Ook al werden er op korte termijn
geen resultaten bereikt en ook al vond het Duitse en daarmee het Europese beleid
ten aanzien van Iran plaats tegen de wil van de partners van Duitsland, Israël en
91
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de VS. De Duitse politiek ten aanzien van Iran lijkt hiermee op bepaalde punten
sterk op de Duitse buitenlandse politiek van Willy Brandt ten aanzien van de
DDR. Ook in geval van de strategie van Wandel durch Annäherung was het
argument dat het isoleren en negeren van de DDR de betrekkingen tussen de twee
Duitse staten geen goed deed, en dat veranderingen alleen door een
toenaderingspolitiek bewerkstelligd zouden kunnen worden.92 Kinkel benadrukt
in zijn interview met Der Spiegel dat Iran een belangrijk land in het MiddenOosten is, dat Duitsland daar natuurlijk economische belangen heeft en dat
problemen in de regio niet door het isoleren van Iran opgelost kunnen worden
maar via een dialoog aan de onderhandelingstafel.
De vraag is echter in hoeverre de dialoog en onderhandelingen een bijdrage
hebben geleverd aan het oplossen van deze problemen. Duitsland heeft
bijvoorbeeld in de jaren negentig formeel in het kader van de kritische dialoog,
maar in de praktijk ver buiten de doelstellingen daarvan met het Iraanse regime
op het terrein van de inlichtingendiensten samengewerkt. Eén van de
consequenties van deze samenwerking was dat Iran zijn geheime agenten vaak
naar Duitsland stuurde. De Iraanse ambassade in Duitsland veranderde als het
ware in de jaren negentig in het hoofdkantoor van de Iraanse geheime dienst in
het buitenland. Vanuit Duitsland werden volgens Duitse politici plannen gemaakt
om Iraanse dissidenten in het buitenland te vermoorden en bovendien om de
islamitische bewapende groeperingen die tegen de staat Israël vochten van geld
en verschillende vormen van informatie te voorzien. En het frappante hiervan was
dat de Bondsregering hiervan op de hoogte was maar er niets tegen deed. 93
Sterker nog, het lijkt erop dat Duitsland de Iraanse Ministerie van Informatie van
technologie voorzag. In een artikel uit de Berliner Zeitung die haar informatie
gebaseerd heeft op bronnen binnen de SPD lezen we hierover:
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Der Bundesnachrichtendienst lieferte auch Personalcomputer für die Teheraner
Geheimdienstzentrale und ein Sprachlabor.94

Deze, maar ook andere soortgelijke berichten vormden voor de oppositiepartijen
in de Bundestag aanleiding de regering in verband met haar Iranpolitiek om
opheldering te vragen. Er werd een serie vragen over vier onderwerpen die door
Duitsland ook in het kader van de kritische dialoog met Iran aan de orde waren
gesteld, aan de regering voorgelegd. Het ging hierbij om de handelsbetrekkingen,
de mensenrechtensituatie in Iran, samenwerking tussen de geheime diensten van
beide staten, en ten slotte het Iraanse atoomprogramma.
De vraag van de oppositiepartijen SPD en Bündnis 90/Die Grünen was concreet:
tegen de achtergrond van de slechte mensenrechtensituatie in Iran, de fatwa tegen
Rushdie, de operaties van de Iraanse geheime diensten in het buitenland, de
Mykonos-affaire en de Iraanse steun aan terrorisme is een kritische dialoog met
de islamitische republiek gevoerd. Hoewel er geen vooruitgang in deze kwesties
plaats heeft gevonden pleit de Bondsregering voor intensivering van de contacten
met Iran. De vraag is waarom de regering dat doet? Alvorens een antwoord te
geven op de specifieke vragen van de Bundestag merkte de regering het volgende
op:
Deutschland und seine europäischen Partner sehen keine Alternative zum kritischen
Dialog mit Iran. Eine Politik der Isolierung hält die Bundesregierung – zusammen mit
ihren europäischen Partnern – weder für zweckmäßig noch erfolgversprechend. Sicherheit
und Stabilität in der Region können nicht ohne oder gar gegen den Iran geschaffen werden.
Nur in direkten Gesprächen ergeben sich Möglichkeiten, eine Öffnung des Iran gegenüber
unseren Vorstellungen zu erreichen, und sich unseren Bemühungen, den Iran in die
95
Pflichten eines Mitglieds der Staatengemeinschaft einzubinden, Nachdruck zu verleihen.

Verschillende continuïteiten van de Duitse buitenlandse politiek in het algemeen
en in het bijzonder ten aanzien van Iran zijn in dit antwoord terug te vinden. De
nadruk op het multilateralisme (er is sprake van een Europese Iranpolitiek), het
feit dat er geen alternatief is voor het regime en het huidige beleid (keine
Alternative), de wil om de status-quo te behouden (keine Experimente) zijn alle
terug te vinden in het antwoord van de regering aan de Bondsdag.
Het feit dat Duitsland een bijzondere rol vervult binnen het GBVB van de EU ten
aanzien van Iran blijkt uit de vraag over de toestemming van de Duitse regering
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(samen met Japan) voor uitstel van de betalingsverplichtingen van Iran aan
Duitsland en andere Europese landen:
Was ist der Grund für die Streichung der sich hierauf beziehenden Passage ‚Germany and
Japan took the first initiative, the other countries followed’, die noch im ersten Entwurf der
96
World Debt Tables der Weltbank erschien, jedoch nicht mehr im endgültigen Bericht?

Twee zaken worden duidelijk. Ten eerste is hier sprake geweest van de agenda
setting power van de Bondsrepubliek. Ten tweede wordt hiermee het argument
van de voormalige ambassadeur van Iran in Duitsland bevestigd waarin deze
sprak over de speciale en positieve rol van Duitsland in de betrekkingen tussen
Iran en de EU.97 Het was immers nadat Duitsland akkoord was gegaan met het
Iraanse verzoek om uitstel van de Iraanse betalingsverplichtingen, dat Frankrijk,
Italië en het Verenigd Koninkrijk het Duitse voorbeeld volgden. Om deze reden is
het niet onjuist om te concluderen dat Duitsland in de periode 1992-1996 als de
belangrijkste economische partner van Iran binnen de EU een belangrijke invloed
heeft gehad op het economische beleid van andere EU-landen ten aanzien van
Iran.
Op de vraag over de mensenrechtensituatie in Iran en dat er, hoewel het een
belangrijk onderdeel van de kritische dialoog was, geen vooruitgang is geboekt,
antwoordt de regering dat Duitsland op dit gebied veel heeft gedaan:
Bei deutsch-iranischen Gesprächen wird regelmäßig auch die Menschenrechtslage im Iran
angesprochen und auf Verbesserungen gedrängt. Die Bundesregierung und die anderern
Mitgliedstaaten der EU sprechen bei allen Treffen im Rahmen des Kritischen Dialogs mit
dem Iran unter dem Tagesordnungspunkt ‘Menschenrechte’ die Menschenrechtslage bzw.
Einzelfälle an und fordern zu Fortschritten auf. Der bilaterale Menschenrechtendialog
findet im Wesentlichen im Rahmen von Konsulationen zwischen Vertretern der
Außenminsiterien und zwischen Parlamentsabgeordneten statt. Wir haben in den
vergangenen Jahren insgesamt vier Seminare mit privaten und offiziellen iranischen
Vertretern veranstaltet, an deren Vorbereitung u.a. Amnesty International und andere
98
Menschenrechtsorganisationen beteiligt waren.

Duitse en andere EU-politici hebben vanaf 1992 op bilateraal en multilateraal
niveau in gesprekken met hun Iraanse collega’s het regelmatig gehad over de
mensenrechtensituatie in Iran. Uitgaande van de besproken VN-resoluties kan
96
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echter geconcludeerd worden dat deze gesprekken geen positieve invloed hebben
gehad op de verbetering van de mensenrechtensituatie in de islamitische
republiek.
De Duitse regering stelde bovendien dat ze seminars over deze kwestie heeft
georganiseerd. Duitsland is wel het enige EU-land dat deze seminars heeft
georganiseerd. Maar tegelijkertijd kunnen vraagtekens gezet worden bij het nut er
van. De laatste van de in totaal vier seminars vond in november 1994 in Teheran
plaats. De Duitse delegatie bestond uit drie regeringsfunctionarissen en twaalf
wetenschappers. 99 De delegatie nam onder leiding van Udo Steinbach, de
toenmalige directeur van het Duitse Orient Instituut in Hamburg, deel aan het
seminar. Wanneer de gepubliceerde verslagen van de seminars geanalyseerd
worden valt het op dat deze vooral theologische discussies betroffen en de
verschillende theorieën over de rechten van de mens binnen de islam en binnen
het christendom. Men hoeft geen scepticus te zijn om in te zien dat deze
discussies op korte termijn nooit een positieve invloed konden hebben op de
verbetering van de mensenrechtensituatie in Iran. Sterker nog, ze boden het
Iraanse regime een geschikt podium om bepaalde mensenrechtenschendingen
goed te praten door zich te beroepen op religie.100
Naast dit inhoudelijke bezwaar is een ander bezwaar met betrekking tot deze vier
gehouden seminars. Er was geen sprake van continuiteit. Zouden ze volgens een
vast schema jaarlijks gehouden worden, dan zou de mogelijkheid bestaan ze te
evalueren en te verbeteren. Er zijn echter maar vier seminars zonder een
duidelijke langetermijndoelstelling georganiseerd.
Voor een evaluatie van de samenwerking tussen de geheime diensten van de twee
staten begeven we ons op een terrein waar een evaluatie zeer moeilijk wordt.
Omdat de informatie hierover door beide regeringen geheim wordt gehouden kan
er alleen van secundaire data gebruik worden gemaakt. De meest betrouwbare
van deze secundaire data zijn de verslagen van de Bundesamtes für
Verfassungsschutz. In de vragen van de oppositiepartijen SPD en Bündnis 90/Die
Grünen aan de regering over de Duitse Iranpolitik komen we onder andere tegen:
Dass der Iran mit seinen drei Nachrichtendiensten ‚Ministerium für Information und
Sicherheid’ (MIOS), Revolutionäre Garden Ghods-Streitkraft’ und des militärischen
Nachrichtendienstes ‚J2’ in der Bundesrepublik Deutschland tätig ist. Dass das MIOS an
der iranischen Botschaft in Bonn seit Ende 1986/Anfang 1987 eine Residentur mit ca. 20
Mitarbeitern von insgesamt 90 Mitarbeitern der Botschaft unterhält. Dass die Residentur
mutmasslich in terroristische Aktivitäten verwickelt ist, so in das Mykonos-Attentat im
99
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100
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Herbst 1992 in Berlin sowie die Ermordung des Oppositionspolitikers Radjavi in Genf in
1990.101

De regering heeft deze berichten erkend noch ontkend door te zeggen:
Die Angelegenheit ist für eine öffentliche Erörterung nicht geeignet.102

In een geheime zitting heeft de regering echter wel een antwoord gegeven. In haar
reactie op de uitspraak van de Berlijnse rechter inzake de Mykonos-affaire
worden deze berichten bevestigd. De Bondsregering is wel degelijk op de hoogte
geweest van de activiteiten van de Iraanse geheime dienst op Duitse bodem maar
heeft hiertegen niets ondernomen. De Duitse regering heeft vaak de intensieve
samenwerking met het Iraanse geheime dienst proberen te legitimeren door te
stellen dat het een actieve en positieve rol heeft kunnen spelen bij het vrijlaten
van Israëliërs die die door Hamas dan wel de Hezbollah gegijzeld zouden zijn.
Dit neemt echter niet weg dat, zoals de oppositiepartijen opmerkten, de Duitse
regering heeft gehandeld tegen bepaalde internationale verdragen waarvan
Duitsland een ondertekenaar is:
Dass die bisher gepflegte Zusammenarbeit mit dem Iran und insbesondere mit dessen
Sicherheitsbehörden – ungeachtet der lukrativen deutsch-iranischen Handelsbeziehungen –
unverzüglich zu beenden ist, unter anderem aufgrund der Verpflichtungen, welche die
Bundesrepublik Deutschland im Rahmen internationaler Abkommen gegen den
103
Terrorismus eingegangen ist.

Over de thema’s massavernietigingswapens en het Iraanse atoomprogramma
merkte de regering op dat ze op de hoogte is van de Iraanse samenwerking met de
Russen en Chinezen op nucleair gebied. De regering heeft wel toegegeven dat in
de periode 1990-1995 chemicaliën naar Iran geëxporteerd zijn maar
beklemtoonde dat ze niet bruikbaar zijn geweest voor de productie van
massavernietigingswapens noch voor het nucleaire programma van Iran. De
namen van de bedrijven die chemicaliën naar Iran hebben geëxporteerd hield de
regering geheim.104
De kritische dialoog had vijf hoofddoelen. In de eerste plaats wilde de EU een
multilateraal beleid ten aanzien van Iran voeren. Dat is met wisselend succes
101
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gelukt. Het grootste obstakel voor het vormgeven van een multilateraal beleid ten
aanzien van Iran is het ontbreken van een geïnstitutionaliseerde Iranpolitiek.
Vooral op het gebied van mensenrechten heeft de EU via gemeenschappelijke
verklaringen met één stem gesproken. Ook de gemeenschappelijke actie van de
EU-lidstaten om na de definitieve uitspraak van de Duitse rechter in verband met
de Mykonos-affaire de EU-ambassadeurs uit Iran terug te roepen kan als een
succesvolle gemeenschappelijke politiek worden gezien.
Het tweede doel van de kritische dialoog was het steunen van hervormers. De
gedachte hier achter was dat door Iran niet te isoleren, de hervormers in dat land
de macht naar zich toe zouden trekken. Achteraf gezien is deze doelstelling niet
gerealiseerd. Oorzaak hiervan is dat het binnen de formele machtsstructuur van
Iran niet mogelijk is voor hervormingsgezinde kandidaten die aan de macht
komen, ook daadwerkelijk hervormingen door te voeren.
De machtsstructuur binnen de islamitische republiek is complex. Een paar
organen kunnen binnen de bestaande machtsstructuur hervormingen beletten
omdat ze via een filtermechanisme het aan de macht komen van hervormers
kunnen verhinderen en anders het beleid van de hervormers kunnen tegenwerken.
Een belangrijk obstakel voor hervormingen in Iran wordt gevormd door Shoraye
Negahban (de Raad van de Hoeders/Council of the Guardians). De leden van de
Raad van de Hoeders worden niet gekozen maar door de leider benoemd. Zij
moeten kandidaten van de Majles maar ook presidentskandidaten goedkeuren.
Tevens moeten ze de door het parlement geratificeerde wetten goedkeuren. Het
criterium waar de Raad wetten of kandidaten aan toetst is de sharia. Ook de
voorgangers van het vrijdagsgebed die in Iran een enorme invloed op de
bevolking hebben en zodoende hun politieke beslissingen beïnvloeden worden
niet democratisch gekozen.
Daarnaast houden verschillende liefdadigheidsinstellingen (de Bonyads) die een
belangrijk economisch machtscentrum vormen en die alleen aan de hoogste
religieuze leider verantwoording afleggen en niet aan de Majles of de president,
hervormingen op economisch terrein tegen. Deze instellingen vormen een
economie binnen de economie van Iran en hebben het monopolie op veel
economische activiteiten. Zodoende hebben ze bijvoorbeeld geen baat bij een
mogelijke toetreding tot de WTO omdat ze als gevolg daarvan een groot deel van
hun macht moeten inleveren. Deze voorbeelden laten zien dat de tweede
doelstelling van de kritische dialoog van onwetendheid over het politieke systeem
in Iran getuigt. Onderstaand schema laat de complexe machtsstructuur van de
islamitische republiek zien:105
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Dit schema is voor een groot deel gebaseerd op: Eva Rakel, 2008, 53. Volker Perthes, 2008, 32.
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De derde doelstelling van de Europese Iranpolitiek was Iran over te halen
transparanter te zijn met betrekking tot zijn nucleaire programma. Dit terwijl Iran
immers benadrukt had dat de enige instelling waaraan ze verantwoording zou
afleggen het internationale atoomagentschap van de VN (het IAEA) was.106 Pas
vanaf 2003 (in de jaren van de ‘constructieve dialoog’) beginnen de EU-lidstaten
en dan met name Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië een belangrijke rol te
spelen in het nucleaire programma van Iran. In de jaren van de kritische dialoog
had Iran Frankrijk en Duitsland gevraagd om de bouw van de nucleaire
installaties in Bushehr te hervatten maar beide landen hadden daar van afgezien.
Het is niet duidelijk wat de meerwaarde van de kritische dialoog op dit terrein is
geweest.
Bij het vierde doel van de kritische dialoog dat over de kwestie van de
mensenrechten ging, is geen vooruitgang geboekt. De EU maar nog belangrijker
de VN hebben de schendingen van mensenrechten in Iran via verklaringen en
resoluties en binnen het kader van directe gesprekken met Iraanse politici
veroordeeld. Van een verandering in het beleid van de islamitische republiek is
echter in de periode 1992-1996 geen sprake geweest.
De laatste doelstelling was erop gericht een verandering in het anti-westerse
beleid van Iran via dialoog te realiseren. Ook dit is achteraf gezien niet
gerealiseerd. In overeenstemming met de buitenlandpolitieke identiteit van een
civiele mogendheid hoopte de EU door middel van dialoog hervormingsgezinde
politici te steunen zodat deze intensieve contacten op lange termijn de weg vrij
zouden maken voor de integratie van Iran binnen de internationale gemeenschap.
Ook deze doelstelling is niet gerealiseerd.
De Mykonos-affaire maakte duidelijk dat in Iran verschillende machtscentra
bestaan met als gevolg dat, ook al voert de EU een dialoog met de uitvoerende
macht in Iran, andere instaties een eigen agenda en buitenlandpolitiek programma
hebben dat niet hetzelfde is als dat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
van Iran. Hierdoor was het onmogelijk, zoals Kinkel hoopte, dat een dialoog
ervoor zou zorgen dat het gedrag van Iran ‘berekenbaar’ werd.
Na de uitspraak van de Berlijnse rechter in het Mykonos-proces nam het
onbehagen over de Duitse Iranpolitiek en de EU-dialoog met Iran toe. In
Duitsland waren sommigen van mening dat het harde Amerikaanse beleid

106
Voor een historisch overzicht zie het interview met de woordvoerder van de Iraanse nucleaire
organisatie http://www.aeoi.org.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=d8094ddd-b56a4c0a-91e0-c13c9aea72a5&LayoutID=a01573ac-d80c-401a-90719020404d6fcf&CategoryID=abb810e6-37fa-47b2-821b-8eae0c8c1f8c (1/3/2010).
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tegenover Iran door Duitsland en de EU moest worden overgenomen.107 Die Welt
berichtte hierover:
Angesichts der massiven iranischen Drohungen gegen Deutschland, womöglich sogar
gegen das Leben der Bundesanwälte, verstärkt sich in der Union und in der SPD das
Unbehagen über die bisherige Politik des ‘Kritischen Dialogs’. Die Mullahs haben den
Bundesanwälten, die im Berliner Mykonos-Prozeß die Anklage vertreten, laut einiger
Berichte mit Mord gedroht. In der Koalitionsspitze gibt es erste Überlegungen, sich im
108
Falle Irans der harten amerikanischen Haltung anzunähern.

Tegen Reuters vertelde Kinkel kort na de uitspraak van de Berlijnse rechter
echter: ‘Germany is prepared to repair relations with Tehran!’.109 Het feit dat de
Duitse politiek gekenmerkt wordt door de paradox van Zivilmacht is de reden dat
de Duitsers graag de betrekkingen met Iran wilden hervatten. Wanneer men
immers in zijn beleid er van uitgaat dat bij het beslechten van problemen vooral
de dialoog helpt, heeft het isoleren van de actor met wie Duitsland een relatie wil,
ook geen zin.
Aanleiding voor het hervatten van de betrekkingen met Iran en het aangaan van
een nieuwe dialoogronde waren de presidentsverkiezingen in Iran in mei 1997.
De hervormingsgezinde presidentskandidaat Mohammad Khatami won de
verkiezingen. De overwinning van Khatami die geen gevolg was van de kritische
dialoog maar met binnenlandse factoren te maken had, gaf Duitsland en de EU
een goede reden om de ambassadeurs weer naar Teheran te sturen. 110 De
Mykonos-uitspraak betekende het einde van de kritische dialoog, de winst van
Khatami gaf aanleiding tot een ‘constructieve dialoog’.111
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In een interview met Die Welt betoogde de CDU-politicus Andreas Krautscheid: ‘Im Falle einer
weiteren Eskalation könnte es sein, dass wir gezwungen sind, uns der amerikanischen Position
gegenüber Iran anzunähern’, Die Welt, 21/11/1996.
108
‘Unbehagen über Bonner Iran-Politik wächst’, Die Welt, 21/11/1996.
109
Reuters, 26/08/1997. Deze uitspraak is des te opvallender omdat in dezelfde periode Iran een
bekende Iraanse schrijver en journalist op grond van spionage voor Duitsland had opgepakt. Deze
schrijver zou hebben erkend dat hij voor Duitsland spioneerde.
110
Voor een overzicht van de oorzaken van de winst van Khatami zie Afshin Molavi, The Soul of
Iran: A Nation's Journey to Freedom, 2005. Vergelijk Ervand Abrahamian, A History of Modern Iran,
2008, in het bijzonder hoofdstuk 6.
111
De CDU-politicus Ruprecht Polenz schreef in dit verband in Die Zeit: ‘Der Westen darf der
Entwicklung, die der Iran seit der Präsidentschaftswahl im Mai vergangenen Jahres genommen hat,
nicht den Rücken zudrehen. Zwar kontrollieren die Rechtstraditionalisten nach wie vor Streitkräfte,
Sicherheitsapparat und Justiz, aber das gesellschaftliche Klima im Iran verändert sich: Es gibt mehr
kulturelle Freiheiten, offenere Diskussionen, die Bildung neuer politischer Parteien. Durch eine
geschickte Politik sucht Präsident Khatami seinen Handlungsspielraum zu erweitern. Begleitet wird er
dabei von breiter Zustimmung in der Bevölkerung’. Ruprecht Polenz, ‘Wir brauchen einen neuen
Dialog mit Teheran’, Die Zeit, 5//3/1998.

190

De constructieve dialoog: inleiding
Met betrekking tot de Duitse Iranpolitiek stond de Bondsrepubliek na 1997 onder
druk van de Clinton-regering om voor een hardere lijn tegen Iran te kiezen.
Samen met andere EU-landen weigerde Duitsland echter gehoor te geven aan het
verzoek van de Amerikanen. Sterker nog, de International Herald Tribune
meldde in 1997 dat:
Iran declared that it was offered more than $5 billion in government-backed loan
guarantees from Europe and Japan over the last 18 months and that European countries
112
had helped to reschedule about $22 billion in Iranian debts.

Zelfs na de Mykonos-affaire was het Duitse standpunt dat het isoleren van Iran
geen oplossing van het ‘Iraanse probleem’ kon zijn en eerder een onderdeel van
het probleem vormde. De EU bood wederom een geschikt podium om de Duitse
Iranpolitiek naar een ander niveau te brengen en binnen een multilateraal verband
te formuleren. Weer was het Duitsland dat de wens van een nieuwe dialoogronde
met Iran kenbaar maakte. Zo kon Duitsland niet van unilateralisme beschuldigd
worden. Matthias Küntzel spreekt in dit verband nogal overdreven van een Duits
master plan:
Die Antwort hat mit den Differenzen im westlichen Lager zu tun. Washington suchte die
Mullahs unter Druck zu setzen, um eine Änderung ihres Verhaltens zu erzwingen.
Deutschland lehnte diese Strategie ab und setzte stattdessen auf Dialog. Seine besonders
engen Beziehungen zu Teheran konterkarierten die Bemühungen des Weißen Hauses. Dort
stand die Bundesregierung im Fadenkreuz der Kritik. Um diesen Druck abzufedern, suchte
Bonn seiner Iranpolitik unter der Bezeichnung
‘Kritischer/konstruktiver Dialog’
113
europäische Weihen zu verleihen.

