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Wereldtop voor een Vrij Iran 2021 – 10 juli 2021 
Janez Janša, minister-president van Slovenië 
Het Iraanse volk verdient democratie, vrijheid en mensenrechten en moet krachtig worden gesteund door de 
internationale gemeenschap. Het Iraanse regime moet ter verantwoording worden geroepen voor de schendingen van de 
mensenrechten en de internationale gemeenschap moet op dit punt meer vastberadenheid aan de dag leggen. 

Bijna 33 jaar lang was de wereld de slachtoffers van het bloedbad van 1988 vergeten. Dit moet veranderen. Een onderzoek 
door een commissie van de Verenigde Naties is van cruciaal belang om licht te werpen op het afschuwelijke bloedbad van 
1988. Dit is vooral van belang in het licht van het feit dat de volgende president van het ّIraanse regime Ebrahim Raisi zal 
zijn, die door Amnesty International wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid wegens zijn rol in het 
bloedbad [van 1988]. 

Daarom steun ik nogmaals luid en duidelijk de oproep van de VN-onderzoeker naar de mensenrechten in Iran, die heeft opgeroepen tot een 
onafhankelijk onderzoek naar de door de staat bevolen executies van duizenden politieke gevangenen en de rol die Raisi daarbij heeft gespeeld. 

Michael Richard Pompeo, 70ste minister van Buitenlandse Zaken van de 
Verenigde Staten 
Eén conflict is het belangrijkste dat moet worden begrepen om Iran zijn rechtmatige plaats in de geschiedenis terug te 
geven. Dit is de echte strijd, en die begon in die angstige eerste momenten van de revolutie in 1979. Het centrale gevecht is 
het gevecht in de straten, in de moskeeën en in de hoofden van de Iraniërs - het is de kloof tussen het volk en de 
georganiseerde oppositie die vrijheid en democratie nastreeft aan de ene kant, en het volledige regime aan de andere kant. 

Ik ben er trots op dat ik nu al meer dan tien jaar aan de goede kant van deze strijd sta. 

Iraniërs willen hun geloof belijden en hun gezinnen beschermen - dat geldt evenzeer in Teheran als in Los Angeles, Austin, 
Nashville, of Kings Point. 

Het regime wordt, uiteraard, geleid door Khamenei, Raisi en de IRGC. Het is revolutionair in zijn ijver.  Het is brutaal. Het is theocratisch. Het is laf 
en kleptocratisch. Haar leiders vermoorden hun eigen mensen bij duizenden en kiezen vervolgens degenen die deze massale wreedheden hebben 
begaan om nu hun terreurorganisatie en hun regime te leiden. 
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Het onder ogen zien van het misverstand - d.w.z. het inzicht dat er geen gematigden zijn, het zijn allemaal revolutionairen - resulteert uiteindelijk in 
de erkenning dat dit regime grotendeels onveranderlijk is door het Amerikaanse beleid, maar we kunnen het wel verzwakken, en dat hebben we 
gedaan. 

De machtsvernietiging van het regime die het gevolg was van onze sancties en onze maximale druk was reëel, maar de toepassing ervan gedurende 
minder dan twee jaar was onvoldoende om de einddoelen volledig te bereiken. Het regime staat op zijn zwakste punt in decennia. 

Sinds 1979 heeft elke verkiezing in Iran slechts gediend om een corrupte, wrede theocratie een schijn van republicanisme te geven. De 
presidentsverkiezingen van 2021 verschillen echter sterk van die daarvoor, vooral omdat ze plaatsvinden op een moment waarop het theocratische 
regime zich in zijn meest precaire toestand bevindt sinds 1979, en zijn overlevingskansen openlijk in twijfel worden getrokken door insiders van het 
regime en worden uitgedaagd door een opstandige, vrijheidslievende natie. Kortom: maar heel weinig mensen hebben voor Raisi gestemd. 

Dit was een boycot. De opkomst was de laagste sinds 1979, waarmee het regime en zijn kandidaten volledig werden afgewezen. 

De Verenigde Staten moeten het voortouw nemen om [Raisi] verantwoordelijk te houden voor misdaden tegen de menselijkheid. Elke omgang met 
Raisi zou gelijk staan aan omgang met een massamoordenaar. Dat is niet alleen immoreel, maar ook contraproductief. Wij moeten onze 
bondgenoten in Europa en Azië duidelijk maken dat zij hem ter verantwoording moeten roepen, en dat als zij zaken doen met deze man die in 1988 
duizenden van zijn landgenoten ter dood heeft gebracht tijdens een bloedbad, de Verenigde Staten hen ook ter verantwoording zullen roepen. 

[...], mensenrechten en terrorismebestrijding moeten centraal staan in ons Iran-beleid. We moeten het Iraanse volk steunen. Als we Iran ervan 
willen weerhouden een kernwapen te verkrijgen, moeten we druk uitoefenen totdat zij hun gedrag veranderen, of totdat er hervormingen 
plaatsvinden die Iran in de richting van een democratische regeringsvorm bewegen. Wij kunnen de Ayatollah niet overladen met geld en 
economische voordelen in de hoop dat hij het niet zal gebruiken om terreur te zaaien. Dat is dwaas, gevaarlijk en een stap terug.  

Het programma van sancties en druk …. moet het model blijven voor de betrekkingen met Iran, als we de veiligheid van het Amerikaanse volk en 
een beter leven voor het Iraanse volk willen waarborgen.  

Betrokkenheid bij het regime zal de tijd verlengen dat het regime zich moet gedragen zoals het de afgelopen decennia heeft gedaan, door het 
Iraanse volk fundamentele menselijke waardigheid en kansen te ontzeggen.  

Wij moeten het Iraanse volk in zijn strijd voor een vrijer en democratischer Iran op alle mogelijke manieren blijven steunen.  

Uiteindelijk zal het Iraanse volk een seculiere, democratische, niet-nucleaire republiek hebben. Ik bid dat deze dag spoedig zal komen en met de 
steun van Iraniërs over de hele wereld - en van hen die zich van binnenuit verzetten - zal die dag eerder komen.  Ik ben toegewijd aan deze zaak; ik 
weet dat jullie dat ook allemaal zijn. Moge uw missie gezegend en beschermd worden. Moge het Iraanse volk gezegend worden.  
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Stephen Harper, 22e minister-president van Canada 
De miljoenen die zijn uitgegeven aan de uitvoering van de nucleaire overeenkomst van 2015, bekend als de JCPOA, zijn 
gebruikt om het bereik en de capaciteit van het terroristische netwerk in het hele Midden-Oosten dat door het regime 
gesteund wordt, verder te ontwikkelen. De wens van sommigen om de JCPOA te hernieuwen heeft het regime zo 
aangemoedigd dat het bij de laatste schijnverkiezingen alle pretenties van een zogenaamd gematigde kandidaatstelling heeft 
laten varen. 

