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Inleiding
In 2012 voerde het Iraanse regime de binnenlandse onderdrukking op door een toename van het aantal
executies en politieke arrestaties en middels hardhandig ingrijpen in de media en de toegang tot internet.
De marteldood van Sattar Beheshti, een blogger die het regime en de zogenaamde hervormers tartte
door om fundamentele verandering in Iran te vragen, luidt het begin van een nieuw tijdperk in, en zette
tot radicalisering van de eisen van het volk aan.
Vier jaar geleden, nadat er in de loop van de presidentsverkiezing binnen het regime een scheur was
ontstaan, ging het Iraanse volk de straat op om een einde aan het heersende regime te eisen, terwijl de
leiders van de "Groene Beweging" zich trouw verklaarden aan de grondwet van de Islamitische
Republiek. Het brute neerslaan van de volksopstanden door het regime, in combinatie met de
compromitterende positie van de "Groene leiders" en het falen van de Westerse regeringen de kant van
het Iraanse volk te kiezen in hun vraag naar verandering, onderdrukte de Iraanse Lente.
In 2012 leidde de enorme inflatie van de Iraanse munt en de verslechterende economische situatie tot
hernieuwde anti-overheidsdemonstraties, waarbij opnieuw werd opgeroepen het dictatoriale regime en
zijn nucleaire programma te beëindigen. De toenemende ontevredenheid van het volk heeft ook
bijgedragen aan de escalatie van machtsstrijd binnen het regime, en heeft het regime als zodanig
verzwakt. Het geschil tussen president Mahmoud Ahmadinejad en de voorzitter van het Parlement in
een recente parlementaire zitting laat de fragiele staat van het regime zien.
In de aanloop naar de presidentsverkiezingen in juni vrezen Iraanse functionarissen dat de interne
vete zou kunnen leiden tot een nieuwe uitbarsting van onbehagen van het volk, dat een verandering
van regime wenst. In deze omstandigheden zal een beschouwing van de opkomst en ondergang van
de "Groene Beweging" verduidelijken hoe de situatie in Iran is geradicaliseerd. Westerse regeringen
moeten dit in hun beleid ten opzichte van Iran meenemen. De impasse in de nucleaire kwestie,
waarin Iran doorgaat met de uraniumverrijking en Opperste Leider Ali Khamenei rechtstreekse
gesprekken met de VS verwerpt, versterkt de noodzaak voor het Westen om regimeverandering in
Iran onder ogen te zien en zich erop in te stellen.

De Groene Beweging
Vorming
Beginnend bij de Iraanse neppresidentsverkiezingen van 2009
De Groene Beweging verwijst naar een coalitie van interne facties1 van het Iraanse regime, die
wedijverden om de macht in de Iraanse neppresidentsverkiezingen van 2009. Deze coalitie werd
van de macht uitgesloten door de dominante factie, vertegenwoordigd door Mahmoud
Ahmadinejad en gesteund door Opperste Leider Ali Khamenei. De verkiezing leidde tot
wijdverspreide protesten door massa's Iraniërs die de ruimte namen die geboden werd door
verdeeldheid in het regime. De mensen gaven lucht aan hun afkeer van het regime als zodanig. De
verkiezingsfraude bracht een massaal vertoon van opgekropt verlangen naar regimeverandering
bij het gewone volk teweeg en maakte een einde aan de mythe van stabiliteit en legitimiteit van
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de Islamitische Republiek. Het verlangen van het volk op straat was dus heel anders dan dat van
de Groene beweging.
In de loop van de verkiezingen van 2009 kozen aanhangers van oud-premier Mir-Hossein Mousavi ondersteund door een krachtige figuur in de Islamitische Republiek, de voormalige president Ali-Akbar
Hashemi Rafsanjani - voor de kleur groen om hun verkiezingscampagne te symboliseren. Groen is de
traditionele kleur van de islam. Veel vlaggen in de islamitische wereld zijn groen uit eerbied voor de
traditionele groene banier en gewaden van de profeet van de islam. Een wedijveren voor de dominantie
van de kleur die het geloof vertegenwoordigt, ontstond met de claim van de Mousavi-campagne. Geen
verrassing: slechts een paar dagen na het begin van de opstand in een door de regering georganiseerde
demonstratie, droeg Ahmadinejad een groene sjaal; en de demonstranten die de geloofsclaim van het
regime afwezen, gebruikten het als signaal van oppositie tegen het islamitische regime.
Voor de meerderheid van de Iraniërs die in anti-regeringsdemonstraties deelnamen na de nepverkiezing,
identificeerde de kleur groen noch de islamitische traditie, noch bepaalde politieke stromingen, maar
voor sommigen was het een symbool van verzet en afwijzing van alle dingen met betrekking tot het
heersende establishment. Inderdaad was er in die tijd geen duidelijke definitie van een Groene beweging.
Toen de opstand opgang kwam en het vooruitzicht op verandering in Iran verscheen, was er opeens een
hele reeks politieke figuren “groen”. “Groene woordvoerders”, opgedoken uit het niets, kwamen
vertellen wat de “Groene Beweging” inhield, terwijl andere, zoals monarchisten, met inbegrip van Reza
Pahlavi, evenals bekende lobbyisten van het Iraanse regime, en de voormalige communisten, plotseling
“groen” waren. Echter, al snel werd een onderscheid gemaakt tussen de wens van de mensen tot
regimeverandering, en degenen die verandering wilden binnen het huidige regime. Sommigen,
waaronder Mousavi, probeerden een soort manifest te schrijven over wat de "Groene Beweging" inhield.
De kern van het manifest, uitgegeven door Mousavi en onderschreven door degenen die vandaag de
“Groene Beweging” zijn, was een herhaling van trouw aan de Grondwet van de Islamitische Republiek, en
een verraad aan al diegenen die tegen het regime protesteerden.
In de loop van de opstand, echter, wilden de demonstranten veel verder gaan dan de doelstellingen van
de Groene leiders, die alleen een groter deel van de macht binnen de bestaande grondwet van het
regime zochten. De belangrijkste leus bij alle demonstraties en tijdens de vele nachten in Teheran met
protesten op het dak was: “Weg met de dictator” en “Weg met het beginsel van de Velayat-e Faqih” 2 .
Dit was in totale tegenstelling tot wat Mousavi en de zogenaamde Groene Beweging in gedachten
hadden . 3 Deze episode in de Iraanse geschiedenis wees duidelijk op de historische kloof tussen aan de
ene kant het Iraanse volk en hun verlangen naar verandering en aan de andere kant het heersende
establishment en al zijn facties.

