Iran, het aftellen is begonnen
Zondag 4 maart ’18
Door Struan Stevenson

Korte samenvatting
Dit rapport belicht de grote betekenis van de opstand in Iran, die startte op 28 december 2017. Het
laat zien hoe miljoenen gewone Iraniërs dapper hun leven riskeerden door deel te nemen aan
massale openbare protesten tegen het onderdrukkende theocratische regime, dat aan de macht is
gebleven in Iran gedurende de laatste 39 jaar. De wijdverbreidheid van deze demonstraties is er nog
eerder geweest. Mensen zijn in zo’n 140 steden in heel Iran de straat opgegaan.
Demonstranten riepen “Dood aan Khamenei”, “Dood aan Rouhani”, “Hervormers, mensen van de
harde lijn, het spel is nu voorbij”, “Dood aan de Islamitische Republiek” en “Schande over u,
Mullah’s”. dit heeft laten zien dat dit een opstand is tegen het regime als zodanig. Hun kreten als
“Geen Gaza, geen Libanon, mijn leven voor Iran, dood aan de Hezbollah”en “Laat Syrië, denk in
plaats daarvan aan ons” hebben getoond dat zij het zat zijn dat hun welvaart wordt geplunderd door
het voeren van oorlogen met aanhangers en terroristen in het Midden Oosten.
Zoals altijd hebben veel Westerse media ofwel de opstand helemaal niet gerapporteerd, ofwel ze
hebben aanvankelijk gemeld dat de massale demonstraties gingen over de slechte economische
situatie van Iran. De Westerse media hebben grotendeels de lijn van Obama en de EU aangehangen
die gebaseerd was op verzoeningsbeleid. Dat beleid was gebaseerd op de zienswijze dat het
theocratische regime in Iran een bondgenoot zou zijn, en dat maakte het moeilijk voor hen te
begrijpen waarom de 80 miljoen gevangenzittende burgers van Iran mogelijk in opstand zouden
komen en regeringsverandering eisen.
De Obama / EU as en haar aanhangers in de media hebben consequent Iran’s rol als ’s werelds
voornaamste terreursponsor en zijn voortgaande en dodelijke mars naar de hegemonie in het
Midden Oosten ontkend, een fenomeen dat nu openlijk wordt erkend door de nieuwe regering in
Amerika. De Westerse media ,die juichten over Obama’s rampzalige nucleaire accoord als
fantastische doorbraak, negeerden het feit dat de voorwaarden van deze deal nog steeds de
Islamitische Republiek in staat zullen stellen tot uitgroeien naar een volledig bewapende
kernmogendheid binnen 12 tot 15 jaar, in staat tot het uitvoeren van zijn vaak herhaalde dreiging
Israel van de kaart te vegen.
De Obama / EU-as negeerde zelfs de meevaller van 150 miljard dollar in de voorwaarden van de deal,
die het theocratische regime in staat heeft gesteld tot het verdubbelen van de financiering van
Bashar al-Assad’s wrede burgeroorlog in Syrië, de genocide die de Soennieten in Irak uitroeide, de
moorddadige Houthi rebellen in Jemen en de terroristische Hezbollah in Libanon. Maar het ergste
van dat alles: de Obama / EU as en zijn supporters hebben de al zo lang lijdende bevolking van Iran in
de steek gelaten en verraden, dat onderworpen is geweest aan tientallen jaren van middeleeuwse
wreedheid.
Dit rapport ontrafelt de verbreidheid van de massa demonstraties en laat het dodelijke neerslaan
door het regime zien, de martelingen en de dood van gevangenen die gearresteerd werden tijdens
de protesten en de rol van sociale media en de cyber oorlogsvoering tijdens de opstand. Het verslag
laat zien hoe toegevingen door leiders binnen het regime hebben laten zien hoe bang en kwetsbaar
het regime is voor verandering, en hun erkenning van de rol en de groeiende steun voor de grootste
democratische oppositiebeweging – de Iraanse Volks Mojahedin (PMOI/MeK).
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Het rapport eindigt met de duidelijke visie dat het klerikaal regime nu op zijn laatste benen loopt en
dat zijn val onvermijdelijk is, het toont de eerst volgende noodzakelijke stappen voor het herstel van
de vrede, de democratie, mensenrechten en rechten voor vrouwen in Iran, en dat de daders van de
misdaden tegen de menselijkheid en internationale terreur voor de rechter van het internationaal
strafhof moeten worden gebracht.