De schijnverkiezingen van dit jaar bereikten zelfs voor dit regime een nieuw dieptepunt. De winnende kandidaat, om 
duidelijk te zijn niet de verkozen kandidaat, de gekozen winnaar, deed niet eens alsof hij gematigd was. In feite is Ebrahim 
Raisi precies de persoon aan wie het regime lange tijd heeft toevertrouwd iedereen die werkelijk gematigd is in 1988 
gevangen te zetten of te doden, als een van de vier leden van de vervolgingscommissie gaf hij opdracht tot de executie van 

zo'n 30.000 politieke gevangenen. 

Elke regering in de wereld die om de tafel gaat zitten en probeert te onderhandelen met een regering onder leiding van Ebrahim Raisi moet zich 
schamen. 

Net als u geloof ik dat het Iraanse volk, dat meer dan enig ander volk heeft geleden onder de tirannie van deze theocratie, er meer dan enig ander 
volk naar verlangt dat er een einde aan komt en dat deze wordt vervangen door de democratische seculiere en pluralistische krachten. 

John Bercow, voorzitter van het Lagerhuis van het Verenigd 
Koninkrijk 
Ik ben hier om mijn solidariteit en steun te betuigen aan het Iraanse volk in zijn voortdurende zoektocht naar, en strijd 
voor vrijheid, democratie en mensenrechten. 

Het staat voor mij als een paal boven water dat het Iraanse volk alle onderdrukking blijft verwerpen, ook tijdens de 
protesten waarvan er in de loop van de decennia zo veel zijn geweest. 
Het maakt uiteindelijk niet veel uit wat de vorm van de dictatuur is. Het is het feit ervan dat telt. En het feit dat de 
dictatuur tot gevolg heeft dat de mensen die eronder lijden, ontstellende nadelen, ontberingen en heel vaak armoede 
lijden. 
De oproep van Amnesty International om een onderzoek in te stellen naar Ebrahim Raisi wegens misdaden tegen de 
menselijkheid, moet worden gehonoreerd. Die man heeft veel te verantwoorden en is de belichaming van de 
bloeddorstige tiran. 

Ik verzeker u dat u zult zegevieren. U zult slagen. U zult winnen en de fascistische dwepers die u onderdrukken zullen uit hun ambt worden gezet. 
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Franco Frattini, minister van Buitenlandse Zaken van Italië (2008 -2011) & 
(2002 -2004), Europees commissaris voor Justitie, Vrijheid en Veiligheid 
(2004 -2008)  
Veel van mijn collega's in de Europese Unie, in Amerika, in Noord-Amerika en elders hebben contact gehad met 
vertegenwoordigers van het Iraanse regime, soms zogenaamde hervormingsgezinden, soms zogenaamde conservatieven. Ik 
kan u uit eigen ervaring zeggen dat er geen verschil is. 

U hebt in uw hart en in uw geest een land dat van nature rijk is, maar dat nu enorm arm is. Het is economisch arm. Het is arm 
omdat het land extreem arm is als je niet kunt genieten van niet-onderhandelbare grondrechten. 

Het is nu belangrijk om de ogen van de internationale gemeenschap te openen. 

Het regime heeft de nucleaire deal gebruikt als hefboom voor erkenning van hun rol in de regio. Ze willen politiek erkend worden en dit is het punt 
waarop ze moeten falen. 

Als we in de val trappen om rond de tafel te gaan zitten en opnieuw te onderhandelen, legitimeren we het regime alleen maar, een erkenning van 
hun rol. En hun rol is helaas ook de rol die het hele Midden-Oosten destabiliseert. 

Naar mijn persoonlijke mening hebben de sancties geen invloed op het vrije volk van Iran, omdat het opheffen van de sancties alleen maar meer 
geld aan het regime zou geven, niet aan het vrije volk van Iran. 

Mijn collega's in Europa zouden ernstig moeten overwegen om helemaal niet meer aan één tafel te zitten met de functionarissen van het Iraanse 
regime. 

We moeten heel eerlijk en streng zijn en onze grondwet en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie eerbiedigen. 

Een land waarvan de president het verdient ter verantwoording te worden geroepen moeten we niet legitimeren en niet erkennen als een serieuze 
gesprekspartner. 
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Donna Brazile, voorzitter van het 
Democratisch Nationaal Comité 
(2016-2017) 

 
Donna Brazile, Donna Brazile, voorzitter van het Democratisch 
Nationaal Comité (2016-2017) 
Ik ben hier niet alleen uit dankbaarheid voor het delen van deze 
gelegenheid. Ik ben hier in nederigheid. Nederigheid die 
voortkomt uit het observeren van uw opmerkelijke moed in 
leiderschap. Nederigheid omdat ik zag hoe u zich verzet tegen 
religieuze tirannie. Nederigheid voor uw vastberadenheid en 
streven naar een seculiere staat. 

De strijd voor zelfbeschikking, gelijkheid en mensenrechten is vaak hard en duurt altijd lang. Geef nooit op, geef nooit op. U mag nooit vergeten dat 
wanneer u aan de kant van de universele gelijkheid staat, u aan de kant van de waarheid staat. 

De geest van tweepartijdige eensgezindheid in dezen en het huidige 117e Congres van de Verenigde Staten zullen u blijven steunen. Wij zullen aan 
uw zijde staan. 
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Martin Luther King III, voorvechter van de mensenrechten en zoon van Dr. Martin 
Luther King Jr 

I am concerned about human rights and the freedom struggle in Iran partly because Iran is one of the largest nations of the world. 

Zoals mijn vader, Martin Luther King, Jr, ooit zei: "Onrechtvaardigheid waar dan ook is een bedreiging voor rechtvaardigheid waar dan ook." 

Ik steun van ganser harte de wetgeving in het Congres van de Verenigde Staten om vrijheid en mensenrechten in Iran te bevorderen. House 
Resolution 118, waarin het verlangen van het Iraanse volk naar een democratische, seculiere en niet-nucleaire republiek Iran tot uitdrukking wordt 
gebracht, veroordeelt tevens schendingen van de mensenrechten en door de staat gesponsord terrorisme door de Iraanse regering. 
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VS-senator Bob Menendez (Democraten, NJ), voorzitter van de Commissie 
buitenlandse betrekkingen van de Senaat  
 
Het Iraanse volk wordt nog steeds geteisterd door een regering die er herhaaldelijk blijk van heeft gegeven, geen enkele 
belangstelling te hebben voor iets anders dan haar eigen zelfbehoud, corruptie en repressie in het land zelf, het zaaien van 
chaos in het buitenland en de pogingen om zelf een kernwapen te vervaardigen. 

We hoeven niet verder te kijken dan de recente presidentsverkiezingen in Iran, waarbij Ebrahim Raisi, een handlanger van 
de harde lijn van de opperste leider tegen wie de VS sancties heeft ingesteld op het gebied van de mensenrechten, tot 
president werd verkozen. 

Uw voortdurende inzet blijft absoluut van vitaal belang. Het is een baken van hoop dat op een dag de bevolking van Iran, de Verenigde Staten en 
de hele wereld zich zullen verheugen in een Iraanse regering die in vrede leeft met de internationale gemeenschap en zich inzet voor een betere 
toekomst voor haar volk. 

