
	  

	  

Verkiezing in Iran 
• Zonder	  vrijheid	  van	  meningsuiting	  en	  mensenrechten,	  zolang	  er	  politieke	  gevangenen	  

zijn	  en	  de	  activiteiten	  van	  politieke	  partijen	  niet	  vrij	  zijn,	  zolang	  het	  oorlogszuchtige	  
beleid	  van	  het	  regime	  in	  Syrië	  en	  Irak	  aanhoudt,	  en	  het	  regime	  bezig	  blijft	  met	  het	  
verkrijgen	  van	  nucleaire	  wapens,	  zal	  er	  niets	  veranderen	  

• Uit	  angst	  voor	  een	  volksopstand	  is	  de	  maskerade	  van	  de	  verkiezingen	  door	  de	  mullahs	  
snel	  in	  de	  eerste	  ronde	  afgewerkt	  met	  de	  absurde	  bewering	  dat	  72	  procent	  van	  de	  
kiezers	  gestemd	  heeft	  
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Mevr.	  Maryam	  Rajavi,	  de	  gekozen	  voorzitter	  van	  de	  Nationale	  Raad	  van	  Verzet	  van	  Iran,	  zei	  
over	  de	  maskerade	  van	  de	  presidentsverkiezingen	  van	  de	  mullahs	  het	  volgende:	  "Om	  een	  
volksopstand	  en	  een	  herhaling	  van	  de	  gebeurtenissen	  van	  vier	  jaar	  geleden	  te	  voorkomen,	  
heeft	  het	  regime	  deze	  schijnvertoning	  snel	  in	  de	  eerste	  ronde	  afgewerkt.	  En	  in	  lijn	  met	  hun	  
gebruikelijke	  praktijken	  werd	  het	  aantal	  stemmen	  met	  vier	  tot	  vijf	  vermenigvuldigd	  in	  de	  
donkere	  kamer	  genaamd	  "de	  ruimte	  voor	  het	  tabellarisch	  groeperen	  van	  de	  stemming"	  op	  het	  
ministerie	  van	  Binnenlandse	  Zaken,	  waarbij	  beweerd	  wordt	  dat	  72	  procent	  van	  de	  
kiesgerechtigden	  deelnam	  aan	  deze	  onwettige	  verkiezingen.	  

Dat	  mullah	  Rowhani,	  iemand	  die	  al	  vanaf	  het	  begin	  medeplichtig	  is	  aan	  de	  misdaden	  van	  het	  
regime,	  'gematigd'	  	  is	  gelooft	  niemand.	  Zijn	  rol	  bij	  het	  bombardement	  van	  de	  basis	  van	  de	  
PMOI	  in	  1990,	  alsmede	  het	  op	  hen	  afvuren	  van	  1.000	  raketten	  op	  18	  april	  2001,	  valt	  niet	  te	  
ontkennen.	  Zonder	  vrijheid	  van	  meningsuiting	  en	  mensenrechten,	  zolang	  er	  politieke	  
gevangenen	  zijn	  en	  de	  activiteiten	  van	  politieke	  partijen	  niet	  vrij	  zijn,	  zolang	  het	  
oorlogszuchtige	  beleid	  van	  het	  regime	  in	  Syrië	  en	  Irak	  aanhoudt,	  en	  het	  regime	  bezig	  blijft	  met	  
het	  verkrijgen	  van	  nucleaire	  wapens,	  zal	  er	  niets	  veranderen.	  De	  leiders	  van	  het	  regime	  zijn	  er	  
volledig	  van	  overtuigd	  dat	  elke	  grote	  verandering	  in	  dit	  beleid	  zou	  leiden	  tot	  de	  omverwerping	  
van	  het	  regime	  in	  zijn	  geheel.	  

Rowhani,	  die	  16	  jaar	  secretaris	  van	  de	  Opperste	  Nationale	  Veiligheidsraad	  van	  het	  regime	  was,	  
is	  een	  van	  de	  oprichters	  van	  een	  eenheid	  genaamd	  het	  "Strijdlustige	  Geestelijke	  
Genootschap",	  dat	  connecties	  heeft	  met	  Khamenei.	  Hij	  is	  momenteel	  Khamenei's	  



	  

vertegenwoordiger	  bij	  de	  Hoge	  Nationale	  Veiligheidsraad.	  Hij	  is	  ook	  lid	  van	  de	  Raad	  van	  
Noodzakelijkheid	  van	  het	  regime,	  lid	  van	  de	  Assemblee	  van	  Experts	  van	  de	  mullahs,	  en	  
directeur	  van	  het	  Strategisch	  Onderzoek	  Centrum	  van	  de	  mullahs.	  