Presidentiële debatten en bijeenkomsten, die het vuur aanwakkeren
In de aanloop naar de verkiezingen zag de Opperste Leider van het regime, Ali Khamenei, een kans om
zijn regime te consolideren door het elimineren van de rivaliserende factie, vertegenwoordigd door
Rafsanjani-Khatami, en keurde hij een riskant beleid goed. Openbare presidentiële debatten en
bijeenkomsten werden toegestaan om publieke belangstelling voor wat over het algemeen beschouwd
werd als een gesloten verkiezing met vooraf bepaalde kandidaten, te doen ontbranden. Khamenei heeft
zich verkeken op de ingewikkelde machtsverhoudingen in het regime en verwachtte de verkiezing van zijn
favoriete kandidaat, Mahmoud Ahmadinejad, te kunnen bewerken zonder gevolgen. Dit vormde de
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voorbode voor het beginnen van een machtsstrijd 4 die de scheuring tussen de concurrerende facties 5
binnen het regime liet zien. Het was het oplichten van een tip van de sluier voor het publiek, dat nu kon
zien dat er binnen het regime afwijkende meningen bestonden. Die waren er op het beleidsgebied van
vrouwenrechten, mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, buitenlands beleid en
economisch beleid.
Het regime stond, behoedzaam, toe dat er tegengestelde visies bestonden op een aantal beleidspunten,
dat was prima, maar: op voorwaarde dat de kandidaten en tegengestelde campagnes de rode lijnen van
de onbetwistbare loyaliteit aan het principe van de politieke en geestelijke suprematie van de
geestelijken in de gaten zou houden, in het bijzonder de Vali-Faqih, Ali Khamenei. Dus zolang de partijen
trouw bleven aan het "Systeem", zoals het heersende apparaat wordt genoemd, konden ze debatteren
over hun verschillende standpunten over verschillende kwesties. Ahmadinejad ontpopte zich als de echte
agressor tijdens de debatten, omdat hij niet alleen zijn rivalen, maar ook Rafsanjani er flink van langs gaf.
Hij ging zo ver om zijn rivalen ter verantwoording te roepen voor een aantal wreedheden van het regime
in de jaren 1980, toen zijn beide rivalen hoge ambtenaren van het regime waren. Ahmadinejad, die wist
dat hij de volledige steun van Ali Khamenei had, gebruikte deze debatten om andere kandidaten onderuit
te halen. Het ging niet alleen over de manier waarop zij politiek bedreven in het verleden, maar hij ging
zelfs zo ver om hen persoonlijk aan te vallen op hun integriteit en eerlijkheid. Hij suggereerde zelfs dat
Rafsanjani aan een regiogouverneur bericht had: “Je moet je geen zorgen maken over deze regering want
die zal slechts zes maanden aanblijven ....”. 6 Zijn beleid was er niet alleen op gericht om zijn
tegenstanders uit te schakelen, maar eigenlijk ook een ieder die door Ali Khamenei als een bedreiging
voor zijn positie als opperste leider werd gezien. Zelfs Rafsanjani, een van de belangrijkste bondgenoten
van Khomeini, van wie werd gezegd dat hij door Khomeini beschouwd werd als een zoon, werd
onderuitgehaald. Hij ging ook zo ver om zijn belangrijkste rivalen, Mousavi en Karroubi, ter
verantwoording te roepen voor een aantal wreedheden tijdens de jaren 1980, toen beiden hoge
ambtenaren van het regime waren. Vooral Mousavi, die acht jaar lang minister-president was, en onder
wiens leiding de regering verantwoordelijk was voor de donkerste hoofdstukken van Iran na de revolutie,
inclusief de gevangenneming en executie van tienduizenden van zijn tegenstanders en wijdverbreide
mensenrechtenschendingen. Internationaal was hij verantwoordelijk voor een regering die terreurdaden
buiten Iran liet plegen en voor ondersteuning van Hezbollah en andere aan het Iraanse regime gelieerde
terreurgroepen. 7
Khamenei’s misrekening van de debatten sloeg op hemzelf terug, nu de scheuringen zichtbaar werden
doordat de tegenover elkaar staande partijen op elkaar inhakten. En het publiek voelde de zwakte en de
leegte van het regime in het gevecht met de tegenstander. En zo bood de scheuring aan de top van het
regime een unieke gelegenheid aan een bevolking die al jaren werd onderdrukt.
De gefraudeerde verkiezingsuitslag, hoewel niet onverwacht gezien alle andere valse en "gefabriceerde"
verkiezingen in de Islamitische Republiek sinds 1979, leidde tot publieke verontwaardiging en protesten
over de openlijke en extreme zwendel en verkiezingsonregelmatigheden die leidden tot de herverkiezing
van Mahmoud Ahmadinejad. De gefraudeerde verkiezing werd een brandpunt voor demonstranten die
de gelegenheid gebruikten om openlijk de regering te bevragen en uiteindelijk op te roepen tot de
omverwerping van het regime. De protesten die begonnen met "Waar is mijn stem?" gingen van
pleidooien om hervorming al snel naar een overweldigende oproep tot ondergang van het despotisch
religieus establishment op de dag van Ashura, 27 december 2009, 8 waarin mensen openlijk riepen dat ze
de dood van onschuldige demonstranten wilden wreken en opriepen tot omverwerping van het regime.
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Leiders – Historische achtergrond
De opstand aangedreven Mir Hossein Mousavi en Mehdi Karroubi als politieke leiders van de
Groene Beweging.