Mensen komen samen om te protesteren tegen hoge kosten voor levensonderhoud in Teheran op 30
december 2017 (Anadolu Agency/Getty Images)
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1. De opstand
i. Neergang en val van de Islamitische Republiek Iran
De neergang en de val van de Islamitische Republiek Iran is een spektakel waar 80 miljoen verarmde
Iraniërs ongeduldig op zitten te wachten, alsook een wereld die gefrustreerd is door tientallen jaren
dreiging, terreur en oorlogen van aanhangers. Tekens van de komende ineenstorting van het
theocratisch regime zijn duidelijk waarneembaar. De scheuren zijn er al. Opperste Leider ayatollah Ali
Khamenei haat het Westen, hij haat Soennieten, hij haat Saoedi-Arabië, hij haat religieuze
minderheden van allerlei soort en hij is degene die in Iran alle touwtjes in handen heeft, want, zegt
hij, hij krijgt zijn aanwijzingen direct van God zelf.
Susan B. Anthony, de beroemde Amerikaanse sociale hervormster en activiste voor vrouwenrechten,
zei: “Ik wantrouw mensen die zo goed weten wat God van hen wil, omdat ik besef dat het altijd
overeenkomt met hun eigen wensen”. Haar uitspraak zou precies op Khamenei en de mullah’s die
Iran besturen van toepassing zijn. Hun beleid van Velayat-e-faqih, ofwel absolute macht van de
geestelijkheid, staat hen toe elke gruwel, elke middeleeuwse marteling, elke openbare executie, elke
terreurdaad te rechtvaardigen als “de wil van God”. 39 jaren lang, sinds ayatollah Ruhollah Khomeini
de Iraanse revolutie kaapte in februari 1979, heeft het klerikale regime Iran bestuurd met een ijzeren
vuist, vrijheid en recht onderdrukkend, mensenrechten misbruikend, vrouwenrechten schendend en
terreur exporterend.
Een groeiende golf van protesten gedurende vele maanden in het land veroorzaakte een wrede
reactie door de autoriteiten van de clerici. Onderkennende de grote “dreiging”, getoond door de
demonstraties en de massale protesten door onderwijzers, vrachtwagenchauffeurs,
fabrieksarbeiders, straatverkopers en vakbondslui, zei Khamenei tegen een vergadering van
veiligheidsofficieren in 2016 dat meer onderdrukkende maatregelen door het land heen een “hoge
prioriteit” moesten krijgen. high priority.
Zevenduizend extra agenten in burger, de zogenoemde morality police, werden alleen al in
Teheran gestationeerd om vrouwen lastig te vallen die werden beschuldigd van slecht gesluierd zijn
en van andere zaken op moreel terrein. Inbreken in de sociale media en bij de pers was ook een
order. Vrouwen die onjuist gesluierd waren, kregen gif in hun gezicht gegooid in steden in Iran, maar
de daders werden nooit voor de rechter gebracht. Hun misdaden werden openlijk gesteund door het
regime.
In september en oktober 2017 vonden al dozijnen protesten plaats door mensen van wie de
spaartegoeden waren verdwenen door de handelingen van verschillende financiële instellingen, die
later allemaal bankroet bleken te zijn. Deze instellingen hadden allemaal banden met instanties van
de staat. Een van de grootste was de Caspian Financial Institution en die behoorde tot het IRGC. Een
typisch geval van die demonstraties waren de protesten in de straten van Ahwaz op de avond van 24
oktober 2017. Een grote groep van voornamelijk vrouwen verzamelde zich voor een gebouw van het
Melal Instituut, een bank aan de Simetri Avenue in Ahwaz, en stak het in brand; alle spullen werden
verbrand. De volgende dag was er een grote demonstratie bij het gouvernement van de overheid. De
demonstranten protesteerden tegen de aanwezigheid van het regime in Syrië en tegen het doden
van dat volk met het geld en de rijkdom van de Iraniërs, en ze protesteerden tegen de regering van
de mullah’s. zij riepen: “Laat Syrië, denk aan ons”, “Dood aan Rohani”, “Rohani, dit is de laatste
waarschuwing”.
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Meer van zulke protesten in 2017 waren optochten bij de Valiasr Kredietverstrekker in Teheran, waar
mensen zich verzamelden voor het departement van landbouw en teruggave van hun deposito
eisten. Personeel van het internationaal 5-sterren Hotel Hormoz in Bandar Abbas demonstreerden
vanwege niet uitbetaald salaris, chauffeurs van olietankers in Arak, arbeiders van Mianeh-Maragheh
Spoorweg, medewerkers van Choub meubelmakerij in Kish en de bewoners van het Sayyad Shirazi
District 2 van de gemeente Kerman in Teheran protesteerden over het tekort aan water, gas en licht
en andere stadsvoorzieningen.
De publieke onrust nam toe. Welzijnsverstrekkingen waren bruut afgesloten, voedselprijzen bleven
stijgen, de zwarte markt rukte op. Terwijl de leiders een luxe leven leidden, groeide de woede onder
de arme bevolking. Toegenomen onderdrukking, massale arrestaties, ophangingen en zweepslagen
in het openbaar waren het antwoord van de overheid. Want wat zij meer vreesden dan al het andere
was, dat de woede van het volk zou overlopen in een nieuwe revolutie, die hun fascistisch regime
van de macht zou beroven.
Maar de onderdrukking begon als een boemerang te werken. Massale demonstraties barstten uit in
Teheran en andere steden om de gevangenneming van vakbondsleiders en politieke gevangenen te
kritiseren, baangarantie en arbeidsrechten te eisen. De arbeiders klaagden dat zij 15 uur per dag
zwoegden en nog steeds hun gezinnen niet konden onderhouden daarmee. Er waren dagelijks
klachten en protesten over de grote mate van diefstal en omkoping tussen hoge mullah’s en
regeringsambtenaren. Het antwoord van de regering was domweg het aantal executies verhogen en
andere barbaarse straffen, in een poging de bevolking te dwingen tot overgave.
De rusteloze Iraanse burgers concludeerden eindelijk dat zij er genoeg van hadden. De opstand, die
begon in de heilige stad Masshad op 28 december 2017, werd snel opgevolgd door gelijkaardige
marsen en protesten in Neyshabur, Kashmar, Birjand, Shahrood, Noshahr en vele andere steden in
Iran. De opstand was eerst aangestoken door protesten over stijgende kosten van levensonderhoud,
stijgende werkloosheid en groeiende armoede. Na een paar dagen waren de landelijke protesten
uitgegroeid tot een boze confrontatie met de overheid, zich verspreidend als een lopend vuur naar
de hoofdstad Teheran en naar meer dan 140 steden door het hele land. Miljoenen Iraniërs gingen de
straat op en riepen: “Dood aan Khamenei”, “Dood aan de dictator”, “Dood aan Rohani”, “Mullah’s
schaam je en laat Iran met rust”, en “Ik geef mijn leven voor Iran, niet Gaza, niet Libanon”, een
verwijzing naar de boosheid tegen de herhaaldelijke inmenging in buitenlandse oorlogen door het
regime. Het was inderdaad een diep zittende woede over de miljarden dollars die verspild zijn voor
oorlogen in Syrië, Jemen, Irak en Libanon, die uiteindelijk een morrende bevolking de straten op
dreef.
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Een vrouw houdt een spandoek op waarop staat: “Studenten willen liever dood dan dat zij vernedering accepteren”.
Demonstraties tegen de regering, Universiteit van Teheran, 30 december 2017.
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ii. Onderdrukking en corruptie
Iran is het meest onderdrukkende land in het Midden Oosten, het is ook het corrupst. Het land
executeert meer mensen, verhoudingsgewijs, dan elk ander land ter wereld. Meer dan 80% executies
die worden uitgevoerd in het Midden Oosten, gebeuren in Iran. (Over 80% of executions). Het
regime controleert de media en het onderwijs heel streng. Het is een vrouwen hatende, homofobe
en mannelijk gedomineerde samenleving, met vast omschreven krachten die dienen tot meer
indoctrinatie en controle. De uitgaven voor veiligheid worden geschat op rond $30 miljard per jaar.
In de begroting heeft Rohani de Majlis (Parlement) voorgesteld om nog een keer $30 miljard te
reserveren voor het nieuwe Iraanse jaar (dat start op 21 maart 2018) voor het leger en de
beveiliging. En ook, vrij apart van het officieel budget, is er nogeens $30 miljard geoormerkt voor het
leger en de beveiliging van bronnen binnen het grote zakenimperium van het IRGC en de vele
stichtingen van Khamenei. Deze betalen geen belasting en worden niet meegenomen in de officiële
begroting van het land.
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In Iran is meer dan de helft van de bevolking van 80 miljoen jonger dan 30 jaar. Zo’n kwart van hen is
werkloos, en meer in harder geraakte regio’s. Toch is Iran een van de meest prowesterse landen in
het Midden-Oosten. Maar zij worden geregeerd door een kliek van oude, bebaarde, door en door
corrupte mullah’s, die de rijke olievoorraad van het land hebben opgesoupeerd om zelf een luxe
leventje te kunnen leiden en om hun politiek van agressieve revolutionaire expansionisme te
bekostigen.
Na 39 jaar van wanbestuur door de mullah’s is de economische situatie van Iran heel slecht. De
middenklasse is bijna ten onder gegaan, behalve dan een paar rijke buurten waar de extreem
welvarende en zeer corrupte clerici, revolutionaire gardisten en hoofdondersteuners van het
theocratisch regime wonen. De rest van de bevolking leeft merendeels onder de armoede grens. Er
zijn opmerkingen op muren geschreven in vrijwel iedere stad van Iran door verarmde burgers die hun
nieren te koop aanbieden voor het equivalent van $2000. Degenen die een baan hebben, zoals
mijnwerkers en fabrieksarbeiders, moeten vaak maandenlang werken zonder loon uitbetaald te
krijgen. (impoverished citizens offering their kidneys for sale )

