
Exclusief rapport: 48e Amerikaanse vicepresident Mike Pence 
ontmoet Maryam Rajavi van NCRI, bezoekt Ashraf 3 in Albanië  

Op donderdag 23 juni 2022 bezochten de 48
e
 Amerikaanse vicepresident Mike Pence en zijn vrouw Karen Pence 

Ashraf 3, de residentie van duizenden leden van de Mujahedin-e-Khalq-organisatie in Albanië. 

Mevrouw Maryam Rajavi, verkozen president van de Nationale Raad van Verzet van Iran, verwelkomde de 

vicepresident en zijn vrouw in het Ashraf 3-museum, waar ze de heer Pence door de 120-jarige geschiedenis van de 

strijd van de Iraniërs voor vrijheid en democratie leidde. 

Daarna woonden de heer en mevrouw Pence een grote bijeenkomst van leden van het Iraanse verzet bij en spraken 

sterke woorden uit van steun voor de strijd en de offers die deze mensen hebben gebracht gedurende de vier 

decennia durende strijd tegen de klerikale dictatuur in Iran. 

 

"Ik heb meer dan 5.000 mijl van mijn huis in Indiana gereisd om hier vandaag te zijn, omdat we een 

gemeenschappelijke zaak delen: de bevrijding van het Iraanse volk van decennia van tirannie en de wedergeboorte 

van een vrij, vreedzaam, welvarend en democratisch Iran. Bedankt allemaal om sterk te staan in de naam van de 

vrijheid", verklaarde vicepresident Pence. 

"Vandaag roepen we de regering Biden op om zich onmiddellijk terug te trekken uit alle nucleaire 

onderhandelingen met Teheran, steun uit te spreken voor de georganiseerde oppositie in Iran en duidelijk te maken 

dat de Verenigde Staten en onze bondgenoten nooit zullen toestaan dat Iran kernwapens verkrijgt. 

Ik kan met zekerheid zeggen dat het Amerikaanse volk achter je staat en werkt voor vrijheid in Iran. Het 

Amerikaanse volk steunt uw doel om een seculiere, democratische, niet-nucleaire Iraanse republiek te vestigen die 

zijn rechtvaardige bevoegdheden ontleent aan de instemming van de bevolking. 

Vandaag sluit ik me bij u aan en beloof ik dat zijn misdaden niet ongestraft mogen blijven. Ebrahim Raisi is het 

niet waard om het grote volk van Iran te leiden. Hij moet uit zijn ambt worden gezet door het volk van Iran – en hij 

moet worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid en genocide die hij dertig jaar geleden en sindsdien 

elke dag heeft gepleegd. 

Vandaag is de verzetsbeweging in Iran nog nooit zo sterk geweest. Het was inspirerend voor mij vandaag om meer 

te leren. Verzetseenheden in Iran zijn het centrum van hoop voor het Iraanse volk. Ze zijn een motor voor 

verandering van binnenuit tijdens de opstanden en aanhoudende protesten. En elke dag is het duidelijk dat ze 

sterker worden, terwijl het regime zwakker wordt. 



Vandaag zijn leraren, arbeiders en gepensioneerden moedig de straat opgegaan. Protesten die vroeger geïsoleerd en 

sporadisch waren, verspreidden zich snel naar meerdere steden. Hoop is een vlam in het hart van vrijheidslievende 

mannen en vrouwen, en die vlam brandt helderder dan ooit tevoren dankzij jullie allemaal. Ik kwam hier om 

gewoon te zeggen: we staan ondubbelzinnig aan de kant van het Iraanse volk. 

Uw verzetseenheden, inzet voor democratie, mensenrechten en vrijheid voor elke burger van Iran. Maryam Rajavi's 

Tienpuntenplan voor de toekomst van Iran zal de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering en de 

vrijheid voor elke Iraniër om zijn gekozen leiders te kiezen garanderen. 