Wie is Hossein Mousavi?
Mir-Hossein Mousavi, geboren in 1942 in de stad Khameneh in de provincie Oost-Azerbeidzjan, is een ver
familielid van Opperste Leider Ali Khamenei. Mousavi studeerde architectuur en tijdens de revolutie van
1979 werd hij een volgeling van Mohammed Beheshti, vertrouweling en adviseur van Ruhollah Khomeini.
Hij verloor eerdere sympathie voor de ideeën van dr. Ali Shariati en de Vrijheidsbeweging van Iran.
Beheshti wees Mousavi aan om de Islamitische Republiek Partij (IRP) in 1979 op te richten en Mousavi
werd hoofdredacteur van het partijblad Jomhouri-e Eslami, dat het belangrijkste platform werd om
andere partijen die het zich tegen het machtsmonopolie van de geestelijken keerden, te bestrijden. De
partij werd opgericht om als tegenwicht tegen linkse en liberale partijen te fungeren, die Khomeini's
neiging tot despotisme en zijn aanvallen op de democratische idealen aanvielen. Beheshti, die bekend
stond als de Raspoetin van de Iraanse revolutie door zijn medeplichtigheid aan monopoliseren van de
macht ten bate van de geestelijkheid in opdracht van Khomeini, vertrouwde op Mousavi en de IRP voor
het uit de weg ruimen van alle voorstanders van de vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten en de
progressieve sociale agenda, inclusief de MEK.
Mousavi werd benoemd tot minister-president op 15 december 1981, nadat Ali Khamenei was benoemd
tot president in oktober 1981. De twee botsten herhaaldelijk in de komende acht jaar van gedeelde
regering en hun geschillen werden vaak bemiddeld of beëindigd door Khomeini. Mousavi
vertegenwoordigde de meer populistische en avontuurlijke lijn binnen de Islamitische
fundamentalistische beweging, terwijl Khamenei de meer conservatieve feodale en traditionele
handelaren in de bazaar vertegenwoordigde. Deze verdeling zou zich later ontwikkelen tot de pseudoreformistische en pseudo-modernistische factie; eerst vertegenwoordigd door Rafsanjani, vervolgens
door Khatami, en uiteindelijk door de zogenaamde Groene Beweging aan de ene kant, en door Khamenei,
en conservatieve facties binnen het regime aan de andere kant. Mousavi had de leiding over de oorlog
met Irak, die naar schatting een miljoen mensenlevens kostte en had kunnen stoppen in de zomer van
1982, toen Irak in het defensief gedrongen was en zich terugtrok achter de Iraanse grens. 9 Hij stond ook
aan het hoofd van een regering die tienduizenden mensen oppakte, van wie velen gemarteld en
geëxecuteerd werden. Naar verluidt werden 800 politieke gevangenen tussen 1 en 11 februari 1982
geëxecuteerd 10 en vele duizenden zouden nog tijdens Mousavi’s aanblijven als minister-president in de
jaren '80 geëxecuteerd worden. 11 In feite is de behandeling van vrouwelijke gevangenen het meest
beschamende hoofdstuk tijdens de regering Mousavi geweest. Jonge vrouwen werden eerst verkracht
voordat ze werden omgebracht. 12 Nóg erger was de massa-executie van politieke gevangenen in 1988;
deze kan alleen worden omschreven als misdaden tegen de menselijkheid. Tienduizenden politieke
gevangenen werden in korte tijd geëxecuteerd. Dit werd uitgevoerd met volledig medeweten van
Mousavi, volgens een decreet van Khomeini. 13
Mousavi's reputatie van radicale opvattingen over de export van terrorisme onder het mom van de
export van de islamitische revolutie was bekend. Toen hij zijn kabinet in 1985 installeerde, pochte hij dat
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zijn minister van Binnenlandse Zaken, Ali Akbar Mohtashami, een religieus conservatief was die zijn
reputatie had gevestigd tijdens de opbouw van Hezbollah, de partij van God, in Libanon. Mousavi’s
parlementaire volgelingen steunden de voortdurende terroristische operaties in Libanon. 14
Aan het einde van de Iran-Irak oorlog in augustus 1988, toen Ali-Akbar Rafsanjani, de voorzitter van het
Iraanse parlement op dat moment, suggereerde dat Iran wel wat westerse hulp kon aanvaarden bij de
wederopbouw, was Mousavi het daar niet mee eens; aanspraak daarop maken zou de idealen van de
revolutie verraden. Mousavi wilde consequente staatscontrole over de economie in plaats van vrije
markt beleid. Hij was daarom niet bepaald geliefd in de Iraanse zakenwereld. Hij was ook tegen het
beëindigen van de Iran-Irak oorlog. Volgens hem was "een groot deel van de massa's" verontwaardigd
over het staakt-het-vuren. 15
Na de dood van Khomeini in 1989 werd door wijziging in de grondwet de positie van premier afgeschaft.
Khamenei werd als opperste leider benoemd als opvolger van Khomeini, Rafsanjani werd president en
Mousavi's premierschap werd beëindigd. Hij was niet gevraagd deel te nemen in de nieuwe regering en
hij trok zich terug uit de openbare politiek.
Tijdens de aanloop naar de nepverkiezing in 2009 verscheen Mousavi weer, omdat dit de aan het regime
loyale oppositie de meeste kans bood om weer in de regering te komen. Tijdens de debatten, de
verkiezingsbijeenkomsten, en de nasleep van de protesten die na de verkiezingsuitslag volgden, toonde
Mousavi glansloos leiderschap en betwistte hij nooit de rechtmatigheid of de grondwet van het regime.
In feite verdedigde hij deze16, in een poging zich te distantiëren van demonstranten die steeds harder
riepen om de ondergang van het regime in zijn geheel. De grondwet eist totale loyaliteit van iedereen
binnen de overheid aan de opperste leider en erkenning van zijn rol en bevoegdheden binnen de
Islamitische Republiek. Veel artikelen, maar met name artikel 110 van de grondwet, bepalen de
bevoegdheden van de opperste leider. 17 Het was duidelijk dat de Iraniërs en de rest van de wereld geen
regimeverandering konden verwachten van Mousavi. 18 Mousavi's positie en die van andere
zelfbeweerde Groene leiders werden gezien als verraad aan de massa's die de straat op gegaan waren en
regimeverandering eisten. Logisch, gezien hun rol in de regering in de jaren '80.
Mousavi is, net als alle andere belangrijke politici van het regime, tegen opschorting van het
nucleaire verrijkingsprogramma van het land.
Pierre Tristam beschrijft Mousavi in About.com: " Mousavi’s meer vaderlijke toon en zijn scherper
verstand zetten hem op afstand van Mahmoud Ahmadinejad, en verleidde de jonge generatie die geen
weet had van zijn radicalisme en smoezen voor terreur en bloedvergieten in het verleden. Maar zijn
beleid en ideologie, zijn trouw aan de islamitische revolutie, zijn economische beleid en zijn
antiamerikanisme zijn allemaal hetzelfde als bij Ahmadinejad. Zijn verkiezingscampagne voor het
presidentschap was wel een signaal voor een verandering van toon, maar niet van beleid. "19 In een van
zijn uitspraken, terwijl de demonstranten werden neergeschoten door veiligheidstroepen, verklaarde hij:
"Dat we dit doen, is geen confrontatie met de Basij [paramilitaire hulptroepen]. De Basiji is onze broeder.
We gaan ook geen confrontatie aan met de strijdkrachten [de Revolutionaire Garde]. De garde is de
hoeder van onze revolutie. Wij confronteren ons niet met het leger. Het leger is de bewaker van onze
grenzen. Wij keren ons ook niet tegen ons heilig establishment of zijn juridische structuren. Deze
structuren zijn het behoud van onze onafhankelijkheid, onze vrijheid en onze islamitische republiek". 20
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Wie is Mehdi Karroubi?
Mehdi Karroubi was een geestelijke tijdens de Iraanse revolutie, trouw aan Khomeini. Hij trok met de
leider op in de daaropvolgende postrevolutionaire strijd tussen partijen die een progressieve, seculiere en
democratische weg wilden en de islamistische krachten die achter Khomeini's zelfbenoemde "regering
van God" stonden. Karroubi werd door Khomeini in 1980 benoemd tot hoofd van een van de belangrijkste
conglomeraten van Iran, de “Martelaren Stichting", en hij diende twee termijnen als voorzitter van het
parlement, van 1989 to 1992 en opnieuw van 2000 tot 2004. Dit parlement was een instituut dat diende
om een goedkeuringsstempel op het door de opperste leider voorgestane beleid te zetten.
De uitroeiing van duizenden politieke gevangenen tijdens de late lente en de zomer van 1988 blijft de
Groene leiders achtervolgen als een van de bloedigste episodes uit de regering van de Islamitische
Republiek en een van de gruwelijkste misdaden in de hedendaagse Iraanse geschiedenis. Karroubi was
voorzitter van de Majlis (het parlement) op dat moment; oud-president Mohammad Khatami was
Minister van Cultuur en Islamitische Begeleiding, en Mir-Hossein Mousavi was de minister-president.
Grootayatollah Montazeri, die gezalfd was tot opvolger van Khomeini tot 1988, leerde van de executies
en ageerde ertegen binnen de overheidshiërarchie. In een open brief uitte hij kritiek op de manier waarop
politieke gevangenen, van wie sommigen hun straf er bijna op hadden zitten, werden uitgemoord21.
Karroubi, oud-student van Montazeri, koos de kant van Khomeini. Hij viel Montazeri aan wegens diens
verzet tegen de executies.
Karroubi schreef, samen met Emam Jamarani en Seyyed Hamid Rouhani, beiden geestelijke in de
regering, een open brief aan Montazeri, waarin hij diens standpunt22 over de politieke gevangenen en
executies aanviel. In deze brief stond: "Sommige niet-geïdentificeerde personen en zelfs
contrarevolutionairen maken ongefundeerde opmerkingen tegen het politieke establishment, zijn
organen en functionarissen, en die worden door hem [Grootayatollah Montazeri] aanvaard, het gaat
zelfs zover dat hij hun woordvoerder wordt, en ze in zijn openbare toespraken en boodschappen
herhaalt ... "23.
De drie regisseerden Khomeini’s afzetting van Montazeri als zijn opvolger door hem te beschuldigen
aan de kant te staan van de in 1988 massaal geëxecuteerde politieke gevangenen, van wie velen
aanhangers van de MEK waren.
Na zijn laatste termijn als voorzitter van het parlement, maakte Karroubi geen deel uit van de overheid,
hoewel hij nog steeds een vaste waarde was in de politiek. In 2005 was hij kandidaat voor het
presidentschap en verloor van Mahmoud Ahmadinejad. Hij vormde de National Trust Party. In 2009
kwam hij weer en verloor opnieuw. Tijdens de protesten werden Karroubi en Mousavi beiden verrast
door de gebeurtenissen, die verder gingen dan de eisen van de Groene leiders tot machtsdeling binnen
het regime. Ze bleken niet in staat de protesten en de aspiraties voor democratische verandering die
werden geuit door de demonstranten, te leiden.

Rol in de massamoorden van 1988 – Een misdaad tegen de menselijkheid
Er valt nog veel te ontdekken over de massamoord op politieke gevangenen in 1988, per decreet van
Khomeini. In het tijdsbestek van een paar maanden ging een "doodscommissie", bestaande uit huidige
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leden van het heersende regime, langs de gevangenisbevolking in heel Iran, en stelde een simpele vraag:
"Houdt u nog steeds vast aan uw standpunt?" Het standpunt waarop gezinspeeld werd, was een geloof in
de interpretatie van de MEK van de islam, en elke sympathie voor deze groep. Was het antwoord “ja”,
dan werd het vonnis snel uitgevoerd, zelfs wanneer een gevangenisstraf bijna of helemaal was uitgezeten.
Zelfs wanneer het antwoord “nee” was, was de volgende vraag: "Wil je helpen bij de executie van de
huichelaars (MEK)?". Dat kon dan de eigen voormalige celgenoot zijn. Indien het antwoord op deze
tweede vraag “nee” was, dan wachtte de neezegger hetzelfde lot. Sommige rapporten schatten het aantal
geëxecuteerden op 30.000. Het kan alleen maar worden omschreven als een massamoord en een
misdaad tegen de menselijkheid.
Veel politieke gevangenen die om verschillende redenen de beproeving hebben overleefd, hebben
verteld dat het regime ambtenaren en werknemers bij de gevangenissen bracht om als loyaliteitstest het
genadeschot te lossen. Of de Groene leiders tot de schutters behoorden, is niet bekend, maar gezien hun
onvoorwaardelijke steun en loyaliteit aan Khomeini kun je er wel op rekenen dat ze ondersteuning, dan
wel leiding gaven aan de massamoord , het rechtvaardigden of in ieder geval erin berustten.
Tijdens de campagne in 2009 bevroegen studenten aan de universiteit van Teheran en andere
universiteiten herhaaldelijk Mir-Hossein Mousavi op zijn betrokkenheid bij de massamoord 24, maar
elke keer ontweek hij de kwestie en weigerde hij te antwoorden.
Geoffrey Robertson, QC (Queen’s Counsel) en prominent Brits mensenrechtenadvocaat, heeft in 2010
geschreven 25 dat Mousavi bij de verkiezingsbijeenkomsten in 2009 door spreekkoren over "1988" werd
uitgedaagd, maar dat hij weigerde te vertellen wat hij van de massamoord afwist. “In de loop van een
onderzoek, uitgevoerd door de Amerikaanse Abdorrahman Boroumand Stichting, stuitte ik op een
interview dat hij de Oostenrijkse televisie gaf in december 1988. In antwoord op beschuldigingen geuit
door Amnesty International, was hij oneerlijk. Hij zei dat de gevangenen een opstand van plan waren:
"We moesten de samenzwering neerslaan - in dat opzicht kennen we geen genade". Hij deed een beroep
op westerse intellectuelen om het recht van een revolutionaire regering te ondersteunen om
"beslissende actie" tegen vijanden te ondernemen. Het is wel een ironie dat het regime dat hij met een
dergelijke huichelachtigheid verdedigde, nu zijn eigen aanhangers genadeloos verplettert.”