iii. Verschil met de protesten in 2009
Het was de woede tegen deze corrupte en onderdrukkende theocratische dictatuur die de Iraanse
bevolking met haar miljoenen de straat opdreef in het einde van 2017, doorgaand in 2018 en ook
vandaag nog. In dit opzicht zijn de demonstraties nu anders dan de crisis in 2009. Toen was de
oorzaak teleurstelling en ongeloof over de frauduleuze “herverkiezing” van Mahmoud
Ahmadinehjad, met een bult van steun voor de zo genoemde Groene Beweging en zijn leider Mirhossein Mousavi, een van de verslagen kandidaten. De westerse media schilderden Mousavi, zoals
gewoonlijk, weer af als gematigd en een hervormer, en negeerden het feit dat hij de positie van
Premier had van 1981 tot 1989, de tijd waarin hij de leiding had over de massamoord van meer dan
30.000 politieke gevangenen in de zomer van 1988, een misdaad tegen de medemenselijkheid
waarover nu actief wordt gediscussieerd in de VN.
De opstand in 2009 was de manifestatie van een scheuring tussen de verschillende politieke fracties
in Iran in die tijd. Bij die protesten waren veel mensen uit de middenklasse betrokken, gesteund door
universiteitsstudenten. Een sterk contrast met nu: de recente opstand was een openlijke verwerping
van het hele systeem, een eis tot radicale verandering; voor vrijheid, recht, een einde aan corruptie
en een einde aan de oorlogen door Iran’s bondgenoten. Het was nu niet enkel de middenklasse,
maar ook de misdeelden, de arbeiders, studenten, vrouwen en jongeren. Vrijwel de gehele Iraanse
maatschappij ging de straat op. Zelfs niet één winkel werd aangevallen. De publieke razernij was
gericht op gebouwen van de overheid en van de beveiligingstroepen. Meer dan 60 kantoren van
Vrijdaggebedleiders werden verbrand. Veel leden van het onderdrukkende IRGC en van de Basiji
troepen werden aangevallen door de boze jongeren.
Door zich expliciet op de Opperste Leider en op president Hassan Rouhani te richten, eisten de
furieuze, vooral jonge, demonstranten de omverwerping van het gehele klerikale regime. Dit was
helemaal geen eis dat de mensen van de conservatieve lijn vervangen moesten worden door
hervormers, een sprookje dat nog steeds omarmd wordt door veel westerse regeringen die denken
dat er ruimte is voor geleidelijke verandering. De uitroepen: “Conservatieven en hervormers, het spel
is voorbij”, “Dood aan Hezbollah” en “Laat Syrië, denk in plaats daarvan aan ons” laat duidelijk de
weerstand van de mensen zien tegen het oorlogszuchtige inmengen door het theocratische regime
en hun eis tot verandering.
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Geschreven slogan op de muren in veel Iraanse steden. Hier staat:”Dood aan Khamenei, Rouhani” (22 februari 2018)

iv. Neerslaan, marteling en het gebruik van sociale media
Natuurlijk reageerden de mullah’s bij deze crisis op hun gebruikelijke, al oude manier: het sturen van
de Iraanse Gestapo, de IRGC, die dozijnen mensen op straat neerschoten, daarbij 21 dodend, en
8000 demonstranten arresteerden, van wie er al 13 zijn doodgemarteld in de gevangenis. De 23
jarige Sina Qanbari werd tijdens de protesten in Teheran gearresteerd en stierf in de Evin gevangenis.
De autoriteiten maakten de belachelijke opmerking dat hij zelfmoord had gepleegd. Twee andere
gedetineerden, Mohsen Adeli en Vahid Heydari, werden ook ervan beticht dat zij zichzelf hadden
omgebracht na hun arrestatie bij de demonstraties.
Uitgedaagd door internationale Mensenrechten organisaties om deze sterfgevallen in
gevangenschap te verklaren, kwam het regime met het bericht dat de gearresteerden
drugsverslaafden waren en dat hun sterven te maken had met een overdosis. Een van de
demonstranten die in de gevangenis stierf, werd gevonden in een rivier met zichtbare tekens van
marteling op zijn lichaam. De autoriteiten dropten het lichaam van een andere gevangene voor het
huis van zijn vader.
De mullah’s organiseerden zelfs een showbezoek aan de Evin gevangenis op 30 januari 2018, met elf
zorgvuldig uitgekozen leden van het Parlement, in een poging te misleiden en de publieke en
internationale aandacht af te leiden van de massale arrestaties, marteling en moord op gevangenen.
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De Parlementariërs werden vergezeld door minstens 50 agenten van het regime om te verzekeren
dat er enkel streng geregisseerde interviews met gevangenen werden toegestaan. Terwijl deze show
in de Evin werd gehouden, stierf een jonge demonstrant, genaamd Khalid Kayseri, onder marteling in
de gevangenis van Kermanshah na een gevangenschap van 20 dagen. De mensenrechtengroepering
“Geen arrestaties en executies” zei op hun website dat de Koerdische burger gedood was na
gemarteld te zijn en na vasthouding in een geheim detentiecentrum. Daar was hij voor een
onderzoek na zijn arrestatie tijdens de demonstraties in Kermanshah. De politie informeerde zijn
familie enkel over zijn arrestatie en dood na die 20 dagen detentie. De regering zei dat Kayseri stierf
vanwege een overdosis drugs in de gevangenis.
Op 8 februari 2018 berichtte het regime de dood door zelfmoord in de gevangenis van een
prominente en gerespecteerde milieudeskundige, Dr. Kavous Seyed Emami, die gearresteerd was op
24 januari. Een foto, vrijgegeven op 11 februari 2018 door de familie van de Iraans-Canadese
milieudeskundige Kavous Seyed Emami, toont hem op een onbekende locatie. De professor stierf
recentelijk terwijl hij werd ondervraagd in de gevangenis in Iran. De autoriteiten zeggen dat hij
zelfmoord pleegde.