VS-senator Jeanne Shaheen, Democratisch senior senator voor New 
Hampshire 
 
Schendingen van de mensenrechten zijn gemeengoed geworden binnen de Iraanse regering, die geen legitimiteit heeft en 
waarvan de greep op de macht berust op de onderdrukking van haar volk. 

Opkomen voor een vrij en democratisch Iran is niet uw last alleen. De Verenigde Staten en de internationale gemeenschap 
staan achter uw inspanningen. Mensenrechten zijn al lang een pijler van het buitenlands beleid van de VS. Bij onze 
voortdurende betrokkenheid bij Iran moeten de mensenrechten een essentieel onderdeel vormen van de Amerikaanse 
aanpak. 
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VS-senator Cory Booker, Democratisch senator voor New Jersey 

De cultuur, de gebruiken en de geschiedenis van Iran en zijn volk zijn ongelooflijk en werkelijk opmerkelijk. Zij verdienen het 
te worden gevierd in Iran en in de rest van de wereld, niet te worden verstikt door autoritaire leiders die bang zijn voor hun 
eigen volk. 

De Verenigde Staten zijn een vriend van het Iraanse volk - daar ben ik zo trots op. Ik blijf hopen dat we ooit een vrij en open 
Iran zullen zien, sterker nog, ik blijf erop vertrouwen. 

 
 

VS-senator Roy Blunt, Republikeins senator voor Missouri 

De Ayatollah en zijn handlangers blijven het Iraanse volk elementaire politieke, religieuze en sociale vrijheden ontzeggen, 
met inbegrip van het grondrecht op leven zelf. De Iraanse autoriteiten voeren onvoorstelbare gruweldaden uit, vooral 
tegen degenen die de waarheid durven te spreken.  
Ik voel mij bemoedigd door de protesten van de laatste jaren die juist deze levensprincipes weerspiegelen. Ik hoop dat ze 
zullen aanhouden. Ik geloof echt dat het mogelijk is om een betere, vrije regering te krijgen in Iran. Ik geloof dat we het 
Iraanse regime verantwoordelijk moeten blijven houden voor zijn wandaden in eigen land en voor zijn agressieve acties in 
de wereld. 
 

VS-senator Ted Cruz, Republikeins senator voor Texas 
 
De kwaadaardige activiteiten van het Iraanse regime zijn welbekend: proliferatie van raketten, streven naar de 
vernietiging van Amerika en onze bondgenoten, het creëren van terreurstaten binnen staten in Irak, in Jemen, in Libanon, 
het drijvend houden van het Assad-regime in Syrië, het financieren en aansturen van terrorisme over de hele wereld, en 
natuurlijk, binnen Iran, steeds opnieuw, het begaan van ondenkbare gruweldaden op het gebied van de mensenrechten. 
Als we het over de toekomst van Iran hebben geloof ik dat we het regime moeten laten instorten. Wij zien de vruchten 
van die verzoeningspolitiek in de vorm van voortdurende aanvallen van Iran en zijn terreurlegers op Amerikaanse 
strijdkrachten en op onze bondgenoten in het hele Midden-Oosten. Ik zal in de Senaat de strijd om het Iraanse regime 
verantwoordelijk te houden voor zijn kwaadaardige activiteiten en om het beleid van de VS weer op een maximaal 
pressiemiddel te richten totdat dit kwaadaardige en despotische regime eindelijk ineenstort blijven aanvoeren. 
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VS-senator Thom Tillis, Republikeins senator voor North Carolina 

De nieuwe president van Iran is al jaren betrokken bij ondervragingen, moord, marteling en het uitspreken van 
doodvonnissen tegen democratische activisten en tegenstanders. 

De sancties mogen niet worden opgeheven en onderhandelingen met staten die terreur sponsoren moeten altijd worden 
vermeden. 

Mijn collega's en ik in het Congres steunen uw oproepen voor een vrije en democratische republiek in Iran die de 
mensenrechten en de internationale wetten eerbiedigt. 
 

VS-senator John Cornyn, Republikeins senior senator voor Texas 
Amerika is volledig solidair met het Iraanse volk, en wij staan achter hun roep om vrijheid, democratie en vrede. Wij 
moeten ons eensgezind verzetten tegen de onderdrukking en tirannie waar de hardliner Ebrahim Raisi voor staat. Ik blijf er 
bij president Biden op aandringen nauw samen te werken met het Congres om een effectieve en tweepartijdige aanpak te 
vinden voor de dreiging die uitgaat van een nucleair Iran. 

 
 

 
 
 

VS-senator Margaret Hassan, Democratisch senator voor New 
Hampshire 
 
VS-senator Margaret Hassan, Democratisch senator voor New Hampshire 
Ik ben er trots op mij een bondgenoot en vriend te mogen noemen in deze strijd voor vrijheid, zoals blijkt uit de 
tweepartijdige steun van deze conferentie. Democraten en Republikeinen zijn solidair met u allen. 
Ik zal een Amerikaans buitenlands beleid blijven steunen dat opkomt voor de mensenrechten en zich schaart achter 
democratische bewegingen in onderdrukkende landen. Het regime in Teheran moet ter verantwoording worden geroepen 
voor de behandeling van vrouwen als tweederangsburgers en voor de vervolging van mensenrechtenactivisten, 
journalisten en etnische minderheden. 
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VS-senator Rick Scott , Republikeins junior senator voor Florida 

Als vooraanstaand lid van de Senaatscommissie voor de strijdkrachten heb ik er bij de regering-Biden op aangedrongen 
prioriteit te geven aan het beschermen van Amerika en de wereld tegen het kwaadaardige gedrag en de destabiliserende 
activiteiten van Iran. Het moorddadige Iraanse regime blijft 's werelds voornaamste sponsor van terrorisme en vormt een 
grote bedreiging voor de vrede en veiligheid in de wereld. Iran belonen voor het blijven steunen van Hamas en andere 
terroristische organisaties terwijl het zijn nucleaire arsenaal opbouwt is niet de juiste weg om de veiligheid en zekerheid 
van de Amerikanen te waarborgen. 

President Biden moet duidelijk maken dat de Verenigde Staten de sancties niet zullen versoepelen en consequenties 
zullen verbinden aan hun gevaarlijke acties. 

Congreslid Kevin McCarthy, minderheidsleider van het Huis van 
Afgevaardigden van de Verenigde Staten 
Ik deel uw bezorgdheid, maar ik heb ook hoop, hoop dat Amerika, samen met u en onze bondgenoten, een democratisch 
Iran zal zien dat de vrijheid van meningsuiting en de rechten van alle mensen beschermt. Hoop dat de donkere dagen van 
angst onder de opperste leider zullen wegebben en Iran zal opbloeien tot een verantwoordelijke democratische natie. 