Küntzel meent een Duits complot te hebben ontdekt. Dat is nogal sterk
uitgedrukt. Het feit dat Duitsland een Iranpolitiek op Europees niveau voerde was
alleen mogelijk omdat andere Europese landen met het Duitse voorstel
instemden. Om een kritische analyse van de Duitse Iranpolitiek op Europees
niveau te geven, moet onderzocht worden hoe deze politiek geformuleerd is.
Welke onderwerpen zijn in een Europese Iranpolitiek opgenomen? Hebben
Duitsland en andere EU-landen dezelfde belangen gehad bij hun Iranpolitiek?
Duitsland vond voor zijn politiek zoals altijd steun in Parijs. Frankrijk dat vanaf
de jaren negentig nauwe economische banden met Iran onderhield, steunde
112
Alan Friedman, ‘Europe and Iran are Guaranteeing $5 Billion in Loans, Tehran Reports’,
International Herald Tribune, 3/2/1997.
113
Matthias Küntzel, Die Deutschen und der Iran, 2009, 188.
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Duitsland bij het initiëren van een nieuwe dialoogronde met Iran. Het ging de
Fransen erom binnen Europees verband steun te vinden voor de Franse
samenwerking met Iran op het gebied van energie. 114 De nauwe
handelsbetrekkingen tussen Frankrijk en Iran en Duitsland en Iran en het Duitse
geloof in Zivilmacht-politiek leidden ertoe dat de EU meer en meer afstand nam
van het Amerikaanse beleid ten aanzien van Iran.
Zowel de D’Amato-sancties als ook de ILSA-sancties werden door de EU
genegeerd en Europese bedrijven met Frankrijk, Duitsland en Italië voorop
onderhielden goede betrekkingen met Iran. Het Europese argument was dat
sancties onwettig waren, niet effectief en vooral de positie van de hardliners in
Iran versterkten. Dezelfde argumenten die de EU in de periode van de kritische
dialoog gebruikte, werden ook nu weer door de EU gebruikt. Als reactie op het
miljardencontract van de Franse oliemaatschappij Total met het Iraanse
Ministerie van Olie verklaarde de Unie:
The decision to sign a contract to develop an oil field in Iran is a commercial decision for
Total alone. The company was legally, fully entitled to take such a decision.
The European Union remains firmly opposed to United States legislation having
extraterritorial effect – notably the Helms-Burton and D’Amato Acts. Such legislation is
contrary to international law. It is also counter-productive in political terms since it creates
tension between Europe and the United States which makes it more difficult to work
together to achieve shared political objectives in Iran. It plays into the hands of hardliners
in Tehran. That is why we continue to believe that a negotiated settlement of the issues
between us in accordance with the terms of the understanding of last April remains the
115
right route to pursue.

De verschillen tussen de VS en de EU over het vormgeven van één
gemeenschappelijke Iranpolitiek maar ook de interne verschillen op EU-niveau
zelf leidden uiteindelijk ertoe dat ook de constructieve dialoog niet de beoogde
doelen bereikte.
De doelstellingen van de Duitse en de EU-politiek ten aanzien van Iran na 1997
komen met elkaar overeen. Ze omvatten economische kwesties (inclusief
114

Voor Frans-Iranse betrekkingen in de jaren negentig zie Adam Tarock, ‘Iran-Western Europe
Relations on the Mend’, British Journal of Middle Eastern Studies, 1999, 26 (1), 41-61.
115
‘Total contract in Iran’, European Union Press Releases, Reference no. IP/97/825. Ook in 2001
toen de ILSA sancties met vijf jaren door het Amerikaanse Congres verlengd werden betreurde de EU
de Amerikaanse beslissing. In een verklaring van de Commissaris voor Externe Betrekkingen van de
Europese Commissie Chris Patten staat onder andere: ‘The European Commission regrets the
Congressional decision on 27 July [2001] to extend the Iran and Libya Sanctions Act (ILSA) for
another five years. As a matter both of principle and policy. The European Union has long opposed
unilateral sanctions laws with extraterritorial effects. Such laws, designed to impose US requirements
on economic operators of foreign countries, threaten the open international trading system’, ‘EU
Regrets Extension of US Sanctions Law Against Iran and Libya’, European Union Press Releases,
Reference no. IP/01/1162.
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energieveiligheid), mensenrechtenkwesties en het vredesproces in het MiddenOosten. Duitsland heeft met betrekking tot zijn politiek in het Midden-Oosten
vanaf de regeerperiode van de Rood-Groene coalitie (1998-2005) vier
hoofddoelen gehad:






een historische verantwoordelijkheid voor het garanderen van de veiligheid van
Israël;
actieve deelname aan activiteiten in de olie- en gassector van olie producerende
landen in de regio en het importeren van olie uit de regio;
economische en handelsbelangen en
bevorderen van democratie en de mensenrechtensituatie in de regio.116

Wat de eerste doelstelling betreft is de veiligheid van Israël de belangrijkste
Duitse prioriteit in de regio Midden-Oosten. De reden hiervoor is simpel:
Das deutsch-israelische Verhältnis ist durch die deutsche Verantwortung für die
Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden und durch die starken
gesellschaftlichen Bindungen, die seit der Staatsgründung Israels zwischen den beiden
Staaten entstanden sind, ein besonderes und wird auch ein besonderes bleiben. In keinem
anderen europäischen Staat besteht so viel Verständnis für die Urängste der israelischen
117
Bevölkerung wie in Deutschland.

In verband met de tweede doelstelling vervolgen de auteurs:
Da die Staaten der Region über 65 Prozent der Welterdölreserven verfügen, verbindet
Europa mit ihnen auch klare wirtschafts- und sicherheitspolitische Interessen.118

Duitslands belang is om zich binnen EU-verband voor een sterkere Europese
betrokkenheid in de olie -en gassector in de Midden-Oostenregio in te zetten.119
Strategisch is deze politiek belangrijk omdat Duitsland en de EU op lange termijn
minder afhankelijk willen zijn van Russische olie en gas. Het gevolg is dat
116
Herman Gröhe, Christoph Moosbauer, Volker Perthes. ‘Eckpunkte für eine deutsche
Nahostpolitik’, in: Volker Perthes (Hrsg.) Deutsche Nahostpolitik, Interessen und Optionen, 2002, 719.
117
Ibidem, 11.
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Ibidem, 14.
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Dit argument werd in Duitsland na 2000 en met het aan de macht komen van Poetin in Rusland
steeds belangrijker. Sindsdien heeft Rusland olie en gas steeds meer als een wapen tegen de EU
ingezet. Duitsland, dat voor meer dan een derde van zijn olie en gas uit Rusland importeert ziet olie en
gas uit het Midden-Oosten als een alternatief voor de Russische olie en gas. Dit betekent niet dat
Duitsland geen olie en gas uit Rusland wil importeren. Het gaat eerder om een vermindering van het
volume van de import. Zie in dit verband: Susanne Dröge, Oliver Geden, ‘Integration der Europäische
Energiemärkte, Notwendige Voraussetzung für eine effektive EU-Energieaußenpolitik’, SWP-Studien
113, Berlin, 2010.
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Duitsland en de EU baat hebben bij politieke stabiliteit en goede contacten in het
Midden-Oosten.
Duitsland heeft ook veel economische belangen in de regio. Duitsland behoort als
handelsmacht tot de belangrijkste economische partners van veel landen in het
Midden-Oosten. De Bondsrepubliek exporteert vooral goederen en diensten naar
deze landen. Van directe investeringen is weinig sprake. 120 Opvallend is dat
Duitsland ook grote hoeveelheden wapens exporteert naar veel landen in het
Midden-Oosten (Iran uitgezonderd). Dit terwijl deze landen (Israël uitgezonderd)
geen democratieën zijn en op een autoritaire wijze worden geregeerd. 121 De
wapenexport is een goed voorbeeld waar economische belangen en ethische
principes van de Duitse politiek met elkaar in botsing komen.
De vierde doelstelling, het bevorderen van democratie en mensenrechten waar in
dit onderzoek de focus op ligt, is met betrekking tot Iran ook na 1997 niet
gerealiseerd. Wat mensenrechten betreft is voor de analyse van de Duitse en
Europese politiek gekozen voor een ‘dunne’ definitie. 122 Gekozen is voor een
verklaring die zowel door Iran als Duitsland en andere EU-landen is aanvaard: de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen door de
Algemene vergadering van de Verenigde Naties (in 1948) waarin de basisrechten
van individuen zijn beschreven.123
Nu is het zo dat er binnen de internationale betrekkingen altijd een strijd gaande
is tussen ‘recht’ en ‘macht’. 124 Maar in geval van Duitsland nemen morele
doelstellingen een zelfde plaats in de politieke retoriek als materiële
doelstellingen (zoals economische belangen). Duitsland als een civiele
mogendheid bekommert zich om mensenrechtenschendingen in de landen
waarmee het betrekkingen onderhoudt. Het Auswärtiges Amt heeft deze
doelstelling als volgt geformuleerd:

120

Gröhe, Moosbauer, Perthes, 2002, 15.
Jaarlijkse rapporten van de Duitse wapenexport naar landen in het Midden-Oosten zijn allen te
raadplegen op de website van het Stockholm International Peace Research Institute (sipri),
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports (10/4/2011).
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Hierdoor wordt cultuurrelativisme, debatten over de verschillende vormen van mensenrechten,
mensenrechten in verschillende culturen en religies, vermeden. De stelling is dat de basisrechten van
mensen een universeel karakter hebben en dat het niet uitmaakt binnen welke religieuze en culturele
context de naleving ervan plaatsvindt.
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Iran ging als een van de eerste landen in 1948 over tot de aanvaarding ervan. Voor de volledige
tekst van de verklaring zie: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dut
(10/4/2011).
124
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important than those connected with human rights’, Politics Among Nations. The Struggle for Power
and Peace, 1993 [1948], 248.
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Im Mittelpunkt der Menschenrechtspolitik steht die Sorge um den Menschen. Dabei macht
Menschenrechtsschutz keinen Unterschied zwischen Deutschen und Nichtdeutschen,
zwischen Angehörigen von Mehrheiten und Minderheiten. Menschenrechte sind unteilbar
und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ziel deutscher Menschenrechtspolitik
ist die weltweite Durchsetzung und Sicherung der ganzen Bandbreite der bürgerlichen,
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. […] Die
Bundesregierung tritt für die universelle Geltung der Menschenrechte und damit gegen
eine kulturelle Relativierung des Menschenrechtsbegriffs ein […] Massive
Menschenrechtsverletzungen gefährden oder zerstören internationale Stabilität und
Sicherheit, sie schaden dem wirtschaftlichen Wohlstand der Staaten und ihrer
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. […] Wo Menschen anders vor Verletzungen
ihrer Rechte und Grundfreiheiten nicht geschützt werden können, müssen internationale
Kontrolle, internationaler Druck und öffentliche Kritik als Mittel zur Durchsetzung
125
dienen.

Ook in het kader van het GBVB van de EU heeft in overeenstemming met de
doelstellingen van de ‘Verklaring van Barcelona en het Euro-mediterraan
partnerschap’ uit 1995, de integratie van beleid met betrekking tot mensenrechten
in het GBVB plaatsgevonden. 126 Instrumenten en mechanismen om die
doelstellingen kracht bij te zetten ontbreken echter. Voor Duitsland geldt dit
welbeschouwd ook, en wat Iran betreft, ontbreekt in feite ook de wil voor het
voeren van een actieve mensenrechtenpolitiek. Bij de Bondsregering is het
Auswärtiges Amt verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid met
betrekking tot de mensenrechten binnen de multilaterale en bilaterale
betrekkingen van de regering.127 Bovendien kunnen politieke partijen de regering
onder druk zetten om bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen in een bepaald
land op de politieke agenda te zetten. Daarnaast heeft de Bondsdag de regering in
1991 verplicht om elke twee jaar een mensenrechtenrapport te publiceren waarin
verslag wordt gedaan van de activiteiten van de regering op het gebied van
mensenrechten.
Ook is er sinds 2011, als gevolg van de inspanningen van de groenen in de RoodGroene coalitie (1998-2005) een Instituut voor mensenrechten (Deutsches Institut
für Menschenrechte) in het leven geroepen. De voornaamste taak van dit instituut
is het informeren van politici over mensenrechtenschendingen wereldwijd en
internationale samenwerking met NGO’s die actief zijn op het gebied van
125
Auswärtiges Amt, ‘Grundsätze deutscher Menschenrechtspolitik’,
http://www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/GrundsaetzeMRpolit
ik.html#3 (11/4/2011).
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mensenrechten.128 Bij de analyse van de activiteiten van dit instituut ten aanzien
van de islamitische republiek valt het op dat deze zich vooral beperken tot het
organiseren van een paar discussieavonden over de situatie van de mensenrechten
in Iran en het organiseren van filmavonden. De reden voor deze minimale vorm
van informatievoorziening en samenwerking met Iraanse NGO’s heeft met het
feit te maken dat het Iraanse regime de Iraanse NGO’s elke vorm van
samenwerking met het Duitse instituut verbood en nog steeds verbiedt.
De instrumenten waarover Duitsland en de EU voor hun mensenrechtenpolitiek
beschikken, beperken zich tot het op de agenda zetten van
mensenrechtenkwesties in bilaterale en multilaterale gesprekken en het politieke
principe van conditionaliteit.129
Het op de agenda zetten van mensenrechtenkwesties in de vorm van een dialoog
heeft Duitsland in twee belangrijke gevallen toegepast, namelijk ten aanzien van
China en Iran. Belangrijk omdat deze beide staten in de woorden van de
rechtswetenschapper Wolfgang Heinz ‘vor allem wirtschafts-, aber auch
sicherheitspolitisch von bedeutung waren und sind’.130 Heinz legt ook direct de
vinger op de zere plek van de Duitse mensenrechtenpolitiek:
Die offensichtlich unterschiedliche Behandlung von Ländern mit erheblichen
Menschenrechtsverletzungen war häufig Gegenstand von Kritik. Bei einigen, vor allem
kleinen, politisch schwachen, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch ‚uninteressanten’
Ländern, zeigte sich die Bereitschaft Deutschlands und auch anderer westlicher Staaten,
relativ schnell auch stärkeren politischen Druck bis hin zu einer Veränderung oder sogar
Einstellung der Entwicklungszusammenarbeit auszuüben, wobei letztere insgesamt eine
Ausnahme geblieben ist’. […] Im Falle bedeutender Länder, von denen man sich politisch
und wirtschaftlich mehr verspricht, wurden Menschenrechtsverletzungen im Einzelfall
kritisch angemahnt, aber weder besonders deutlich kritisiert, noch wurde zumindest in der
öffentlichen Diskussion politischer Druck auch nur in Erwägung gezogen, vor allem, wenn
131
es sich um Freunde des westlichen Lagers handelt(e).

Dezelfde kritiek geldt ook voor de mensenrechtenpolitiek van de EU. De
instituties die zich ook met mensenrechtenpolitiek op EU-niveau bezighouden,
zijn de Raad van Ministers, de Europese Commissie en het Europese Parlement.
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Het Europese Parlement is historisch gezien (sinds 1979) de belangrijkste
promotor van mensenrechten in de buitenlandse betrekkingen van de EU.132 Het
publiceert rapporten, neemt resoluties aan en probeert via parlementaire contacten
met partnerlanden mensenrechtenkwesties op de diplomatieke agenda te zetten.133
Het belangrijkste machtsmiddel van het Europese parlement is sinds 1992 de
bevoegdheid voor het goed- dan wel afkeuren van de EU-verdragen met niet-EUlanden op grond van bezorgdheid over mensenrechten in de landen waar de EU
verdragen mee sluit. Daarom geven afzonderlijke EU-lidstaten en dus ook
Duitsland, alle economische activiteiten met Iran via een bilaterale weg vorm en
niet in EU-verband (te denken valt bijvoorbeeld aan het ontbreken van een
gemeenschappelijke Europese energiepolitiek). Juist tegen de achtergrond van de
macht van het parlement bij het goedkeuren van Europese verdragen met derde
landen vinden economische betrekkingen met Iran op bilateraal niveau plaats.
De Raad van Ministers, die uit vertegenwoordigers van de regeringen van de
lidstaten bestaat, is de belangrijkste EU-instantie die de internationale
betrekkingen van de EU vormgeeft. 134 Zowel de kritische dialoog als ook de
constructieve dialoog zijn initiatieven van de Raad van Ministers van de EU
geweest. Maar juist omdat de Raad het belangrijkste orgaan van de EU is als het
gaat om het GBVB, moet zij tegelijkertijd met meerdere, vaak conflicterende
doelstellingen rekening houden. Het tegelijkertijd realiseren van
veiligheidsdoelstellingen, economische doelstellingen en bevorderen van
mensenrechten wereldwijd is een onmogelijke taak. 135 Op zoek gaan naar
honderd procent falen of honderd procent succes van de Europese politiek is niet
de juiste werkwijze. Belangrijk is om te kijken of en hoe de EU binnen de
complexiteit van internationale betrekkingen al dan niet een consistent
mensenrechtenbeleid ten aanzien van Iran heeft vormgegeven. De kenmerken van
het rolconcept Zivilmacht zijn ook van toepassing op Europees niveau. Matthias
132
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Struwe spreekt in dit geval van bevorderen van mensenrechten als uiting van de
Europese identiteit:
The integration of human rights into the CFSP and its institutions provides the normative
framework to understand European human rights policy. In view of the increasing
importance of human rights in European foreign policy, the promotion of human rights has
136
become a core aspect of European identity.

Ook Hanns Maull is van mening dat het belangrijkste kenmerk van de
buitenlandse politiek van de EU, het ‘civiliserende’ karakter is. Een civiliserend
karakter van buitenlandse politiek houdt onder meer in dat de EU zijn eigen nietmateriële normen terug wenst te zien in het beleid van andere staten. Deze wens
moet niet met de mond beleden worden, maar dient in een actieve politiek
gerealiseerd te worden. Tegen deze achtergrond stelt de Unie vast dat:
In de betrekkingen met de rest van de wereld handhaaft de Unie haar waarden en belangen
en zet zich ervoor in, en draagt zij bij aan de bescherming van haar burgers. Zij draagt bij
tot de vrede, en de veiligheid, de duurzame ontwikkeling van de aarde, de solidariteit en
het wederzijdse respect tussen volkeren, de vrije en eerlijke handel, de uitbanning van
armoede en de bescherming van de mensenrechten.137

De constructieve dialoog: een doodgeboren kind?
Na de presidentsverkiezingen in Iran in 1997, kregen Duitsland en de EU de
oprechte hoop dat de betrekkingen met de islamitische republiek verbeterd
zouden kunnen worden. De Raad van de Hoeders had in 1997 van de 270
presidentskandidaten er drie goedgekeurd. 138 Mohammad Khatami, de relatief
onbekende ex-minister van Cultuur, won onverwacht de verkiezingen in een strijd
met de veel bekendere kandidaat Nategh-Nouri die bovendien op openlijke steun
van de Iraanse leider kon rekenen. Hoewel de winst van Khatami onverwacht
was, was de manier waarop hij de verkiezingen won, doorslaggevend voor de
hoop in Brussel op verbetering van de betrekking met Iran. Khatami kreeg
zeventig procent van de stemmen. Vrouwen, jongeren, studenten (de kinderen
van de revolutie!) en intellectuelen hadden massaal hem gekozen uit onvrede over
136
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de politieke situatie. Zijn verkiezingscampagne had drie belangrijke thema’s:
politieke hervormingen, steun aan civil society (jemeéye madani), en respect voor
naleving van de grondwet. Tegen deze achtergrond dachten veel Europese
waarnemers dat Khatami een mandaat had om veranderingen door te voeren.139
Ook op internationaal niveau verwachtte men positieve veranderingen op
democratisch gebied en met betrekking tot de mensenrechtensituatie in Iran. Na
het aan de macht komen van president Khatami schreef de speciale
mensenrechten rapporteur van de VN, Maurice Copithorne, in een rapport dat
‘promising indicators of change were to be observed in Iran, yet change had been
imperceptible so far’. 140 De oorzaken die de rapporteur hoop gaven waren de
kwantitatieve toename van kranten en tijdschriften, maar ook het feit dat Khatami
een vrouw als één van zijn vice-presidenten had benoemd. 141 Tegelijkertijd
concludeerde de VN-rapporteur dat er in 1997 een toename was van het aantal
uitgevoerde doodstraffen in Iran in vergelijking met 1996.142 Bovendien was de
fatwa tegen Rushdie nog steeds van kracht en waren er geen verbeteringen te zien
met betrekking tot de rechten van de Bahai gemeenschap in Iran.143
In een tweede rapport verklaarde de VN-rapporteur nog hoopvoller dan in het
eerste rapport dat Khatami ‘is clearly attempting of developing an Islamic civil
society’ en dat de uitvoerende macht ‘is making concrete efforts to create a secure
context for freedom of expression in Iran’.144 Ook stelde Copithorne vast dat de
nieuwe regering in Iran zijn best deed ervoor te zorgen dat politieke partijen een
officiële status zouden krijgen. Men wilde af van een systeem waarbij rond de
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verkiezingen quasi-politieke partijen en organisaties in het leven werden
geroepen om na de verkiezingen weer te verdwijnen.145
Maar spoedig werd duidelijk dat de hervormingen die de internationale
gemeenschap van de nieuwe regering in Iran verwachtte niet snel te realiseren
waren. In maart 1998 organiseerde Iran een workshop over de situatie van
mensenrechten in het Midden-Oosten. De hoge commissaris van de
mensenrechten van de VN, Mary Robinson, maakte hiervan gebruik en vroeg Iran
de speciale mensenrechtenrapporteur van de VN uit te nodigen zodat de eventuele
verbeteringen op het gebied van mensenrechten gerapporteerd konden worden.
Iran weigerde echter met het argument dat de VN-rapporteurs niet onafhankelijk
waren en voor een vertekende beeldvorming over de mensenrechtensituatie in
Iran zorgden.146
Ook op het gebied van buitenlands beleid bleven belangrijke hervormingen uit.
Hoewel de regering Khatami de betrekkingen met landen in het Midden-Oosten
en de Europese Unie probeerde te verbeteren, was van fundamentele
veranderingen in het buitenlandse beleid van de islamitische republiek geen
sprake. Hij trachtte via een charmeoffensief, waaronder een interview bij CNN
waarin hij de Amerikaanse democratie prees, een doorbraak te forceren in de
vastgelopen contacten tussen Iran en de VS. In hetzelfde interview beschuldigde
hij Israël van staatsterrorisme. Daarnaast was zijn reactie op de beschuldiging dat
Iran steun leverde aan terroristische organisaties als Hamas, dat ook zijn regering
steun aan ‘mensen en organisaties die voor de bevrijding van hun land vechten’
en dat hij tegen ‘staatsterrorisme optreden’ niet als steun aan terroristen
beschouwt’. 147 Gezien deze politiek die ook Khatami wilde voortzetten waren
belangrijke hervormingen in het buitenlandse beleid waarop de Westerse landen
hoopten niet te verwachten. In ieder geval was deze anti-Israëlische houding van
Iran voor de VS onacceptabel omdat het tegelijkertijd het Iraanse verzet tegen het
‘vredesproces in het Midden-Oosten’ inhield.
Khatami kreeg bovendien in Iran zelf enorme kritiek van de conservatieve
krachten op zijn CNN-interview waarin hij de Amerikaanse democratie (die hij
via Tocqueville over Amerika zei te kennen) 148 had geprezen. De reactie van de
Iraanse conservatieve elite liet niet lang op zich wachten. Zowel op het terrein
van de binnenlandse politiek als ook van het buitenlandse beleid werden zijn
hervormingen tegengewerkt. Een paar voorbeelden zijn op zijn plaats. De
hoofdredacteur van de Engelstalige hervormingsgezinde krant Iran News werd
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door de conservatieve rechterlijke macht van spionage beschuldigd.149 De zeer
invloedrijke hervormingsgezinde krant Salam werd door de rechterlijke macht
beschuldigd van onrust zaaien en werd verboden. Met eenzelfde argument werd
ook de krant Jameé verboden. Minister van Binnenlandse Zaken en een
bondgenoot en goede vriend van Khatami, Abdollah Nouri, werd door de
conservatieve vijfde Majles beschuldigd van ‘het creëren van onnodige
spanningen in de maatschappij door het verlenen van toestemming voor
demonstraties aan ontevreden arbeiders en studenten en het geven van
provocatieve interviews’. De Majles diende een motie van wantrouwen tegen
hem in. Deze werd aangenomen. 150 Er zijn talloze andere voorbeelden van de
machtstrijd tussen de conservatieven en hervormers te noemen die alle door de
conservatieven zijn gewonnen. Tegen deze achtergrond is de houding die
sommige westerse critici nemen op zijn minst naïef. De Britse Iran expert
Michael Axworthy schreef in 2007:
The failure of the West fully to take advantage of the opportunity offered by a reformist
President in Iran already looks like a bad mistake. 151