v. Digitale onderdrukking
De wrede marteling en moord op mensen die protesteren tegen het onderdrukkende regime is een
verdere aanwijzing voor de groeiende paniek van de moellahs; zij klauwen de macht vast met hun
nagels. Een verdere manifestatie van deze paniek was het besluit van de regering om de
verbindingen met Instagram en Telegram af te kappen om de demonstranten te laten stoppen met
het gebruik van sociale media om daarmee hun berichten van oppositie te verspreiden. De
demonstranten maakten enorm gebruik van de cybertechnologie, daarmee alles veranderend. Het
gebruik van mobielen en sociale media platformen speelde een grote rol bij hulp aan de
demonstranten in het organiseren, informatie uitwisselen tussen verschillende plaatsen en om hun
boodschappen de wijdere wereld in te krijgen.
Het gebruik van de technologie door de demonstranten werd de Achilleshiel van het regime omdat
dit niet, ondanks enorm machtsvertoon, de verbreiding van de protesten kon stoppen. Beginnend op
de tweede dag in December 2017 breidden, met vooraf aangekondigde locatie en tijd, de
demonstraties zich uit, terwijl het regime wanhopig de toegang tot het Internet afsneed en
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belangrijke apps voor mobiel verkeer zoals Telegram blokte. Dat kostte haar aanzienlijk wat in
politieke en financiële zin en ook bracht het haar internationaal in verlegenheid.
Een nieuwe golf van binnenlandse cyberoorlog, geleid door het IRGC in samenwerking met het
Ministerie van Inlichtingen en Veiligheid (MOIS), kwam duidelijk op bij de opleving van de landelijke
protesten. Het interne netwerk van de PMOI bevestigde dat het regime gefocust had op massale
surveillance door kwaadaardige codes in IRGC apps, die waren om de communicatie van de
demonstranten en de dissidenten te bekijken en te dwarsbomen. In reactie op de opstand past het
Iraanse regime nu haar netwerk surveillance technologie aan; dan kan ze meer toezien op inhoud,
context en contacten van het mobiel verkeer, en dan kan ze verbreiding van de opstand tegengaan.
(hier nog een link van de NCRI, nl PMOI estanblished).
Volgens interne bronnen van de PMOI heeft het IRGC een marktplaats gemaakt van de inlandse
mobiele apps om daarmee spy-ware te verspreiden. Het huisgemaakte geval, Café Bazaar, gevormd
naar model van Google Play, wordt overzien door het IRGC en is hun platform om spyware te
promoten en te verspreiden op mobiele apps die daarvoor aangepast zijn. Via IRGC bedrijven zoals
Hanista is de Gestapo van het regime spyware aan het ontwikkelen voor digitale surveillance en
onderdrukking. Ze hebben apps gemaakt als Mobogram, een nep Telegram afdeling. Ironisch gezegd
zijn sommige van die apps voor spyware beschikbaar via Google Play, Apple Store en GitHub; zo
stellen ze miljoenen gebruikers over de hele wereld bloot aan het gevaar van spyware en surveillance
acties an het IRGC. (IRGC has established ).
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Intussen zijn de Universiteiten van Iran een rekruteringsterrein geworden voor het IRGC waar zij
personeel werven voor hun cyber oorlog. Alle rekruten zijn geworven via front bedrijven die vaak
handelen in “onderzoeksactiviteiten” met een paar van door het IRGC “uitgeselecteerde
professoren”. Deze bedrijven identificeren het benodigde talent voor digitale oorlogsvoering. Veel
van deze rekruten vertrekken zodra zij ontdekken dat deze bedrijven bij het IRGC betrokken zijn.
Honderden arrestaties zijn er al geweest, gebaseerd op deze kwaadaardige vorm van digitale
oorlogsvoering. Maar het wrede neerslaan heeft enkel geleid tot diepe haat bij het volk tegen het
regime en tot meer vastberadenheid om het regime definitief omver te werpen. Gewelddadige
botsingen tussen veiligheidstroepen en demonstranten gingen door eind februari 2018, vooral bij
leden van een Derwish sekte in de Pasdaran straat; drie politiemannen en een lid van de Basiji
werden gedood. Minstens 600 Derwishers werden gearresteerd, een gedood en dozijnen van hen
raakten gewond. Gedurende de maand februari waren er elke dag stakingen en protesten door
arbeiders,gepensioneerden, mensen die hun geld kwijtgeraakt waren in coöperaties en anderen,
sommige draaiden uit op gewelddadigheden.

2. Toegeven van kwetsbaarheid
De opstand toonde aan dat ondanks veel onderdrukking, massale arrestaties en het doden van jonge
mensen onder marteling, de Islamitische Republiek Iran niet geslaagd is in het smoren van publieke
onrust.
Maar alle tekenen laten een regime zien dat op zijn laatste benen loopt, versterkt door
bekentenissen van kwetsbaarheid, gedaan door belangrijke ambtenaren van de theocratische
dictatuur:

i. de eerste bekentenis: angst voor ondergaan van hetzelfde lot als de Sjahdictatuur
Op 31 januari 2018, net voor het begin van de tweede golf van de opstand, waarschuwde President
Hassan Rohani dat het regime het zelfde lot zou kunnen ondergaan als het regime van de Sjah,
wanneer het niet zou luisteren naar de stem van het volk.
Rohani, die nog altijd door het Westen wordt gezien als gematigd, is ondanks dat alom gekend als
iemand van het regime die verantwoordelijk is voor de wet van het gedwongen dragen van de Hijab
voor vrouwen in 1979. Als lid van de Majlis (parlement) op 14 juli 1980, riep hij tijdens het Vrijdags
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gebed op om tegenstanders van het regime op te laten hangen in het publiek, om zodoende meer
een afschrikkend effect te creëren bij het volk. Midden in de opstand van de Universiteitsstudenten
op 14 juli 1999 zei hij dat het beledigen van Opperste Leider Ali Khamenei hetzelfde was als: “
Beledigen van Iran en Islam en Moslims en de constitutie en allen die Iran zouden zien als de Utopie
van de Islamitische Wereld”. Rohani is geen gematigde man en hij is nu openlijk bang voor de woede
van het volk.

ii. De tweede bekentenis: angst voor de grote woede van het volk op het regime
Bang geworden door het voortgaan van de volksopstand in Iran, heeft de belangrijke moellah Ahmad
Khatami, vice voorzitter van de Vergadering van Deskundigen en Vrijdag gebed imam van Teheran,
gezegd: “Denk niet dat het risico van omverwerping voorbij is. Nee, de vijanden zullen niet opgeven,
denkend aan een omverwerping zelfs maar voor even. We moeten alert zijn … U zag de
oproermakers sommige seminaries aanvallen; dit is erger dat de aanvallen van het Sjah regime op
het “Faydiyyah” seminarie.”
Ahmad Khatami zei in zijn preek op vrijdag 26 januari: “U verijdelde het oproer van de PMOI in 1996,
2009 en januari 2016. U zou de volgende oproeren moeten verijdelen en u kunt dat doen. Hoe
verijdelde u het oproer van de PMOI? U informeerde de veiligheidstroepen dat er een groep van hen
vlakbij uw huis was. U vertelde de troepen om erheen te gaan en hen te arresteren. Zij gingen
erheen, arresteerden en vernietigden hen… Waar u ook samenzweringen ziet, breng de autoriteiten
snel op de hoogte. Dat is uw plicht.”
Moellah Dorri Najaf Abadi, de imam van het Vrijdag gebed van Arak en ook lid van de Raad van
Bestuurders van de Vergadering van Deskundigen en voormalig minister van inlichtingen, zei op 17
januari 2018, tijdens de opstand in Arak: “Ons huis werd aangevallen toen ik thuis was. Bij recente
gebeurtenissen waren de demonstranten heel jong. Degenen die ons huis aanvielen, waren, hoewel
ze hun gezichten bedekt hadden, onder de 30 jaar en zelfs jonger dan 18.” De leidende imam en lakei
van het regime gaf duidelijk aan dat hij en zijn medestanders bang waren voor de Iraanse jeugd.
Op 12 januari 2018 verwees ayatollah Ghiasoddin Taha Mohammadi, leider van het Vrijdaggebed in
Hamedan, naar de woede en afkeer van de bevolking over onderdrukking, corruptie en diefstal, en
zei dat tijdens de opstand “zo rond de 60 kantoren van de Vrijdagse Imams waren aangevallen”. In de
meeste steden in Iran komen veel misdaden, berovingen, morele en financiële corruptie van die
Vrijdags imams en hun kantoren, die de vertegenwoordigers zijn van Khamenei en die door hem zijn
aangesteld.