 
 
 

Congreslid Hakeem Jeffries, voorzitter van de Democratische Caucus 
van het Huis van Afgevaardigden 
 
De Iraanse regering mishandelt haar burgers en exporteert terrorisme over de hele wereld. Daarom prijs ik u om uw 
moed, uw kracht, uw leiderschap en uw bijdrage aan de totstandbrenging van een vrij, seculier en niet-nucleair Iran. 

Wij willen de genialiteit, de talenten en de mogelijkheden van het Iraanse volk, die door een wreed regime worden 
onderdrukt, tot ontplooiing brengen. 
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Patrick J. Kennedy, lid van het Huis van Afgevaardigden van de 
Verenigde Staten (1995 - 2011) 
 
De verkiezing van een massamoordenaar als Raisi toont aan dat Khamenei en zijn moellahs elke schijn van gematigdheid 
hebben opgegeven. Er is geen excuus meer om de waarheid te ontkennen. We kunnen niet ontkennen waar het regime van 
de moellahs voor staat. 

 

Pandeli Majko, onderminister voor de diaspora van Albanië, voormalig 
eerste minister 
Wij spreken onze grote bezorgdheid uit over de voortdurende schendingen van de mensenrechten in Iran. 

Het Iraanse volk boycotte de laatste presidentsverkiezingen. Raisi wordt door internationale mensenrechtenorganisaties 
beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. Hij is nu tot president gekozen. 

Ik ben blij dat ik vandaag aan de kant sta van het volk dat deel wil uitmaken van de toekomst van Iran. 

 

 

Lulzim Basha, voorzitter van de Democratische Partij van Albanië 
Het streven van het Iraanse volk naar vrijheid, democratie en eerbiediging van de fundamentele mensenrechten en 
vrijheden heeft de volledige solidariteit en steun van de Democratische Partij van Albanië, en van mijzelf, gekregen en zal 
die blijven krijgen. De herhaalde daden van agressie en geweld zonder aanleiding van de Iraanse regering tegen haar eigen 
volk, tegen haar buren en tegen de wereldgemeenschap van naties hebben ontelbare Iraniërs en andere mensen in de 
regio en over de hele wereld pijn gedaan. 

Het Iraanse regime heeft bewezen dat het bereid is de meest essentiële normen van de internationale orde te breken ten 
koste van onschuldige levens en van de regionale stabiliteit. 
Wij verzetten ons krachtig tegen de illegale en terroristische praktijken van het Iraanse regime op ons grondgebied en 
tegen zijn gestructureerde onderneming om fundamentalisme naar Albanië te exporteren.  
Wij steunen het verlangen van het Iraanse volk naar verandering. 
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Michèle Alliot-Marie, minister van Buitenlandse en Europese Zaken van 
Frankrijk (2010-2011), voormalig minister van Justitie, minister van 
Binnenlandse Zaken, minister van Defensie 
Ik wil u bedanken voor de strijd die u voert en voor wat u in Iran verdedigt, namelijk democratie en vrijheid van 
meningsuiting. Ik hoop dat uw waarden in de toekomst zullen worden gehoord. 

De verkiezingen in Iran waren een uiting van ontevredenheid van de Iraanse burgers. De wereld zou Iran willen zien als een 
factor van vrede en stabiliteit. Het volk van Iran moet zijn eigen lot kunnen bepalen. 
 

Liam Fox, staatssecretaris van Internationale Handel van het Verenigd 
Koninkrijk (2016 -2019), staatssecretaris van Defensie (2010 -2011) 
Wij hebben te maken met een gevaarlijk, draconisch, destabiliserend regime dat zijn eigen volk onderdrukt en fanatisme en 
instabiliteit exporteert naar zijn eigen regio en daarbuiten. 

Onder leiding van Khamenei heeft de IRGC haar greep op de Iraanse samenleving en vooral op de economische 
infrastructuur verscherpt, waardoor zij zichzelf en de hele natie de kansen ontzegt die de natuurlijke vernieuwing van het 
Iraanse volk zou kunnen bieden. Niemand van ons heeft ruzie met het Iraanse volk, maar wel met het regime dat het volk 
steeds meer onderdrukt, dat geweld en instabiliteit exporteert naar zijn buren, en dat een conflict dreigt uit te lokken door 
zijn poging om een kernwapenstaat te worden.  
 

De wortel van de Iraanse uitvoer van instabiliteit ligt in de ambitie van Khamenei en zijn trawanten om niet alleen de leiders van de sjiitische islam, 
maar van de islam zelf te zijn. 

Een overeenkomst met Iran is wellicht mogelijk, maar daarbij moet rekening worden gehouden met de schendingen van de mensenrechten door 
Iran, de export van terreur door Iran, de expliciete bedreiging van de veiligheid van Israël en de pogingen van Iran om zijn buren in de regio te 
destabiliseren. 

Bovenal moeten we terugkeren naar het standpunt dat we de ambities en wensen van Iran op het gebied van kernwapens zullen stoppen, niet 
vertragen. 
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Bernard Kouchner, minister van Buitenlandse en Europese Zaken van 
Frankrijk (2007-2010) 

 
In Iran zeggen we niet verkiezing. Het is selectie. Meer dan de helft van het volk heeft niet gestemd. De nieuwe president 
is een crimineel tegen wie een onderzoek loopt. 

 
 
 

Giulio Terzi, minister van Buitenlandse Zaken van Italië (2011-2013) 
 
Dat Iran een president heeft die bereid is en klaarstaat om de meest gruwelijke en bloedige repressie uit te voeren tegen 
elke vorm van oppositie of dissidentie, is een luide waarschuwing aan het adres van de westerse leiders die opnieuw 
willen onderhandelen over het JCPOA. 

De Europese en Amerikaanse regeringen mogen het extreme lijden van het Iraanse volk niet vergeten wanneer zij 
instemmen met ontmoetingen met vertegenwoordigers van het regime. 

Het is hoog tijd dat de Europese regeringen een nieuw euro-atlantisch front vormen om de dreigingen vanuit Iran effectief 
het hoofd te bieden. 

Een goede gelegenheid is de resolutie die door de meerderheid van het Amerikaanse Congres is ondertekend om 
schendingen van de mensenrechten en staatsterrorisme door de Iraanse regering tegen te gaan. Een tweepartijdige oproep van Amerikaanse 
wetgevers is om samen te werken met Europese bondgenoten om het dichte netwerk van handlangers, die profiteren van de diplomatieke dekking 
van ambassades in ons werelddeel, te ontmantelen. 

In deze omstandigheden moet u kijken naar het georganiseerde en effectieve democratische alternatief met zijn bekwame leiding [...]. 



 pg. 14 

Congreslid Brad Sherman(Democraten, CA), seniorlid van de Commissie 
Buitenlandse Zaken van het Huis 
Ik ben de leidende Democratische indiener van Huisresolutie 118, een resolutie ter ondersteuning van het volk van Iran en 
hun verlangen naar een democratische, seculiere en niet-nucleaire toekomst. 