De complexe machtsstructuur van Iran die in het voordeel is van religieuze en
niet direct gekozen organen door het volk verhindert echte hervormingen in de
politieke structuren van Iran. De republikeinse organen zijn bij
politiekstrategische vraagstukken, zoals in het geval van macro-economisch
beleid, maar ook in belangrijke politieke kwesties zoals betrekkingen met de VS
of Israël, ondergeschikt aan de macht van de niet republikeinse religieuze
organen. De rechterlijke macht staat in de islamitische republiek altijd onder de
controle van de religieuze leider en het hoofd ervan wordt ook door de leider
benoemd.
Hetzelfde geldt voor de wetgevende macht. Hoewel de bevolking direct de leden
van de Majles kiest zorgen twee ‘filtermomenten’ ervoor dat democratische
hervormingen onmogelijk worden. Het eerste moment vindt plaats bij de
149
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goedkeuring van de kandidaten die aan parlementsverkiezingen willen
deelnemen. De Raad van de Hoeders moet de kandidaten goedkeuren. Hierdoor
worden alleen die kandidaten goedgekeurd die trouw zijn aan het regime. Het
tweede moment vindt plaats bij de ratificatie van de door de Majles aangenomen
wetten door dezelfde Raad van de Hoeders (die dan als een soort Eerste Kamer
functioneert). Gedurende de regeerperiode van president Khatami is tweederde
van de door de Majles aangenomen wetten afgekeurd door de Raad van de
Hoeders.
Ook in de uitvoerende macht zijn wezenlijke hervormingen uitgesloten. In de
eerste plaats omdat de Raad van de Hoeders presidentskandidaten moet
goedkeuren. Hierdoor kunnen, evenals het geval is bij de wetgevende macht,
alleen trouwe aanhangers van het regime zich kandidaat stellen. In de tweede
plaats kunnen de andere twee machten (de rechterlijke en wetgevende) de
hervormingen van de regering tegenhouden en de regering op veel terreinen
tegenwerken.
De aanloop naar de constructieve dialoog: economische overwegingen?
De preconditie van de EU voor het aangaan van een nieuwe dialoogronde met
Iran was de terugkeer van EU ambassadeurs naar Teheran. Deze eis werd door
Iran geaccepteerd onder voorwaarde dat de Duitse ambassadeur als laatste naar
Teheran terug zou keren. 152 Daarnaast verklaarde Iran zijn betrekkingen met
Duitsland weer als ‘normaal’ te willen beschouwen.153 Ook de Duitse minister
van Buitenlandse Zaken Klaus Kinkel hoopte al snel op verbeteringen van DuitsIraanse betrekkingen en was de FDP-politicus ervan overtuigd dat de regering
Khatami politieke en economische liberale hervormingen zou doorvoeren.154
In dezelfde periode werden op EU-niveau, onder Brits voorzitterschap, de
betrekkingen met Iran ‘genormaliseerd’.155 De Europese Raad besloot in februari
1998 de betrekkingen met Iran op ministerieel niveau te hervatten.
In juni 1998 besloot de Europese Raad op initiatief van Duitsland een
constructieve dialoog me Iran te beginnen. De Iraanse minister van Buitenlandse
Zaken Kamal Kharrazi verwelkomde het Europese besluit en herinnerde de EU
eraan dat de kritische dialoog mislukt was omdat ‘the time for criticizing one
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another is over’.156 Iran vond de Europese keuze de dialoog constructief en niet
meer kritisch te noemen een goed begin. Zijn Duitse collega was juist van mening
dat de kritische dialoog niet gefaald had, maar eerder succesvol was geweest. De
constructieve dialoog was in zijn opvatting daarom een logisch vervolg op de
kritische dialoog.157
Ironisch en paradoxaal genoeg kan gesteld worden dat de Iraanse minister vanuit
het Europese standpunt gezien gelijk had en Kinkel vanuit het Iraanse. Iran was
immers dankzij de kritische dialoog enigszins uit zijn (voor een groot deel
zelfopgelegde) isolement gekomen, had zijn handelsbetrekkingen met de EU
geïntensiveerd en de Amerikaanse boycot ondermijnd en zo de EU en de VS
tegen elkaar uitgespeeld.158 Tegelijkertijd hoefde het land niets toe te geven. Het
regime in Teheran hield vast aan zijn revolutionaire idealen, bleef zich verzetten
tegen het vredesproces in het Midden-Oosten, voerde terroristische aanslagen
tegen Iraanse politieke dissidenten op Europees grondgebied uit en schond
mensenrechten op nationaal niveau.
De Bondsraad herhaalde een paar maanden voor de presidentsverkiezingen in
Iran in 1997 nog eenmaal de resolutie van het Europese parlement tegen Iran
waarin onder andere stond dat:
Unter Hinweis auf eine früheren Entschließungen, in denen die schweren und
systematischen Menschenrechtsverletzungen in Iran sowie der Einsatz terroristischer
Mittel durch die islamische Republik Iran gegen im Exil befindliche Oppositionelle
verurteilt wurde, […] besorgt darüber, dass eine private Stiftung in Iran die Belohnung für
den Vollzug der Fatwa an Salman Rushdie von 2 Millionen auf 2,5 Millionen Dollar
erhöht und dieses Angebot jetzt auch an Nicht-Moslems gerichtet hat […] missbilligt die
anhaltende Diskriminierung von Frauen in Iran und die Verletzung ihrer Rechte […]
missbilligt dass Vertretungen von Erdölarbeitern verboten wurden und deren
159
Vereinigungsfreiheit mittels der Verhaftung von Erdölarbeitern unterdrückt wurde.

Veel had de EU met zijn normatieve doelstellingen tussen 1992 en 1996 niet
bereikt. De kritische dialoog die de EU voorstond, had geen vruchten
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afgeworpen. Daarom was met het aan de macht komen van Khatami, zowel op
nationaal niveau bij de meerderheid van de bevolking als ook op internationaal
niveau oprechte hoop ontstaan dat hij voor hervormingen zou zorgen. Derhalve
verdiende hij alle steun.
De EU hoopte dat de constructieve dialoog die dezelfde doelstellingen nastreefde
als de kritische dialoog wel zou slagen omdat Khatami’s succes bij de
verkiezingen, in de woorden van Moshaver:
On the back of a campaign for political reform, civil society, and the rule of law appealed
to both the Iranian electorate and the EU. Seeing Khatami’s election as a victory for the
forces of reform and modernization of theocracy was clearly in line with the EU’s
160
policy.

Deze hoop was met het aan de macht komen van de Rood-Groene coalitie in
Duitsland in 1998 nog sterker aanwezig. Het was immers altijd de SPD-fractie of
de fractie van Bündnis 90/Die Grünen die kritische Kamervragen aan de regering
in de Bondsdag stelde, en die bovendien voor een kritischer en meer assertieve
Duitse Iranpolitiek pleitte.161
Wat de Rood-Groene coalitie deed was echter het voortzetten van de Iranpolitiek
van de conservatieve regering van Helmut Kohl, en hier kreeg de regering van
kanselier Schröder relatief snel een positieve reactie op uit Teheran. De Duitse
zakenman Helmut Hofer was in 1997 tijdens het verlaten van Iran door de politie
op het vliegveld van Teheran opgepakt. De reden voor zijn arrestatie was een
buitenechtelijke verhouding met een Iraanse.162 Hij werd veroordeeld en kreeg de
doodstraf. De echte reden om hem te arresteren was echter een Iraanse
wraakreactie op de Mykonos-uitspraak.163 Iran wilde aanvankelijk Hofer ruilen
met Kazem Darabi, een Iraanse agent van het ministerie van Informatie en
Veiligheid. Deze had in Duitsland levenslang gekregen omdat hij de terroristische
aanslagen in het Berlijnse restaurant had beraamd. Zover kwam het niet en Iran
liet Hofer in 2000 vrij.164
Het voortzetten van de politiek van de regering Kohl door de Rood-Groene
coalitie vond ook op het gebied van economische betrekkingen plaats. Het
160

Moshaver, 2003, 295.
In 1993, merkte Gerd Poppe van Bundnis 90/Die Grünen, in de Bondsdag op: ‘Wieso führt die
Bundesregierung mit Geheimdienstchefs totalitärer Staaten vertrauliche Gespräche? Ich versuche, mir
die Protestwelle vorzustellen zu DDR-Zeiten Gespräche über humanitäre Fragen ausgerechnet mit
Stasiminister Mielke geführt hätten?’ in: Küntzel, 2009, 193.
162
Helmut Hofer werd gearresteerd op het moment dat hij deze vrouw een afscheidskus op het
vliegveld gaf!
163
Rakel, 2008, 194.
164
Kazem Darabi had levenslang gekregen in Duitsland en werd in 2007 vervroegd vrijgelaten. Zie:
‘Mykonos-Attentäter kommt frei’, Süddeutsche Zeitung, 11/10/2007.
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economische beleid van de EU ten aanzien van Iran veranderde evenmin. Twee
redenen worden telkens aangehaald om de relatief goede betrekkingen met Iran te
rechtvaardigen. De eerste is een economische en de tweede heeft betrekking op
het Duitse geloof in het voortzetten van een dialoog met de hervormers in Iran om
zo de hervormingen te steunen.
In tegenstelling tot wat veel onderzoekers beweren is de eerste reden niet echt
overtuigend. Zowel Moshaver als Rakel en ook Küntzel beweren dat het
onderhouden van goede contacten met Iran gedurende de jaren van de kritische
dialoog tegen de achtergrond van economische interesses van Duitsland en de EU
verklaard kunnen worden. 165 Deze stelling werd in die jaren (1992-1997) ook
door de industrielobby in Duitsland sterk onderstreept. In een interview uit
november 1996 met de New York Times, stelde Stefan Caspari, het MiddenOosten deskundige van de Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK),
de koepelorganisatie van tachtig Duitse Kamers van Koophandels vast dat:
Change through trade is the only realistic way to keep channels open to the pro-business
moderates in Iran and for Europe to have any influence in one of the biggest nations in the
Middle East.166

En in hetzelfde artikel betoogde Helmut Lippelt van Bündnis 90/Die Grünen dat:
Critical dialogue is only ‘window dressing’ that effectively puts business ahead of human
rights.167

Het valt echter te betwijfelen of economische redenen de doorslaggevende factor
zijn geweest in het voeren van een kritische dialoog met Iran en het voortzetten
hiervan gedurende de jaren van de constructieve dialoog. De economische feiten
laten een ander beeld zien. Er is gedurende de jaren waarin de kritische dialoog
gevoerd werd juist sprake geweest van een afname in de Duits-Iraanse handel. De
Duitse export naar Iran was eind 1992, toen de kritische dialoog van start ging
nog geen vijf miljard dollar en de Duitse import uit Iran bedroeg ongeveer
achthonderd miljoen dollar. In 1996 bedroeg de Duitse export naar Iran iets meer
dan anderhalf miljard dollar en was de import uit Iran vrijwel gelijk gebleven ten
opzichte van die in 1992. Hetzelfde kan over de EU (EU12) worden gezegd.
Wanneer het over de export naar Iran gaat, is er sprake geweest van een afname
in de export.
165

Moshaver, 2003, Rakel, 2008, Küntzel, 2009.
John Schmid, ‘Germany Striving to Maintain Ties to Iran Despite Slaying Case’, New York Times,
28/11/1996.
167
Ibidem.
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Wat de import uit Iran betreft zien we een substantiële afname tussen 1992 en
1994 en vervolgens een toename tussen 1994 en 1996, waardoor in 1996 het
niveau van 1992 weer wordt ge-evenaard. De volgende tabellen weerspreken het
argument dat de kritische dialoog in dienst zou staan van de groei van de
handelsbetrekkingen tussen Duitsland en de EU met Iran. Een correlatie tussen de
kritische dialoog en groei in handel ontbreekt. Het tegenovergestelde is het
geval.168

168
De data met betrekking tot Duits-Iraanse handel in de periode 1991-1997 komen uit de rapporten
van Organisation for Economic Co-operation and Development (ed.): Foreign Trade by
Commodities,
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In geval van de constructieve dialoog is het beeld anders. In de jaren waarin de
constructieve dialoog tussen Iran en de EU (1998-2005) werd gevoerd, laten de
economische indicatoren wel een groei zien in de handelsbetrekkingen tussen EU
en Iran en in mindere mate tussen Duitsland en Iran. 169 Ook gedurende deze
jaren is het niet met zekerheid vast te stellen dat de constructieve dialoog louter
als window dressing diende voor het aanhalen van de economische betrekkingen.
In ieder geval niet voor Duitsland. Voor de EU is de ontwikkeling wel anders
omdat de EU-export naar Iran in deze jaren verdrievoudigde en de import uit Iran
verdubbelde. Het volgende staafdiagram laat dit goed zien. 170 Een oorzaak in
verband met de toename van de handel tussen Iran en de EU die losstaat van de
constructieve dialoog heeft met de EU-uitbreiding te maken.

vol. 1-7, OECD 1998. Hetzelfde geldt voor de betrekkingen tussen EU en Iran in dezelfde periode. Zie
‘Foreign Trade by Commodities’, Organization for Economic Co-operation and Development,
http://www.oecd.org/document/25/0,3746,en_2649_34241_1906706_1_1_1_1,00.html (22/04/2011).
169
In de praktijk kwam de constructieve dialoog eigenlijk vanaf 2003 in de schaduw te staan van het
nucleaire programma van Iran. Hierdoor ging alle aandacht uit naar het nucleaire programma en veel
minder naar andere onderwerpen. Maar officieel zorgden het feit dat Iran vanaf 2005 weer zijn
uraniumverrijkingprogramma herstartte en de winst van Mahmoud Ahmadinejad in 2005 in de
presidentsverkiezingen voor het einde van de constructieve dialoog.
170
External and Intra-EU-trade – Statistical Yearbook, Data 1958-2009, Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2010.
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Waar de economische betrekkingen tussen de EU en Iran een groei te zien is,
zowel in geval van EU export naar Iran als import uit Iran, wijkt het de patroon
van Duits-Iraanse economische betrekkingen hiervan af. Een bewijs hiervoor zijn
de volgende twee grafieken.171
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De data die bij het maken van deze grafiek gebruikt zijn komen voor de periode 1991-1997 uit:
Organisation for Economic Co-operation and Development (ed.): Foreign Trade by Commodities,
vol. 1-7, OECD 1998. Voor de periode 1997-2002 uit: Direction of Trade Statistics: Yearbook 2005,
IMF, Washington D.C. En voor de periode 2002-2010 uit: Auswärtiges Amt,
http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Iran/Bilateral_node.html
(24/04/2011).
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In de periode 1998 2005 is er sprake van een groei van de Duitse export naar Iran.
De import daarentegen is niet gegroeid. Vanaf 2001 is zelfs sprake van daling in
de import uit Iran (hetzelfde geldt in deze periode ook voor de EU-import uit
Iran). Dit heeft met de wereldwijde economische crisis in 2001 te maken (als
gevolg van de internetzeepbel). De export naar Iran liet ook in 2001 een groei
zien. Dat is een gevolg van het feit dat de Iraanse economie niet geïntegreerd is in
de mondiale economie en daarom ook minder gevoelig voor mondiale
economische crisissen.
De groei van de handel tussen de EU en Iran is gedurende de jaren van de
constructieve dialoog hoger geweest dan de handel tussen de Bondsrepubliek en
Iran.172

172
De data die bij het maken van deze grafiek gebruikt zijn komen voor de periode 1992-1997 uit de:
External and Intra-EU-trade – Statistical Yearbook, Data 1958-2010, Luxembourg: Publications
Office of the European Union, 2011. In de data van de Europese Unie is de correctie in verband met
de Euro al voor de periode 1991-2002 ingebracht.
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Wat de handelsbalans betreft valt op dat deze in geval van Duitse-Iraanse
betrekkingen altijd in het voordeel van Duitsland is geweest. In het geval van de
betrekkingen tussen de EU en Iran is deze balans gedurende de jaren van de
constructieve dialoog vanaf eind 2000 tot en met 2005 in het voordeel van de EU
geweest, maar in andere perioden vaker in het voordeel van Iran. De reden
hiervan is dat Iran naar andere EU-landen wel olie en petrochemische producten
exporteert maar veel minder naar Duitsland. De Iraanse export naar Duitsland
wordt vooral gevormd door luxe producten zoals tapijten en andere
handwerkproducten, leer, kaviaar, gedroogd fruit en noten. Naar landen als
Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk exporteert Iran naast deze producten
ook olie en petrochemische producten.
Als verdere kritiek op het argument van onderzoekers die stellen dat economische
belangen bepalend waren voor het voeren van een constructieve dialoog is het
nodig om belangrijke gebeurtenissen binnen de internationale betrekkingen in die
jaren kort te noemen. In de eerste plaats zorgde de Amerikaanse oorlog in
Afghanistan in 2001 en in Irak vanaf 2003 ervoor dat de olieprijs enorm steeg.
Hierdoor had de islamitische republiek meer financiële middelen tot zijn
beschikking en konden de economische betrekkingen met de EU geïntensifieerd
worden. Deze staat los van de constructieve dialoog. Ook de mondiale
economische groei na de recessie van 2001 zorgde ervoor dat de vraag naar olie
wereldwijd vanaf 2002 begon te stijgen. De Iraanse olie-export naar de EU steeg
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in overeenstemming met deze trend mee. Ook de EU-uitbreiding in 2004 naar 25
landen zorgen ervoor dat de grafiek tussen 2004 en 2007 een snellere stijging laat
zien dan de jaren voorheen. Ook deze gebeurtenis stond los van de constructieve
dialoog. Economische overwegingen mogen dus belangrijk zijn geweest in de
Duits-Iraanse en EU-Iraanse betrekkingen maar ze vormden geen
doorslaggevende reden voor het voeren van een constructieve dialoog.
Verder is gebleken dat voor Duitsland economische overwegingen zoals door
Matthias Küntzel beweerd wordt, eigenlijk niet de belangrijkste reden voor
intensivering van de betrekkingen zijn geweest. Daarnaast valt op dat de
economische betrekkingen tussen de EU en Iran vanaf 1998 gegroeid zijn
ondanks de sancties en de harde taal van de VS. De VS hebben echter wel succes
gehad in het blokkeren van veel meer economische overeenkomsten tussen de
Europese bedrijven en Iran in de oliesector.
De doelstellingen van de constructieve dialoog
In 1998 verzocht de Europese Raad de Commissie om tegen de achtergrond van
de overwinning van president Khatami de contacten met Iran aan te halen en
samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. De Iraanse reactie was positief.
Aanvankelijk werd afgesproken dat de constructieve dialoog een groot aantal,
maar vaag geformuleerde onderwerpen zou omvatten. Deze waren:





wereldvraagstukken (terrorisme, mensenrechten en nucleaire proliferatie)
regionale vraagstukken (Irak, de Perzische Golf, het vredesproces in het MiddenOosten)
samenwerkingsterreinen (drugs, vluchtelingen, energie, handel en
investeringen).173

Iran en de EU hadden afgesproken om, om de zes maanden bijeen te komen om
over deze onderwerpen van gedachten te wisselen. Het werd echter snel duidelijk
dat deze opzet te beperkt was. In december 1998 werd daarom afgesproken dat de
bijeenkomsten zouden worden aangevuld met technische werkgroepen, die
moesten dienen ter voorbereiding van het omzetten van dit losse
samenwerkingsverband in een meer structureel kader. Vanaf 1999 werd er een
begin gemaakt met het vormen van deze werkgroepen:
1.

De werkgroep drugsdeskundigen begon aan zijn eerste bijeenkomst in december
1999.

173

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/middle_ea
st/r16004_en.htm (30/05/2011).
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2.
3.

4.

De werkgroep handel en investeringen vergaderde voor de eerste keer in
november 2000 in Teheran.
De werkgroep ‘vluchtelingen’ werd voor het eerst in april 2000 gehouden. Het
betrof de Afghaanse en Iraakse vluchtelingen. Ook werd er met de
vertegenwoordigers van de VN (UNHCR) afgesproken om in samenwerking met
niet gouvernementele organisaties projecten ten behoeve van de verbetering van
de levenssituatie van deze vluchtelingen te starten en
De werkgroep energie waarvan de eerste bijeenkomst in 1999 in Teheran
plaatsvond en de tweede in 2001 in Brussel.