iii. De derde bekentenis: het toegeven van de rol van de PMOI in de opstand
Meteen nadat de protesten begonnen waren in Masshad op 28 december 2017, zei de Vrijdag gebed
Imam daar: “Waarom zijn jullie de straat op gegaan na een oproep door de PMOI, van wie de leider
een vrouw is?” En in een tegendemonstratie die opgezet was door het regime, werd een slogan
herhaald: “Aanhangers van de Groene Beweging zijn aanhangers van Rajavi.”
Op 2 januari 2018 beschreef voormalig zogenaamd “gematigd” President Mohammad Khatami: “De
wraakzuchtige aartsvijanden van het Iraanse volk, van wie bovenaan Amerika en hun pure
afgevaardigden zoals de PMOI staan” als de hoofdoorzaak van de opstand.
Op dezelfde dag, volgens het Nieuwsagentschap AFP (news agency AFP), vroeg President Rohani
in een telefoongesprek aan de Franse President Emmanuel Macron actie te ondernemen tegen de
PMOI, die hun hoofdkwartier hebben in Parijs. Hij zei:
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“Wij bekritiseren het feit dat een terroristische groepering een basis heeft in Frankrijk en handelt
tegen het Iraanse volk … en we verwachten actie van de Franse overheid tegen deze terreurgroep.”
Een Woordvoerder van het Paleis aan het Elysée antwoordde later dat alle politieke vluchtelingen
welkom zijn in Frankrijk en dat Frankrijk ervoor zal zorgen dat zij veilig zijn. Macron verwierp Rohani’s
oproep tot actie.
Op 9 januari 2018 wees Khamenei, de Opperste Leider, ook botweg naar de leidende Iraanse
oppositie, de Mujahedin-e Khalq (PMOI/MeK) als een belangrijke bijdragende factor: “Zij hadden zich
al maanden voorbereid.” De PMOI erkende dit. Zij zeiden kortgeleden dat zij contact hadden gehad
met Amerikanen om bevelen uit Amerika op te volgen : rellen te organiseren, bepaalde personen te
ontmoeten en mensen in het land zelf te vinden om hen te helpen met het aanmoedigen van de
bevolking.”
“Het was de PMOI die dit initieerde”, erkende Khamenei, terwijl hij op dezelfde tijd zijn best deed om
de volksoproep van de PMOI te bedekken. Hij beschreef die als een deel van “de driehoek van
vijanden” die de laatste opstand had gepland, gefinancierd en uitgevoerd. Zoals gewoonlijk beschreef
Khamenei de VS, het Zionisme en Saoedi-Arabië als buitenlandse stimulatoren van de opstand. Hij zei
dat de gearresteerden die aan de PMOI verbonden waren, streng gestraft zouden worden. Impliciet
dreigde hij dat ze zouden worden geëxecuteerd.
Op 27 januari zei Brigadier Generaal Rasoul Sanai Rad, ondercommandant van het IRGC: “De leider
en provocateurs van de protesten in Tuyserkan zijn van de PMOI, die uit andere steden zijn gekomen,
zodat ze niet gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd … een aantal vrouwen die werden
aangehouden, zijn van middelbare leeftijd; in de jaren 1980 waren degenen die de straatprotesten
van de PMOI leidden, meestal vrouwen, en nu zijn de vrouwen de belangrijkste oorzaak van de
provocatie en degenen die begonnen zijn. Bijvoorbeeld : vier van deze vrouwen stortten Ilam in
chaos … degenen uit Karaj werden gearresteerd in Kermanshah, of degenen uit Bandar Abbas
werden aangehouden in Shiraz; dezen waren van de PMOI die tevoorschijn kwam in de steden in een
georganiseerde manier, en zij hadden de leiding bij de “(anti-regerings) slogans”.
Deze opmerkingen en ook honderden beweringen of soortgelijke interviews door verscheidene
fracties, waaronder zogenoemde “hervormers” of “hardelijners”, zijn indicatief voor de zich
verdiepende zorg van het regime over de groeiende rol van de PMOI, die terecht gezegd heeft dat er
geen vooruitzicht is op verandering in de Islamitische Republiek en dat de enige oplossing volledige
verandering van regime is. Deze betekenisvolle bekentenissen door belangrijke Iraanse ambtenaren,
voor de eerste keer, tegelijk en op zo’n schaal, laten duidelijk de kwetsbaarheid van het regime zien
en wijzen naar de laatste fase van deze theocratische dictatuur.
In het regime is een woordenstrijd uitgebroken over de vraag wie de schuld moet krijgen van de
opstand. Het kamp van de harde ideologische lijn geeft President Rohani en zijn economisch beleid
de schuld; dat gaat dan ook over het afschaffen van rechtstreekse subsidies aan het volk, stijging van
de belastingdruk en van de prijzen voor de basisbehoeften en de beschuldiging van corruptie.
Rohani, net als zijn mentor, de overleden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, heeft zich uitgesproken
tegen het beleid van het verspreiden van de Islamitische revolutie en vestiging van Iraanse
hegemonie in de regio van Opperste Leider Khamenei en het IRGC. Dit is jarenlang een enorme last
geweest op het budget, doordat het enorme bedragen uitgaf aan militaire ontwikkeling en het
financieren van aanhangers in plaats van aan het Iraanse volk. Deze interne conflicten zijn een ander
duidelijk signaal van een regime aan het eind van zijn kunnen.
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3. De rol van de democratische oppositie
Nu, zoals we gezien hebben in de bekentenissen van kwetsbaarheid door leidende clerici en militaire
commandanten, hebben de moellahs hun blik gericht op het schuld geven aan de oppositie, de
PMOI. Dus de democratische oppositiebeweging, ooit door de moellahs beschouwd als onbeduidend
groepje, is nu ineens in de hoofdpositie gekatapulteerd als zijnde de grootste agitator achter de
opstand.
Het feit dat het regime nu de PMOI openlijk beschuldigd heeft van het spelen van een leidende rol in
de opstand, heeft hun erkenning getoond dat inderdaad er een machtige georganiseerde oppositie
bestaat, geleid door Maryam Rajavi; er is een georganiseerd verzet en een alternatief voor hun
regerende theocratie. Het 10-punten platform van mevrouw Rajavi dat oproept tot een seculiere,
parlementaire regering, mensenrechten, vrouwenrechten, een eind aan de doodstraf en een einde
aan de nucleaire dreiging, is iets dat de meerderheid van de Iraniërs nu verlangt. De Iraanse
Nationale Verzetsraad, een politieke coalitie met daarin de PMOI, is een democratische kracht en de
beste en de enige hoop voor een toekomstig vrij Iran.