Het Iraanse volk moet vandaag leven onder een autocratisch en corrupt regime dat het op zijn eigen volk gemunt heeft en 
dat internationaal de belangrijkste sponsor van terrorisme is, van Syrië tot Libanon, Gaza, Europa, Zuid-Amerika en de rest 
van de wereld. 

We mogen niet vergeten wat dit regime is en waartoe het in staat is geweest. De wereld mag de massamoorden niet 
vergeten die het Iraanse regime in 1988 heeft gepleegd. 

Er zijn zovelen over de hele wereld die solidair zijn met het Iraanse volk en die zich inzetten voor een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van die 
grote natie. 

Congreslid Tom McClintock (Republikeinen, CA), lid van de Commissie 
Justitie van het Huis 
Als wij er niet in slagen het huidige regime ter verantwoording te roepen, dan valt niet te voorspellen wat het daarna zal 
doen met degenen die dergelijke fundamentele vrijheden wensen. 

In het verleden heeft het Iraanse volk het geluk en de welvaart gekend die vrijheid mogelijk maakt en nu probeert het dit 
terug te winnen. 

Het verheugt mij vandaag te kunnen aankondigen dat 249 leden van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, 
dat is een stevige meerderheid van het gehele Huis, en bestaande uit Republikeinen en Democraten die mede-indiener zijn 

van Huisresolutie 118, hun steun uitspreken voor het verlangen van het Iraanse volk naar een democratische seculiere en niet-nucleaire republiek 
Iran en de schendingen van de mensenrechten en het door de staat gesponsorde terrorisme door de Iraanse regering veroordelen. 

Het Iraanse volk heeft zich verzet tegen het nucleaire avonturisme en heeft aangedrongen op een niet-nucleair land. Het was het Iraanse verzet dat 
voor het eerst de illegale nucleaire sites en wapenprogramma's van het regime aan het licht bracht. 

Hoewel het Iraanse regime steeds onderdrukkender en extremer is geworden, is het internationale verzet tegen het regime sterker en 
vastberadener geworden. Hoe meer het verhaal van Iran wordt verteld over zijn trotse oude erfenis van vrijheid en beschaving, en over zijn huidige 
vloek van despotisme en terreur, hoe meer de wereld zich achter zijn zaak schaart. 
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Congreslid Joe Wilson, Republikeins vertegenwoordiger van het 2e 
congresdistrict van South Carolina 

Het is van cruciaal belang dat wij erkennen dat de Iraanse moellahs afhankelijk zijn van terrorisme tegen de burgers van 
Iran en terrorisme tegen de internationale gemeenschap om te overleven. 

Zij gebruiken terrorisme als pressiemiddel in hun internationale contacten en zij gebruiken hun diplomaten om 
terroristische activiteiten te plannen en zeker het lukraak doden van onschuldige mensen die hun grondrechten opeisen. 

Ik dring er bij u en mijn collega's op aan, en ik zeg dat het de plicht van het Congres is, om de wereld eraan te herinneren 
dat het Iraanse volk een seculiere, democratische en niet-nucleaire republiek wil. Dit is de boodschap van de levendige 

Iraanse verzetsgroepen en de boodschap van Huisresolutie 118, waarvan ik een trotse mede-indiener ben. 

Congreslid Dean Philips was Democratisch vertegenwoordiger van het 3e 
congresdistrict van Minnesota in het Huis van Afgevaardigden van de V.S. 
Ik ben een van de oorspronkelijke mede-indieners van Huisresolutie 118 omdat het Iraanse volk al veel te lang verstoken is 
gebleven van fundamentele vrijheden. 

Het Iraanse volk verdient het stemrecht om erop te kunnen vertrouwen dat de verkiezingen vrij en eerlijk verlopen, en om 
gender-, religieuze en etnische gelijkheid te ervaren. 

De mensenrechten en de democratische vrijheid in Iran zijn voor mij zeer belangrijke kwesties, die tot mijn topprioriteiten 
behoren. Ik ben al lang een voorstander van het Iraanse volk voor een vrij Iran en ik ben een groot voorstander van een Iran 
dat democratisch en seculier is. 

Wij willen een vrij Iran, en wij willen de democratie die nodig is om de vrouwen, kinderen, jongeren en gezinnen in staat te stellen te zeggen: 
genoeg is genoeg, wij eisen democratie. 
Jullie zijn een vrije en democratische organisatie die het idee van vrijheid uitdraagt. 
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Congreslid Steve Cohen, Democratisch vertegenwoordiger voor het 9e 
congresdistrict van Tennessee 
 
De mensenrechten en de democratische vrijheid van Iran zijn voor mij zeer belangrijke kwesties, die tot mijn topprioriteiten 
behoren. Ik ben al lang een voorstander van het Iraanse volk voor een vrij Iran en ik ben een groot voorstander van een 
Iran dat democratisch en seculier is. 

 

 

Congreslid Sheila Jackson Lee, Democratisch seniorlid van de Commissie 
Justitie van het Huis, afgevaardigde voor het 18e congresdistrict van 
Texas 
Wij willen een vrij Iran, en wij willen de democratie die nodig is om de vrouwen, de jeugd en de gezinnen in staat te stellen 
te zeggen dat het genoeg is en dat wij democratie eisen. 

Jullie zijn een vrije en democratische organisatie die het idee van vrijheid uitdraagt. 

 

Congreslid Brian Fitzpatrick, Republikeins vertegenwoordiger voor het 
1e congresdistrict van Pennsylvania 
We moeten duidelijk zijn in onze steun voor de rechten van de Iraniërs om hun eigen toekomst te kiezen. Dit is nu meer 
dan ooit van cruciaal belang na decennia van verzoenende concessies die Iran tot 's werelds grootste sponsor van 
terrorisme hebben gemaakt. Amerika en onze bondgenoten moeten Teheran duidelijk maken dat gewelddadige acties 
tegen vreedzame demonstranten die verandering eisen, zullen leiden tot de toepassing van nog meer gerichte sancties 
tegen het regime en zijn terroristische handlangers. 

Wij moeten ook oproepen tot een onafhankelijk onderzoek naar het bloedbad van 1988 onder politieke gevangenen in 
Iran. In 1988 slachtte het Iraanse regime meer dan 30.000 politieke gevangenen af. 
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Congreslid Judy Chu, Democratisch vertegenwoordiger voor het 27e 
congresdistrict van Californië 
Elk jaar geeft deze conferentie een krachtig signaal af aan de Iraanse leiders dat hun onderdrukking en geweld 
onaanvaardbaar zijn. In plaats van gehoor te geven aan uw herhaalde oproepen tot mensenrechten, vrede en democratie, 
zijn de Iraanse leiders doorgegaan met op hun gebruikelijke manier te reageren: met terreur. 

Het feit dat zo'n groot tweepartijdig wetsvoorstel de steun van de Iraanse regering voor terrorisme veroordeelt, is een 
duidelijk signaal aan het Iraanse volk dat het er niet alleen voor staat. Die boodschap is vooral belangrijk nu een van de 
wreedste moordenaars van Iran, Ebrahim Raisi, net tot president is verkozen in een verkiezing die vrij noch eerlijk was. 