Vrijwel alle onderzoekers zijn het erover eens dat de politiek van de EU en vooral
die van Duitsland om Khatami in zijn hervormingsplannen via de constructieve
dialoog te steunen en zo de EU-Iran betrekkingen te intensiveren, uiteindelijk
gefaald heeft. Zij demonstreren dit door een analyse van de gebeurtenissen en
resultaten in de periode 1998-2003. 174 Ze tonen aan dat de technische
werkgroepen niet echt van de grond kwamen en meestal na twee of drie
bijeenkomsten ophielden te bestaan. Als oorzaak van het falen noemen ze: de
Amerikaanse sancties op economisch terrein; het ontbreken aan vertrouwen
tussen Iran en de EU; het verzet van de conservatieven in Iran tegen het
intensiveren van relaties met de EU en als belangrijkste oorzaak het op de
internationale agenda plaatsen van het Iraanse nucleaire programma vanaf 2002.
Samenvattend wordt er gesuggereerd dat:
As a result, the EU-Iran relationship has been and remains functional, based on economic
and short-term diplomatic interests – although from the European side there is also a
concern to avoid ostracizing Iran and giving succour to the hardliners.175

Deze conclusie roept echter veel vragen op. De feiten mogen kloppen; de
Amerikaanse sancties tegen Europese bedrijven die in Iran zouden willen
investeren zorgen ervoor dat deze wel twee keer nadenken voordat ze naar Iran
gaan (en vaak gaan ze dan ook niet). En de EU wil liever een hervormingsgezinde
kandidaat steunen die in democratie en pluralisme gelooft. Deze wens is in
overeenstemming met de democratische normen die ook in Europa gelden, maar
ook met materiële belangen van de EU. 176 Het is echter niet zo dat de EU
tevreden is met functionele betrekkingen en korte termijn belangen. De
174

Moshaver, 2003, Rakel, 2008, Bertram, 2008, Perthes, 2008.
Moshaver, 2003, 297.
De Commissie stelde in 2000 vast dat: ‘op voorwaarde dat het hervormingsproces doorgaat, het in
het wederzijds belang van de EU en Iran is nauwere banden aan te knopen op politiek en economisch
gebied maar ook op terreinen zoals milieu, drugs en migratie’, in: Commissie van de Europese
Gemeenschappen, ‘Mededeling van de Commissie aan het Europese Parlement en de Raad.
Betrekkingen van de EU met de Islamitische Republiek Iran’, Brussel, 7.2.2001, COM (2001) 71
definitief.
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Commissie maakte in 2001, een jaar na de Majles verkiezingen in Iran, nog eens
duidelijk wat de lange termijn strategie van de EU was:
1-Aanmoediging van politieke en economische hervormingen via
frequentere officiële en niet-officiële bilaterale contacten
ontwikkeling van uitwisseling/samenwerking op gebieden die voor beide
partijen belangwekkend of problematisch zijn (zoals drugs, de rechtstaat,
vluchtelingen)
bereidheid om een dialoog over de mensenrechten aan te gaan
versterking van de GBVB-dialoog door de verdieping daarvan op terreinen
zoals regionale veiligheid, massavernietigingswapens)
zoeken naar passende middelen om de intermenselijke contacten te
ontwikkelen.
2-Bevordering van bilaterale economische betrekkingen via
- onderhandelingen over een handels- en samenwerkingsovereenkomst
- voortzetting van de activiteiten van gezamenlijke werkgroepen van de
177
Commissie-Iran voor energie, handel en investeringen.

Deze gemeenschappelijke strategieën werden in 2001 geformuleerd en zijn een
herhaling van de gestelde doelen van de constructieve dialoog met Iran.178 Bij
punt twee wordt zelfs van een handels- en samenwerkingsovereenkomst (Trade
and Cooperation Agreement, afgekort als TCA) gesproken.
Dit alles roept een aantal vragen op. Ten eerste, als er bij beide actoren (de EU en
Iran) een wil is voor het intensiveren van de betrekkingen, waarom zijn die dan
uitsluitend functioneel van aard gebleven? Ten tweede, waarom heeft de
Commissie de doelstellingen herhaald en zelfs uitgebreid voor het tot stand
brengen van een handels- en samenwerkingsovereenkomst? Anders geformuleerd
wat was de aanleiding hiervoor? Gaven de ontwikkelingen in de betrekkingen
tussen de EU en Iran, maar ook de hervormingen van president Khatami
gedurende de jaren 1997-2001 een legitieme reden om de dialoog voort te zetten
en uit te breiden? Het zijn deze vragen die de genoemde onderzoekers zich niet
stellen met als gevolg dat hun analyses meer vragen oproepen dan dat zij
beantwoorden.
177

Ibidem.
Heel opvallend bij deze gemeenschappelijke Europese strategie ten aanzien van Iran is dat een
termijn niet expliciet duidelijk is gemaakt. Bij gemeenschappelijke strategieën worden altijd naast de
doelstellingen en de middelen die door de Unie en de lidstaten beschikbaar worden gesteld ook een
duur vastgesteld. Wat ook opvalt is dat in de mededeling van de Commissie niet gesproken wordt over
de rol van de Hoge Vertegenwoordiger van het GBVB. Het was immers na 1997 en het verdrag van
Amsterdam, door de lidstaten afgesproken om de ‘zichtbaarheid en coherentie’ van het GBVB te
verbeteren. De Secretaris-generaal van de Raad in de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor het
GBVB namens de Raad zou een rol krijgen bij elke politieke dialoog met derde landen. Javier Solana
zou pas later en in verband met het nucleaire programma van Iran namens de EU met de Iraniërs
onderhandelen.
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Het falen van de constructieve dialoog moet niet alleen gezocht worden in de
Amerikaanse sancties en de officiële politieke strijd tussen hervormers en
conservatieven in Iran, maar ook in de politieke structuren, in de niet-officiële
machtsstrijd in de islamitische republiek én in de paradoxale eigenschappen van
het rolconcep van een civiele mogendheid.
Het falen van de constructieve dialoog: het Iraanse politieke landschap
Duitsland noch de EU hebben een goed beeld gehad van de interne politieke
situatie van Iran. Een belangrijk onderwerp van de constructieve dialoog waren
de mensenrechten. Aan de hand van een analyse van de ontwikkelingen in de
situatie van de mensenrechten in de islamitische republiek Iran en de Europese
initiatieven om via een ‘civiele’ weg een mensenrechtenpolitiek ten aanzien van
Iran te voeren wordt in het vervolg duidelijk waarom deze gefaald heeft. De
oorzaken van het falen van deze politiek moeten worden gezocht in de Iraanse
politieke structuren én in de naïeve Europese Blauäugigkeit met betrekking tot de
hoop op hervormingen binnen het Iraanse theocratische systeem.
Terug naar 1997 en de winst van Mohammad Khatami bij de verkiezingen en zijn
beloftes voor meer democratie (mardomsalari), meer vrijheid (azadi), het primaat
van het recht (ghanoonmandi) en steun aan de civil society (jameye madani).179
Na de verkiezingswinst van Khatami dachten veel Iran-deskundigen en Europese
politici dat eindelijk een hervormingsperiode was aangebroken.
Verkiezingsuitslagen zeggen in Iran echter relatief weinig. Nog afgezien van het
feit dat de bevolking slechts uit díe kandidaten mag kiezen die de Raad van de
Hoeders heeft goedgekeurd, is het zo dat de uitvoerende macht effectief
tegengewerkt kan worden door andere machtige instituties. 180 Daarmee is niet
gezegd dat verkiezingen in Iran alleen een symbolische functie vervullen (zoals

179
Het is opvallend dat er nog geen goede vertaling is voor het woord civil society in het Perzisch. Het
woord ‘jameye madani’ staat dichterbij een ‘civic community’ en het woord ‘jameye shahrvandi’ komt
meer in de buurt van civil society. Toch wordt in de literatuur en onder Iraanse intellectuelen en
politici de voorkeur gegeven aan ‘jameye madani’. Ook is het zo dat jamaye madani meer in de buurt
komt van een wat in het Duits als een ‘bürgerliche Gemeinschaft’ wordt aangeduid, en ‘jameye
shahrvandi’ semantisch te vergelijken is met een ‘bürgerliche Gesellschaft’. Het is dus logisch, in
verband met het feit dat een Gesellschaft en dus ‘jameye shahrvandi’ een geschikter term is om de
moderne maatschappij ermee aan te duiden in Iran men van ‘jameye madani’ spreekt.
180
Dit beleid past in een theocratisch systeem waar in woorden van de historica Ladan Boroumand:
‘Iran’s theocracy has chosen to institutionalize elections because it conceives of them as enactments of
a primordial ritual through which the intangible truth manifests itself in the political realm. The
regime’s ideologues describe voting as a process through which the ‘thoughtful masses’, after having
evaluated what God has revealed to them, then act to acknowledge it confess its legitimacy and
commit themselves to it’, in: ‘Iran’s Resilient Civil Society: The Untold Story of the Fight for Human
Rights, Journal of Democracy, 2007, 18 (4), 67.

214

de historica Laden Boroumand of de econoom Jahangir Amuzegar beweren),181
maar het is wel zo dat er naast de door het volk gekozen president andere
instanties zijn die het politieke, economische en culturele beleid in het land
bepalen. Bovendien moet de uitvoerende macht zich aan de grondwet houden,
terwijl andere instituties boven de wet staan en alleen aan de geestelijke leider
van het land verantwoording hoeven af te leggen. Omdat de rechterlijke macht
vanaf 1979 in handen is van zeer conservatieve krachten, is er geen sprake van
onafhankelijke rechtspraak in Iran.182 Het gevolg is dat de mate van geweld en
intimidatie die gebruikt wordt door de radicale krachten van het Iraanse regime
veel meer teweeg brengt dan de uitslagen van de verkiezingen.
Ongeveer een jaar na de overwinning van Khatami werden in Iran een aantal
critici van het regime kort na elkaar vermoord. De bekendste onder hen waren
Dariush Foroohar en zijn vrouw Parvaneh Eskandari die op 22 november 1998 in
hun huis in Teheran werden omgebracht. Forouhar was lid van de partij Jebheye
melli183 en was tijdens de tijdelijke postrevolutionaire regering in 1979 voor een
periode van negen maanden minister van Arbeid. Twee dagen later werd de
vertaler Majid Sharif vermoord. Hij stond bekend als vertaler van politieke
werken van westerse schrijvers en filosofen die een scheiding tussen kerk en staat
voorstonden.184 Een paar weken daarna, op 8 december 1998, werd schrijver en
mensenrechtenactivist Mohammadjafar Pouyande gewurgd in een buitenwijk van
Teheran aangetroffen. Een week later werd de dichter, vooraanstaand lid van de
Iraanse schrijvers associatie (Kanoone nevisandegan) en voormalig adviseur van
UNESCO in Iran, Mohammad Mokhtari, in de buurt van zijn huis in Teheran
vermoord.185
Ook vele andere minder bekende politieke activisten werden in deze periode
vermoord.186 Als reactie op de publieke woede, vooral onder studenten, startte het
regime een charmeoffensief. De geestelijke leider van Iran Ayatollah Khamenei
veroordeelde de moorden en zei tijdens een toespraak dat hij ervan zeker was dat
deze door de ‘zionistische vijanden van de islamitische republiek’ begaan waren.
181
Ladan Boroumand, 2007. Jahangir Amuzegar 1991, 2003. Beide schrijvers zijn actief in de
oppositie met als gevolg dat bepaalde argumenten die zij in hun wetenschappelijke artikelen maken
overdreven en vertekend zijn.
182
Shirin Ebadi lezing in Den Haag op 16/04/2004.
183
Wat vertaald kan worden als ‘nationaal front’. Forouhar was een seculiere nationalist en een
aanhanger van Mossadegh. Na de bezetting van de Amerikaanse ambassade door radicale islamisten
(studenten) dienden Bazargan samen met al zijn ministers hun ontslag in bij Ayatollah Khomeini die
het zonder aarzelen accepteerde. Zie ‘estefaye dolate movaghat mohandes bazargan’,
http://www.fararu.com (15/06/2011).
184
Azadeh Moaveni, Iran Awakaning, 2006, 135.
185
Over de achtergrond van Mokhtari, zie ‘bazkhaniye parvandeye ghatlhaye zanjirei’
http://www.bbc.co.uk/persian (15/06/2011), Verg. http://www.unesco.org/bpi/eng/unescopress/98277e.htm (15/06/2011).
186
Voor een complete lijst, zie http://www.iran-bulletin.org/witness/infominlist.html (15/06/2011).
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Israël zat hierachter. Volgens hem vormden deze politieke dissidenten geen
wezenlijke gevaar voor het systeem (nezam) en het was daarom een complot
tegen de islamitische republiek.187 President Khatami beloofde een onderzoek in
te stellen naar de vijf bekendste gevallen.
De hervormingsgezinde krant Salam startte een eigen onderzoek naar de moorden
en kwam al snel tot de conclusie dat deze uitgevoerd waren door agenten van de
Ministerie van Informatie en Veiligheid. Opdrachtgevers waren prominente
functionarissen van het regime. Op bevel van de rechterlijke macht werd de krant
verboden.
Ook de onderzoeksgroep van president Khatami kwam tot dezelfde conclusie. In
het onderzoek werd Said Emami, de onderminister van de minister van Informatie
en Veiligheid als het brein achter de reeks van moorden genoemd. Hierop
ontsloeg Khatami zijn eigen minister van Informatie en Veiligheid en diens
onderminister Said Emami. Anderen die bij de moorden betrokken waren werden
gearresteerd. Onder druk van president Khatami gaf het Ministerie van Informatie
en Veiligheid een verklaring uit waarin werd toegegeven dat bepaalde agenten
van de Ministerie (avamele khodsar) achter de moorden zaten. 188 Voordat het
proces tegen hen begon, pleegde Saidemami (onder verdachte omstandigheden)
zelfmoord door in de gevangenis schoonmaakmiddelen in te nemen.189
Hierna werd er op de Iraanse televisie een serie showprocessen getoond waarin
ex-agenten van de veiligheidsdienst verklaarden dat ze de moordopdrachten van
de CIA en de Mossad hadden ontvangen.190 Er werd door de rechterlijke macht
besloten dat het proces tegen de agenten achter gesloten deuren zou plaatsvinden.
De advocaten van de familie van de slachtoffers mochten om
‘veiligheidsoverwegingen’ ook niet aan het proces deelnemen. De agenten
werden aanvankelijk schuldig bevonden en ter dood veroordeeld maar werden
later toch vrijgelaten.191
Ondertussen was het naar aanleiding van het sluiten van het dagblad Salam zeer
onrustig geworden op de universiteiten. De studenten waren ontevreden over de
sluiting van de krant, en de manier waarop door de staat met de serie moorden
werd omgegaan.
Schrijvers als Akbar Ganji (zelf ex-revolutionaire gardist en ex-ambtenaar van de
Iraanse veiligheidsdienst) en Emaddedin Baghi (voormalig lid van de
187
De toespraak van de leider is te lezen op zijn website. Zie http://farsi.khamenei.ir/speech-content
(16/06/2011).
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Hamshahri, 16/10/1377.
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Voor meer informatie hierover zie onder andere ‘moamaye bazkhaniye yek parvande’, Iran,
15/11/1380. ‘Gomanezanihaye jadid darbareye ghatlhaye zanjirei’ Hamshahri, 19/10/1380.
190
Hamshahri, 5/10/1378. Ook de conservatieve krant Keyhan verdedigde deze these.
191
‘Bazkhaniye ghatlahye zanjirei’,
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/11/091123_ag_shn_chain_assasinations.shtml (16/06/2011).
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Revolutionaire Garde) hebben ook de moorden onderzocht en daarover boeken
gepubliceerd waarin ze concludeerden dat de opdrachtgever van de moorden
niemand minder was dan de minister van Informatie en Veiligheid die op zijn
beurt van een ‘nog machtigere persoon’ de opdracht had gekregen. 192 Deze
boeken werden in korte tijd bestsellers. De auteurs werden echter gearresteerd en
kregen gevangenisstraffen voor het ‘verstoren van de openbare orde’. 193 De
uitvoerende macht kon niets anders doen dan toekijken. Maar het is ook
aannemelijk dat de uitvoerende macht niets wilde doen. Juist omdat de president
in zijn campagne, maar ook later veel nadruk legde op vrijheid van meningsuiting
en het primaat van het recht, kon hij bijvoorbeeld op de televisie verschijnen en
het volk toespreken en zeggen dat het hem onmogelijk werd gemaakt zijn werk te
doen. Zoiets heeft Khatami nooit gedaan.
Tegen deze achtergrond begonnen eind 1999 massale vredige
studentenprotesten.194 De studenten protesteerden vooral tegen de sluiting van het
dagblad Salam. De reactie van het regime was genadeloos. De politie en
knokploegen (lebasshakhsiha) drukten de protesten met geweld de kop in. Op 9
juli 1999 bestormden ze de campus van de universiteit Teheran, doodden een
aantal studenten en arresteerden vele anderen. 195 De hoop van studenten op
hervormingen bleek vals te zijn geweest.196
Ook de VN stond zeer kritisch ten aanzien van het hervormingsproces in Iran na
1997. In een rapport uit 1998 rapporteerde de VN-Commissaris voor
mensenrechten (die zelf Iran niet mocht bezoeken) aan de Secretaris-generaal van
de VN dat, hoewel de uitvoerende macht op bepaalde terreinen hervormingen had
willen doorvoeren, deze door andere instanties onmogelijk zijn gemaakt. Ook op
andere terreinen waren na Khatami geen hervormingen zichtbaar:
It has come to the attention of the Special Representative that Iranian courts have on
occasion apparently sentenced persons to blinding. […] Even as retribution for a crime that
had involved an act of blinding, there can be no justification for such a punishment as so
clearly falls within the international definition of cruel, inhuman or degrading punishment.
[…] The Iranian tendency towards violence does not facilitate – nor does the frequent use
192

Akbar Ganji, Tarikkhaneye Ashbah, 1999 en Ganji, Alijenabe sorkhpoosh va alijenabane
khakestari, 1999. Emaddedin Baghi, Trajediye democracy dar Iran, 1999 en Baghi, Bahare rokne
chaharom, 2000.
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‘Bazkhaniye ghatlahye zanjirei’,
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/11/091123_ag_shn_chain_assasinations.shtml (16/06/2011).
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Met name in de steden Teheran en Tabriz.
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Boroumand, 2007, 72.
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Het was na deze gebeurtenis dat het belangrijke pro-regime studentenorganisatie ‘Daftare Tahkime
vahdat’ (bureau voor eenheidsconsolidatie) zich tegen de islamitische republiek keerde en in de jaren
daarop altijd tot de boycot van alle verkiezingen heeft besloten. Voor een uitgebreide verhandeling
vandeze geburtenis zie: Ali Gheissari and Vali Nasr. Democracy in Iran. History and the Quest for
Liberty, 2006.
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of national security as a basis for derogating from basis rights of the individual – the
mutual respect that is inherent in a tolerant society. Somehow two sets of values must be
brought into a degree of balance reflecting the rights of the individual on the one hand, and
the rights of society and the state on the other. The prevailing level of violence in the
197
Islamic Republic of Iran confirms that this balance has yet to be achieved.

Ook anno 2000, drie jaar na het aan de macht komen van de hervormers in Iran
was er volgens de mensenrechtenrapporteur van de VN geen sprake van
hervormingen. Sterker nog, tegen de achtergrond van de reactie van het regime op
de studentenprocessen constateerde hij eerder een verslechtering van de
mensenrechtensituatie:
The period under review has been disastrous for the freedom of the press, a freedom that
developed in large part to facilitate the implementation of government accountability. This
freedom is an integral component of a civil society. The student demonstrations of July
1999 were a signal event in the life of the Islamic Republic of Iran. It should have been a
occasion to celebrate the exercise in freedom of expression. The judiciary moved quickly
against the student leaders, but apart from an unsatisfactory trial against certain police
officers has apparently done nothing to bring the extrajudicial vigilantes to justice. […] It
is now generally and publicly acknowledged that torture exists in the Islamic Republic of
Iran and that it is certainly not an isolated phenomenon. […] The rights of minorities, both
ethnic and religious, remain another area largely neglected by the government. […] The
murders and disappearances of intellectuals and dissident politicians seem no nearer to
being solved, which has given credibility to the widely held view that an open inquiry or
trial would lead to persons in high places.198

Het falen van de constructieve dialoog: Europese Blauäugigkeit
De Duitse regering en die van andere EU-landen geloofden echter ondanks alles
nog steeds in hervormingen.199 Bondskanselier Gerhard Schröder was de eerste
Europese staatsman die Khatami na zijn verkiezingswinst uitnodigde om een
officieel staatsbezoek aan Duitsland te brengen. De reden voor deze uitnodiging
197

Maurice Copithorne, ‘UN Report on the Situation of Human Rights in Iran, 1998’, United Nations,
23/09/1998. http://www.iranrights.org/english/document-74.php (19/06/2011). De VN rapporteur
meldt verder in het rapport dat ook in geval van vrouwenrechten en rechten van minderheden (zoals
de Bahai’s, joden, maar ook homoseksuelen en atheïsten) geen enkele vorm van vooruitgang te zien
is. Zie hetzelfde rapport.
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Maurice Copithorne, ‘Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran 2000’, United
Nations, 8/09/2000, http://www.onecountry.org/e123/0063698e_copithorne_report.htm (19/06/2011).
199
Ik noem hier expliciet de ‘Duitse regering’ en niet Duitsland. In de Bundestag werd vóór de komst
van de Rood-Groene coalitie wel kritiek geleverd op de relatief geringe kritische houding van de
regering en de op dat moment nog ongegronde hoop op hervormingen in Iran. Zie onder andere:
Deutscher Bundestag, Drucksache 14/8250, 17/07/1997, en Deutscher Bundestag, Drucksache
13/10588, 05/05/1998.
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moet gezocht worden in het streven van de Rood-Groene coalitie om, zoals
Matthias Küntzel opmerkt:
Das Reformlager um Präsident Chatami gegen die Fraktion der Hardliner um
Revolutionsführer zu stärken.200

Tegen deze achtergrond reisde Joschka Fischer in maart 2000 met een grote
delegatie naar Iran. Het was voor het eerst sinds 1991 dat een Duitse minister van
Buitenlandse Zaken Iran bezocht. Dit gebaar was een reactie op de Majlesverkiezingen van februari 2000 waarin de Iraanse kiezers massaal op kandidaten
hadden gestemd die de hervormingen van president Khatami steunden. De
Heinrich Böll Stiftung, verwant aan die Grünen, organiseerde op 7 april 2000 met
financiële steun van het Auswärtiges Amt de driedaagse conferentie ‘Iran nach
den Parlamentswahlen. Die Reformdynamik in der Islamischen Republik’.
De paradoxale gevolgen van deze Berlijnse conferentie zijn belangrijker geweest
dan zijn eigenlijke doelstellingen. De organisatoren beoogden ‘mit der
Zusammenführung der Reformkräfte aus zwei verschiedenen Lagern die zentrale
Voraussetzung für eine erfolgreiche und gewaltfreie Fortsetzung des
Reformprozesses zu schaffen’. 201 De belangrijkste onderwerpen die besproken
zouden worden waren mensenrechten en democratische vrijheden.