i. Het ontstaan van de democratische oppositie
Vooraanstaande activisten van de PMOI die waren gevlucht naar Irak om te ontsnappen aan de
moordlustige pogrom die was gestart door Khomeini, stichtten een kampement die uitgroeide tot
een kleine stad. Ashraf, in de provincie Diyala, was vele jaren een focuspunt van de PMOI-leiding in
het Midden-Oosten, tot aan de invasie van de VS in Irak in 2003. Op dat moment liet de PMOI zich
vrijwillig ontwapenen en werden zij onder Amerikaanse militaire bescherming geplaatst. Het
Amerikaanse leger ging zich terugtrekken uit Irak vanaf 1 januari 2009, en leverde de 3.400
ongewapende kampbewoners uit aan de genade van het Iraanse regime en haar
marionettenregering in Baghdad, geleid door de totaal corrupte en barbaarse Premier Nouri alMaliki.
Maliki, die helemaal handelde volgens directe orders vanuit Teheran, startte een harde
onderdrukking en psychologische oorlogsvoering tegen de Ashrafbewoners, die toen gevangenen
werden binnen de omheining van het kamp, omringd door gewapende wachters, niet instaat tot
verlaten van het kamp of tot ontvangen van bezoekers. Een langdurige medische blokkade, een
constant lawaaibombardement van 24 uur per dag uit clusters van gigantische geluidsboxen en
herhaaldelijke militaire aanslagen leidde tot dozijnen dode en gewonde bewoners, terwijl andere
bewoners werden ontvoerd en wekenlang wreed behandeld werden in Irakese gevangenissen waar
inhumane omstandigheden heersten. De achterblijvende overlevenden in het kamp werden
gedwongen te leven onder eindeloze mentale marteling.
Ondanks de wijdverspreide protesten van Parlementariërs en het publiek in landen over de hele
wereld deed de internationale gemeenschap niets. Eindelijk, doordat er enorm werd aangedrongen
op ingrijpen, ging de VN samenwerken met de Irakese regering en haar Iraanse meesters om de
Ashrafbewoners te dwingen tot verhuizing; naar een kleine concentratiekampachtige nederzetting
naast het vliegveld van Baghdad. Camp Liberty werd een hel van dood en vernieling voor de PMOI.
Zijnde doelwitten voor raketaanslagen, georganiseerd door Iran en uitgevoerd door hun Irakese
handlangers, werden de Ashraffies herhaaldelijk uitgemoord terwijl de VN erbij zat en niets deed,
bang voor een confrontatie met Iran, terwijl delicate onderhandelingen met Iran in aantocht waren
om het moellah regime ervan te weerhouden een kernwapen te ontwikkelen. Iran organiseerde een
strategie van moorddadige aanvallen op de Iraanse vluchtelingen om de binnenlandse aandacht af te
leiden van de verslechterende economische situatie, en om de handen van hun belangrijkste
opponenten te binden, wiens volledige reserves en aandacht gericht moest zijn op het redden van
hun leden.
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ii. De transfer naar Albanië
Eindelijk, dankzij de intense druk die werd uitgeoefend door de moedige president van de NCRI
Maryam Rajavi en een toenemend praten hierover door belangrijke internationale politieke
supporters, stuurde de regering van Obama Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry naar Albanië
voor een onderhoud met Premier Edi Rama. Tot schrik en verbazing van de moellahs stemde Premier
Rama in met de binnenkomst van alle Iraanse vluchtelingen. Zij konden via een luchtbrug vanaf Camp
Liberty in een periode van weken naar Tirana in Albanië worden gevlogen, waar zij in staat zijn
geweest tot het herscheppen van een nieuwe enclave van oppositie tegen de theocratische dictatuur
van Iran.
De moed en het uithoudingsvermogen, getoond door de 3000 Iraanse dissidenten tijdens hun vele
jaren van gedwongen internering en onderdrukking in Irak, is een bron van inspiratie geweest voor
alle vrijheidslievende mensen in de wereld. De moellahs waren beslist van plan, hen allemaal te
vermoorden. En daarom was het een klinkende overwinning, hen allen weggevlogen te zien worden
naar Albanië. Het was een enorme nederlaag voor de moellahs en het heeft hen enorm kwaad
gemaakt. Het was ook een groots voorbeeld van de kracht van de oppositie en de zwakte van het
regime.
Tien jaar geleden had niemand ooit verwacht dat de zaak van de PMOI-leden in Camp Liberty
besproken zou worden in het Witte Huis en dat de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken
naar Tirana zou worden gestuurd om te onderhandelen met de Albanese Premier, toch? Dit toonde
de kracht van de verzetsbeweging aan. Hun moed en hun lijden inspireerde wereldleiders tot
samenkomen voor hun lot. Het inspireerde parlementen en internationale organisaties.
De herhaaldelijke raketaanslagen die de Ashraffies te verduren hadden; de bezetting en de blokkade
van brandstof, voedsel en basale uitrusting; het medisch cordon dat vele levens kostte en veel lijden;
de psychische marteling inhoudende nep “familieleden” uit Iran die toestemming kregen om binnen
te dringen binnen de veiligheidslijnen en te schreeuwen en te dreigen tegen de Ashraffies met
megafoons, terwijl ze dan verkenningsmissies uitvoerden ter voorbereiding van nog meer
raketaanslagen; de slachtingen, de moordaanslagen, de beneming en diefstal van eigendom van de
PMOI. Deze hele serie van schendingen van basale mensenrechten werden genegeerd door de VN.
Drie slachtingen in Kamp Ashraf, vijf raketaanslagen op Camp Liberty, twee gevallen van ontvoering
van weerloze bewoners, en de installering van een algehele acht jaar durende bezetting: al deze
zaken kostten 177 bewoners het leven en vele anderen raakten getraumatiseerd.
Tegen deze achtergrond van geweld en agressie was het bijna een wonder dat het kleine Albanië
bereid was zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken en te voorzien in een veilige haven voor de
meerderheid van de Iraanse dissidenten. De Albanezen leden jarenlang onder onderdrukking door de
Communisten en zij weten wat het is om te vechten voor vrijheid en democratie. Hun moed om de
bewoners van Camp Liberty te redden, met risico van enorme woede uit Teheran, zou een reden
moeten zijn van acute grote verlegenheid en gêne voor de 28 EU lidstaten, die zo weinig deden om te
helpen. De EU zette zelfs nog geen druk op Irak om compensatie te bieden voor de in Ashraf
achtergelaten bezittingen, of voor de persoonlijke spullen die in beslag genomen waren van elke
groep vluchtelingen voor hen werd toegestaan naar Albanië te vliegen. Nu is de tijd gekomen om de
schuldige partijen rekenschap te laten afleggen. Nu is de tijd daar, om te eisen dat Nouri al-Maliki en
zijn beulen en moordenaars vervolgd worden voor misdaden tegen de menselijkheid. Nu is de tijd
gekomen voor de internationale gerechtshoven om Irak te vervolgen voor de diefstal van eigendom
van de PMOI in Ashraf en in Liberty.

17

iii. Het belang van de grootste Democratische Oppositiebeweging
Maar nu de Ashraffies eindelijk op een veilige plaats in Albanië zijn, kan de focus van de oppositie, de
NCRI en de PMOI, weer opnieuw gericht worden op het openbaren van de corruptie en de
onderdrukking door het theocratische regime in Iran en op het campagne voeren voor
regimeverandering. Elke zomer houdt de Iraanse oppositie de jaarlijkse bijeenkomst in Parijs,
wanneer er meer dan 100.000 supporters komen luisteren naar mevrouw Rajavi en naar andere
internationaal bekende politieke leiders. Geen een andere groep of beweging kan zo’n groot iets
organiseren en zo’n grote menigte aantrekken. Het laat zien hoe belangrijk de PMOI is. En het feit dat
zij de gezamenlijke transfer van meer dan 3000 van hun leden naar Albanië met behulp van de
Amerikaanse regering hebben bereikt, in een tijd van verzoeningspolitiek die gevoerd werd door de
Obama regering, is des te meer opmerkelijk en laat het belang van de verzetsbeweging en de macht
van haar vrienden zien.
Het overbrengen van de Iraanse dissidenten vanuit Irak heeft ook nog andere voordelen gebracht.
Steeds wanneer de moellahs te maken kregen met een grote crisis, vermoordden zij PMOI leden om
de aandacht van hun andere misdaden af te leiden. Bijvoorbeeld: net voordat de onderhandelingen
over het nucleaire programma begonnen, vielen de agenten van het regime op 1 september 2013 op
een criminele wijze Kamp Ashraf aan en executeerden daar 52 mensen; ze schilderden dit af als een
grote overwinning. Daarna gaf Khamenei het sein voor het doorgaan met de onderhandelingen.