Wij hebben resoluties als Huisresolutie 118 nodig om de Iraanse leiders te laten weten dat wij toekijken en om het Iraanse volk, dat strijdt voor 
vrijheid en democratie, te laten weten dat het er niet alleen voor staat. 

Theresa Villiers, staatssecretaris van Milieubeheer, Voedselvoorziening 
en Plattelandszaken (2019-2020), VK 
De bevordering van Ebrahim Raisi tot president na schijnverkiezingen is een teken dat het regime niet van plan is zijn 
antagonistische houding tegenover de internationale gemeenschap te wijzigen. 

Niets in hun publieke verklaringen wijst erop dat de moellahs van plan zijn een einde te maken aan hun sponsoring van 
gewelddadige milities in de regio, noch aan hun nucleaire activiteiten. 

Raisi mag niet worden beloond met een verlichting van de sancties. Ik vrees dat zijn benoeming de mensenrechtensituatie 
waarschijnlijk nog zal verslechteren. Mijn Britse Iraanse kiezers hebben mij verteld dat zij deze laatste ontwikkeling zien als 

een teken dat het regime zijn greep op het Iraanse volk wil verstevigen. 
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Oud-generaal James L. Jones, nationaal veiligheidsadviseur van president 
Obama (2009-2010), voormalig commandant USMC1, geallieerd 
opperbevelhebber Europa 
De verkiezing maakte ook een einde aan het valse verhaal dat het regime zelf en zijn westerse apologeten de wereld 
gedurende meer dan vier decennia van concessies voedden. Een oogje dichtknijpen voor de excessen van de moellahs in 
binnen- en buitenland is noodzakelijk om de zogenaamde gematigden binnen het heersende regime de macht te geven. 

Activisten in Iran moeten worden geprezen voor hun effectieve werk binnen Iran om het volk van Iran aan te moedigen dit 
regime te verwerpen. …... Door hun boycot heeft het Iraanse volk luid en duidelijk laten weten dat het met niets minder 
tevreden zal zijn dan de omverwerping van deze middeleeuwse theocratie en al haar facties. 

De keuze van Raisi heeft ook aangetoond hoe zwak en broos dit regime tijdens dit proces is geworden, hoe Khamenei zelfs zijn naaste 
vertrouwelingen zoals Ali Larijani niet meer kon vertrouwen. 

De verkiezingsuitslag is een rechtvaardiging van wat het Iraanse verzet de afgelopen vier decennia heeft gezegd, namelijk dat dit regime niet in 
staat is hervormingen door te voeren en dat geen enkele hoeveelheid politieke en economische concessies zijn gedrag zal matigen. 

Het is enigszins onvoorstelbaar dat het Westen deze internationale misdadiger niet veroordeelt. Wat moet hij nog meer doen om de veroordeling 
van democratische landen te verdienen? 

Vooraanstaande mensenrechteninstellingen en vooraanstaande mensenrechtenexperts van de VN hebben reeds opgeroepen tot een onpartijdig 
onderzoek naar de rol van Raisi in het bloedbad van 1988. Waarom wordt er gezwegen? Het is tijd om een einde te maken aan de cultuur van 
straffeloosheid voor Teheran's massamoordenaars. Genoeg is genoeg. 

 
1  USMC = United States Marine Corps. 
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[…] 

Linda Chavez, voormalig directeur van de voorlichtingsdienst van het 
Witte Huis 
Het is belangrijk te begrijpen dat Iran niet alleen zijn eigen volk vervolgt binnen zijn eigen grenzen, maar dat zijn reikwijdte 
de hele wereld omvat. Ze zijn voortdurend in de aanval om te proberen degenen die democratie naar Iran willen brengen in 
toom te houden. 

Raisi is niet iemand waar een redelijke en democratische regering mee moet omgaan. Dit is niet iemand die het volk van 
Iran vertegenwoordigt. Hij is gewoon een vertegenwoordiger van de moellahs en hun ijzeren greep. 

Ik zou zeggen dat het nu tijd is dat degenen die vrijheid en democratie in Iran steunen, in opstand komen en hun stem laten 
horen, en dat wij in het Westen, die deze vrijheden reeds genieten, ons scharen aan de zijde van degenen die in feite de bakens van vrijheid zijn 
voor het Iraanse volk. 

Minister Deborah Lee James, voormalig minister van de luchtmacht van 
de VS (2013-2017) 
Jullie vormen vandaag de ruggengraat van een groeiend en krachtig verzet tegen het corrupte regime in Teheran, een 
verzet dat met jullie volharding nooit tot zwijgen zal worden gebracht. 

Dankzij jullie collectieve inspanningen en het leiderschap van mevrouw Rajavi hebben jullie een krachtige boodschap 
gestuurd naar de Iraanse opperste leider Khamenei en zijn trawanten. Die boodschap luidde heel eenvoudig: Wij zullen niet 
deelnemen aan uw schijnverkiezingen. Uw succesvolle boycot van de verkiezingen van 18 juni 2021, die natuurlijk volgde 
op vier jaar volksprotesten, toont de wereld en het regime dat het Iraanse volk genoeg heeft van de gebroken beloften, de 
economische incompetentie, de systemische corruptie, het gebrek aan respect voor de mensenrechten en de misogyne 
behandeling van de Iraanse vrouwen. 

Ebrahim Raisi heeft het bloed van velen aan zijn handen en de hele wereld weet dat. 
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Minister Gary Locke, voormalig minister van Handel van de Verenigde 
Staten (2009-2011), voormalig ambassadeur in China (2011-2014) en de 
21e gouverneur van Washington (1997-2005) 
Het volk en de regering van de Verenigde Staten van Amerika zijn volledig solidair met het volk van Iran en steunen ten volle 
uw wens om een vrij volk te zijn. Het is van cruciaal belang dat de Verenigde Staten en andere democratieën in de wereld 
zich achter het Iraanse volk scharen. Conferenties en topontmoetingen als deze zijn zo belangrijk omdat ze de wereld eraan 
herinneren dat het kwaadaardige regime niet namens het volk spreekt en dat de Iraniërs de idealen van de democratie zijn 
toegedaan. Het is de plicht van de Verenigde Naties om druk uit te oefenen op Teheran en de Iraanse dictators 
verantwoordelijk te stellen voor de voortdurende en toegenomen onderdrukking van kwetsbare groepen. 

Gouverneur Bill Ritter, voormalig gouverneur van Colorado van 2007 tot 2011 
(Democraten) 
 
Gouverneur Bill Ritter, voormalig gouverneur van Colorado van 2007 tot 2011 (Democraten) 
 
 
 
 
 

Gouverneur Steve Bullock, voormalig gouverneur van Montana van 
2013 tot 2021 (Democraten) 
Het Iraanse volk in de strijd voor een vrij en democratisch Iran is een vastberaden volk. Jullie weigeren de status quo te 
aanvaarden en nemen nooit genoegen met minder. Jullie weigeren discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes en 
onder de vele minderheden toe te laten. Jullie weigeren toe te staan dat gevangenen en politieke dissidenten worden 
onderworpen aan onmenselijke omstandigheden, worden gemarteld of verdwijnen. Jullie weigeren toe te laten dat angst 
voor vergelding en terrorisme kansen op vrede overwinnen. 