200
Küntzel, 2009, 207. En dit terwijl de schendingen van mensenrechten ook gedurende de
regeerperiode van president Khatami doorgingen. Een voorbeeld in dit verband is de situatie van de
religieuze minderheidsgroep de Bahai’s. De Bahai moslims worden door de staat gediscrimineerd en
in het geval dat ze voor hun geloof opkomen, staat hier de doodstraf op. Zo komen ze niet voor
overheidsbanen in aanmrking en zij worden ook niet tot de universiteiten toegelaten. In 1999 vroeg
Carsten Hübner van de fractie van de PDS de Duitse regering of de Rood-Groene coalitie de situatie
van deze minderheidsgroep (300.000 leden) tijdens het bezoek van de president Khatami aan
Duitsland aan hem zal voorleggen. Aanleiding hiervan was het feit dat een Bahai in juli 1999 in het
openbaar was opgehangen. Het antwoord van de regering is op zijn minst opvallend te noemen. De
regering reageert dat ze op de hoogte is van de situatie van deze groep, maar wijst er tegelijkertijd op
dat de meerderheid van het Iraanse volk achter Khatami staat, en dat de hervormingen uiteindelijk
zullen plaatsvinden; het is een kwestie van geduld: ‘Die Bundesregierung verweist in diesem
Zusammenhang auf die überwältigende Mehrheit, mit der der iranische Staatspräsident Zayed
Mohammed Khatami auf der Grundlage eines Reformprogramms am 23. Mai 1997 in sein Amt
gewählt wurde. Die diesjährigen, zum ersten Mal abgehaltenen iranischen Kommunalwahlen haben
gezeigt, dass die Zustimmung der iranischen Bevölkerung zum Reformkurs des Staatspräsidenten
ungebrochen ist. Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass sich dieser Reformkurs des
Staatspräsidenten ungebrochen ist. Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass dieser Reformkurs
letztlich durchsetzen wird. Auch die jüngsten Ereignisse im Iran seit dem 8. Juli 1999 ändern nichts an
dieser Einschätzung’, Deutscher Bundestag, Drucksache 14/1367. Deutscher Bundestag, Drucksache
14/1473. Het antwoord van de regering is opvallend, omdat het niet inhoudelijk ingaat op de vraag en
zo een concreet antwoord vermijdt. Belangrijker echter is het feit dat een dergelijk antwoord niet in
overeenstemming is met de normatieve doelstellingen van het Zivilmacht-concept. Het spreekt voor
zich dat je hiermee geen goed signaal afgeeft aan een regime dat een deel van zijn bevolking
systematisch discrimineert en zich zodoende niet houdt aan de rechten van de mens. Een paar
maanden later in augustus 1999 veroordeelde de EU (onder Duits voorzitterschap) via een resolutie
wel het schenden van de rechten van religieuze minderheden in Iran. Dit gebeurde echter in navolging
van de ‘Iran Resolution 55’ van de mensenrechtencommissie van de VN. Voor het interne Duitse
debat hierover, zie: Deutscher Bundestag, Drucksache, 14/1494.
201
Presseerklärung der Heinrich Böll Stiftung, 6/04/2000. Zie ook Küntzel, 208 e.v.
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De Heinrich Böll-Stichting nodigde zeventien hervormingsgezinde schrijvers,
journalisten, parlementariërs, leiders van studentenverenigingen uit Iran zelf en
een aantal Iraanse politieke dissidenten buiten Iran uit die het
hervormingsprogramma van Khatami steunden (de gematigde oppositie)202. Het
doel was een podium te bieden voor een dialoog tussen deze Zivilgesellschaft en
zo een brug te slaan tussen gematigde hervormingskrachten in Iran en buiten Iran.
Om spanningen te vermijden werden die oppositiegroeperingen die voor het
afschaffen van de islamitische republiek waren niet uitgenodigd. De conferentie
begon op 7 april in het ‘Haus Der Kulturen Der Welt’.
Alles liep al vanaf het begin mis. In de eerste plaats werd de organisatie verstoord
door Iraniërs die niet waren uitgenodigd. Deze stormden het gebouw binnen,
riepen ‘dood aan de islamitische republiek’ en liepen bijna naakt op het
podium. 203 In de tweede plaats bleken de organisatoren van de conferentie de
kloof tussen hervormers in Iran en hervormers buiten Iran onderschat te hebben.
Het debat tussen deze twee groepen leek meer op een oorlog dan op een dialoog.
De sfeer was zeer gespannen en de twee groepen vermeden elkaar buiten de
programmatijd. 204 Bekende Iraanse politieke dissidenten die in Duitsland
verbleven hadden de Heinrich Böll-stichting hiervoor gewaarschuwd. Hun
stelling was dat het organiseren van een dergelijk programma, in de eerste plaats
geen productieve bijdrage zou leveren aan de hervormingen en dat het in de
tweede plaats negatieve gevolgen zou hebben voor de deelnemers uit Iran, na hun
terugkomst in Iran.205
De staatstelevisie van Iran (altijd in handen van conservatieven) liet bewerkte
beelden van de conferentie zien, sprak er schande van en beschuldigde de
deelnemers van landverraad en antistatelijke activiteiten (harekat alajhe nezam).
Alle deelnemers werden bij terugkomst op de luchthaven gearresteerd. Sommigen
(zoals de meest bekende en gerespecteerde Iraanse schrijver Mahmoud
Dowlatabadi) werden na een paar verhoren vrijgelaten, anderen zoals de
journalist Akbar Ganji, en studentenleider Ali Afshari, de advocate Mehrangiz
202

Onder deze brede groep vallen wetenschappers, schrijvers, kunstenaars, maar ook politieke
bewegingen zoals de ‘Nehzate azadi’ (de vrijheidsbeweging). De radicale oppositiegroepen die de
islamitische republiek willen afschaffen zoals de Iraanse communistische partij, de monarchisten, en
de MKO werden niet uitgenodigd.
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‘The Reform Movement and the Debate on Modernity and Tradition in Contemporary Iran,
International Journal of Middle East Studies, 2002, 34 (4), 719-731. Vergelijk ook: Dariush Ashuri,
‘Goftemanhaye roshanfekri: gharbzadegi, rooshanfekriye dini’, Rahe no, 1998, 1 (9), 20-22.
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4/04/2000. Jamile Kadivar, ‘Yek titr va chand neshane, bazkhaniye conferance Berlin’,
http://www.maktoub.net/archives/2007/04/26/829.php (13/06/2011).
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Kar, de feministische schrijfster Shahla Lahiji, kregen uiteindelijk
gevangenisstraffen. (Aanvankelijk waren ze beschuldigd van het beledigen van de
geestelijke leider van de republiek en antigodsdienstige activiteiten (moharebe)
waar de doodstraf op staat). Ook de vijfenzeventigjarige Ezatollah Sahabi, ooit
minister in de islamitische republiek, kreeg vier jaar gevangenisstraf.
Joschka Fischer uitte zijn ‘diepste zorgen’ over het lot van de deelnemers aan de
conferentie bij de Iraanse ambassadeur in Duitsland, maar deed verder niets.206
De conferentie van Berlijn had twee belangrijke, perverse gevolgen. Wat de
Duitse organisatoren als een informatieve conferentie zagen over de politieke
ontwikkelingen in Iran, werd door de Iraanse conservatieven als een ‘zionistisch
complot’ tegen het islamitische regime ervaren.207
Op korte termijn werden veel hervormers gearresteerd, twintig
hervormingsgezinde kranten werden verboden, en op de televisie werden er
interviews gehouden met sommige deelnemers van de conferentie waarin zij
openlijk toegaven dat het uiteindelijke doel van de conferentie was om te
brainstormen over de te plannen activiteiten tegen het regime.208 Na zijn vrijlating
en vlucht naar de VS, vertelde een van hen dat hij onder bedreiging en marteling
deze bekentenissen had afgelegd.209
Wat het lange termijneffect betreft, wordt er sindsdien door de conservatieve
groepen in nauwe samenwerking met de staatsradio en tv jaarlijks de conferentie
van Berlijn als een ‘zwarte dag in de geschiedenis van de islamitische republiek’
herdacht en zijn er reeds verschillende boeken over gepubliceerd.210
Wat de Heinrich Böll-Stiftung deed, een initiatief dat door het AA werd gesteund,
is goed te verklaren aan de hand van het rolconcept Zivilmacht. Duitsland bood
een podium aan Iraanse niet-statelijke actoren om over niet materiële
onderwerpen zoals democratie, mensenrechten en andere idealen van gedachten
te wisselen. Het doel was de hervormingsgezinde civil society uit Iran en buiten
206
‘Germany’s ‘Concern’ at Iran Verdicts’, http://www.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1116536.stm
(13/06/2011).
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en via deze weg -activiteiten tegen het regime in Iran wilden steunen. http://www.iran-pressservice.com/articles_2000/dec_2000/ganji_named_fallahian_11200.htm (13/06/2011).
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Zionisten’ en van de protesten naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in 2009 in Iran, zie
Hamidreza Esmaili, Shooreshe Ashrafiyat bar Jomhuriyat, 2011. Ook de geestelijke leider van Iran
veroordeelde de conferentie en waarschuwde indirect Khatami en andere hervormers door te zeggen
dat iedereen die de islam, de imam (verwijzend naar Ayatollah Khomeini en het concept van Velayate
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kamp en dus in een vijandig kamp. Zie ‘Conference Berlin: namadi az aghabeye fekriye jariyane
fetne’, http://www.farsnews.com (07/04/2011).
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Iran een veilig discussieplatform te geven en deze ook dichter bij elkaar te
brengen. Voor de ontwikkeling van een land richting democratie, zo is de
officiële 211 Duitse overtuiging, is het steunen van civil society van essentieel
belang.212 Wat volgens sommige wetenschappers op Europees niveau en binnen
EU-verband vaak bij woorden blijft werd in Duitsland in een programma
omgezet, hoe gevoelig, politiek gezien, dit initiatief ook was. 213 Verschillende
theoretische opvattingen over de noodzakelijke correlatie tussen de aanwezigheid
en levendigheid van civil society en democratische ontwikkeling terzijde, 214 is
211
Met officieel wordt hier bedoeld, hoe Duitse politieke partijen over dit onderwerp denken. Deze
gedachte is te lezen in partijprogramma’s, het beleid van de AA, en het mensenrechteninstituut van de
AA.
212
Deutsches Institut für Menschenrechte vat dit idée als volgt samen: ‘Die Entwicklung einer
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Zivilgesellschaft angewiesen, in der Menschen sich zur Verfolgung eigener Ziele frei zu
Interessengruppen, Vereinen und Parteien zusammenschließen und diese Ziele in eine öffentliche
Debatte einbringen können’. ‘Menschenrechte dringend gesucht, Neue Strategien für die
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Menschenrechte, http://www.istitut-fuer-menschenrechte.de (6/03/2011).
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In de literatuur over de invloed van civil society op democratische groei wordt overwegend van een
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blootlegt. Alexis de Tocqueville, Democracy in America, 2003 [1835, 1840].
Belangrijke academische werken die in overeenstemming met het gedachtegoed van Tocqueville zijn
geschreven zijn onder andere, twee belangrijke werken van de Amerikaanse politicoloog Robert
Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy uit 1993 en Bowling Alone:
America's Declining Social Capital uit 2000 (oorspronkelijk verschenen als een artikel in 1995). In
beide werken betoogt Putnam dat sociaal kapitaal, dat een noodzakelijke voorwaarde is voor het
functioneren van een democratie, zich alleen in een levendige civil society (het institutionele domein
van vrijwillige associaties) kan ontwikkelen. In het Tocquevilliaanse gedachtegoed staat civil society
tegenover political society (het staatsapparaat). Het is deze onafhankelijkheid van de staat die ervoor
kan zorgen dat civil society een controlerende functie op het functioneren van de staat kan hebben.
Het zijn deze indicatoren, onafhankelijkheid van de staat, en de vrijheid van vereniging en associatie,
die volgens Tocqueville en Putnam vitaal zijn voor een goed functionerende democratie. Verder is
onderzoek naar civil society nieuw leven ingeblazen in de jaren tachtig van de twintigste eeuw.
Oorzaak van deze civil society renaissance moet gezocht worden in de revoluties in een paar OostEuropese landen als Polen en Tsjecho-Slowakije waarin oppositiebewegingen, officieel verboden
vakbonden, een tegenwicht boden tegen de dictatuur van de communistische partijen en uiteindelijk
voor de omwenteling van de heersende communistische systeem zorgden. Zie hierover de
omvangrijke bijdragen van de Britse politieke theoreticus John Keane, Democracy and Civil Society:
On the Predicaments of European Socialism, the Prospects for Democracy, and the Problem of
Controlling Social and Political Power,1988, Civil Society and the State: New European
Perspectives, 1988 en, Civil Society: Old Images, New Visions, 1998. Het is interessant om hier te
vermelden dat na de omstreden presidentsverkiezingen in Iran in 2009 en daaropvolgende processen
tegen degenen die de verkiezingsuitslag in twijfel hadden getrokken, John Keane door de openbare
aanklager van de revolutionaire rechtbank van Iran, samen met Richard Rorty (die al in 2007
overleden was!) en Jürgen Habermas en George Soros als de ideologische leiders van een
voorgenomen ‘fluwelen revolutie’ en ‘groene coup’ in Iran werden genoemd! (zie in dit verband:
Dariush mohammadpour, ‘John keane, Sarcheshmehaye gharibe democracy’,
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090812_dm_john_keane.shtml (3/07/2011
Aan de linkerzijde van het politieke spectrum heeft Antonio Gramsci een belangrijke invloed gehad
op de theorievorming over civil society. Linkse theoretici twijfelen over de Tocqueville’s these dat
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het hier van belang, het paradoxale verloop van dit Duitse initiatief te noemen.
Door alleen de hervormingsgezinde politieke activisten uit Iran uit te nodigen (de
‘goeden’) en geen enkele conservatieve (de ‘slechten’) sloten de organisatoren
hun ogen voor het werkelijke politieke krachtenveld in Iran. Door alleen de
hervormers als gesprekspartner uit te nodigen werd in Iran bij de machtige
conservatieve politieke elite getwijfeld over de ware doelstellingen van de
Duitsers. Paradoxaal genoeg zorgde de steun aan hervormers ervoor dat ze na hun
terugkomst in Iran werden gearresteerd en er werden in snel tempo veel
hervormingsgezinde kranten verboden.
Opvallender was de milde Duitse reactie op dit alles. Matthias Küntzel stelt,
zonder onderbouwing, dat Joschka Fischer als ex-links-radicale politiek activist
altijd al een voorstander van de islamitische republiek is geweest, omdat deze
anti-imperialistisch zou zijn. Fischer zou niet de politieke leiders van Iran willen
irriteren en de Duits-Iraanse betrekkingen op het spel willen zetten.215 Kortom,
het klassieke ‘the enemy of my enemy is my friend’ argument. Echter, Fischer
was in 2000 niet meer de jonge radicale activist uit 1973. De stelling van Küntzel
overtuigt niet. Fischer werd simpelweg geconfronteerd met een duivels dilemma;
als Duitsland zich actiever met de kwestie zou bemoeien zou dat de conservatieve
rechterlijke macht in Iran des te meer reden geven de gearresteerde hervormers
als lakeien van Duitsland te bestempelen. Als Duitsland niets zou doen, zou dat
ingaan tegen de normatieve doelstellingen van het rolconcept Zivilmacht. Aan de
andere kant kan wel de vraag worden gesteld of Duitsland in dit licht een goed
signaal heeft afgegeven door in juli 2000 tijdens het staatbezoek van president
Khatami aan Duitsland deze kwestie niet aan te kaarten en vervolgens in 2001
Bondsdagvoorzitter Wolfgang Thierse met een grote economische delegatie voor
een officieel bezoek naar Iran te sturen.216
De voornaamste reden voor de Duitse terughoudendheid in een harde
veroordeling van de wijze waarop de conferentiebezoekers door de rechterlijke
macht van Iran behandeld zijn, heeft te maken met het feit dat Duitsers sterk in
civil society tegenover de political society staat en dat deze bovendien van vitaal belang is voor een
goed functionerende democratie. Volgens Gramsci is civil society een onderdeel van de staat en is
deze in dienst van de dominante klasse. Staat en civil society zijn in zijn visie onderdeel van hetzelfde
‘historische blok’ en in dienst van het dominante systeem. Bovendien is hij van mening dat civil
society groeperingen niet per definitie democratisch maar heel elitair kunnen zijn. Antonio Gramsci,
Selection from the Prisoners Notebooks, 1980, 207-213. Ook: Antonio Gramsci, Prison Notebooks,
Vol. II, Notebook 6, 108, en notebook 8, 345. Vergelijk ook: Louis Althusser , ‘Ideology and
Ideological State Approach’, in: Lenin and Philosophy and other Essays, 1971, 70 e.v. Norberto
Bobbio, ‘Gramsci and the Concept of Civil Society’, in John Keane, 1998, 73-101. Voor een goed
overzichtswerk over civil society in Iran, zie: Hooshang Amirahmadi, ‘Emerging Civil Society in Iran,
SIAS Review, 1996, 16 (2), 87-107.
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het hervormingsprogramma van Khatami geloofden. Door zich zo weinig
mogelijk te mengen in deze kwestie wilde Duitsland de conservatieven in Iran
geen reden geven de kwestie verder te politiseren.217
Drie conclusies kunnen uit het verloop van de Berlijnse Iran-conferentie
getrokken worden.
De eerste is dat het Duitse beleid van het steunen van hervormers niet is gelukt.
Sterker nog, het heeft contraproductief gewerkt. Het is wel in theorie in
overeenstemming geweest met de Zivilmacht-identiteit van Duitsland maar in
praktijk is het beleid niet efficiënt uitgevoerd. Immers, ook al zou de strategie van
de Duitsers de bekende strategie van ‘verandering door toenadering’ zijn, dan zou
dat de toenadering tot de conservatieven moeten zijn, en niet uitsluitend tot de
hervormingsgezinden. Het zijn immers de conservatieven in Iran die het laatste
woord hebben. Kennis bij de Duitsers over de politieke structuren van Iran
ontbrak in belangrijke mate.
De tweede conclusie heeft betrekking op de twijfelachtige gedachte van Duitsland
en de EU (maar ook van veel Iraanse Iran-experts) over de hervormers en de
stelling dat hervormers en hervormingsgezinde intellectuelen in Iran het
theocratische systeem van de islamitische republiek zouden kunnen veranderen in
een (liberale) democratie. 218 Waar was deze gedachte op gebaseerd? De suggestie
was dat in de confrontatie tussen ‘traditie en moderniteit’, hervormers, de
meerderheid van intellectuelen, vrijwillige associaties, en niet-gouvernementele
organisaties, de opkomst van een middenklasse, de jonge bevolking van Iran, die
alle voor hervormingen zouden staan, het theocratische karakter van het regime
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verschijnen, zeggend dat hij spijt heeft en dat hij fout zat en dat het niet mogelijk is een islamitisch
systeem te combineren met democratische idealen die toch westers zouden zijn. Na een interview met
de belangrijkste studentenwebsite van Iran, ISNA, waarin hij herhaalde wat hij op televisie had gezegd
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2006 Iran verlaten om weer in Canada aan de universiteit onderzoek te kunnen doen. Zie:
http://www.isna.ir/main/NewsView.aspx?ID=News-780366 (4/7/2011).
Volgens de Iraanse socioloog Rasoul Nafisi kan de arrestatie als een boodschap van de Iraanse
politieke elite aan het adres van intellectuelen gezien worden wat erop neer kot dat intellectuelen zich
beter niet met de politiek moeten bemoeien. Het is heel gebruikelijk voor de rechterlijke macht om
een intellectueel te beschuldigen (parvandesazi) van samenwerking met de CIA of de Mossad. Zie:
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http://www.opendemocracy.net (7/7/2011).
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zouden veranderen.219 De dichotomie tussen hervormers en conservatieven werd
dus met een tweede dichotomiesering versterkt. Namelijk moderniteit en traditie.
De hervormers zouden modern zijn en de conservatieven traditioneel. De
hervormers zouden voor democratie zijn, de conservatieven tegen. Het is de vraag
in hoeverre deze constructies die ook in het Duitse en Europese discours zichtbaar
zijn geweest kloppen. Algemener gesteld, het is de vraag of ‘democratie’ in de
Europese traditie mogelijk is in een islamitisch land als Iran en of geestelijke
hervormers zoals president Khatami en zijn aanhangers deze überhaupt zouden
willen implementeren in Iran.
Er bestaat wel degelijk spanning tussen islam en democratie. De filosoof Daryush
Shayegan stelt in dit verband:
Before there could be democracy there had first to be a secularization of minds and
institutions; the individual as such had to be an autonomous subject by right, and not an
anonymous soul dissolved in the gelatinous mass of the Umma;220 the law had to have a
contractual basis; and finally, the imperious legitimacy of national sovereignty had to take
precedence over the coercive repression of dictators or the no less stifling tyranny of the
religious authorities. Democracy is the child of Enlightenment. And the Enlightenment is
the apotheosis of the age of criticism: that is to say, coldly objective criticism of dogmatic
221
truths.

Binnen de Sharia, de belangrijkste component van het Iraanse strafrecht, staat het
leveren van kritiek op religieuze dogmatische waarheden voor ketterij
(moharebe). En een ketter, ook al is hij een academicus, wordt veroordeeld tot de
doodstraf en krijgt in het beste geval een levenslange gevangenisstraf.
De EU en Duitsland voorop hadden teveel hoop gevestigd op de rol van
hervormers bij democratische hervormingen. De Iraanse hervormers hebben
uiteindelijk maar een beperkte manoeuvreerruimte binnen de Iraanse grondwet.
Bovendien is hun politieke cultuur, hoe hervormingsgezind ook, islamitisch; een
politieke cultuur waarbinnen weinig ruimte is voor het in twijfel trekken van
dogma’s. Daarom heb ik deze Europese en Duitse hoop op hervormingen in Iran
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een valse hoop genoemd voortkomend uit Blauäugigkeit. De tweede conclusie is
dat Duitsers weinig kennis hadden van de Iraanse politieke cultuur.222
De derde conclusie heeft betrekking op de relatief visieloze Duitse reactie op de
gebeurtenissen na de conferentie. Op grond van het feit dat de meeste van de uit
Iran afkomstige deelnemers aan het programma van de Heinrich Böll Stiftung bij
terugkomst in Iran werden gearresteerd en vervolgens ongekend lange
gevangenissenstraffen kregen, was een actiever proces tegen de behandeling van
deze groep van Duitsland dat zichzelf als een civiele mogendheid beschouwt te
verwachtten.
De ‘Rood-Groene coalitie’ kan twee redenen hebben gehad voor de zeer
terughoudende reactie op de veroordeling van de deelnemers aan de Berlijnse
conferentie. De Duitse reactie kan namelijk in overeenstemming zijn met de
gedachte dat hoe minder de kwestie gepolitiseerd werd, hoe gunstiger het was
voor de gearresteerden. De veroordeelden zouden er zo niet van beschuldigd
worden lakeien van Duitsland te zijn. Dit argument, ook al zou het een rol hebben
gespeeld, zou uiteindelijk niet hebben gewerkt omdat de veroordeelden
uiteindelijk toch door de rechter zijn beschuldigd, onder meer van het feit dat zij
‘een instrument waren van de zionisten die het in Duitsland politiek voor het
zeggen hebben.’223
Een tweede overweging om terughoudend te reageren heeft met het karakter van
de Duitse buitenlandse politiek te maken. Deze wordt vanuit verschillende
systemen beïnvloed. Zo kent een economisch systeem (geld verdienen versus
geen geld verdienen), een rechtssysteem (rechtvaardigheid versus
onrechtvaardigheid) en een politiek systeem (machtspolitiek versus geen
machtspolitiek) ieder een eigen logica. Kenmerkend voor Duitsland is het
zelfbeeld van een handelsmacht en een Zivilmacht. Hierdoor wordt de Duitse
politiek door beide systemen, die van de economie en die van recht beïnvloed.
Het bepalen van consequente buitenlandse politiek en het ontwikkelen van een
heldere visie wordt hierdoor bemoeilijkt. 224 Het gevolg is volgens sommige
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wetenschappers een kleurloos en ‘waardevrij politiek discours.’225 De reden is dat
politici over het algemeen ‘niets doen’ als de uitkomst van een plan onzeker is of
niet geliefd bij het electoraat en dus risicovermijdend gedrag vertonen. 226 Het
rolconcept Zivilmacht verliest hierdoor zijn waarde binnen de Duitse buitenlandse
politiek.227
Belangrijk is ook dat de EU net als Duitsland alleen de hervormers als een
legitieme gesprekspartner zag. Opvallend is echter dat toen de paradoxale
gevolgen van het verlenen van steun aan de hervormers door Duitsland zichtbaar
werden (al in 2000 met de massale golf van arrestaties van hervormers), dit beleid
op Europees niveau niet werd herzien. Er werd juist sterker de nadruk gelegd op
het belang van hervormingen in Iran. In de richtlijnen voor het EU-beleid ten
aanzien van Iran van februari 2001 stond onder meer, en zonder enige
onderbouwing:
President Khatami is erin geslaagd de meerderheid van de Iraanse kiezers de mogelijkheid
te bieden uiting te geven aan hun verlangen naar verandering via het democratische proces.
Hierbij zullen de hervormingsgezinden kunnen rekenen op een zekere stilzwijgende steun
van de meer pragmatische hardliners, met inbegrip van de hoogste leider, die hebben
ingezien waar hun belangen op langere termijn liggen.228

Wat de Commissie onder ‘erin geslaagd is de kiezers de mogelijkheid te bieden’
verstaat, is niet duidelijk. Wanneer het om kledingvoorschriften zou gaan zou de
Commissie gelijk hebben. Deze waren inderdaad ‘soepeler’ geworden dan vóór
de periode Khatami. Wanneer het echter om vrijheid van meningsuiting gaat, kan
225
Jürgen Habermas, ‘A Pact For or Against Europe? What Does Germany Think about Europe?’
European Council on Foreign Relations, 2011, 89, te raadplegen via http://www.ecfr.eu (7/7/2011).
226
Habermas legt in zijn analyse bovendien de nadruk op de rol van politieke leiders en komt tot de
conclusie dat naast het feit dat moderne politiek geleid wordt door ‘poll-driven’ opportunisme, het in
de moderne Duitse politiek aan sterk leiderschap waarbij leiders één heldere visie hebben ontbreekt:
‘In the past, government policy seemed to be based on clear visions. Konrad Adenauer focused on
integrating the Federal Republic into the West, Willy Brandt on Ostpolitik and the Third World;
Helmut Schmidt put the fate of little Europe in the broader context of the global economy; and Helmut
Kohl wanted to link German reunification to European integration. In short all of them wanted
something. Gerhard Schröder, on the other hand, tended to be reactive rather than proactive. However,
since 2005, things have been completely blurred. It is no longer possible to work out whether there is
even an aim beyond winning the next election. The public senses that something is missing from this
value-free political discourse’. Zie vorige noot.
227
Een goed hedendaags voorbeeld van het feit dat het moraliserende karakter van de Duitse
buitenlandse politiek zijn kracht heeft verloren is de geplande verkoop van Duitse tanks door de
regering Merkel aan Saoedi-Arabië. De publieke opinie in Duitsland heeft de regering van ‘cynisme’
beschuldigd omdat Berlijn tegelijkertijd aan de ene kant de volksopstanden in Arabische landen tegen
de autoritaire regimes steunt en aan de andere kant tanks wil verkopen aan één van de meest
ondemocratische regimes in de wereld. Zie; Merlijn Schoonboom, ‘Harde kritiek op verkoop tanks’,
De Volkskrant, 7/7/2011.
228
Europese Commissie, ‘Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad. Betrekkingen van de EU met de Islamitische Republiek Iran’. Brussel, 7/2/2001, COM (2001)
71 definitief.