4. De mislukking van de verzoeningspolitiek van het Westen
i. De zwakke nucleaire deal
De nucleaire deal van Obama met Iran en zijn concessies naar het wrede theocratische regime
bedreigde niet enkel de veiligheid van het Midden-Oosten, maar het ondermijnde zelfs de belangen
van de Verenigde Staten. Saoedi-Arabië, de Golfstaten en Turkije hebben tevergeefs geprobeerd om
de agressieve Iraanse expansiedrift in de regio te voorkomen, maar zij werden herhaaldelijk in de
wielen gereden door Obama, met zijn beleid van meegaandheid met het moellahregime. Zijn falen in
het steunen van de Syrische oppositie zorgde ervoor dat de bloedige burgeroorlog in dat land kon
doorrazen tot in haar zevende jaar, die honderdduizenden levens kostte en oorzaak was van de grote
migratiecrisis in Europa.
Na de nucleaire deal van juli 2015 werd een bedrag van 150miljard Amerikaanse dollar aan bevroren
tegoeden vrijgegeven aan Iran door de regering van de Verenigde Staten, wat een buitenkans
opleverde voor Teheran, dat wankelde op de rand van een economische instorting. Maar in plaats
van dit geld te investeren ten bate van de eigen bevolking, gebruikte het moellahregime het om de
uitgaven voor het exporteren van terreur door het IRGC en de Quds te verdubbelen. Deze twee zijn
allebei op de lijst van terroristische organisaties geplaatst in het Westen en ze zijn verwikkeld in bijna
elk conflict in het Midden-Oosten. Zowel bij Bashar al-Assad in Syrië als bij de Houthi-rebellen in
Jemen, de Hezbollah in Libanon en de wrede Sji-itische Milities in Irak is het Iran dat iedereen
financiert en van alles voorziet wat nodig is.
En toch bleef het Westen bezig dat platgetreden pad te lopen naar het theocratisch regime, kwijlend
bij het vooruitzicht op vette voordelen die behaald konden worden nadat de sancties zouden
eindigen wanneer die zeer slappe nucleaire deal van President Obama zou opdagen. Op 16 april 2016
ging Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de Europese
Unie, naar Teheran, met zeven EU Commissarissen, voor gesprekken met ambtenaren van het
regime over handel en andere gebieden van samenwerking. Schending van mensenrechten werd
helemaal niet genoemd, ook niet de onderdrukking van vrouwen, van arbeiders, gevangenneming
van journalisten en de barbaarse straffen die een alledaagse verschijning zijn geworden.
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Obama’s beleid van verzoening ten opzichte van Iran was een grote fout en toch volgde de EU dit
blindelings. De nucleaire deal was absurd eenzijdig, bood eindeloze concessies aan het Iraanse
regime. De zachtheid ervan maakte het makkelijk voor de moellahs om steeds, straffeloos, een
loopje te nemen met de voorwaarden van de overeenkomst. De misselijkmakende Europese politiek
van meepraten met de moellahs bereikte zijn toppunt toen Federica Mogherini, de Hoge
vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken van de EU, Hassan Rohani’s tweede installering als
President bezocht in augustus 2017. De meeste Westerse en internationale leiders boycotten de
ceremonie, maar mevrouw Mogherini was ondanks dit blij naar Teheran te vliegen en daar schouder
aan schouder te staan met andere VIP gasten, zoals Robert Mugabe van Zimbabwe en de
afgevaardigde van Kim Young-Un uit Noord-Korea. Dit was een beschamende actie van eerbetoon
aan de vertegenwoordiger van een tiranniek regime.

ii. Een nieuw beleid van de VS ten opzichte van Iran
Jaren van verzoeningspolitiek onder Obama deden elke verbetering teniet; in feite is de
mensenrechtensituatie sinds de nucleaire deal verslechterd. Er zijn meer mensen geëxecuteerd en de
moellahs zijn zich nu op een nog grotere schaal aan het bemoeien met Syrië, Irak en Jemen. De
moellahs hebben het westerse verzoeningsbeleid tegenover hun wrede regime geïnterpreteerd als
een teken van zwakte, wat zij zonder schroom hebben gebruikt. Gelukkig opende het vertrek van
Obama een deur naar een nieuwe tijd. Er is een groeiend besef in het Witte Huis dat het Iraanse
regime en haar Islamitisch Revolutionair Garde Corps (IRGC) de hoofdbankiers en exporteurs van
conflict en terreur door het hele Midden-Oosten zijn. Het IRGC en haar orgaan dat verantwoordelijk
is voor operaties buiten Iran – het Quds leger, zijn de belangrijkste transporteurs van Iran’s agressief
expansionisme in het gebied.
Het IRGC financiert, bewapent en leidt de meeste van de wrede Sji-itische milities die razen door de
hoofdzakelijk Soennitische provincies van Irak, waarbij ze families uitmoorden en oude steden als
Ramadi, Fallujah en Mosul platleggen, zogenaamd in de oorlog tegen Daesh (ISIS). Het is een grote
ironie dat Iran de campagne tegen ISIS heeft opgezet als een mogelijkheid om haar genocide
kruistocht tegen de Soennieten te voeren. Het Westers verzoeningsbeleid tegenover Iran is nu
hortend tot staan gekomen, en nu kijkt de wereld naar de VS, de EU en de Verenigde Naties, dat die
de leiding gaan nemen en gedecideerdheid tonen in het steunen van de 80 miljoen belegerde
Iraniërs, die steunen en bidden om het verwijderen van dit corrupt en kwaadaardig regime en om
het herstel van mensenrechten, vrouwenrechten, vrijheid, recht en democratie in dit langdurig
lijdende land.

5. Volgende stappen
i. Het einde is in zicht
Er is geen haalbare manier waarop het huidige Iraanse regime kan overleven. Miljoenen Iraniërs
leven nu in armoede. Er is stijgende inflatie en massale werkeloosheid, vooral onder de jongeren. En
toch gaat Teheran door met spenderen van miljarden aan het in het zadel houden van Bashar alAssad in Syrië, de wrede milities in Irak, de harde Houthi rebellen in Jemen en de Hezbollah in
Libanon. De Iraniërs zijn niet langer meer bereid om aan de zijlijn te staan terwijl de moellahs hun
nationale rijkdom plunderen en Iran veranderen in een paria staat.
De laatste opstand heeft de verschijning van een moedige nieuwe macht vanuit het hart van de
Iraanse lang lijdende steden laten zien; een nieuwe kracht, bereid te worstelen voor hun rechten en
te vechten voor vrijheid en gelijkheid. Deze nieuwe kracht heeft de capaciteit om het theocratische
regime omver te gooien. En het Iraanse volk weet dat zij nu niet langer meer alleen staan in hun
vraag om verandering. In Amerika hebben de Republikeinen en de Democraten beide uiteindelijk Iran
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erkend als zijnde de stamvader van terreur. Het is tijd dat de regering van het Verenigd Koninkrijk en
de Europese Unie dat ook gaan doen.
Natuurlijk, dat is typisch, is Rohani geprezen als gematigd en een hervormer in het Westen, ondanks
dat meer dan 3.500 mensen, ook 80 vrouwen daarbij, zijn geëxecuteerd in de vier jaar dat hij
President is. In 2017 alleen al zijn er 700 mensen omgebracht, waaronder ook vrouwen en tieners.
Amnesty International heeft een 94 bladzijden tellend rapport opgesteld dat het “web van
onderdrukking” dat op Iran ligt, belicht, en dat de catastrofale mensenrechtensituatie in het land
gedetailleerd beschrijft.
Kortweg bevestigde en bewees deze opstand drie feiten:
1. Het Iraanse regime is veel zwakker en fragieler, politiek, economisch en militair, dan het
Westen zich voorgesteld had.
2. De Iraanse samenleving verkeert in een explosieve situatie. De mensen zijn niet bereid het
regime te tolereren en ze willen niet langer de spelletjes van “gematigd tegen harde lijn”.
3. Het democratisch alternatief van de NCRI en de PMOI hebben nu de benodigde
gereedschappen in handen voor het toekomstige Iran.
De drie bovengenoemde punten samen met de radicale verandering van beleid in de VS ten opzichte
van de Obama regering laten niet veel tijd over voor de ayatollahs.