Het belangrijkste is dat jullie weigerden de hoop op te geven, want het is de hoop die de vastberadenheid van het Iraanse 
volk in leven houdt om het recht op vrije meningsuiting en vreedzame vergadering uit te oefenen, en om het Iraanse 
regime ter verantwoording te roepen. De Amerikanen steunen het Iraanse volk in zijn verlangen naar verandering. 
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Gouverneur Phil Bredesen, voormalig gouverneur van Tennessee van 
2003 tot 2011 (Democraten) 
De strijd van het gewone Iraanse volk overstijgt de wereld van ingewijden in de wandelgangen van de macht en dringt door 
tot het bewustzijn en het geweten van miljoenen Amerikanen. Ik steun en bewonder uw werk en ik ben er zeker van dat 
iedereen die met u spreekt dat doet. 

Ik heb veel geleerd over uw strategieën, over het bevorderen van democratie, de scheiding van kerk en staat, gelijkheid van 
man en vrouw en de rechtsstaat. Maar het lijkt mij dat het doel van al die strategieën is om de wereld een beetje beter te 
maken voor de volgende generatie, om een betere samenleving op te bouwen voor de jonge mensen in Iran. 

Ambassadeur Tim Broas, voormalig ambassadeur van de Verenigde 
Staten in Nederland van 2014 tot 2016 (Democraten) 
Het Iraanse regime dreigt openlijk Israël te vernietigen en doet moeite om zijn burgers ervan te overtuigen dat Amerika de 
vijand is. Het streeft naar de ontwikkeling van kernwapens in plaats van corruptie uit te roeien. Het Iraanse regime is een van 
de meest corrupte landen ter wereld geworden. 

Maar er is hoop voor Iran, voor zijn burgers, en voor de hele mensheid. Die hoop rust vierkant en centraal op jullie allemaal, 
het verzet. Jullie zijn een kracht, een luide en welbespraakte kracht voor verandering, maar jullie kunnen en moeten nog 
luider gaan spreken. Jullie kunnen en moeten het volume opvoeren. Jullie moeten blijven groeien. 

Intensiveer en verbreed alstublieft jullie pleidooi. De vrouwen en kinderen van Iran rekenen op jullie. De politieke 
gevangenen in Iran rekenen op jullie. Net als jullie verlangen zij naar een democratische, seculiere en niet-nucleaire republiek Iran. Zij zoeken een 
regering die al haar burgers gelijk behandelt. 
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Scott Perry, lid van het Huis van Afgevaardigden voor Pennsylvania 
 
Scott Perry, lid van het Huis van Afgevaardigden voor Pennsylvania 
Deze Raisi, dit type zoals ik hem zal noemen, is zoals u weet een moordenaar. Ik ben hier om u te vertellen dat de rest van de 
wereld weet dat u leeft onder de tirannie van een moordenaar. 

Wij staan aan uw kant, wij in Amerika zijn bereid alles te doen wat we kunnen, inclusief de zwaarste sancties tegen het 
regime in Iran, zodat u vrij kunt ademen en uw stem gehoord kan worden. 

 

Congreslid Don Bacon, Republikeins vertegenwoordiger voor het 2e 
congresdistrict van Nebraska 
Ik ben er trots op een van de oorspronkelijke mede-indieners te zijn van Huisresolutie 118, waarin steun wordt betuigd aan 
het verlangen van het Iraanse volk naar een democratische, seculiere en niet-nucleaire republiek. 

Ik ben van mening dat het beleid van de VS ten aanzien van Iran gebaseerd moet zijn op onze gehechtheid aan de 
mensenrechten en de rechten van de vrouw, de godsdienstige rechten en de rechten van minderheden, en op onze niet 
aflatende steun voor de totstandbrenging van een democratische republiek in Iran. 
 
 

Congreslid Gus Bilirakis, lid van het Whipteam2 van de Republikeinse 
Partij en voorzitter van de Task Force Veteranenzaken van het 
Republikeins Beleidscomité 

Ik wens mijn steun te betuigen aan de democratie en de mensenrechten in Iran en mijn solidariteit te betuigen met het 
Iraanse volk. 
De Iraniërs hebben in de afgelopen 40 jaar veel doorstaan, van brute onderdrukking en het met voeten treden van hun 
grondrechten tot het verliezen van veel van hun kinderen tijdens vreedzame straatprotesten. 

 
2  Team dat er voor zorgt , dat zo nodig de leden van de partij bij stemmingen aanwezig zijn. 
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Iran is reeds lange tijd een destabiliserende en tegenwerkende kracht geweest in het Midden-Oosten. 
Iran heeft herhaaldelijk bewezen een onbetrouwbare agressieve staat te zijn die terrorisme sponsort. We hebben onafhankelijke onderzoeken 
nodig naar de vroegere en huidige terroristische aanvallen van het Iraanse regime tegen Amerikaanse burgers en Iraanse ballingen. 

Het Iraanse regime is geen vriend van ons en vormt een van de grootste bedreigingen voor onze nationale veiligheid en die van andere landen. De 
tijd is gekomen voor een nieuwe aanpak en hoe wij met Iran omgaan. Iran moet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn slechte gedrag en de 
VS moeten een duidelijk standpunt innemen dat verder wangedrag niet langer zal worden getolereerd. 

Congreslid Angie Craig, Democratisch vertegenwoordiger voor het 2e 
congresdistrict van Minnesota 
Ik werk aan de ondersteuning van vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten door mede-indiener te zijn van Huisresolutie 118, 
een resolutie waarin in niet mis te verstane bewoordingen wordt gesteld dat het Amerikaanse Congres aan de kant van het 
Iraanse volk staat in de voortdurende strijd om fundamentele en blijvende verandering in uw vaderland te brengen. 
De Verenigde Staten moeten zich blijven inspannen om dit regime ter verantwoording te roepen voor zijn vijandige en 
onwettige gedrag, zowel tegen zijn eigen burgers als in de rest van de wereld. Ik ben van mening dat het Iraanse volk de 
toekomst van Iran moet bepalen en zich moet scharen achter die moedige mensen die dapper tegen het regime in opstand zijn 
gekomen. 

Congreslid Brad Schneider, Democratisch vertegenwoordiger voor het 
10e congresdistrict van Illinois 

Het is van essentieel belang dat wij de duizenden Iraniërs herdenken die in de afgelopen decennia het leven hebben gelaten. 
De Verenigde Staten moeten altijd achter diegenen staan die hun politieke rechten uitoefenen. Het Midden-Oosten en de 
gehele wereld zullen baat hebben bij een democratische republiek Iran die de vrijheden eerbiedigt. 
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Congreslid Tom Emmer, Republikeins vertegenwoordiger voor 
Minnesota's 6e congresdistrict 
 
Samen kunnen we uitkijken naar de dag waarop alle Iraniërs zonder angst zullen kunnen leven. Dank u voor uw hoop op een 
vrij Iran en voor uw harde werk om dit doel te verwezenlijken. 