227

vastgesteld worden dat de politiek van de regering Khatami op dit punt geen
verbetering tot stand had weten te brengen. De doodstraf voor deelnemers aan
studentenrellen in 1999 was een goede indicator van dit falen. Ook de straffen
van de deelnemers aan de Berlijnse conferentie waren een bewijs voor het falen
van de hervormingen.
Wat bovendien in de analyse van de Commissie belangrijk is, is dat politici op
EU-niveau de ontwikkelingen rondom de Berlijnse conferentie niet gevolgd
lijken te hebben. Het was ondertussen duidelijk dat teveel nadruk leggen op
hervormingen in Iran averechts werkt, de conservatieve machtige politieke elite
achterdochtig maakt en de vrijheidsgraden van de hervormers beperkt. Op EUniveau was men niet tot dit inzicht gekomen. De analyse van de Commissie
eindigde met het volgende:
Op voorwaarde dat het hervormingsproces doorgaat, het in het wederzijdse belang van de
EU en Iran is nauwere banden aan te knopen op politiek en economisch gebied, maar ook
op terreinen zoals milieu, drugs en migratie.229

Door de hervormingen als preconditie voor intensivering van de betrekkingen
tussen de EU en Iran te noemen waren conservatieve politieke fracties en andere
conservatieve machtscentra in Iran overtuigd geraakt dat de EU-landen zich met
interne aangelegenheden van Iran bemoeiden en het Iraanse politieke systeem
wilden seculariseren. Hard was de reactie van Ayatollah Jannati, de voorzitter van
de Raad van de Hoeders die de hervormers (Eslahtalaban) waarschuwde niet ‘in
het spinnenweb van de zionisten’ verstrikt te raken. Bovendien maakte hij bekend
dat zijn orgaan in samenwerking met de rechterlijke macht er alles aan zou gaan
doen ‘de vijfde colonne van de zionisten in Iran’ onschadelijk te maken.230
Een balans van de constructieve dialoog aan de vooravond van de Iraanse
presidentsverkiezingen in Iran in 2001, waarin de zittende ‘hervormingsgezinde
president’ deze op grootse wijze won, zag er met betrekking tot de
mensenrechtendialoog als volgt uit: De periode van euforie met betrekkingen tot
politieke hervormingen duurde zeer kort. De conferentie van Berlijn kan als een
breuk worden beschouwd. Daarna werden de hervormers door de conservatieve
rechterlijke macht en de Raad van de Hoeders als verraders van islam en de
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islamitische republiek bestempeld. Dit gebeurde onder stilzwijgen (de
goedkeuring) van de geestelijke leider.
Een goede reden van de conservatieven om de politieke manoeuvreerruimte van
de hervormers te beperken was hun analyse van de constructieve dialoog. De
conservatieven wilden wat de constructieve dialoog betreft alleen met de EU
samenwerken als het ging om de economische component van de dialoogrondes,
of in geval van politieke problemen waar zowel de EU als wel Iran baat hadden
bij samenwerking zoals de bestrijding van de drugshandel uit Afghanistan
richting de EU of het vluchtelingenprobleem (uit Afghanistan en Irak). Ze wilden
op het gebied van politieke hervormingen in Iran of de bevordering van
mensenrechtensituatie niet met de EU samenwerken, terwijl deze onderwerpen
voor de EU een belangrijk onderdeel van de constructieve dialoog waren.
Duitsland en vervolgens de EU zorgden, door de nadruk die zij op hervormingen
in Iran legden, en het feit dat zij hervormingen als preconditie stelden voor
verdere samenwerking met Iran, paradoxaal genoeg ervoor dat het
tegenovergestelde doel werd bereikt. De conservatieven dreigden de
hervormingen tegen te houden en ze voerden hun dreigementen uit.
De constructieve dialoog: De EU-Iran mensenrechtendialoog
De mensenrechtendialoog als belangrijk onderdeel van de constructieve dialoog
begon in 2002. Om de regering van president Khatami niet onder druk te zetten
stemde de EU in met de afspraak dat elke partij de dialoog op ieder moment kon
afbreken. Bovendien waren er geen voorwaarden vooraf afgekondigd. De eerste
dialoogronde begon op 21 oktober 2002. In totaal zijn er vier dialoogrondes
geweest. De laatste dialoogronde dateert al weer van juni 2004. Sinds het aan de
macht komen van president Ahmadinejad in 2005 zijn er geen contacten tussen de
EU (of afzonderlijke EU landen zoals Duitsland) en Iran met betrekking tot
mensenrechtenkwesties geweest. De resultaten van de mensenrechtendialoog
tussen de EU en Iran zijn teleurstellend. Ze hebben niet geleid tot zelfs een
minimale verbetering van de situatie met betrekking tot de mensenrechten in Iran.
De redenen van het falen van de mensenrechtendialoog moeten zowel aan
Europese als aan Iraanse zijde gezocht worden.
De verkiezingen van de Majles in 2000 en de herverkiezing van Khatami als
president in 2001, moedigde de EU aan de politieke en economische banden met
Iran hechter te maken. In een verklaring van ‘het voorzitterschap namens de
Europese Unie naar aanleiding van de eedaflegging van de Iraanse president’
bracht de EU drie dagen na de verkiezingen in Iran:
229

Haar hartelijke gelukwensen over aan president Khatami ter gelegenheid van de
eedaflegging die op 8 augustus 2001 ten overstaan van het Iraanse parlement heeft
plaatsgehad.
Zij spreekt de wens uit dat de tweede ambtstermijn van het staatshoofd, ingevolge de
massale steun die de Iraanse kiezers hem bij de verkiezing […] hebben betuigd, het
democratiserings- en vrijheidsproces, en tevens de versterking van de rechtsstaat,
consolideert.
De Europese Unie hoopt haar banden met Iran te versterken en verklaart zich bereid zich
in een geest van samenwerking bij te dragen bij de totstandkoming van de hervormingen
die president Khatami heeft omschreven.231

Een dergelijke vriendelijke toon was ongekend in de betrekkingen tussen de
islamitische republiek en de EU. Steunend op zijn kiezers, zou hij veel kunnen
veranderen in Iran, zo was de gedachte van de EU. En om deze reden werd de
mensenrechtendialoog de belangrijkste component van de constructieve diaoog.
De Raad van de EU beklemtoonde in 2002 dat:
Deze dialoog een uitgelezen kans is om de situatie op het gebied van de eerbiediging van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in Iran op concrete punten te
verbeteren. Hij is ingenomen met het feit dat Iran zich tijdens een verkennende missie van
EU-deskundigen naar Iran akkoord heeft verklaard met het principe dat beide partijen
zonder voorafgaande voorwaarden een dialoog zullen aangaan, dat in deze dialoog alle
mensenrechten kunnen worden besproken, dat elke partij de dialoog te allen tijde kan
stopzetten en dat realistische en concrete benchmarks voor de evaluatie van de vooruitgang
moeten worden vastgesteld.232

Het is belangrijk te beseffen dat de beslissingen die op EU-niveau over de EUIranpolitiek, dus ook de Duitse Iranpolitiek, genomen worden, niet voortkomen
uit een ‘openbaar’ debat maar veeleer als kant en klare ‘road maps’ worden
gepresenteerd. Wanneer we de debatten over een te voeren Iranpolitiek
analyseren (op het niveau van het Europese Parlement maar ook in de Bundestag)
zien we dat deze veel kritischer waren dan de officiële politiek van Duitsland of
de EU. Op politiek tactisch niveau en in politieke discussies werd er veel
kritischer gekeken naar de hervormingen in Iran dan op politiek strategisch
niveau van de te voeren officiële politiek. Illustratief in dit verband is
bijvoorbeeld een debat in de Bondsdag waarin Carsten Hüber van de fractie van
de PDS de regering kritisch aan de tand voelt en onder meer uitleg vraagt over de
231
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beslissing van de regering Schröder om de Hermes- kredietgaranties aan Iran van
tweehonderd miljoen euro te verhogen naar eén miljard. En dit terwijl:
Trotz der Erwartungen, die mit der Regierungszeit von Präsident Mohammed Chatami
verbunden werden, ist die Menschenrechtssituation im Iran nach wie vor katastrophal.
Gerade die Hoffnungen, die in den vergangenen Jahren angekündigte Presse- und
Justizreform gesetzt wurden, wurden enttäuscht. Demonstrationen werden weiterhin brutal
unterdrückt, die Presse- und Versammlungsfreiheit wurde gerade in den letzten Monaten
stark eingeschränkt und oppositionelle Politiker verfolgt. Frauen werden systematisch
unterdrückt. Nach wie vor werden Steinigungen, die Amputation von Gliedern, das
Herausreißen von Augen und andere Foltermethoden als Strafen praktiziert. Todesurteile
und Hinrichtungen sind mittlerweile ebenso alltäglich wie Prozesse vor
Revolutionsgerichten und dem Sondergericht für die Geistlichkeit, die nicht den
233
international anerkannten Standards für faire Gerichtsverfahren entsprechen.

Het is opvallend dat in de vragen die Hüber stelde niet één keer gewag werd
gemaakt van een Europese Iranpolitiek en de rol van Duitsland hierin. Alle
vragen hebben betrekking op Duits-Iraanse betrekkingen. Ook de antwoorden van
de regering verwijzen niet naar een GBVB van de EU ten aanzien van Iran waar
Duitsland aan deelneemt. De Duitse regering was bovendien van mening dat,
hoewel zij de hervormingen steunde, zij daarin geen rol had, en dat zij zich ook
niet wil wilde mengen in Iraanse aangelegenheden:
Der iranische Wähler hat in den letzten vier Jahren in vier Wahlen seinen Wunsch nach
Demokratie, Freiheit und wirtschaftlicher Entwicklung ausgedrückt. Die Bundesregierung
begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich. Sie kann und will aber keine Rolle in der
234
iranische Innenpolitik spielen.

Een paar belangrijke punten vallen in het politieke discours van de regering op. In
de eerste plaats valt het realistische karakter van het Duitse standpunt op;
hervormingen worden door Duitsland toegejuicht, maar, Berlijn wil zich niet
inmengen in binnenlandse Iraanse aangelegenheden. De betrekkingen tussen
Duitsland en Iran staan als het ware los van de binnenlandse politieke situatie in
Iran.
Ten tweede kan uit het bovenstaande het naar de achtergrond verdwijnen van het
rolconcept Zivilmacht afgeleid worden. Een belangrijk kenmerk van een
Zivilmacht was immers zoals verwoord door Hanns Maull, dat morele
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doelstellingen en materiële doelstellingen een zelfde plaats innemen in de
politieke retoriek van Duitsland en de EU. In de bovenstaande politieke retoriek
is hier geen sprake van geweest.
Het is bovendien opvallend en paradoxaal hoe de ‘Groenen’ en de SPD die vóór
1998, toen nog in de oppositiebanken, van een politiek die zeer kritisch ten
aanzien van Iran was, eenmaal aan de macht naar een realistische politiek zijn
verschoven, waarbij als bepalende factoren in de Duits-Iraanse verhoudingen
economische factoren worden genoemd. 235
Een paar continuïteiten in de Duitse buitenlandse politiek vallen wederom op:
conservatisme, terughoudendheid, en een risicovermijdende politiek van ‘keine
Experimente’:
Politische Ausgrenzung und wirtschaftliche Isolation gegenüber dem Iran verbessern
weder die Stabilität in dieser unruhigen Region, noch fördern die die Reformen, an denen
viele in diesem Land arbeiten, noch leisten die konkrete Überzeugungsarbeit für die Idee
der Menschenrechte.236

Het laatste wat opvalt, is dat in dit geval het beleid van Duitsland ten aanzien van
Iran anders is geweest dan het EU beleid. Immers in het EU-standpunt vormden
verdere hervormingen een preconditie voor intensivering van de Iran-EUbetrekkingen, terwijl in het Duitse beleid, hoewel de hervormingen binnen de
politieke retoriek worden toegejuicht, ze geen rol spelen in de Duitse Iranpolitiek.
De EU sprak in 2001 niet met één stem tegen Iran. De Duitse regering, zo lijkt
het, wist ook geen concrete Iranpolitiek te formuleren en manoeuvreerde zich
tussen twee extremen. Aan de ene kant steunde het in 2000, als enige EU-lidstaat,
direct het hervormingsproces in Iran door een conferentie erover te organiseren,
en aan de andere kant beargumenteerde het dat hervormingen een binnenlandse
aangelegenheid van de islamitische republiek waren die geen rol zouden moeten
spelen in de Duitse Iranpolitiek. Dit is heel anders dan het EU-beleid ten aanzien
van de islamitische republiek waarin de mensenrechtenkwesties onderdeel
uitmaakten van de politieke retoriek van de EU ten aanzien van Iran:
De Raad bevestigt opnieuw dat de vorderingen op het gebied van de economische en
politieke betrekkingen met Iran om een parallelle beoordeling vragen. Intensievere
economische betrekkingen kunnen alleen tot stand gebracht worden als er vooruitgang
wordt geboekt op de vier terreinen die aanleiding geven tot bezorgdheid, met name
mensenrechten, terrorisme, non-proliferatie en het vredesproces in het Midden-Oosten. De
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Raad verklaart uitermate bezorgd te zijn over de mensenrechtensituatie in Iran, ook in het
licht van de recente aanhoudingen van studenten, journalisten en anderen tijdens de recente
studentendemonstraties. De Raad roept op tot snelle vooruitgang op dit gebied en
onderstreept het belang van nauwe samenwerking van Iran met de
mensenrechteninstellingen van de VN.237

Vanzelfsprekend had ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka
Fischer, als een van de EU-ministers zijn handtekening gezet onder het document
waar het bovenstaande citaat afkomstig van is. En dit terwijl de officiële Duitse
politiek hiervan afweek. Het gevolg is dat er helemaal geen signaal wordt
afgegeven richting Iran. Uit het tweesporenbeleid ten aanzien van Iran is te
concluderen dat de Duitse Iranpolitiek niet dezelfde strategie volgde als het beleid
van de EU ten aanzien van Iran en dat bovendien het civiliserende karakter van
het Duitse beleid zijn grenzen had bereikt.238 Duitsland legde ook na 2001 in zijn
Iranpolitiek meer de nadruk op politiek-strategische belangen dan op morele
doelstellingen (en daarmee ook tegen de officiële lijn van het AA waarin een
ethische politiek even belangrijk wordt geacht als het realiseren van materiële
belangen).
Een goed voorbeeld van de veranderingen in de politieke retoriek van Duitsland
waarbij de overgang van een Zivilmachtpolitik richting een Realpolitik zichtbaar
is, is het boek van de voormalige directeur van het Stiftung Wissenschaft und
Politik (het adviesorgaan van onder meer het Auswärtiges Amt), Christoph
Bertram. In zijn boek, die de veelzeggende titel ‘Partner, Nicht Gegner: Für Eine
Andere Iran-Politik’ draagt, betoogt de schrijver onder meer dat:
Ohne den Iran kann es keine Stabilität im Nahen Osten geben, ohne seine Mitwirkung
wahrscheinlich keine dauerhafte Lösung des Palästina-Problems. Auch in Afghanistan
wird eine belastbare innere Ordnung, wenn überhaupt, nur schwer entstehen, wenn der Iran
239
sie verhindern wollte.

Nadat Bertram geconcludeerd heeft dat Iraanse medewerking noodzakelijk is bij
vinden van een oplossing voor een aantal internationale vraagstukken komt hij tot
zijn kernargument:
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In den unsentimentalen Gefilden interessengeleiteter Außenpolitik hängt Partnerschaft
nicht davon ab, ob man das Regime des Partners mag. Seine Infragestellung würde von der
anderen Seite von vornherein als Partnerschaftsverweigerung verstanden. Gewiss, die
Legitimierung des theokratischen Regierungssystems der Islamischen Republik ist mit
westlichen Vorstellungen legitimer Staatsmacht unvereinbar. Aber nicht viel anders ist es
mit dem kommunistischen Herrschaftsmonopol der Volksrepublik China oder der
Fassaden-Demokratie in Russland. Basis jeder außenpolitischen Partnerschaft ist die
Akzeptierung der Regierungsform des Gegenübers.
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Bertram heeft wel gelijk wanneer hij stelt dat Iran een belangrijke actor in het
Midden-Oosten is, maar het is de vraag of de politieke rol van Iran een onderdeel
van de oplossing is van de door hem genoemde problemen en niet eerder een
onderdeel is van die problemen zelf. Iran heeft er bijvoorbeeld nooit een geheim
van gemaakt de staat Israël nooit te zullen accepteren. Het is dan de vraag welke
rol Bertram voor de islamitische republiek dan nog ziet in het vredesproces in het
Midden-Oosten. Bovendien is de vergelijking die hij maakt met China en de
Russische Federatie te kort door de bocht. In deze landen is er weliswaar ook
sprake van een democratisch tekort maar verder tonen ze meer verschillen dan
overeenkomsten. Rusland en China erkennen bijvoorbeeld Israël als volwaardig
VN-lid, Iran niet. Sterker nog, Iran voert een officieële anti-Israëlische politiek.241
Ook hebben China en Rusland in het kader van hun officiële buitenlandse politiek
nooit opgeroepen tot de moord op een schrijver, Iran wel in het geval van Salman
Rushdie. Waar Bertram in zijn analyse en aanbeveling (de islamitische republiek
niet als een tegenstander te beschouwen maar als een partner) geen rekening mee
houdt is het volgende. Duitsland heeft in het kader van de constructieve dialoog
in 2000 (op een niet doordachte wijze) een hand uitgestoken naar de hervormers.
Vervolgens is die hand teruggetrokken met het argument dat hervormingen een
onderdeel zijn van binnenlandse Iraanse aangelegenheden. Het paradoxale effect
van de steun aan hervormers had echter snel plaatsgehad: arrestaties, sluitingen
van kranten en beschuldigingen aan de deelnemers van de Berlijnse conferentie.
Het vervolgens alleen uitgaan van geostrategische belangen in de Duitse
Iranpolitiek, komt in de eerste plaats niet overeen met het beeld dat Duitsers van
zichzelf hebben, maar kan ook schade toebrengen van de beeldvorming die de
Iraanse hervormers in Iran maar ook politieke dissidenten buiten Iran van
Duitsland hebben.242 Zij voelden zich in de steek gelaten.
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De logica van een mensenrechtendialoog in het kader van de constructieve
dialoog
Het feit dat een mensenrechtenbeleid een integraal onderdeel is van de algemene
doelstellingen van het GBVB, maakt het buitenlandse beleid van de EU eigenlijk
bijzonder.243 In bijvoorbeeld de bilaterale betrekkingen tussen Iran en China of
Rusland, om maar twee voorbeelden te noemen, spelen mensenrechten helemaal
geen rol. Ook de realistische kritiek dat de EU een beleid met betrekking tot
mensenrechten kan voeren omdat de VS voor de veiligheid van de EU (en
stabiliteit wereldwijd) zorgt is niet echt overtuigend.244 Het is wel zo dat de VS
binnen NAVO-verband de veiligheid van de EU garanderen maar er is geen
logisch verband tussen de door ideeën en waarden als universalisme,
individualisme, en liberaal-democratie, gevormde buitenlandse politiek van de
EU en Amerikaanse veiligheidsgarantie voor de EU. De EU wil in
overeenstemming met het rolconcept van civilian power haar waarden in haar
buitenlandse betrekkingen met andere actoren promoten. 245 Ethiek is om deze
reden aanwezig in het GBVB van de EU. Het debat over het wel of niet aanwezig
zijn van een ethische component is daarom niet het belangrijkste debat binnen de
academische wereld. Het belangrijkste debat gaat over de middelen die de EU
inzet om zijn ethische doelen te bereiken.246 Zowel de Raad van Ministers als ook
ik in Frankrijk aankwam, nog altijd onthutst over de drievoudig tragische gebeurtenis die de inval in
Praag was, probeerde ik Franse vrienden uit te leggen welke culturele slachting na de inval had
plaatsgevonden: ‘stel je voor! Alle literaire tijdschriften werden opgerold! Allemaal zonder
uitzondering! Dat was in de Tsjechische geschiedenis nog nooit gebeurd, zelfs niet onder de nazi’s
tijdens de oorlog’. Dan keken mijn vrienden me welwillend aan met een gêne die ik pas later heb
begrepen. Toen alle bladen in Tsjecho-Slowakije werden opgeheven, wist het hele land daarvan en
verkeerde het in een toestand van angst vanwege de enorme schok van die gebeurtenis. Als alle
tijdschriften in Frankrijk of Engeland zouden verdwijnen, zou niemand dat merken, zelfs hun
redacteuren niet! In Parijs praten mensen, zelfs in zeer gecultiveerde kringen, tijdens etentjes over
televisieprogramma’s, niet over tijdschriften. De cultuur is immers al teruggetreden. Deze verdwijning
die we in Praag als een ramp, een shock, een tragedie ervoeren, wordt in Parijs gezien als iets banaals
zonder enige betekenis, nauwelijks zichtbaar, een gebeurtenis van niets’. Milan Kundera, ‘De tragedie
van Midden- Europa’, 1984, 189. Ook in de analyse van Bertram lijkt de aanval op cultuur, en de
sluiting van kranten en tijdschriften haast op iets banaals en een gebeurtenis van niets! Vergelijk ook
een ander artikel van Bertram waarin hij een soortgelijk argument maakt: ‘Wer im Loch steckt, soll
nicht noch graben’, Süddeutsche Zeitung, 14/05/2007.
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de Europese Commissie gingen in de mensenrechtendialoog met Iran uit van de
algemene doelstellingen van de Unie over het belang en de bevordering van
mensenrechten. In het document ‘communautair optreden ten behoeve van de
mensenrechten en democratie’, staan de hoofddoelen en de in te zetten middelen
als volgt beschreven:
De Europese Unie zet zich al vele jaren in voor de naleving en bevordering van de rechten
van de mens en de democratische beginselen. De Unie beschikt over een belangrijk
wettelijk kader voor de bevordering van de mensenrechten in haar externe beleid en beseft
dat voor haar als internationale partij op dit terrein een belangrijke rol is weggelegd. De
Gemeenschap zet zich actief in voor de mensenrechten en de democratie, door de steun die
zij verleent aan de activiteiten van internationale, regionale en niet-gouvernementele
organisaties die op het terrein van de mensenrechten en de democratie zijn
247
gespecialiseerd.