Politieke Basis
In de loop van de presidentsverkiezingen werd Mousavi ondersteund door diverse verslagen facties van het
regime, met inbegrip van Islamic Iran Participation Front (IIPF), dichtbij Khatami; een deel van de Executives
of Construction Party, dichtbij Rafsanjani; en Mojahedin van de Islamitische Revolutie, een in de vroege
dagen van de revolutie in opdracht van Khomeini gevormde groep om de Iraanse Volksmojahedin (PMOI) te
dwarsbomen. Hoewel deze groepen onderling verschillen, waren ze verenigd om twee redenen: de loyaliteit
aan de Islamitische Republiek en verzet tegen Ahmadinejad.

Islamic Iran Participation Front - IIPF (Khatami)
Het Islamitische Iran Participation Front (IIPF), Jebheh-ye Mosharekat-e Iran-e Islami, was in 1998
opgericht door vooraanstaande leden van de campagne van Mohammad Khatami voor de
presidentsverkiezing in 1997 en werd geleid door zijn broer, Mohammad-Reza Khatami. Veel van de
oprichters van de partij waren al radicale aanhangers van de "Moslim Student Aanhangers van de Lijn
van de Imam" (Daneshjooyan-e Mosalman-e Peyrov-e Khatt-e Emam). Deze groepering was het die in
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1979 de Amerikaanse ambassade in Teheran had bezet, en die de 53 Amerikaanse diplomaten meer dan
een jaar in gijzeling had gehouden. Na de gijzeling bleef de groep een actieve rol spelen in het Iraanse
veiligheidsapparaat en in de ministeries van buitenlandse en binnenlandse zaken. In de late jaren ’90
gingen ze door als zogenaamde hervormers. Na een decennium in de marge van de politiek namen velen
positie in binnen de raad na de overwinning van Khatami in 1997. Ze verloren de parlementaire zetels in
2003 omdat de conservatieve factie hen eruit zette na nog een gemanipuleerde verkiezing.
De belangrijkste partijfiguren zijn: Mohammad-Reza Khatami, de secretaris-generaal van de partij tot
2005, en jongere broer van ex-president Mohammad Khatami, vicevoorzitter van het zesde parlement
(2000-2004); Mohsen Mirdamadi, de huidige secretaris-generaal en lid van het zesde parlement; Saeed
Hajjarian, chef theoreticus en strateeg van de "hervormingsbeweging", een van de oprichters van het
Ministerie van Inlichtingen in de jaren 1980, en een van Khatami’s adviseurs; Abdollah Ramzanzadeh,
woordvoerder; en Mostafa Tajzadeh, afgevaardigde van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Bij de presidentsverkiezing van 2009 nodigde de partij eerst oud-president Khatami uit om zich
kandidaat te stellen, maar na Khatami’s terugtreden uit de race gaf de partij zijn steun aan oud-premier
Mir-Hossein Mousavi.

Executives of Construction Party (Rafsanjani)
De Executives of Construction Party van Iran (Kargozaran-e Sazandegi-e Iran) werd kort voor de
parlementsverkiezingen in 1996 opgericht. Rafsanjani had nagelaten andere leden van de Vereniging van
de Militant Geestelijken (Jameh Ruhaniyyat-e Mobarez-e – JRM ) te overtuigen, in hun kandidatenlijst
voor Teheran de namen op te nemen van vijf technocraten die hij van belang achtte. De uitgesloten
kandidaten stichtten met zijn steun een nieuwe partij met de naam "Executives of Construction Party".
Verschillende van de oprichters hadden als onderministers gediend, en in andere hoedanigheden, in het
tweede kabinet Rafsanjani (1993-1997). Als zodanig waren zij direct betrokken bij beruchte
moordcampagnes vanuit het regime op oppositieleden in het buitenland, zoals Dr. Kazem Rajavi
(mensenrechtenactivist, voormalig Iraanse ambassadeur, de broer van NCRI voorzitter Massoud Rajavi),
Abdul-Rahman Ghassemlou en Sadegh Sharafkandi (beide Algemeen Secretaris van de Koerdische
Democratische Partij van Iran), en anderen. Qua economisch beleid steunde de partij grote Iraanse
bedrijfsconglomeraten. Het leek alsof ze dat deden om aan hun grote economische belangen te voldoen
in een vrije-markt setting, maar in feite werden die bedrijven beheerst door de economische maffia van
Iran met Rafsanjani als belangrijkste speler. Het belangrijkste orgaan van het perspectief van de partij
was de Hamshahri krant, uitgegeven door de gemeente Teheran onder het burgemeesterschap van
Gholam Hossein Karbaschi, een van de oprichters van de partij. Met zijn andere kijk op cultureel en
economisch beleid probeerde de partij zich te presenteren als de “modern rechtse” factie in de Iraanse
politiek. Net als alle andere actieve partijen in Iran stelt de Kargozaran dat de leden geloven in de leer
van het “Voogdijschap van de Jurist "(Velayat-e Faqih).

Mojahedin-e Enghelab Eslami / Mojahedin van de Islamitische Revolutie (Anti MEK militie)
De Iraanse Volksmojahedin, PMOI, of Mojahedin-e Khalq, MEK, was in de nasleep van de Iraanse
revolutie wijd en zijd bekend, en werd breed gesteund. Nadat het voor Khomeini duidelijk werd dat de
MEK niet voor hem en zijn eisen zou buigen, beval hij de vorming van een rivaliserende, maar
gelijknamige groep, om de steun aan de MEK af te bouwen. De nieuw gevormde Mojahedin van de
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Islamitische Revolutie (Mojahedin-e Enqelab-e Islami-ye Iran) moest een essentieel onderdeel van het
heersende veiligheidsapparaat worden, in de stijl van een militie, met als belangrijkste taak het aanvallen
en dwarsbomen van demonstraties door MEK sympathisanten.
De groep werd vooral gevormd door niet-klerikale religieuze volgelingen van Khomeini. Ze bemanden de
revolutionaire comités die de Iraanse straten en buurten onder controle hielden, het Iraanse
Revolutionaire Garde Corps (IRGC) stichtten, de Inlichtingeneenheid van de IRGC vestigden, en die later
het grootste deel vormden van de leiders en manschappen van het Ministerie van Inlichtingen. De groep
hief zich zelf op in 1986, want toen was ze niet meer nodig bij de consolidatie van de
veiligheidsinstellingen in de Islamitische Republiek. Maar ze werd heropgericht in 1991 met de naam
"Asr-e Ma" (Ons Tijdperk). In 1997 werden de leiders van de groep de belangrijkste ideologen tijdens
Khatami’s presidentschap. Geleidelijk herzagen ze hun positie en legden meer nadruk op de beperking
van de macht van de opperste leider binnen de grenzen van de grondwet van 1979, die hem zag als dé
opperste leider. Deze stroming onder de facties van het islamitische regime werd bekend als de
"reformistische" factie. De hervorming die zij zochten, had echter niets te maken met het herstel van de
volkssoevereiniteit, afwijzing van de grondwet die de basis vormde van een gebrekkig contact met de
maatschappij, noch met de erkenning van mensenrechtenschendingen of het verantwoordelijk houden
van degenen die daarvan rekenschap moesten afleggen.
De Mojahedin van de Islamitische Revolutie maakte deel uit van de coalitie die Mir-Hossein Mousavi
steunde in de verkiezingen van 2009.

