
Preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

steunt het recht op opstand van het Iraanse volk 
 

De Preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevat de volgende belangrijke zinsnede: 

“Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de 

suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot 

opstand tegen tirannie en onderdrukking” (https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-

rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-tekst). Hierin is het recht verwoord om als volk bij voortdurende en 

systematische ernstige mensenrechtenschendingen in opstand te komen als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. 

Dit is de situatie in Iran en daarom is de Iraanse bevolking nu onder leiding van Massoud Rajavi in opstand gekomen.  

 

In een toespraak anderhalf jaar geleden zei Maryam Rajavi hierover: 

“Mijn landgenoten,  

We zijn vol hoop omdat we een geschiedenis hebben die de ruggengraat heeft geleverd die nodig is om vrijheid te 

bereiken; omdat onze natie het vermogen tot ingrijpende verandering in zich heeft, en omdat we een 

georganiseerde beweging hebben die door haar opoffering en verzet een brug naar de toekomst heeft gebouwd. 

Maar er is iemand die deze hoop werkelijkheid kan maken; een voortrekker die uit de pijn en het lijden van het 

Iraanse volk is opgerezen, die de banier van het verzet tegen twee dictaturen gehesen heeft; het heldere licht dat 

straalt in de donkere hoeken van deze strijd, de centrale schakel voor al deze verwachtingen, en de bron van 

optimisme en hoop voor het Iraanse volk: Massoud Rajavi. Duizenden jaren geleden stelde Arash (de heldhaftige 

boogschutterfiguur uit de Iraanse mythologie) de grenzen van de Iraanse natie vast. En nu is hij, Massoud, de 

figuurlijke boogschutter die zijn historische boog naar de vrijheid richt.” 

(https://welleweerd.net/iran/maryamrajavitoespraak2016.pdf)  
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De grote theoloog en kerkhervormer Johannes Calvijn schreef in zijn hoofdwerk De Institutie niet over een recht van 

opstand, maar over een plicht. Als koningen het volk onderdrukken en tiranniseren, dan hebben de volksmagistraten 

de plicht om zich daar tegen te verzetten. Doen ze dat niet, dan zijn ze, aldus Calvijn, niet vrij van misdadige 

trouweloosheid.  

In januari 2009, ongeveer een half jaar voor de massale protesten in Iran, schreef ik hierover: 

“Willem van Oranje en Massoud Rajavi deden hun plicht door zich tegen een verderfelijk regime te verzetten. De 

Nederlandse geschiedenis laat zien dat dit alleen effect heeft als zij daarin door het volk worden gevolgd. In zijn brief 

van 14 april 1572 verweet Willem van Oranje het Nederlandse volk dat het zich onvoldoende tegen de tirannie had 

verzet, terwijl hij zich in overeenstemming met zijn eed en zijn geweten kosten noch moeite had gespaard om het 

Nederlandse volk te helpen. Hij wees het volk er op dat de inname van Den Briel een uitgelezen kans bood om in 

verzet te komen. Het Nederlandse volk moest deze kans vooral niet voorbij laten gaan. Zo zal ook Iran niet bevrijd 

kunnen worden zonder de inzet van de Iraanse bevolking. Het is niet aan mij om te beoordelen of het nu de juiste 

tijd is. Wat ik wel weet is, dat als het zover is, de internationale gemeenschap het Iraanse volk moet steunen. Steun 

aan het Iraanse verzet is niet een van drie opties waar de internationale gemeenschap vrij uit kan kiezen. Steun aan 

het Iraanse verzet is een plicht.” (https://welleweerd.net/iran/DePlichtTotVerzet.pdf)  

 

Laat de internationale gemeenschap, laten Nederland en de Europese Unie, niet opnieuw de grote fout maken om 

de roep om vrijheid en democratie van het Iraanse volk te negeren. Er staat veel op het spel. 

 

Albert Welleweerd, 1 januari 2018 
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