Tegelijkertijd gaat de EU er van uit dat wanneer zij geen vooruitgang ziet in de
mensenrechtendialoog met een bepaald land, het ‘negatieve’ maatregelen zoals
sancties tegen dat land zal aankondigen.248 Binnen het GBVB van de EU zijn er
daarom momenten voor de toetsing van een mensenrechtendialoog; ex ante en ex
post. Vooraf wordt getoetst of het land waarmee de EU een
mensenrechtendialoog aangaat aan bepaalde voorwaarden voldoet of niet.
Achteraf manifesteert zich dit in de mensenrechtenclausule op grond waarvan de
EU de dialoog stopt als zij meent dat er geen vooruitgang wordt geboekt en de
gestelde doelen in de dialoog niet gerealiseerd worden. 249 Vanuit een louter
juridisch EU-perspectief vond de mensenrechtendialoog met de islamitische
republiek ook tegen deze achtergrond plaats.
Bernd Kaussler die de Iranpolitiek van de EU sinds 2000 heeft onderzocht, stelt
dat de EU het ‘handels- en coöperatieverdrag’ als preconditie gebruikte voor
hervormingen op het terrein van mensenrechten van Iran:
In 1999, the European Union considered entering into negotiations with Iran for a Trade
and Cooperation Agreement (TCA), which it needed as a legal framework for its dealings
with that country. By 2000, member states, most notably Britain, increased pressure on the
Commission to move towards such a TCA. The rationale behind the TCA was to extract
Like a Civilian Power: The European Union’s Policy Towards Cyprus and Turkey’, Studia
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trade concessions from Iran, to demand economic and human rights reform. By offering
the TCA as an incentive for such political and economic concessions, the EU wanted to
create a stake for Iran which would tie the country closer to the EU both politically and
250
economically.

De EU dacht een bevestiging te hebben gekregen voor de door haar gekozen
strategie ten aanzien van Iran toen de hervormers ook bij de verkiezingen van de
Majles in 2000 als de grote winnaars uit de stembus kwamen. De Commissie
stelde in een verklaring voor het Europese Parlement en de Raad vast, dat
president Khatami succesvol een vredige maatschappelijke en economische
evolutie binnen het bestaande politieke systeem van Iran aan het leiden was.251
De regering van president Khatami reageerde op haar beurt positief op het
Europese toenaderingsinitiatief en kondigde aan bereid te zijn over alle
onderwerpen met betrekking mensenrechten een dialoog met de EU aan te gaan.
Er zouden ook om de voortgang van de mensenrechtendialoog te kunnen meten
evaluatiemomenten gepland worden waarin gekeken zou worden naar de mate
van samenwerking van Iran met internationale mensenrechtenorganisaties maar
ook naar de ratificatie en implementatie van wetsvoorstellen voor de verbetering
van mensenrechten in Iran. Ook zouden de maatregelen van de regering tegen
discriminatie van vrouwen en het verbeteren van het gevangenissensysteem van
Iran door de EU geëvalueerd worden.
Dialoogronde met betrekking tot discriminatie en het afschaffen van martelingen
De eerste dialoogronde vond in december 2002 in Teheran plaats. De EU zegde
ten behoeve van de financiering van een aantal projecten met betrekking tot het
verbeteren van de transparantie van het Iraanse rechtssysteem en het opzetten van
projecten tegen vrouwendiscriminatie, 298.514 euro toe aan de Iraanse regering.
Het voornaamste doel van de EU was om samen met Iraanse NGO’s iets te doen
tegen ‘de systematische discriminatie tegen vrouwen en meisjes, als ook tegen
minderheden’.252 In overeenstemming met deze gedachte begon de EU daarom
ook dié Iraanse NGO’s te steunen die tot doel hadden de Majles te overtuigen de
‘UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women’ (CEDAW), te ratificeren.
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Verder probeerde de EU de Iraanse regering over te halen de VN-conventie tegen
marteling te tekenen, waarbij zij verwees naar artikel 38 van de Iraanse grondwet
waarin marteling uitdrukkelijk was verboden. Malcom Evans, een van de
deelnemers aan de eerste dialoogronde wees er zelfs op dat een verbod op
marteling al de vorm van gewoonterecht had aangenomen:
Indeed, the individual criminal responsibility of those who are responsible for torture has
attained the status of a peremptory norm of international law (ius cognes) meaning that it
takes precedence over other rules of customary international law or treaty law, setting it
apart as one of the fundamental principles on which the international community is
253
founded.

De hervormingsgezinde regering en ook de Majles brachten na de eerste
dialoogronde een publieke discussie op gang over het in het leven roepen van een
onafhankelijk comité van juristen die een controlerende functie ten aanzien van
van de rechterlijke macht zou krijgen en tevens het recht om gevangenissen te
bezoeken. Toen deze discussie niet tot iets concreets leidde diende Khatami een
voorstel tot wetswijziging in waarin hij pleitte voor een aanpassing van de
grondwet om de president meer macht te geven om onafhankelijk van de
rechterlijke macht een comité van juristen te benoemen die zou toezien op de
juiste toepassing van de grondwet. Hij was van mening dat voor de juiste
implementatie van de constitutie, instrumenten nodig waren om de rechters die
zich niet onafhankelijk opstelden te kunnen bestraffen. Een van deze
instrumenten zou een ‘constitutionele rechtbank’ moeten zijn die onder toezicht
van de president zou werken, naast de bestaande revolutionaire rechtbank waar
veel kritiek op was.
Khatami diende tegelijkertijd ook een ander voorstel tot wetwijziging in dat de
afschaffing inhield van het recht van de Raad van de Hoeders om kandidaten bij
verkiezingen af te wijzen (voor gemeenteraden, voor het parlement en voor het
presidentschap).
Deze beide voorstellen (leyeheye dogane) waren van wezenlijk belang voor
structurele hervormingen in het politieke systeem van de islamitische republiek.
Ze zouden de macht van dié instituties die zich boven de grondwet verheven
voelden, zoals de Raad van de Hoeders, de Revolutionaire Garde (samen met de
paramilitairen van de Basij), maar ook indirect de leider zelf, verminderen en
onderhevig maken aan een verantwoordingsplicht. Parallel aan deze voorstellen
tot wetswijziging probeerde de regering ook de tijdens de mensenrechtendialoog
met de EU gemaakte afspraken te realiseren. De door de hervormers
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gedomineerde zesde Majles keurde een nieuwe wet goed die allerlei vormen van
marteling verbood. De Raad van de Hoeders keurde de wet af en stuurde deze
terug naar het parlement. Na de aangebrachte amendementen stuurde de Majles
de wet weer naar de Raad van de Hoeders die deze opnieuw afkeurde.254
In overeenstemming met de gevoerde dialoog tussen Iran en de EU over het
bevorderen van de situatie van minderheden, stuurde de regering een wetsvoorstel
naar het parlement om de minderheden (joden, christenen en zoroastriërs)
hetzelfde recht op ‘bloedgeld’ te geven als moslims. 255 De Majles keurde de
wetswijziging goed, de Raad van de Hoeders niet. Alleen nadat de leider de wens
had uitgesproken de wet goed te keuren, keurde ook de Raad van de Hoeders de
wet goed. Het voorstel om ook voor vrouwen eenzelfde ‘bloedgeld’ af te spreken
als voor mannen werd niet eens in de Majles positief ontvangen en kwam daarom
nooit bij de Raad van de Hoeders terecht.
Wat vrouwenrechten betreft, ontving de zesde Majles in januari 2003 een
vrouwendelegatie van het Britse Lagerhuis die namens de EU Iran bezocht om
over de discriminatie van vrouwen in het Iraanse familierecht een workshop te
organiseren. Naar aanleiding van deze workshop keurde de Majles een
wetsvoorstel goed waarin vrouwen dezelfde voogdijrechten kregen toegekend als
mannen. De Raad van de Hoeders keurde dit wetsvoorstel echter af op grond van
het feit dat het niet in overeenstemming was met het islamitische recht. Ook
ratificeerde de Majles (en hier was de EU erg over te spreken) de ‘UN
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women’.
Maar ook in dit geval sprak de Raad van de Hoeders zijn veto uit over de wet.256
Los van de aangenomen wet met betrekking tot hetzelfde bloedgeld voor
minderheden (exclusief de bahai en vrouwen), werden alle wetsvoorstellen en
geratificeerde wetten door de Majles die zowel in het kader van de
mensenrechtendialoog tussen Iran en de EU als door eigen initiatieven van de
hervormers tot stand waren gekomen, met betrekking tot bevorderen van
mensenrechten in Iran door de Raad van de Hoeders afgekeurd. Bovendien sprak
de Raad van de Hoeders ook zijn veto uit over de twee voorstellen tot
wetswijziging van president Khatami die, zouden deze worden goedgekeurd, een
belangrijke transformatie in de politieke structuren van Iran tot gevolg zouden
kunnen hebben.257
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Dialoogronde met betrekking tot het primaat van recht en eerlijke rechtspraak
Maart 2003, aan de vooravond van de tweede ronde van de
mensenrechtendialoog, was het voor de EU duidelijk geworden dat verbeteringen
van de situatie van mensenrechten in Iran niet los gezien konden worden van de
interne politieke machtsstrijd in Iran. De tactiek van de conservatieven, leek sterk
op wat het ‘Chinese model’ wordt genoemd. Door de politieke
manoeuvreerruimte van Khatami te beperken slaagden de conservatieven erin zijn
politieke hervormingen tegen te houden, maar gebruikten hem om het
economische investeringsklimaat in Iran aantrekkelijk te laten lijken. Zijn
economische liberaliseringsprogramma mocht doorgaan (uitgezonderd de
strategische sectoren zoals de olie- en gasindustrie), zijn politieke niet.258
Van de 297 wetwijzigingsvoorstellen die Khatami tussen 1997 en 2004 (toen de
hervormers hun meerderheid in de Majles verloren) in het parlement indiende,
werden er 111 door de Raad van de Hoeders geblokkeerd. Deze 111 wetten
hadden alle betrekking op politieke hervormingen. De wetten die ook door Raad
van
de
Hoeders
goedgekeurd
werden
hadden
betrekking
op
handelsliberalisatie.259
Tegen de achtergrond van de interne politieke machtsstrijd in Iran wilde de EU de
hervormingsgezinde president en zijn regering meer tijd geven voor
hervormingen. Chris Patten, de commissaris voor de externe betrekkingen van de
EU, legde tijdens een bezoek ter voorbereiding van de tweede dialoogronde met
Iran in Teheran, de reden waarom de EU niet met de VN-resolutie tegen
mensenrechtenschendingen in 2002 instemde, als volgt uit:
The reason for the EU member states refraining from tabling a resolution at the UN
General Assembly the previous year was to give the Iranians time to come up with
concrete results and improvements on concerns raised during the Dialogue.260

Dit argument klinkt niet logisch omdat het duidelijk was dat het uitblijven van
politieke hervormingen met betrekking tot het bevorderen van de naleving van
mensenrechten niet afhing van tijd maar van de politieke wil van de Iraanse
leiding. Met betrekking tot het primaat van het recht en onafhankelijke
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rechtspraak had de staatssecretaris van de Iraanse justitie Hadi Marvi al in 2001
de speciale rapporteur van de VN duidelijk gemaakt dat:
Judges must obey the Supreme Leader and have no independence in judgement.261

Tijdens de tweede dialoogronde ging de Iraanse zijde gedurende de discussie met
de EU-delegatie, uitsluitend uit van het islamitische recht (over het primaat van
het recht en onafhankelijke rechtspraak). Bovendien wezen de Iraniërs erop dat
uitgaande van het sjiitische concept van de ‘rechtspraak van de hoogste
geestelijke jurist' (velayat-e-motlagheye faghih) onafhankelijke rechtspraak in de
betekenis die de EU eraan geeft, niet mogelijk is in de islamitische republiek.
Critici van de constructieve dialoog wezen ook op dit punt, waarbij ze
benadrukten dat de bepaling van wat recht is door de geestelijke leider tegen de
geest van onafhankelijke rechtspraak in de Europese traditie is.262
Na het veto van de Raad van de Hoeders over het initiatief van president Khatami
om een constitutionele rechtbank op te richten, benoemde Khatami een
‘parlementaire raad van toezichthouders met betrekking tot de implementatie van
de grondwet’. Deze raad had niet de competenties van een rechtbank. Hij kon
daarom alleen in bepaalde gevallen waarin de raad de indruk had dat er geen
sprake was van onafhankelijke rechtspraak, en waarin de juridische procedures
door de revolutionaire rechtbank niet gerespecteerd waren, deze in de Majles
bespreken en zo onder media-aandacht brengen.263
De tweede dialoogronde maakte twee zaken duidelijk. In de eerste plaats
bevestigde het weer dat het bevorderen van mensenrechten binnen de bestaande
politieke structuren van Iran en de strijd binnen de politieke elitegroeperingen van
Iran een onmogelijk proces was. In de tweede plaats werd het naar aanleiding van
de dialoog over het primaat van het recht en onafhankelijke rechtspraak duidelijk
dat de standpunten van Iran en de EU mijlenver uit elkaar lagen. Het feit dat de
Iraanse opperste geestelijke leider boven het recht stond en dat zijn uitspraken en
preferenties belangrijker waren dan de grondwet of de rechtspraak van
onafhankelijke juristen was niet verenigbaar met de standpunten van de EU over
onafhankelijke rechtspraak en primaat van het recht.
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Dialoogronde met betrekking tot vrijheid van meningsuiting
Voor Khatami had vrijheid van meningsuiting iets persoonlijks. Het was een van
zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes die hij tijdens zijn campagne had gedaan.
Het was bovendien een recht dat hij in de jaren tachtig als minister van Cultuur
(gedurende de eerste regeringsperiode van president Rafsandjani) in de Majles
had verdedigd waarna de parlementsleden (die in meerderheid conservatief waren
en vonden dat onder zijn bestuur teveel ‘onislamitische lectuur’ was verschenen )
hun vertrouwen in hem hadden opgezegd.
Ook onder zijn presidentschap was het recht op vrijheid van meningsuiting een
recht waarover hervormers en conservatieven een strijd voerden die uiteindelijk
door de conservatieven werd ‘gewonnen’. De internationale nietgouvernementele organisatie ‘Reporters Without Borders’ noemde Iran in 2003
veelzeggend ‘the world’s largest prison for journalists and writers’.264
De derde dialoogronde met als belangrijkste discussieonderwerp het recht op
vrijheid van meningsuiting werd in oktober 2003 in Brussel gehouden. De EU
zegde een bedrag van 222.678 euro toe om initiatieven te financieren die tot doel
hadden de mensenrechten in Iran te bevorderen. Concrete doelen en initiatieven
werden hierbij niet genoemd. 265 Verder gingen de onderhandelingen over de
juridische en politieke beperkingen van het recht op vrijheid van meningsuiting,
onderdeel van het ‘internationale convenant van civiele en politieke rechten’
waaraan Iran als ondertekenaar zich had te houden.266
Een ander belangrijk discussieonderwerp was een wijziging in de perswet van
1986 waarin de vijfde Majles de revolutionaire rechtbanken het recht had
verleend een krant te verbieden vóórdat daarvoor een rechtszitting kon
plaatsvinden. Dit amendement ging in tegen artikel 24 van de perswet waarin
stond dat de rechter een krant niet mag verbieden vóórdat daartoe na een eerlijk
en openbaar proces door de rechter is besloten. 267 De door hervormers
gedomineerde zesde Majles wijzigde na de derde dialoogronde met de EU de
264
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perswet en schrapte het door de vijfde Majles aangenomen amendement. De Raad
van de Hoeders accepteerde deze verandering niet waardoor de perswet
uiteindelijk niet veranderd werd. Ook een tweede initiatief van de
parlementsleden die een gevolg was van de afspraken tussen de Iraanse regering
en de EU bij de derde dialoogronde, om het recht van de revolutionaire rechtbank
een krant of tijdschrift te verbieden vóórdat een rechtszaak tegen de publicatie
van een bepaald artikel begonnen was, te schrappen, mislukte. Dit keer was het de
geestelijke leider zelf die vóórdat een debat over dit voorstel tot in de Majles
plaats kon vinden, zijn onvrede erover sprak. Hierdoor werd het de
parlementariërs zelfs onmogelijk gemaakt om erover te discussiëren.268
Na het falen van deze twee voorstellen probeerden de hervormers bepaalde
definities opnieuw en explicieter te definiëren. Zo kwamen de parlementariërs
met een nieuw amendement waarin expliciet beschreven was wat onder
‘belediging van islam of de islamitische republiek’ viel en wat niet. Opnieuw
sprak de Raad van de Hoeders zijn veto uit waardoor de wetswijziging niet
geratificeerd werd. Het argument van de Raad was dat parlementariërs niet de
competentie hadden om te bepalen wat onder belediging van islam wordt verstaan
maar de geestelijken bij de revolutionaire rechtbanken.269
Al met al probeerde de zesde Majles via verschillende wegen (die de grondwet
bood) hervormingen door te voeren. De meeste, maar vooral de belangrijkste,
hervormingsinitiatieven werden echter door de Raad van de Hoeders
geblokkeerd. De Raad van de Hoeders besloot bovendien teneinde de kritische
hervormingsgezinde parlementsleden uit het politieke systeem te zetten, hun
kandidaatstelling voor de parlementsverkiezingen in 2004 niet goed te keuren. De
machteloosheid van (109) parlementsleden werd des te meer duidelijk in hun
symbolische actie om twee dagen in de Majles in hongerstaking te gaan.270
De constructieve dialoog in de schaduw van het Iraanse nucleaire programma
In 2003 was de impasse in het hervormingsproces in Iran voor de EU duidelijk
geworden en waren de Europeanen die aanvankelijk met het aantreden van
president Khatami zo hoopvol waren over de hervormingen veel sceptischer
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geworden. 271 Tegelijkertijd begon met de toename van de zorgen over het
nucleaire programma van Iran de aandacht van de EU, van een omvattende
Iranpolitiek te verschuiven naar het nucleaire programma van Iran. In deze
dissertatie wordt het atoomprogramma van Iran niet behandeld omdat het
hoofdthema de focus op de mensenrechtenpolitiek van Duitsland en de EU ten
aanzien van Iran is.272 Bovendien is er sinds 2003 veel onderzoek gedaan naar het
atoomprogramma van Iran waardoor een herhaling van die onderzoeken hier
overbodig wordt. 273 Wel is het nodig om kort op de aanleiding voor de
verschuiving van de aandacht van de EU naar het atoomprogramma van Iran in te
gaan. In 2002, verkondigde president Khatami dat Iran van plan was om ‘in de
komende twintig jaar nucleaire installaties te bouwen die 6000 megawatt
nucleaire energie zouden produceren, waarmee de afhankelijkheid van Iran van
fossiele brandstoffen voor binnenlands gebruik minder zou worden’.274
Tegelijkertijd werd het, in de woorden van Shannon Kile, duidelijk dat:
Evidence began to emerge that the Atomic Energy Organization of Iran had engaged in
sensitive nuclear fuel cycle activities, including uranium enrichment and plutonium
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separation, without declaring them in a timely manner to the IAEA, as it was required to
do under the terms of its full-scope safeguards agreement.275