Het regime in Teheran wil de wereld wijsmaken dat de Iraanse demonstranten ook terug willen naar de dictatuur 

van de sjah. Maar we zijn niet in de war door hun leugens. 

De dag zal komen dat de ayatollahs hun ijzersterke greep op Iran en haar volk loslaten. Een nieuwe glorieuze dag 

zal aanbreken en een mooie toekomst zal beginnen, die een tijdperk van vrede, welvaart, stabiliteit en vrijheid 

inluidt voor de goede mensen van Iran en de wereld," besloot vicepresident Mike Pence. 

 

Mevrouw Rajavi verwelkomde en uitte dankbaarheid namens het Iraanse verzet en vertelde vicepresident Mike 

Pence: "Vandaag is de wereld er getuige van dat de omstandigheden rijp zijn voor verandering in Iran en dat 

mensen klaar zijn voor verandering. In het hele land breken steeds heviger protesten uit. Aan de andere kant heeft 

het regime geen ander antwoord dan de repressie, executies of martelingen in zijn gevangenissen op te voeren. Het 

volk van Iran heeft het recht om zich te verzetten, net als de onafhankelijkheidsoorlog in Amerika. De moellahs 

hebben ons land bezet. Mensen scanderen nu: ‘Onze vijand is hier; ze liegen als ze zeggen dat het Amerika is.’ 

Het Iraanse verzet gaf een historisch voorbeeld: het verzet van een natie kan de loop van de geschiedenis naar 

vrijheid veranderen. Externe voorwaarden zijn alleen effectief wanneer een strijdmacht op de grond bereid is de 

prijs te betalen. In het afgelopen jaar voerden de MEK-verzetseenheden in Iran meer dan 2.350 campagnes uit 

tegen de repressie die de weg vrijmaakte voor opstanden in ons hele land. 

Door de scheiding van religie en staat te bevorderen, is dit alternatief een oplossing om democratie in Iran te 

vestigen en een obstakel voor islamitisch fundamentalisme in de hele regio. Het regime van de moellahs heeft alles 

in het werk gesteld om deze waarheid te verdoezelen. Het demoniseren van het Iraanse verzet, het censureren van 

zijn nieuws en het ontkennen van zijn steun van de bevolking zijn allemaal bedoeld om de waarheid te verdoezelen. 

Nu alle illusies over enige hervorming binnen het regime in Iran zijn verdwenen, investeren de moellahs in een 

niet-bestaande sjah om de opstanden af te leiden. 



De machthebbers in Teheran bevinden zich op hun zwakste punt. Ze worden geconfronteerd met de Iraanse 

volksopstanden voor verandering. We kunnen en moeten Iran, het Midden-Oosten en de wereld bevrijden van het 

kwaad van nucleaire moellahs. De opstand van november 2019, met zijn opstandige steden en het Leger van de 

Vrijheid, wees de weg. 

Vandaag de dag ziet de wereld duidelijk dat het beleid van appeasement van de moellahs heeft gefaald. Dit is een 

regime dat een bom geeft aan zijn diplomaat om de bijeenkomst van het Iraanse verzet op te blazen waar 

honderden vooraanstaande internationale persoonlijkheden aanwezig waren. 

Het dossier van het Iraanse regime over mensenrechtenschendingen en terrorisme, met name de slachting van 

politieke gevangenen in 1988, en het hardhandig optreden tegen demonstranten in november 2019, moet worden 

doorverwezen naar de VN-veiligheidsraad en de leiders van het regime moeten worden vervolgd voor het plegen 

van genocide en misdaden tegen de menselijkheid. 

Als het regime niet van plan was oorlogen uit te lokken, zou zijn conventionele leger hebben volstaan. Daarom 

moet de Revolutionaire Garde (de IRGC) worden ontmanteld. 

Net als Oekraïne verdienen het Iraanse volk en zijn verzet internationale erkenning en steun. De oorlog van de 

opstandige jongeren van Iran tegen de terroristische IRGC om het regime omver te werpen, moet worden erkend," 

concludeerde de door de NCRI gekozen president. 
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