Over het karakter van de People’s
Mojahedin van Iran (PMOI)
VRIJDAG, 13 MAART 2009

Leidster Iraanse oppositie (Brussel)
13/03/3009 - De Iraakse ambassadeur van de VN maakte in zijn interview met
“The Bulletin” wat opmerkingen over de aanwezigheid van de leden van de People’s
Mojahedin Organization of Iran (PMOI) in Irak, dat allesbehalve een relevante realiteit
was.
(Het Bulletin, feb. 27). De PMOI is de Iraanse hoofdoppositiebeweging en het centrale
lid van de Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI), de democratische coalitie van
Iraanse oppositie.
Kamp Ashraf is 22 jaar de hoofdverblijfplaats voor de PMOI-leden in Irak. Thans
wonen 3500 PMOI-leden daar. In deze periode heeft niemand, behalve het religieuze
regime en zijn agenten in Irak voor uitwijzing van de PMOI uit Irak gepleit.
Terwijl de geachte ambassadeur geen redenen noemde waarom de PMOI-leden Irak
zouden moeten verlaten, heeft de Opperste Leider Ali Khamenei van het religieuze
regime op 28 februari in een ontmoeting met de Iraakse president in Teheran alle
overwegingen terzijde gezet en voor de eerste keer erkend via de Iraanse
staatsmedia dat er een wederzijdse overeenkomst tussen het Iraanse regime en de
Iraakse regering was om de PMOI leden uit Irak te verdrijven.
Op een brutale wijze en alsof Irak van de mullahs is, zei Dhr. Khamenei: "De
wederzijdse overeenkomst aangaande de uitwijzing van de Mojahedin uit Irak … moet
uitgevoerd worden en wij wachten er op". Zulke openbare uitlatingen die hij over de
"uitwijzing van de PMOI uit Irak en de sluiting van Ashraf" doet, bewijst de
onbeschaamde bemoeienissen van de mullahs in Iraakse zaken en bewijst hoe de
Iraakse regering op brutale wijze onder druk wordt gezet.
De aanwezigheid van de PMOI in Irak, als een democratische, progressieve,
verdraagzame en antifundamentalistische moslimbeweging, fungeert als een
belangrijk struikelblok tegen de export van het Islamitische fundamentalisme door
het religieuze regime naar Irak. Het is interessant dat ondanks de strategische
investeringen van de mullahs en bestedingen van miljarden dollars in de afgelopen
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zes jaar, sinds de val van de voormalige Iraakse regering, de mensen van Irak het
beleid van de mullahs om een afhankelijke regering in dat land te vestigen hebben
afgewezen. De zware nederlaag van de pro-mullahs elementen in de recente
provinciale verkiezingen in Irak, was het beste bewijs voor dit feit.
Ondanks grote investeringen van het mullahs regime heeft de meerderheid van de
Iraakse mensen hun steun voor de voortdurende aanwezigheid van de PMOI in Irak
uitgedrukt. Meer dan 5,2 miljoen Irakezen hebben in juni 2006 en 3 miljoen sjiieten
in juni 2008 vooral van het Zuiden, gezamenlijk een verklaring ondertekend waarin
zij de interventies van het religieuze regime in Irak hebben veroordeeld en de
noodzaak van de aanwezigheid van de PMOI in hun land hebben herhaald.
Ashraf inwoners zijn "beschermde personen" onder de Vierde Conventie van Genève
en elke vorm van gewelddadige overplaatsing of uitzetting van deze individuen is een
grove schending van hun recht op grond van de juridische bescherming en is een
onbeschaamde inbreuk op de internationale wetgeving en conventies inclusief de
internationale humanitaire wet, internationale wetgeving, recht op politiek asiel en
principe van non-refoulment. De Internationale mensenrechtenorganisaties, inclusief
Amnesty International, hebben tegen zo'n actie gewaarschuwd.
Meer dan 120.000 leden en aanhangers van de PMOI zijn in de afgelopen 27 jaren
geëxecuteerd. Sommige van deze slachtoffers waren zo jong als 13 jaar oud die
alleen vanwege het lezen van een PMOI folder werden geëxecuteerd. Op een fatwa
(godsdienstige decreet) door Khomeini werden meer dan 30.000 politieke
gevangenen, die hun veroordelingen hadden uitgezeten in een periode van enkele
weken in 1988 afgeslacht. Honderdduizenden mensen zijn gevangengenomen als
politieke gevangenen, die aan meer dan 70 soorten folteringen werden blootgesteld.
De VN heeft in 55 resoluties de grove schending van de basisrechten van Iraniërs
door het religieuze regime veroordeeld.
Deze trend is onverminderd doorgegaan. Op 30 oktober 2008 werd Abdolreza Rajabi,
een lid van de PMOI na acht jaar gevangenschap onder martelingen gedood.
De mullahs tonen zelfs geen genade voor de verwanten van de bewoners van Ashraf.
In de afgelopen weken zijn tientallen verwanten van Ashraf inwoners gearresteerd bij
de nachtelijke aanvallen op hun huizen door agenten van het beruchte Ministerie van
Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MOIS). Zij zijn het slachtoffer van brute folteringen
en dwangmiddelen geweest. Op 17 januari jl. werden tientallen verwanten van Ashraf
inwoners, onder wie een moeder van 80 jaar oud, in de luchthaven van Teheran
gearresteerd toen zij op het punt stonden hun geliefden in Ashraf te bezoeken. Zij
werden naar de beruchte Evin gevangenis van Teheran overgebracht.
Terwijl Khamenei benadrukte dat andere landen niet bereid zijn de PMOI-leden op te
nemen, zal hun uitwijzing uit Irak en uitlevering aan het religieuze fascisme van Iran
hun directe afslachting betekenen.
De eis van de Opperste Leider van het Iraanse regime om Ashraf te sluiten en de
uitdrukking van zijn frustratie over de verwijdering van de PMOI van de terroristische
lijst van de EU, zijn heldere aanwijzingen van het wankelende regime. Vooral na de
recente moedige opstanden van de universiteitsstudenten in Iran, o.a. protesten van
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de studenten van de Polytechnische Universiteit van Teheran, die de slagzinnen van
Ashraf inwoners hebben gebruikt, tonen de angst van de mullahs voor de steeds
groeiende steun voor de oppositie door de Iraanse jeugd en studenten.
Bron: The bulletin, door Shahin Gobadi (Lid van de Commissie Buitenlandse Zaken
van de Nationale Raad van Verzet van Iran).
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