Politiek Platform
Verdediging van de grondwettelijke verankering van religieus despotisme
Artikel 110 van de grondwet van de Islamitische Republiek verleent ruime bevoegdheden aan de
Opperste Leider. Dit legt de basis voor buitengerechtelijke ingrepen in staats-, en samenlevingszaken. In
het oorspronkelijk ontwerp van de grondwet, gemodelleerd naar de Iraanse grondwet van 1906, ontbrak
zo’n artikel. Dat moest herzien worden in een grondwettelijke vergadering in 1979. Door toedoen van
Khomeini werd de vergadering de naam "Raad van Deskundigen" gegeven. De drieënzeventig leden
tellende Raad van Deskundigen bestond uit 55 geestelijken; 50 van hen waren kandidaat van de
Islamitische Republikeinse Partij. Ze werden "verkozen" in een verkiezing verstoord door geweld,
intimidatie van kiezers en wijdverbreide fraude. De Raad wijzigde het concept op een zeer belangrijk
punt door het beginsel van het Voogdijschap van de Islamitische Jurist (Velayat-e Faqih) op te nemen, en
legde zodoende de basis voor een staat die door de Sjiitische geestelijkheid wordt gedomineerd.
Ondanks protesten van de MEK, dat het nieuwe staatkundige ontwerp ondemocratisch was en een
schending van de volkssoevereiniteit, stemde Khomeini in met het ontwerp en riep hij een referendum
uit. De stemming vond plaats, de MEK werd geboycot, en de grondwet werd aangenomen in oktober
1979 en later gewijzigd na de dood van Khomeini op 28 juli 1989.

De grondwet is herhaaldelijk bevestigd door Mousavi en Karroubi. 26 Op 1 januari 2010 heeft Mousavi een
verklaring afgelegd om zijn mening over verschillende problemen van het land in die tijd te
verduidelijken. Hij was vooral onvermurwbaar op het punt dat de Grondwet volledig moest worden
uitgevoerd, en dat elke eventuele verandering binnen dat kader moest blijven, dus gebaseerd op het
beginsel van Velayat-e Faqih.
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Hij zei: "Voordat ik mijn oplossing voor de huidige crisis bied, acht ik het gepast om het karakter te
onderstrepen van de Groene Beweging, die islamitisch en nationalistisch is, tegengesteld aan
buitenlandse overheersing en trouw aan de Grondwet."27
Hij heeft voluit in het openbaar verklaard dat "Volledige toepassing van de beginselen van de Grondwet
... het onomkeerbare en definitieve doel en de eis van de Groene Beweging" is.28 Hij heeft verder
verklaard: "De Groene Beweging, met haar inzet voor humane, ethische, religieuze en Iraanse beginselen
en fundamentele waarden, identificeert zichzelf als een zuiveraar en verbeteraar van de trend van de
Islamitische Republiek Iran in de jaren na de revolutie. Op deze basis doet zij inspanningen, binnen het
kader van de Grondwet en met respect voor de visie van het volk en zijn stem als doel."29
Mousavi’s maximale vraag voor verandering in de grondwet is geweest het verwijderen van het
bestaande verbod op het privébezit van tv-zenders (momenteel zijn alle Iraanse tv-zenders
staatsbedrijven), en het overdragen van de zeggenschap over de machten voor wetshandhaving van de
Opperste Leider naar de President.

Ondersteuning van de nucleaire optie
BBC News meldde dat Mousavi heeft geweigerd van het betwiste nucleaire programma van het
land terug te komen, waarbij hij zei dat het voor vreedzame doeleinden is. 30
Time Magazine interview, 12 juni 2009:
Met een verandering in de regering op komst: denk je dat er een verandering in de houding van
Iran kan komen over zijn nucleaire energieprogramma?

“Wij kunnen onze methoden veranderen. Met betrekking tot kernenergie zijn er twee punten. Een
daarvan is ons recht op het opwekken van kernenergie, daarover valt niet te onderhandelen. Het tweede
punt heeft te maken met de bezorgdheid over het misbruik van dit programma in de richting van
bewapening. Persoonlijk zie ik dit tweede deel, dat zowel technisch als politiek is, als onderhandelbaar.
We zullen niet accepteren dat ons land afgehouden wordt van het recht op kernenergie.”31
Volgens een IAEA-rapport uit 2007 heeft Mousavi ook een leidende rol gespeeld bij het tot stand brengen
van het omstreden nucleaire programma. Het rapport uit november 2007 32 schrijft dat de beslissing tot
het verwerven van centrifugetechnologie van het A.Q. Khan netwerk gemaakt werd door de Iraanse
organisatie voor atoomenergie en gesteund werd door de toenmalige premier Mousavi in 1987. In 2007
bezorgde Iran de IAEA een kopie van een “vertrouwelijke brief " tussen de AEOI en premier Mousavi van
5 maart 1987, waarin de voorzitter van de AEOI verklaarde dat de activiteiten met het Khan netwerk
"volledig vertrouwelijk moeten worden behandeld." De brief was deels bedoeld om de IAEA ervan te
verzekeren dat er geen enkele militaire organisatie bij het centrifugeprogramma was betrokken. Mousavi
gaf zijn goedkeuring aan het gebruik van de zwarte markt in Iran om het geheime gascentrifuge
programma voort te zetten.33
Mousavi’s stellingname met betrekking tot het nucleaire programma van het regime, het feit dat het
onder zijn premierschap in totale veronachtzaming van het NPV begon, zijn nastreven van de
kernwapenoptie tegen Irak in de achtjarige oorlog, 34 en zijn schorsingen, bedekkingstrategieën en
weigering om Iran niet-nucleair te verklaren, maken duidelijk dat hij in wezen streefde naar hetzelfde kat
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en muis spel dat het huidige regime speelt, in een tweesporenstrategie van pleiten voor vreedzaam
gebruik terwijl het land steeds de militaire optie na blijft streven

Oppositie tegen internationale sancties
Mousavi, de zogenaamde groene leiders en woordvoerders hebben herhaaldelijk, net als Teheran,
geprotesteerd tegen eventuele sancties die gericht waren op het straffen van het regime voorzijn
malafide gedrag. Terwijl Mousavi krokodillentranen huilde om de Iraanse mensen die lijden onder
sancties, maar tegelijk niet wilde erkennen dat uitgebreide commerciële banden met Teheran het regime
in staat hebben gesteld om miljarden dollars aan beveiligingstroepen, het nucleaire programma, export
van terrorisme en binnenlandse onderdrukking te besteden.
Het AFP meldde vanuit Teheran op 28 september 2009 dat, "Mir Hossein Mousavi maandag zei dat hij
zich verzet tegen sancties tegen Teheran, voorafgaande aan de besprekingen tussen de Islamitische
republiek en de wereldmachten over haar omstreden nucleaire programma. 'Wij zijn tegen eventuele
sancties tegen onze natie,' zei Mousavi in een verklaring op de hervormingsgezinde Rouydadnews
website."35

Ontkenning van mensenrechtenschendingen tegen de MEK en vijandigheid ten
opzichte van de MEK en regimeverandering
Zahra Rahnavard, de vrouw van Mir-Hossein Mousavi, over de MEK:
De MEK kan geen deel zijn van de Groene Beweging. Deze failliete politieke groepering maakt nu
wel belachelijke claims, maar Groene Beweging en de MEK hebben een muur staan tussen hen en
ons allemaal, inclusief mijzelf en mijn man, meneer Khatami en meneer Karroubi. Wij van de
Groene Beweging vinden geen van allen dat de MEK een deel van onze beweging uitmaakt.36

Zahra Rahnavard kan het wel goed hebben gehad over die muur, omdat de Groene leiders nooit de
verantwoordelijkheid hebben aanvaard voor hun heel specifieke en directe rol in de tragedie van de
massamoorden in de jaren ’80, de vele moorden, slachtpartijen en andere mensenrechtenschendingen,
en geweld dat zij tegen vreedzame MEK sympathisanten initieerden. Dat begon in 1979 tot 1981, en
verder vanaf 1981 in elke gevangenis en op iedere straat in heel Iran. Zoals al eerder beschreven in deze
studie, bleven de massamoorden van 1988 de Groene leiders achtervolgen en zij gaan door met het
ontwijken van de hoofdvraag: wat weten zij van die massamoorden en wat was hun rol? Dit zijn vragen
die zij eerst moeten willen beantwoorden voordat zij kunnen claimen dat ze hervormingen in Iran
steunen.