Rowhani	  onderstreepte	  onlangs	  nog	  dat	  hij	  het	  afgelopen	  decennium	  de	  Europese	  trojka	  om	  
de	  tuin	  heeft	  geleid	  teneinde	  het	  nucleaire	  wapenprogramma	  van	  het	  regime	  te	  kunnen	  laten	  
doorgaan.	  

Op	  14	  juli	  1999	  zei	  hij	  tijdens	  het	  juli-‐oproer:	  "het	  beledigen	  van	  Khamenei	  is	  het	  beledigen	  van	  
Iran,	  de	  islam,	  de	  moslims,	  de	  grondwet,	  en	  van	  hen	  die	  Iran	  erkennen	  als	  de	  hoogste	  
besluitvormer	  voor	  de	  islamitische	  wereld.	  In	  welk	  land	  worden	  deze	  oproerbewegingen	  
getolereerd?	  De	  demonstranten	  zijn	  van	  veel	  te	  laag	  allooi	  om	  hen	  te	  kenmerken	  als	  
omverwerpers	  (van	  het	  regime)	  ...	  Gisteravond	  is	  de	  beslissende	  order	  afgegeven	  om	  elke	  actie	  
van	  deze	  elementen	  streng	  te	  onderdrukken."	  

De	  presidentsverkiezingen	  van	  de	  mullahs,	  die	  waren	  begonnen	  met	  het	  uitschakelen	  van	  Ali	  
Akbar	  Hashemi	  Rafsanjani	  en	  vervolgd	  werden	  met	  het	  belachelijke	  debat	  van	  de	  acht	  
kandidaten	  en	  grootschalige	  verkiezingsfraude,	  tonen	  weer	  de	  noodzaak	  aan	  van	  een	  andere	  
optie,	  die	  al	  sinds	  lange	  tijd	  door	  het	  Iraanse	  verzet	  wordt	  geboden.	  De	  enige	  oplossing	  voor	  
een	  wijziging	  van	  het	  regime	  ligt	  bij	  het	  Iraanse	  volk	  en	  hun	  georganiseerde	  verzet	  en	  bij	  steun	  
aan	  het	  enige	  democratische	  alternatief	  voor	  het	  regime.	  

Ongetwijfeld	  zullen	  Ali	  Khamenei's	  zogenaamde	  'heldhaftige	  elementen'	  en	  loze	  show	  -‐
overwinning	  geen	  lang	  leven	  beschoren	  zijn	  en	  de	  onderlinge	  strijd	  tussen	  de	  facties	  tijdens	  de	  
ondergang	  van	  het	  theocratische	  regime	  zal	  in	  een	  andere	  vorm	  op	  volle	  kracht	  doorgaan.	  

	  

Hieronder	  enkele	  eerdere	  banen	  van	  Rowhani	  bij	  de	  religieuze	  dictatuur	  die	  in	  Iran	  heerst:	  

1. 16	  jaar	  secretaris	  van	  de	  Opperste	  Nationale	  Veiligheidsraad	  	  

2. 13	  jaar	  Adviseur	  Nationale	  Veiligheid	  van	  de	  president	  (1989-‐1997	  en	  2000-‐2005)	  

3. Plaatsvervangend	  opperbevelhebber	  van	  de	  krijgsmacht	  van	  het	  regime	  (1987-‐1988)	  

4. Lid	  van	  de	  Hoogste	  Raad	  van	  Defensie	  van	  het	  regime	  (1982-‐1988)	  

5. Lid	  van	  het	  Logistieke	  Hoofdkwartier	  van	  de	  Centrale	  Raad	  van	  Oorlog	  (1982-‐1988)	  

6. Opperbevelhebber	  van	  de	  Luchtmacht	  van	  het	  regime	  (1985-‐1991)	  



	  

7. Hoofd	  van	  het	  Uitvoerend	  Comité	  voor	  het	  Hoofdkwartier	  Oorlogslogistiek(1986-‐1988)	  

8. Hoofd	  van	  het	  IRGC	  Hoofdkwartier	  Khatam	  al-‐Anbia	  (1985-‐1987)	  

9. Vijf	  termijnen	  lid	  van	  het	  parlement	  van	  het	  regime	  	  

10. Hoofd	  van	  de	  Parlementaire	  Commissie	  Defensie	  van	  het	  regime	  (tijdens	  de	  eerste	  en	  de	  
tweede	  termijn	  van	  het	  parlement)	  

11. Vice-‐voorzitter	  van	  het	  Parlement	  van	  het	  regime	  en	  chef	  van	  de	  Commissie	  
Buitenlandse	  Zaken	  van	  het	  Parlement	  (tijdens	  de	  vierde	  en	  vijfde	  termijn	  van	  het	  
parlement)	  

	  

	  

	  