Het door Iran niet-nakomen van de afspraken die het land had met het
Internationale Atoomagentschap was de eerste aanleiding voor de groeiende
bezorgdheid over het Iraanse atoomprogramma.
In dezelfde periode maakte de Iraanse oppositiegroep MKO bekend dat Iran bezig
was in het geheim in de buurt van de steden Natanz en Arak, een
onderzoekslaboratorium en een zwaarwater reactor te bouwen. 276 In beide
gevallen klopte de berichtgeving van de MKO.
Hierdoor verschoof de Europese bezorgdheid over de situatie van mensenrechten
in Iran naar de achtergrond en werden intensieve diplomatieke stappen gezet om
Iran over te halen met het Internationale Atoomagentschap beter samen te werken
om zo de internationale bezorgdheid over het nucleaire programma weg te
nemen. De hervormingsgezinde regering van president Khatami kwam hierdoor
onder enorme internationale druk te staan. De regering besloot na
onderhandelingen met de EU, vrijwillig te stoppen met het verrijken van uranium.
Hierdoor nam juist de politieke druk op binnenlands niveau op de hervormers toe
omdat zij in de ogen van de conservatieve politieke elite teveel weggaven en niet
in het nationale belang van Iran handelden.
Dialoogronde met betrekking tot de rechtspraak
Hoewel bij de aanvang van deze dialoogronde in de zomer van 2004 de
deelnemers nog niet wisten dat dit de laatste mensenrechtendialoog tussen de EU
en Iran zou zijn, was het duidelijk dat de EU in ieder geval niet langer in deze
dialoogronde geloofde. Een paar gebeurtenissen hadden de Europese hoop op
succes van de dialoogronde doen kelderen.
In de eerste plaats was het duidelijk geworden dat de hervormingen in Iran geen
enkel succes hadden gehad. Voorts hadden de spanningen rondom het nucleaire
programma van Iran en de irritaties over en weer tussen Iran en de westerse
wereld ervoor gezorgd dat de onderhandelingen tussen Iran en de EU moeizamer
verliepen dan voorheen. 277 Dit was bovendien versterkt door de Iraanse
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parlementsverkiezingen in februari 2004 waarin de Raad van de Hoeders de
kandidaatstelling van de meerderheid van hervormingsgezinde kandidaten niet
had goedgekeurd. 278 De meerderheid van de parlementariërs van de zevende
Majles werd gevormd door conservatieven die niet in de constructieve dialoog
geloofden.
In de derde plaats voelde Iran zich door de Amerikaanse inval in Irak in 2003
bedreigd. In 2002 had de Amerikaanse president George W. Bush, Iran in zijn
‘State of the Union’ samen met Irak en Noord-Korea als onderdeel van de ‘as van
het kwaad’ genoemd.279 Het nucleaire programma werd door Bush als een directe
gevaar van de veiligheid van de VS en Israël beschouwd en vanaf 2003 voerde de
VS zijn militaire dreiging tegen het Iraanse regime op.280
Ook het idee van de ‘Greater Middle-East Initiative’ (ook wel ‘The New MiddleEast’ genoemd), dat de regering Bush in de voorbereiding naar de G8-top in 2004
lanceerde, wat inhield dat democratische hervormingen in het Midden-Oosten
noodzakelijk waren, werd door Iran ook als onderdeel van het ‘regime change’programma van de regering Bush gezien en als een oorlogsdreigement ervaren.281
Tegen deze achtergrond vond de vierde ronde van de mensenrechtendialoog
tussen de EU en Iran in juni 2004 in Teheran plaats. In overeenstemming met het
programma van de in 2003 naar Iran gereisde werkgroep mensenrechten van de
VN, focuste de EU zich ook in deze dialoogronde op de kwestie van de niet
onafhankelijke rechtspraak en van de willekeurige detentie van verdachten van
politieke misdrijven. Het frappante was en dat werd zowel door de VNwerkgroep als wel door de EU-delegatie opgemerkt, dat binnen de Iraanse
wetgeving geen definitie bestond van wat een politiek misdrijf inhield.282 De EU
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vroeg haar Iraanse partner tevergeefs om een verklaring waarom rechterlijke
willekeur vooral in gevallen voorkwam waar het om de vrijheid van
meningsuiting ging. Een antwoord kreeg zij niet.
Ook leverde zij kritiek op de willekeurige arrestatie en opsluiting van
journalisten. Bovendien stelde zij de onwettige praktijk van ‘eenzame opsluiting’
van politieke gevangenen of het opsluiten van politieke gevangenen in eenzelfde
cel met gevangenen die veroordeeld waren voor moord of verkrachting aan de
kaak.283
Deze dialoogronde faalde om twee redenen. In de eerste plaats wilde de EU niet
veel druk uitoefenen op Iran. De Europese delegatie, om het kort samen te vatten,
leverde kritiek en vertrok uit Teheran. Er werden geen afspraken gemaakt voor
een evaluatie van de vooruitgang op terreinen en praktijken waarop de EU in
verband met de rechtspraak in Iran kritiek had geleverd. Duitsland, Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk (de EU-3) hadden namelijk in oktober 2003 in Teheran
namens de EU een akkoord met Iran getekend waarin de islamitische republiek
als blijk van goede wil had toegezegd zijn programma met betrekking tot
uraniumverrijking tijdelijk en vrijwillig te staken. In ruil daarvoor had de EU Iran
beloofd zijn politieke en economische samenwerking met Iran te intensiveren en
Iran te steunen bij zijn gooi naar het lidmaatschap van de
Wereldhandelsorganisatie. 284 De EU was tevreden met het getekende akkoord
omdat in een tijd dat de VS openlijk Iran dreigde, de EU de vrede probeerde te
bewaren en via de diplomatieke weg Iran probeerde over te halen meer
transparantie te verschaffen over zijn atoomprogramma.285 Om deze reden verloor
de mensenrechtendialoog aan urgentie. Vanzelfsprekend betekende deze houding
ook een inbreuk op de principes van een actor die zich als een civiele mogendheid
zag. De veiligheidsstrategie was belangrijker geworden dan het voeren van een
ethische politiek.
In de tweede plaats veranderde met het aantreden van de zevende Majles ook de
houding van de Iraanse wetgevende macht. De conservatieven die het parlement
283
Danish Institute for Human Rights, Collected Papers from the Fourth Roundtable under the EUIran Human Rights Dialogue, Copenhagen, 2004.
284
Voor de volledige tekst van het E3-Iran akkoord zie:
http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/statement_iran21102003.shtml (03/08/2011).
285
De Europese Raad maakte in 2004 in een nota bekend dat: ‘De Europese Raad spreekt zijn
tevredenheid uit over het met Iran bereikte akkoord inzake nucleaire vraagstukken en toekomstige
samenwerking, nadat daarover met steun van de hoge vertegenwoordiger onderhandelingen waren
gevoerd met Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Hij onderstreepte dat de handhaving
van de volledige opschorting van alle verrijkings- en opwekkingsactiviteiten van wezenlijk belang is
voor het verdere verloop van het totale proces. [...] De Europese Raad bevestigde zijn conclusies van 5
november 2004 betreffende de hervatting van de onderhandelingen over een handels- en
samenwerkingsovereenkomst na de recente verificatie van de opschorting’. Raad van de Europese
Unie, Europese Raad- Brussel 16/17 december 2004: Conclusies van het Voorzitterschap, 2004, 14.
Vergelijk ook Raad van de Europese Unie, 2572e zitting van de Raad (Externe Betrekkingen), Brussel
22 maart 2004, 10.

247

sinds 2004 domineerden moesten niets hebben van hervormingen, waar het ging
om het primaat van het recht. Sterker nog, ze vaardigden nieuwe wetten uit die de
mensenrechtensituatie van Iraniërs nog verder verslechterden. En nu werden deze
nieuwe wetten snel door de Raad van de Hoeders goedgekeurd. Bernd Kaussler
schrijft in dit verband:
Concerning the right to freedom of expression, the 7th Majles moved quickly to propose a
bill which included provisions for prison sentences of one to three years for publishing
“information that poses a threat to the country’s internal or external security”, and five to
fifteen years if the information is passed to “foreign states or foreign organizations”.
Moreover, the dissemination of “false information” about the Leader or other state officials
would be punishable by six months in prison and a ten million Rial fine. The bill also gave
the police the right to search Internet users’ homes without a judge’s authorization and the
right to confiscate any computer equipment and files of any persons involved Internet
286
activities.

Sinds de EU-Iran dialoogronde met betrekking tot de mensenrechten van 2004 is
er geen mensenrechtendialoog meer met Iran gevoerd. 287 Iran wilde niet
meewerken aan een vijfde:
De EU heeft in 2002 een mensenrechtendialoog met Iran ingesteld. Vier dialoogronden
hebben plaatsgevonden, de meest recente in juni 2004. Gelet op de teleurstellende
resultaten, heeft de EU in 2004 een aantal verbeteringen in het proces voorgesteld.
Ondanks herhaalde inspanningen die de EU zich het afgelopen jaar heeft getroost, onder
meer met een bezoek van de EU-trojka aan Teheran, en de vele voorstellen om een tijdstip
af te spreken, heeft Iran niet ingestemd met een vijfde dialoogronde.288
286

Kaussler, 2008, 292-93.
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Balans: ‘Rule of Law’ of ‘Law of the rulers’?
Terugblikkend kunnen belangrijke lessen uit het Europese beleid met betrekking
tot mensenrechten in Iran als onderdeel van de constructieve dialoog getrokken
worden. Sommige onderzoekers beweren dat het mislukken van de constructieve
dialoog, in het bijzonder het mislukken van de mensenrechtendialoog te wijten is
aan de EU en haar focus op het nucleaire programma.289 Anderen zijn van mening
dat de EU de hervormers in de steek heeft gelaten. Bernd Kaussler concludeert in
dit verband:
At the same time, Europe’s refusal to condemn the systematic disqualifications of
reformist candidates for the 2004 Majles elections and thus failing to side along with what
essentially constituted Europe’s stakeholders to protect and advance human rights in the
country, confirmed for many Iranians that in the end, the Europeans continue to sacrifice
290
human rights concerns for their own national interests.

In beide conclusies zit een kern van waarheid maar toch schieten beide tekort.
Inderdaad kwam de mensenrechtendialoog in de schaduw te staan van het
nucleaire programma van Iran. De EU, met Duitsland voorop, wilden in
overeenstemming met de buitenlandpolitieke identiteit van de EU, steunend op
soft power, dialoog en multilateralisme, een oplossing vinden voor de Iraanse
nucleaire kwestie. Tegelijkertijd voelden de Iraniërs zich bedreigd door de
Amerikaanse oorlog in Afghanistan en Irak, door de ‘as van het kwaad’ retoriek
van de VS en door hun openlijke dreigementen richting Iran. Om deze reden ging
Iran in op het Europese voorstel om zijn programma met betrekking tot de
uraniumverrijking op te schorten. Europese politici dachten dat het Iraanse besluit
een gevolg was van de Europese aanpak. Achteraf gezien lijkt het erop dat het feit
dat Iran tijdelijk toegaf, meer met de Amerikaanse dreiging te maken had dan met
het Europese initiatief. 291 Bovendien had Iran in werkelijkheid zijn nucleaire
programma niet bevroren maar werkte in het geheim verder aan zijn
atoomprogramma. 292 Dit is ook een verklaring waarom de conservatieven de
Unie, ‘Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de zorgwekende
ontwikkeling van de mensenrechtensituatie in Iran, met name de situatie van de heer Abdolfattah
Soltani en de tien executies in de gevangenis van Evin 19 april 2006’, Doc.no.9004/06, Brussel, 5 mei
2006, 1. Vergelijk ook: Raad van de Europese Unie, ‘Verklaring van het voorzitterschap namens de
Europese Unie over de persvrijheid in Iran, Doc.no. 13261/06, Brussel, 5 oktober 2006.
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hervormers in hun onderhandelingen met de EU-3 steunden. Het ging hier om het
overleven van het regime en niet om een oprecht gemeend plan om het
wantrouwen van de EU en in het bijzonder die van het Internationale Atoomschap
weg te nemen. In 2005 startte Iran weer met zijn nucleaire programma, voor een
deel omdat de Amerikaanse dreiging minder serieus was (de VS hadden hun
handen vol aan de oorlog in Irak en Afghanistan) maar ook omdat de EU beloftes
had gedaan die zij niet kon waarmaken zonder de steun van de VS (bijvoorbeeld
Iraans streven het WTO-lidmaatschap te verwerven). Dit is een andere reden
waarom het argument dat het mislukken van de mensenrechtendialoog te wijten is
aan het handelen van de EU niet precies is. Zelfs toen het duidelijk was dat Iran
niet van plan was transparantie te verschaffen over zijn atoomprogramma, bleef
de EU vasthouden aan het idee dat alleen een dialoog en de zogenaamde ‘carrot
and stick policy’ tot resultaat zou leiden. En dit terwijl Iran sinds 2005
consequent en systematisch heeft laten weten geen stap terug te zetten ten
aanzien van zijn nucleaire activiteiten.293
Ook het feit dat de EU moeite heeft om met één stem te spreken heeft bijgedragen
aan prestigeverlies van de EU-lidstaten in Iran. Het feit dat bijvoorbeeld de
Franse minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner in 2007 Iran met een
oorlog dreigde (buiten de VN-Veiligheidsraad om) is in dit verband een goed
voorbeeld.294 Naast het feit dat het een van het EU-beleid afwijkende uitspraak
was, en niet overeenstemming met de gebruiken van de EU en daardoor
ongeloofwaardig, was het ook een uitspraak die niet op Europees niveau gedeeld
werd. Zo was Duitsland een felle tegenstander van de oorlogsoptie, maar ook van
verscherpte sancties tegen Iran.295
De Duitse houding in deze kwestie was opvallend, maar tegelijkertijd ook in
overeenstemming met de buitenlandse politieke cultuur van Duitsland. Dit omdat
de regeringen van Bondskanselier Schröder en Angela Merkel aandrongen op
dialoog en diplomatie. Deze stellingname is in overeenstemming met de rol van
Duitsland als een allemansvriend en ‘eerlijke makelaar’ en met het feit dat Berlijn
zich niet graag laat meeslepen in risicovolle ondernemingen. Het is opvallend
the Esfahan UCF Project and the Work on the Centrifuges in Natanz’, te zien via
http://www.memritv.org/clip/en/0/0/0/0/108/0/805.htm (04/08/2011).
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omdat het nota bene Duitsland was, de Zivilmacht, die niet wilde meewerken aan
het verscherpen van de door de VN gesteunde sancties tegen het Iraanse regime
en dus geen verantwoordelijkheid wilde nemen.296
Dit is het dilemma van de Duitse buitenlandse politiek; aan de ene kant de
voorkeur geven aan een terughoudende politiek van ‘Keine Experimente’, aan de
andere kant een zelfbeeld van Zivilmacht er op nahouden waar ethische principes
de buitenlandse politiek vorm horen te geven en niet alleen rationele economische
of veiligheidsstrategische calculaties. Critici van Duitsland herkenden in het
Duitse gedrag sarcastisch ‘de houding van de vrome christen die de hele week
openlijk zijn geloof betuigt, maar op zondagochtend – met de kerktoren al in zicht
– toch maar de kroeg induikt’.297
Het is aannemelijk dat de hardere opstelling van Duitsland en EU ten aanzien van
Iran en het feit dat het EU-standpunt ten aanzien van de islamitische republiek
meer op die van de VS is gaan lijken niet het gevolg is van een proactieve
mentaliteitsverandering van EU-leiders, maar veeleer een reactie is op de
antiwesterse standpunten en praktijken van de regering van president
Ahmadinejad.298
Terug naar de stelling van wetenschappers die de EU verantwoordelijk houden
voor het falen van de constructieve dialoog met Iran. In deze studie wordt anders
beweerd. De stelling hier is dat het mislukken van de constructieve dialoog en in
het bijzonder van de mensenrechtendialoog voor een belangrijk deel te maken
heeft met de interne strijd tussen de politieke elites van Iran. De uitvoerende
macht die vanaf 1998 tot 2005 in handen van de zogenaamde
hervormingsgezinde groeperingen was, wat ook gold voor de wetgevende macht
tussen 2000 en 2004, werd systematisch tegengewerkt door de rechterlijke macht
en de Raad van de Hoeders. Hierdoor zijn wezenlijke hervormingen
tegengehouden.
Al in 1999 met het de kop indrukken van de studentendemonstraties in Iran en het
brute geweld dat het regime hierbij gebruikte was duidelijk dat de islamitische
republiek hervormingen niet zou toestaan.
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Daarnaast werd het met de continue tegenwerking van de wetsvoorstellen van de
zesde Majles door de Raad van de Hoeders duidelijk dat verkiezingen in Iran
relatief weinig betekenen. Religieuze instituties die niet direct door het volk
gekozen worden hebben in Iran veel meer macht dan republikeinse instituties die
wel door het volk (nadat de Raad van de Hoeders de kandidaten heeft
goedgekeurd) gekozen worden. In Iran zijn theocratische benoemingen
belangrijker voor mogelijke hervormingen dan republikeinse verkiezingen. De
wil van de machthebbers gaat in Iran boven het primaat van het recht.
Welke rol hebben de ‘hervormers’ dan gespeeld gedurende de periode 1997-2005
toen president Khatami aan de macht was? Deze vraag is belangrijk omdat het
erop lijkt dat niet alleen de Europese beleidsmakers maar ook Iraniërs zelf soms
vergeten hoe manicheïstisch de leiders van de islamitische republiek denken. Dit
manicheïsme heeft zijn wortels zowel in de leer van Zarathustra (en de
dichotomie tussen ‘goed’ en ‘kwaad’) als ook in de geschiedenis van de islam (de
dichotomie tussen ‘het huis van de islam’ en ‘het huis van de ongelovigen’). De
leiders van de islamitische republiek denken in termen van ‘van ons’ (khodi) en
‘niet van ons’ (gheire khodi). Khatami en andere hervormers behoren natuurlijk
tot de groep die ‘bij ons’ (khodi) hoort; ze geloven in het principe van de Velayate
Faghih, ze zijn overtuigd van de superioriteit van de islam en zijn vóór de
toepassing van de sharia in Iran. Ze zullen nooit de staat Israël erkennen en
zullen geen liberale democratische normen zoals politieke vrijheden in Iran
implementeren. Dat zou immers tot gevolg hebben dat een bahai ook wordt
toegestaan een universitaire opleiding te volgen, dat een soefi niet voor zijn of
haar leven hoeft te vrezen en dat vrouwen evenveel ‘waard’ worden als mannen.
Dit allemaal omdat de zogenaamde hervormers de grondwet van de islamitische
republiek erkennen. De rol van hervormers is gedurende de periode 1997 tot 2005
om het zacht uit te drukken enigszins geromantiseerd.
Een groot deel van de Iraanse bevolking had in 1997 voor hervormingen gekozen.
Het regime kon echter deze hervormingen tegenhouden omdat het voor zijn
inkomsten niet geheel afhankelijk was (en is) van de bevolking. Historisch gezien
gaan democratische hervormingen vaak hand in hand met de ontwikkeling van
het belastingsysteem. 299 Het Iraanse volk betaalt weinig belasting, kan daarom
ook weinig eisen stellen aan de bestemming van het belastinggeld en kan daarmee
ook weinig zeggen over het bestuur van Iran. De reden is dat het regime voor zijn
inkomsten steunt op de olie-opbrengsten. Ook tegen deze achtergrond (die altijd
een rol heeft gespeeld in de recente politieke en economische geschiedenis van
Iran) kan worden gesteld dat politieke hervormingen meer een retorische
299
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aantrekkelijkheid hadden dan dat ze werkelijk konden worden gerealiseerd. De
oorzaken van het falen van de constructieve dialoog moeten daarom zowel in het
EU-beleid gezocht worden als ook in de Iraanse politiek zelf.
De oorzaken van het falen van de kritische en de constructieve dialoog tussen de
EU en Iran zijn gegeven. Rest nog de klassieke vraag in de Iranpolitiek van
Duitsland en andere EU-landen; wat drijft de Iraanse politieke elite? Is ideologie
de bepalende factor? In geval van de islamitische republiek, de politieke islam, of
zijn directe belangen, met andere woorden is het machtsbehoud van het regime
bepalend? Het Iraanse politieke systeem is gecompliceerd en moeilijk te
doorgronden. Een volledig en uitputtend antwoord is dan ook moeilijk te geven.
Toch zijn een paar kenmerken van de buitenlandse politiek van de islamitische
republiek duidelijk geworden waar Duitsland en andere EU-lidstaten rekening
mee kunnen houden bij het formuleren van een Iranpolitiek in de toekomst.
Systeembehoud is ook in de officiële buitenlandse politiek van Iran de hoogste
prioriteit. Hiermee is het land geen uitzondering ten opzichte van veel andere
staten en daarom ook relatief voorspelbaar. Vooral wanneer de veiligheid van het
regime in het geding komt is overleven het hoofddoel.300
Tegelijkertijd speelt ideologie in de vorm van de sjiitische islam een belangrijke
rol in het buitenlandse beleid van Iran. Op verschillende manieren is het mogelijk
naar de rol van religieuze ideologie in het buitenlandse beleid van Iran te kijken.
In de economische buitenlandse politiek bijvoorbeeld speelt religie slechts een
geringe rol. Zo speelt het geen rol in het Iraanse streven lid te worden van de
Wereldhandelsorganisatie. Ook heeft Iran de wens uitgesproken een permanente
handelsovereenkomst met de EU te willen tekenen. Tevens onderhoudt Iran
goede economische betrekkingen met communistische (en dus atheïstische)
regimes in Cuba en China. Religie vormt geen belangrijk obstakel in de
economische betrekkingen van de islamitische republiek met andere landen.
De Iraanse buitenlandse politiek in het Midden-Oosten is wel ideologisch van
aard en wordt door de politieke islam gevormd. Het antizionisme en het niet
erkennen van de staat Israël zijn een goed voorbeeld in dit verband. Ook het
steunen van organisaties als de Hezbollah en Hamas kunnen in dit licht gezien
worden. De anti-Israëlische retoriek heeft ook als (soft power) functie om de
bevolking van Arabische landen in het Midden-Oosten die vaak op autoritaire
wijze geregeerd worden en bovendien bondgenoten van de VS zijn achter Iran te
krijgen.
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De Iraanse buitenlandse politiek ten aanzien van het Verre Oosten maar ook ten
aanzien van Latijns-Amerika is niet ideologisch (in religieuze zin) van aard. Iran
onderhoudt om een paar voorbeelden te geven goede betrekkingen met China,
Noord-Korea, Zuid-Korea, maar ook met Cuba, Venezuela, Bolivia en Brazilië.
De Iraanse buitenlandse politiek ten aanzien van de EU is veel complexer. Aan de
ene kant wordt het Iraanse beleid beïnvloed door de historische betrekkingen met
afzonderlijke EU-landen. Zo vertrouwen Iraniërs en de leiders van de islamitische
republiek zijn hierin geen uitzondering Engeland niet, maar Duitsland wel. Aan
de andere kant beschouwt Iran de EU als een aantrekkelijke economische partner
die bovendien op het politieke niveau een tegenwicht kan bieden tegen het
Amerikaanse antagonisme jegens Iran. De relatie met de EU is tegelijkertijd altijd
gespannen geweest en zal ook gespannen blijven omdat de EU ook een
mensenrechtenpolitiek ten aanzien van Iran voert (iets waar Iran in zijn
betrekkingen met Rusland, China en Latijns-Amerikaanse landen geen last van
heeft). In dit opzicht zal religie altijd een rol spelen in de betrekkingen tussen de
EU en Iran. Teheran zal de EU altijd blijven beschuldigen zijn liberale, seculiere
normen te willen opleggen aan Iran. En de hervormingen die de EU van Iran eist,
zullen nooit doorgevoerd worden tegen de achtergrond van het feit dat het Iraanse
politieke systeem een theocratisch systeem is. Zolang de Raad van de Hoeders uit
conservatieve geestelijken bestaat, zullen hervormingen met betrekking tot
mensenrechten binnen de politieke en rechtsstructuren van Iran niet mogelijk zijn.
Daarnaast zorgt de complexe machtsstructuur van Iran er voor dat naast het
officiële buitenlandse beleid van het Iraanse Ministerie van Buitenlandse Zaken
waar systeembehoud voorop staat, ook sprake is van een niet officiële politiek.
Instituties zoals de Revolutionaire Garde voeren een eigen buitenlands beleid dat
idelogisch en antiwesters van aard is.
De ontwikkelingen in de laatste dertig jaar op binnenlands niveau laten een
gemengd beeld zien als het om de rol van religie in de politiek gaat. Structureel is
er niets veranderd. De republikeinse instituties hebben veel minder macht dan de
religieuze. Conjunctureel zijn er wel periodes geweest waarin de rol van
religieuze ideologie in het dagelijks leven van de bevolking aangescherpt dan wel
versoepeld is. Tijdens het presidentschap van Khatami bijvoorbeeld heeft de
bevolking meer persoonlijke vrijheid mogen proeven dan gedurende de
regeerperiode van president Rafsandjani of die van Mahmoud Ahmadinejad. De
ontwikkelingen zijn bovendien conjunctureel van aard (en niet lineair) omdat, om
een voorbeeld te geven, gedurende de wintermaanden toezicht op
kledingsvoorschriften minder streng is (omdat het sowieso koud is en men
vanzelf bedekkende kleding draagt) en in de zomermaanden veel strenger omdat
vanwege het warme weer mannen en vrouwen sneller geneigd zijn zich schaarser
te kleden.
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Als het om politieke vrijheden gaat zijn er weinig verschillen geweest tussen de
verschillende regeringen. Een mogelijke verklaring hiervoor, naast de nadruk op
de ondemocratische politieke structuren, heeft met het feit te maken dat het
Iraanse regime voor zijn inkomsten niet afhankelijk is van belastingopbrengsten,
en zo van het volk, maar van de eigen olie-opbrengsten. Het opleggen van de
politieke islam heeft vooral succes omdat het regime zich geen zorgen hoeft te
maken over zijn inkomsten (iets vergelijkbaar speelt zich ook in Saoedi-Arabië
af).
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