De opstand van 2009
“Verkiezingsuitslagen”
Op de ochtend na 12 juni 2009 verklaarde de Minister van Binnenlandse Zaken dat Mahmoud
Ahmadinejad de winnaar van de Presidentsverkiezing was. Er werd beweerd dat 24,5 miljoen
stemmers hem gekozen hadden boven drie andere kandidaten. 38,7 Miljoen hadden er gestemd, dus
hij had 63,8% van de stemmen.37
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Protesten en tegenaanvallen
De resultaten waren zelfs voor Iraanse standaarden verrassend, na 3 decennia van “gefabriceerde” –
frauduleuze – verkiezingen, en ontlokten protesten van tegenkandidaten, die de verkiezingen openlijk
bedrog noemden. De openlijke botsing van de facties van het regime leidden tot een splijting in de
politieke veiligheidskrachten, en dat zorgde voor ruimte voor het gewone publiek hun
ontevredenheid over en afkeer van het regime te uiten.
De regering stuurde de Basij, in burger geklede hufters die georganiseerd en getraind waren voor
straatgevechten en politieke onderdrukking, tot grote woede van het publiek, dat voor het eerst in
veel jaren met nog meer protesten reageerde. Belangrijke protesten vonden op belangrijke
gedenkdagen van het regime plaats, want de demonstranten kaapten deze dagen om extra hard en
massaal de straat op te gaan en te demonstreren.
18 September – Qods Dag, of Jeruzalem Dag
Op deze dag, die het regime elk jaar aanwendt om zijn terroristen in het buitenland te steunen,
riepen de demonstranten: “Niet voor Gaza, Niet voor Libanon, Ik sterf alleen voor Iran.”
In een artikel zei Lemonde.fr dat de geest van het volk veranderd was, dat ze nu de tegenaanval
openden tegen de Basij om hun vrienden te bevrijden, en dat het regime, dat deze maandenlange
protesten het hoofd moest bieden, steeds meer steun aan het verliezen was.38
4 November – verjaardag van de bezetting van de Amerikaanse ambassade
Op 4 november (13 Aban op de Iraanse kalender) gedenkt het regime de verjaardag van de bezetting
van de Amerikaanse ambassade en gijzeling in 1979. Tijdens de officiële ceremonie steken
regeringsaanhangers Amerikaanse vlaggen in brand om die bezetting te herdenken. Deze ceremonie
was op televisie en hoewel de autoriteiten het volk aanmoedigden om “Dood aan Amerika” te roepen,
riepen ze in plaats daarvan “Dood aan de dictator".39 Demonstranten riepen ook “Een groen Iran heeft
geen kernwapens nodig."40
7 December – Nationale Studentendag
Op 7 december (16 Azar op de Iraanse kalender), Studentendag in Iran, gingen mensen door heel Iran
protesteren, met de leus “dood aan de dictator”.
In het artikel “In Iran krijgen de protesten een radicale kleur”41 schreef New York Times:
Die boodschap is steeds meer gemeengoed geworden in de recente demonstraties, want de
demonstranten hebben duidelijk gemaakt dat hun doelwit niet alleen President Mahmoud
Ahmadinejad is, of de betwistte verkiezing die hem opnieuw aan de macht bracht in Juni, maar het
hele systeem van de Iraanse theocratie.
Tijdens de protesten van maandag was de rustige toon van veel eerdere protestbijeenkomsten
merkbaar verdwenen. Er was nergens een teken van oppositieleider Mir Hussein Mousavi, een
gematigde figuur die veranderingen binnen het systeem steunt, en maar weinig mensen droegen
de heldergroene kleur van zijn campagne.
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In plaats daarvan hadden de demonstranten, waarvan de meesten jong waren, het direct
gemunt op de Opperste Leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, waarbij ze in spreekkoren
riepen: “Khamenei weet dat zijn tijd voorbij is!” Ze droegen vlaggen waar het “Allah” symbool
— eraan toegevoegd na de revolutie van 1979 — afgehaald was. Het meest shockerend was
dat sommigen een portret van Ayatollah Ruhollah Khomeini, de vader van de revolutie, in
brand staken.

Volksprotesten gaan verder dan de doelen van de Groene Leiders
En zo gingen de demonstranten duidelijk verder dan wat Mousavi en Karroubi ermee voor
hadden, en dat was: de regering hervormen en, in Mousavi’s geval, het laten herleven van de
“gouden tijd van de Imam”, en dat was Khomeini.42
Hier was er een duidelijke scheiding tussen de wens van het volk tot regimeverandering en die
van de Groene leiders tot het handhaven van het “Systeem” en het laten rouleren van de factie in
de regering.

Ook van de partij willen zijn
De massale en voortdurende demonstraties voor verandering brachten veel Iraanse politieke
partijen en bannelingen die totnogtoe sceptisch over de val van het regime waren geweest en
hadden geprobeerd bruggen met het regime te bouwen, tot de conclusie dat een bepaalde mate
van verandering, zelfs al was het geen val van het regime, onvermijdelijk zou zijn. Dus naast de
binnen het regime opererende politieke partijen van de Groene leiders, werden er vele anderen
plotseling voor hun eigen belang ook “groen”. Dit waren ook heel bekende monarchisten,
geïsoleerde linkse groepjes, en zelfs proregime mensen in het Westen. Deel zijn van de "Groene
Beweging" zonder manifest, zonder identiteit, en zonder duidelijk beleid, was hip voor degenen
die vele jaren waren verondersteld irrelevant te zijn voor het Iraanse politieke spectrum.
Reza Pahlavi, de zoon van de Sjah, droeg op een dag in het Rockefeller Centrum in New York een
groene stropdas en een groene band om zijn hand om te laten zien dat hij “Groen”was.43
Bij degenen die ook Groen werden, zat Trita Parsi, hoofd van NIAC, die volgens documenten die werden
voorgelegd aan een hof in een lasterzaak die hij verloor, een lobbyist van het Iraanse regime is. Na vele
jaren van lobbyen daarvoor, zelfs met Ahmadinehjad als president, begon Parsi uit opportunistische
overweging nu het regime te kritiseren en zich uit te laten ten gunste van de “Groenen”.
Nóg zo’n individu was Hadi Ghaemi, een voormalig NIAC bestuurrslid.44 Ghaemi, die al jaren actief was in
NIAC, was eerst naar Iran gereisd om daar met de Iraanse overheid samen te werken, onder het mom
van samenwerken met NGOs als deel van een NIAC project. In 2004 werd in Teheran een gezamenlijke
workshop gehouden door de NIAC en Hamyaran, een mantelorganisatie van het Iraanse regime. Hadi
Ghaemi en Dokhi Fassihian vertegenwoordigden de NIAC.45 Ghaemi was ook de schrijver van een
demoniserend rapport over de PMOI in 2005 voor HRW, dat wijd en zijd gekritiseerd is vanwege zijn
methode, zijn enkel vertrouwen op telefoongesprekken met verschillende figuren die verondersteld
werden voor het Iraanse Ministerie van Inlichtingen te werken, en ook om zijn zwakke feitelijke
onderbouwing. Hoe dan ook, met zijn net nieuw opgerichte Campaign for Human Rights in Iran
introduceerde hij zich als onafhankelijk mensenrechtenadvocaat die sympathiek stond tegenover de
Groene Beweging. Hij kwam ook in beeld bij het programma “Week of Green” op YouTube, pratend
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over mensenrechten en de Groene Beweging. Wat ook interessant is: in zijn CV doet hij geen enkele
mededeling over zijn samenwerking met NIAC en zijn bezoek aan Iran.

Ashura, een breuk met de Groenen
Op 27 december 2009 escaleerde de zaak en de Veiligheidstroepen van de overheid openden het vuur
op de demonstranten, op de Sjiitische heilige dag van Ashura. Dit is een dag die symbool staat voor recht
en gerechtigheid, en waarop elke vorm van geweld verboden is. Een demonstrant in Teheran vertelde
ABC News over de telefoon: “Moslims vermoorden op Ashura is zoiets als christenen kruisigen met
Kerst."46 Het ABC News bericht vervolgde met:
In het kielzog van de dodelijkste protesten in zes maanden meldden reportages dat de Iraanse
overheid vandaag honderden demonstranten arresteerde en dat ze een klopjacht op
vooraanstaande oppositiefiguren begon.
In de felle demonstraties van zondag sloeg de menigte terug naar de veiligheidstroepen, viel ze de
oproerpolitie aan en stak ze haar motorfietsen en autobusjes in brand.
Eén videobeeld laat zien hoe veiligheidsagenten in een hoek van een winkelingang bij elkaar
stonden, smekend om genade.
De demonstraties verspreidden zich over verschillende steden door het land en door vele lagen van
de Iraanse samenleving.
Verschillende getuigen beschreven ook een menigte die meer gemengd was dan tevoren, een teken
dat de beweging zich uitbreidde vanaf de jonge gestudeerde stedelingen die totnogtoe de aanval
hadden geleid.
“De menigte bestond nu niet alleen maar uit mensen afkomstig uit een deel van de samenleving.
Het was nu jong en oud, godsdienstig en seculier”, zei deze demonstrant. “Het is duidelijk dat veel
mensen ongelukkig zijn met de regering.”
Zoals in verscheidene recente demonstraties verwensten de deelnemers het regime, niet alleen de
veelbesproken presidentsverkiezing van juni.