ii. De massamoord in 1988 op 30.000 politieke gevangenen
De VN is nu bezig met het verzamelen van onweerlegbaar bewijs van de standrechtelijke executie
van meer dan 30.000 politieke gevangenen door het Iraanse regime in de zomer van 1988.
Het rapport van wijlen Asma Jahangir aan de Algemene Vergadering van de VN in september 2017
riep op tot een volledig onderzoek naar deze misdaad. Het rapport van de Secretaris Generaal aan de
Algemene Vergadering en dat aan de Mensenrechtenraad in februari 2018 spreken beiden hun zorg
uit over deze massamoord.
Deze massamoord moet geschaard worden in de categorie van misdaad tegen de menselijkheid en is
een van de afschuwelijkste van de laatstleden twintigste eeuw. De grote meerderheid van de
slachtoffers was actief in de PMOI.
De massale executies in gevangenissen in heel Iran werden gepleegd op basis van een fatwa door de
toenmalige Opperste Leider van het regime, Ayatollah Ruholla Khomeini. Een “doodscommissie” van
vier hoge ambtenaren keurde alle executies goed.
Mostafa Pour Mohammadi, een lid van die “Doodscommissie”, was tot midden 2017 Minister van
Justitie bij President Hassan Rohani. Toen zijn aandeel in de massamoord publiek bekend raakte,
werd hij vervangen door Alireza Avaie, die zelf een prominente executeur was tijdens de
massamoord in 1988, in zijn rol als Hoofd Vervolger in de stad Dezful. Andere leden van de
Doodscommissie bezetten ook nog steeds hoge posities in de Islamitische Republiek Iran.
Het is inderdaad een aanfluiting en een grove belediging voor degenen die geloven in
mensenrechten, dat de VN Alireza Avaie uitnodigde om de jaarlijkse vergadering van de VN
Mensenrechtenraad toe te spreken in Genève in maart 2018. Avaie heeft al jaren op de zwarte lijst
van terroristen van de EU gestaan en hij vertegenwoordigt een land met een van de ergste
mensenrechten gegevens ter wereld; zijn mogelijkheid om een platform te krijgen in Genève kan
enkel maar dienen om de VN een nog slechtere reputatie te bezorgen.
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Monsterlijke daden van slachting zoals deze zijn gruwelijke mijlpalen geworden in de geschiedenis
van onderdrukking en tirannie in het hedendaagse Iran. Maar achtentwintig jaar na deze barbaarse
misdaad is de internationale veroordeling traag op gang gekomen. Het Westen lijkt inderdaad
gedecideerd te zijn, hier overheen te kijken , over misschien de ergste uitbarsting van
mensenrechten schending sinds de Tweede Wereldoorlog, zodat ze winstgevende
handelsovereenkomsten kan tekenen met Iran. Het is een schande dat er geen vervolging van de
criminelen is geweest die deze gruwelijke moorden in 1988 hebben georkestreerd en ten uitvoer
gelegd.
Het is nu cruciaal dat de EU en de VS dit terreurregime aan banden leggen. Het Europese beleid van
actieve verbinding met Iran heeft de moellahs enkel brutaal gemaakt en hen aangemoedigd om nog
agressiever te worden, en zo de wereld dichter bij een volgende catastrofale oorlog te brengen. Het
is schaamtevol dat het Westen blijft handelen uit angst en lafheid en het is hoog tijd dat ze zich
realiseren zouden dat de vrede die zij gekocht hebben, enkel tijdelijk is, en dat de prijs die zij hebben
betaald vrijheid en democratie voor de 80 miljoen onderdrukte en belegerde mensen in Iran is.

Een tentoonstelling van sommige foto’s van de slachtoffers van de gevangenismoord in Iran in 1988

iii. Nu nodige actie
Daar de arrestaties en gewelddadige onderdrukking doorgaan, moet de internationale gemeenschap
niet blijven zwijgen en enige passende actie ondernemen. De situatie is rijp voor verandering van
regime in Iran. Deze acties zouden niet alleen helpen bij het redden van het Iraanse volk, maar kan
ook de regio en de wereld verlossen van de wrede onderdrukking, oorlogsvoering, terreur en
fundamentalisme onder de vlag van de Islam, waarvan men nu getuige is.
1. De Veiligheidsraad van de VN moet strafmaatregelen tegen het regime initiëren. Ze moeten
rekenschap eisen van de daders van de massamoord in 1988 op de 30.000 politieke
gevangenen
2. De internationale gemeenschap, vooral de VS, de EU en haar lidstaten, moeten de vrijlating
van de duizenden demonstranten eisen die gearresteerd zijn tijdens de laatste opstand, en
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ze moeten flinke waarschuwingen uiten tegen elke vorm van marteling en executie van deze
gevangenen
3. Ze moeten herstel van de ongehinderde toegang tot het internet voor het Iraanse publiek
eisen en het regime straffen omdat ze dit verhinderd hebben. Het regime moet de bevolking
helpen met technische faciliteiten om te zorgen dat de mensen online kunnen gaan
4. De VS en de EU, in het bijzonder Frankrijk en Groot-Brittannië, moeten praktische stappen
zetten om het IRGC en de aan haar verbonden milities uit Syrië en Irak te verwijderen. Dat zal
een grote stap voorwaarts zijn voor het verzekeren van regionale vrede, het regime
verzwakken en de ineenstorting versnellen door het volk en de democratische oppositie
5. Het Westen moet haar solidariteit met het Iraanse volk en het verzet uiten, in hun verlangen
naar democratische verandering.
We kunnen ook wat belangrijke lessen leren uit de geschiedenis. Op het toppunt van haar macht was
het communisme verdeeld in vele oorlogvoerende partijen zoals Marxisten, Leninisten, Trotskisten
en Maoïsten. Toch keken veel communistische partijen overal op naar Moskou en het Sovjet rijk als
hun stamvader. Toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, verbleekte het communisme min of meer en
verloor Moskou zijn centrale rol. Vandaag zijn de Soennieten en Sjiieten verwikkeld in een heilige
oorlog. Hun terroristische oprispingen zoals Daesh, Hezbollah, al-Qaeda, Asaib al-Haq, Taliban, Hashd
al-Shaabi, Boko Haram, Mahdi Leger, Badr korps, en tientallen andere groepen, allemaal vechten ze
tegen elkaar als katten in een jute zak, toch kijken ze allemaal op naar Teheran als de stamvader van
het Islamitisch fundamentalisme. Dit is waarom verandering van regime in Teheran de doodsklok zal
luiden voor al deze extremistische Islamitische groeperingen over de hele wereld.
Het is tijd dat we ons bewust worden van het feit dat zolang als de moellahs aan de macht blijven, er
geen mogelijkheid zal zijn voor vrede in het Midden-Oosten. De moellahs zullen altijd een probleem
blijven. Zij kunnen nooit een deel van de oplossing worden.
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