De Spiegel Online International berichtte47 :
De leuzen die zondag werden gebruikt, onderstrepen dat de demonstranten nog steeds uit zijn op
regimeverandering ondanks het gevaar. Lopend door de straten in Teheran, riepen duizenden: “We
zullen vechten, we zullen sterven, we zullen ons land heroveren.”

Op 28 december 2009 sprak Mohsen Kadivar, een voormalig aanhanger van Khomeini, die nu in
ballingschap in de VS woont en Mousavi promoot, met Spiegel Online. Wellicht als weerklank van de
zienswijze van Mousavi en Karroubi, adviseerde hij tegen sancties tegen het brute regime en hield hij vast
aan hervormingen; dat was beter dan regimeverandering.48
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De dag nadat het regime demonstranten had vermoord op Ashura, berichtte het Australische ABC News
dat Mousavi had gezegd: 49
MIR HOSSEIN MOUSAVI: “Noch Karroubi noch Khatami, zelfs niet mijn vrienden of ikzelf gaven
verklaringen uit vooraf aan Ashura. Niettemin kwamen de mensen terug en bewezen dat ze niet op
verklaringen wilden wachten.
ANNE BARKER: “Als uitweg uit de crisis heeft mr. Mousavi een vijf-punten-plan aan de regering
overhandigd voor politieke en sociale hervormingen. Maar hij zegt dat de Iraanse leiders
verantwoordelijkheid moeten nemen voor de crisis en dat ze moeten stoppen met het neerslaan
van de opstand. Hij heeft opgeroepen tot vrijlating van alle politieke gevangenen, transparantere
verkiezingswetgeving, erkenning van het recht op demonstratie en persvrijheid.

Het was duidelijk dat de demonstranten regimeverandering wilden en dat Mousavi nog steeds heel
diplomatiek probeerde te “hervormen”; dat zou het regime en de grondwet in stand houden.
In de tijd na Ashura arresteerde het regime honderden activisten. Veel MEK aanhangers die verslag
deden aan de satellietzender van het verzet, Simaye Azadi, werden gearresteerd, gemarteld en
sommigen geëxecuteerd.

De Groenen trekken zich terug
Misschien is er niets dat de onwil en onmacht van de “Groene” leiders en de meelifters van de zelfgeproclameerde Groene Beweging beter kan symboliseren dan de mislukte uitoefening van oppositie
voeren tegen het regime en staan voor je overtuigingen zonder er “een prijs voor te betalen”. Dat was
de demonstranten aanbevolen te doen door de Groene leiders in februari 2010.
In 2010 probeerden de Groene leiders demonstraties te organiseren voor de verjaardag van de
revolutie op 11 februari. Maar naast het feit dat de regering de boel neersloeg, wat ook gebeurd was in
alle vorige demonstraties, kwamen de protesten niet op de been. De Groene leiders vroegen de
demonstranten te infiltreren in de proregime menigte en dan naar voren te komen en enigszins te
protesteren met groene hoofddoeken. Ze redeneerden dat de mensen nog niet klaar waren een prijs
te betalen en ze overlegden over een “minder dure” weg die aantrekkelijker zou zijn voor de massa.
Maar hoe dan ook, de bittere waarheid was dat de mensen de prijs elke dag betaalden en dat de
Groene leiders zélf bang waren dat te doen.
Drie demonstranten die op 11 februari meededen, hebben geschreven:
Op een frisse morgen gingen wij drieën naar een groot plein in Teheran om mee te doen met de
anti-regeringsdemonstraties ter gelegenheid van de verjaardag van de revolutie op 11 februari
2010. Paradoxaal? Natuurlijk waren er daar miljoenen mensen aan het verzamelen: een bizarre,
heel gemengde boel van bijna twee grote groepen mensen, aanhangers en demonstranten,
naast elkaar lopend, elk een nerveuze trek op het gezicht. Er was een vonkje nodig om de hele
massa uit elkaar te slaan. Sommige kameraden die we daar toevallig zagen, hadden hetzelfde
gevoel: verloren en eenzaam. Zoals bij vorige demonstraties, hoopten we dat ergens, waar dan
ook sommige mensen een of andere demonstratie zouden hebben georganiseerd. We zwierven
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uren rond om ze te vinden, maar er gebeurde echt niets die dag. Op die dag is de verwarde
zwervende menigte van demonstranten door de overheid als hun aanhangers misbruikt.

De kloof tussen de regime-gebondenen die “Groene Leiders” waren geworden en de demonstranten
begon zichtbaar te worden toen de eerste demonstratie-uitroep “Waar is mijn stem?” vervangen
was door de uitroepen: “vrijheid, onafhankelijkheid, Iraanse republiek” en “weg met de dictator”.
Het niet meer bij elkaar passen van de roep van de groene leiders om een hernieuwde verkiezing en
een terugkeer naar de macht en de revolutionaire roep van het volk om het hele regime in te ruilen
voor een democratische overheid heeft geresulteerd in een terugtrekken en wegzinken van de
groenen.
De demonstratiebeweging van 2009 liet zien dat de massa bereid was offers te brengen voor een
nieuw tijdperk en leven, en om de bladzijde van dit regime om te slaan. Maar deze beweging voor
regimeverandering is gehinderd door de Mousavi’s en de Karroubi’s, die gevangen zaten in hun
verleden en begraven lagen onder de zwaarte van het meegewerkt hebben aan het despotisme, de
oorlog, de massamoorden en de vele gebroken beloften en verraad van het heersende regime.
In plaats van zelfcorrectie door met het verleden te breken, spraken de Groene leiders over een
terugkeer naar de tijd van Khomeini, een voortzetting van de Grondwet die de basis van het
godsdienstige despotisme vormt, en spraken ze over de noodzaak van verzoening met Khamenei
en zijn bondgenoten.

De rol van de PMOI in de opstand van 2009
De British Parliamentary Committee for Iran Freedom publiceerde in februari 2010 een feitelijke
beoordeling van de protestbeweging van 2009, met de titel “Iran, The Gathering Storm”. Dit
rapport laat zien dat de PMOI/MEK aanhangers die, in tegenstelling tot de “Groene leiders”, voor
regimeverandering hebben gepleit, de actiefste deelnemers en organisatoren van de
demonstraties waren.50 Hieronder aangehaald:
Tijdens het voortduren van de demonstraties in 2009 klaagden hoge ambtenaren van het
Iraanse regime, dat “de leuzen, verwoord door Massoud Rajavi... in de straten van Teheran
worden gehoord”, dat de “PMOI de Ashura-demonstraties leidde”, en dat “de aanwezigheid en
de rol van de PMOI in de recente gebeurtenissen, zeker op de dag van Ashura (27 december),
demonstreert dat een rationele en calculerende macht deze incidenten aan het orkestreren is”…
De daaropvolgende arrestatie van voorheen politieke gevangenen uit de jaren ’80 en het
opzetten van pseudo-rechtbanken om mensen te executeren op de beschuldiging van Mohareb
wegens banden met de PMOI, waren bedoeld om het aan de oppervlakte gekomen kolossale
potentieel voor regimeverandering te bedwingen. (Mohareb is Arabisch voor in oorlog zijn; dit
komt uit de Koran en duidt op personen die gezien worden als oorlog voerend tegen God).
Naast het door de PMOI georganiseerde ondergrondse netwerk, vormen de families van de
PMOI martelaren en politieke gevangenen een groot sociaal netwerk dwars door Iran. Er is
nauwelijks een buurt in Iran waarvan niet een of meer bewoners zijn geëxecuteerd of
verbannen of nu in Kamp Ashraf, thuisfront van de PMOI-leden in Irak, wonen.
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Daarom is er geen twijfel dat de PMOI en de coalitie van de Nationale Raad van Verzet van Iran
belangrijke spelers zijn in de ontwikkelingen in Iran….
Ahmad Alamolhoda, de gebedsleider van het Vrijdagsgebed in Mashhad, labelde de
dissidenten als Mohareb (oorlogvoerend tegen God) en zei dat de demonstranten gedirigeerd
werden door de grootste oppositiebeweging van Iran, de Iraanse Volksmojahedin
(PMOI/MEK).
Hij zei er specifiek bij: “De acties die op de dag van Ashura werden gevoerd, kunt u aanwijzen als
een echt geval van Moharebeh [oorlogvoeren tegen God]. De relschoppers riepen dezelfde leuzen
als die op de website van de Monafeqin [PMO] zijn gezet sinds 7 december (studentendag). Dus
de onrust op Ashura is door de PMOI gedirigeerd.”...
Op 28 januari 2010 berichtten staatsmedia dat de berechting van 5 gedaagden, beschuldigd van
Moharebeh, begonnen is. Volgens de ISNA was de aanklacht tegen een van hen: “1. Moharebeh
door middel van steun aan en banden hebben met de PMOI. 2. Maken van verbindingen met en
[deelnemen aan] samenzwering met de bedoeling misdrijven te begaan tegen de nationale
veiligheid in samenwerking met Sara, Rayhaneh en Mohsen [Blijkbaar haar contacten]. 3.
Meedoen in propaganda tegen het gevestigde gezag en tot steun aan de vijanden, PMOI, en
terroristen. 4. Het illegaal verlaten van het land.”
Volgens de aanklacht was de eis van de aanklager, de doodstraf, enkel gebaseerd op de
veronderstelde contacten met de PMOI en het meedoen aan “propaganda” ten gunste van de
PMOI en de “terroristen”. De beschuldiging van het illegaal verlaten van het land verwees naar
de reis van de aangeklaagde naar familieleden in Kamp Ashraf, thuisfront van 3400 PMOI-leden.
In de laatste jaren zijn veel Iraniërs veroordeeld tot lange gevangenisstraffen vanwege het
bezoeken van Kamp Ashraf en hun geliefden die daar verblijven. Er is een lijst van 150 mensen,
gearresteerd door het regime op verdenking van bezoek aan Ashraf, aan de VN geleverd...
De Iraanse staatsmedia en internationale nieuwsagentschappen hebben ook bericht over meer
arrestaties en doodvonnissen. Agence France Presse bijvoorbeeld, meldde: “Iran gaat spoedig
negen mensen die gearresteerd zijn bij de antiregeringsprotesten, bedoeld om het Islamitische
regime te breken, executeren”, zo berichtte Fars news agency dinsdag, een regeringsambtenaar
van justitie citerend. ‘De 2 geëxecuteerden en negen anderen die snel zullen worden
terechtgesteld, waren gearresteerd in de recente rellen en elk was gelieerd met
contrarevolutionaire bewegingen’, zo zei maandag laat onderofficier Ebrahim Raisi tegen een
vergadering in de heilige stad Qom. ‘Zij hebben deelgenomen aan rellen met het oogmerk
verdeeldheid te zaaien en het systeem omver te werpen’, zo voegde hij eraan toe.”51
Tijdens de zittingen van de door het regime opgezette pseudo-rechtbanken is de precieze
aanklacht zoals verwoord tegen de beklaagden niets meer dan: deelname aan demonstraties,
het maken van foto’s en videofilmpjes van de antiregeringsbijeenkomsten en het versturen
daarvan aan de PMOI en het verzenden van SMS-berichten die anderen uitnodigden mee te doen
in de demonstraties. Volgens een website die gelieerd is aan een regimefactie: “Onder de vijf
personen in de rechtszaal, samen met de drie van wie een deel van de rechtszaak is uitgezonden
door de staatstelevisie met het oog op het bezoeken van Kamp Ashraf en het maken van videoDe Groene Beweging in Iran
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opnames van demonstraties in Iran, bevond zich een stel van meer dan 50 jaar oud, van wie de
zoon in Ashraf woont, en van wie de broers van de man in de eerste jaren van de revolutie
geëxecuteerd zijn op beschuldiging van lidmaatschap van de PMOI-terroristengroepering.”52
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De “Groene Beweging” als politieke beweging vertegenwoordigt facties van het heersende establishment dat
binnen en buiten de regering is geweest sinds het begin van de Islamitische Republiek in Iran in 1979. De leden van
deze politieke klasse komen voornamelijk uit het Islamic Participation Front (Khatami), de Executives of
Construction Party (Rafsanjani), en de Mujahedin van de Islamitische Revolutie (Anti MEK militie). Alle hierboven
genoemden hebben vanaf het begin min of meer deelgenomen aan het veiligheidsapparaat, het politieke en het
economische establishment van het regime. Het onderlinge gevecht tussen deze facties en de andere heersende
dominante facties in het regime komt meer door verschillen over het delen van macht en het beheer van de
staatsinkomsten van Iran, dan door enig fundamenteel verschil met betrekking tot democratische rechten of
vrijheden.
Het absoluut heersen van de geestelijken
http://www.youtube.com/watch?v=O_FgMOizLQ8, zoals in veel clips getoond is, riepen demonstranten
“Dood aan Khamenei”, de Opperste Leider, aan wie Mousavi en de andere kandidaten die deelnamen aan de
verkiezing, geboden was absolute trouw te tonen, die gevergd werd door de grondwet van de Islamitische
Republiek Iran.
“Iranian poll rivals clash on live TV”, BBC News, 3 juni 2009,
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8080999.stm)
Nazila Fathi, “Iran President and Challenger Clash in Debate", New York Times, 3 juni 2009
(http://www.nytimes.com/2009/06/04/world/middleeast/04iran.html?_r=0)
http://www.youtube.com/watch?v=3XkHuFJNcPU, opgevraagd op 26 januari 2013
http://terrorism.about.com/od/iran/p/Iran2.htm
http://www.youtube.com/watch?v=DzCiSQj-MBM, opgevraagd op 26 januari 2013
http://www.guardian.co.uk/world/2010/sep/23/iran-iraq-war-anniversary
http://www.iranrights.org/english/document-97.php
http://www.iranrights.org/english/document-97.php
http://www.hafteh.de/?p=4559
http://www.amontazeri.com/farsi/khaterat/html/0560.htm
Pierre Tristam, “Profile: Mir-Hossein Mousavi, Iran’s Radical Turned Reformist”, About.com
Ibid.
Fredrik Dahl, “Mousavi's wife says brother jailed in Iran crackdown”, Reuters, 23 juli 2009
(http://mobile.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE56M1TH20090723?irpc=932). “Mousavi zei woensdag dat
hij spoedig een nieuw ‘handvest’ zou onthullen om de ‘verwaarloosde delen van de grondwet functioneel te
maken’. Hij benadrukte ook de noodzaak binnen de wet te blijven. ‘Wanneer we buiten het raamwerk van de
grondwet gaan, zouden we met een onbeheersbare anarchie te maken krijgen’, zei hij op zijn website.”
http://www.iranonline.com/iran/iran-info/government/constitution-8.html
“Is Mousavi a Reformer? Iranian Reform and Stagnation", Middle East Quarterly (Spring 2010): 77-80. “Zoals het
volgende document duidelijk laat zien, behoudt hij een stevig geloof in het Islamistische regime dat Iran bestuurt.
Er is helemaal geen hoop op dat wanneer Mousavi ooit aan de macht komt, hij meer zal doen dan een kleine
schoonmaak. De volgende samengevatte versie van Mousavi's speech op 20 juni 2009 maakt dit duidelijk en dient
als waarschuwing dat, zelfs wanneer hij gekozen zou zijn als president, het Westen geen vooruitgang kon
verwachten wat betreft een diepgaande en blijvende regimeverandering – De Redacteuren”
Pierre Tristam, a.w.
http://www.meforum.org/2702/is-mousavi-a-reformer
http://www.iran-press-service.com/articles_2000/dec_2000/montazeri_memories_131200.htm
http://www.fshahed.blogfa.com/post-120.aspx In deze brief bekritiseren Karroubi en twee andere geestelijken
Groot Ayatollah Montazeri sterk op het gebied van zaken waarin hij kritisch was tegen Khomeini en anderen in zijn
Islamitische Republiek. De brief is in het Farsi.
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Door Mehdi Karroubi samen met twee anderen ondertekende brief, waarin hij Groot Ayatollah Hossein-Ali
Montazeri veroordeelt voor het zich openlijk uitspreken tegen de massamoord op gevangengenomen dissidenten
in 1988.
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