 

Congreslid French Hill, Republikeins vertegenwoordiger voor het 2e 
congresdistrict van Arkansas 
De ayatollahs, de moellahs en het Iraanse leger profiteren allemaal ten koste van de gewone Iraanse burgers, die hun 
verlangen hebben laten blijken naar een regering die de rechtsstaat eerbiedigt en het volk steunt in plaats van internationale 
terroristen. Het Iraanse volk vraagt terecht om meer verantwoordelijkheid. Niemand mag onder tirannie leven en door zijn 
eigen regering worden uitgebuit. 

 

 

Congreslid Pete Sessions, voormalig voorzitter van het Nationaal 
Republikeins Congrescomité 
De nieuwe president is een man die deel heeft uitgemaakt van de wreedheden die niet alleen in Iran plaatsvinden, maar 
overal ter wereld. Ik sta achter deze expats en zeg dat de plechtige visie en het standpunt moeten worden gehandhaafd, 
zodat de mensen in Iran weten dat Amerika en het Congres van de Verenigde Staten achter hen staan. 

 



 pg. 25 

Congreslid Raul Ruiz, Democratisch vertegenwoordiger voor het 36e 
congresdistrict van Californië  
Opkomen voor de mensenrechten van het Iraanse volk is niet alleen noodzakelijk, maar van vitaal belang om ervoor te 
zorgen dat het Iraanse volk weet dat Amerika en alle vredelievende mensen aan hun kant staan in hun streven naar 
vrijheid, democratie en een vreedzaam Iran.  Het Huis moet Resolutie 118 aannemen om deze duidelijke boodschap aan 
het Iraanse volk te zenden dat het Amerikaanse volk aan uw kant staat. 

 
 
 

Nicole Malliotakis, lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden uit 
New York's 11de district 
De [verkiezing] van Raisi, iemand tegen wie de Verenigde Staten sancties hebben ingesteld, iemand die verantwoordelijk is 
voor de dood van duizenden Iraniërs die alleen maar opkwamen voor hun eigen rechten en vrijheid, is zeer verontrustend. 
We moeten samen blijven eisen dat Iran vrije en eerlijke verkiezingen houdt, dat het de gijzelaars van de Verenigde Staten 
vrijlaat en de mensenrechten verbetert. 

 

Fatmir Mediu, voorzitter van de Republikeinse Partij van Albanië 
 
We moeten niet alleen grote woorden spreken over de opoffering van het Iraanse volk, maar we moeten verenigd zijn en 
discussies voeren in ons parlementaire congres, en we moeten er bij onze regeringen op aandringen om krachtig stelling te 
nemen tegen de wreedheden van het regime. Ik ben van mening dat alle agenten en huurlingen van hun inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten uit Albanië en de rest van Europa moeten worden verbannen.  Ik steun de NCRI als het alternatief voor 
het regime om vrede en vrijheid in Iran tot stand te brengen. Het 10 punten plan van mevrouw Rajavi, de gekozen president 
van de NCRI, voor een democratische seculiere en niet-nucleaire Republiek Iran is de weg naar een vrij Iran. 

 

 



 pg. 26 

Amb. Mitchell Reiss, 27e voorzitter van Washington College, was van 
2003 tot 2005 directeur beleidsplanning bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten 
 Het lijdt geen twijfel dat het regime in Iran eens te meer onwettig is. Het geniet niet de wil van het volk. In feite heeft het 
volk aangegeven dat het dit regime niet steunt, en het staat tegenover een veel betere visie, een veel hoopvollere visie voor 
Iran, één die is gebaseerd op vrijheid en democratie en mensenrechten en waardigheid. Dat is de visie die mevrouw Rajavi 
heeft opgesteld voor een nieuwer en een ander Iran. 
 

Senator Doug Jones, voormalig Democratisch senator van de Verenigde 
Staten van Alabama van 2018 tot 2021 
Het volk van Iran heeft niet gesproken tijdens de afgelopen verkiezingen. Zij hebben gesproken door te zwijgen. Zij hebben 
gesproken door te weigeren te stemmen in een verkiezing waarvan de uitkomst voorbeschikt was en niet de wil van het 
volk weerspiegelde, door te weigeren deel te nemen aan zo'n schijnvertoning. Het volk van Iran, niet het regime, kan de 
overwinning opeisen en de sprekers op deze conferentie zijn hier omdat wij achter u staan.U hebt vrienden in en buiten de 
regering van de Verenigde Staten. Maar verandering zal en moet niet komen naar Iran omdat andere landen het willen of 
zelfs eisen. Verandering moet komen, en ik geloof dat het van u en het volk van Iran zal komen. U bent de bron en het 
instrument van verandering, u bent de inspiratie voor verandering. 

 
Gérard Longuet, voormalig Frans minister van defensie 

Het is echt belangrijk om te zien dat je buiten Iran kunt zijn, maar wel het Iraanse volk kunt steunen. Iran is een sleutel in de 
regio. U heeft een rol te spelen in de regio. Het is duidelijk dat Iran een grote rol speelt in de onlusten die we in dit deel van 
de wereld hebben. De verkiezingen hebben aangetoond dat veel mensen niet hebben gestemd omdat de kandidaten het 
volk van Iran niet vertegenwoordigden. We moeten het recht op democratie in Iran erkennen. U hebt een boodschap van 
medeleven. De Europese Unie moet aan uw zijde staan. Vrede is de enige haalbare optie voor Iran. 
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Senator Joe Donnelly, voormalig Democratisch senator van de Verenigde 
Staten van Indiana van 2013 tot 2019 
De Verenigde Staten staan achter het volk van Iran en achter de doelstellingen van uw conferentie om een vrij Iran te zien 
dat de mensenrechten en de godsdienstige overtuiging van al zijn volkeren eerbiedigt. 

De regering die thans in Iran aan de macht is, heeft in plaats daarvan een lange geschiedenis van 
mensenrechtenschendingen en verspreidt terroristische activiteiten over de hele wereld. Dat is niet wie het volk van Iran is 
of wil zijn. In plaats daarvan hebben de burgers van Iran de afgelopen jaren in het hele land op vreedzame en heldhaftige 
wijze gedemonstreerd voor verandering en een beter leven, en zij zijn door deze regering aangevallen, geslagen, 
gevangengezet en gedood omdat zij opkwamen voor een betere toekomst. 

Stel je een Iran voor dat vrede en kennis en vriendschap en hulp naar andere volkeren en plaatsen exporteert. Dat is het Iran waar jullie zo hard 
aan werken. 

Michèle Flournoy, voormalig adjunct-secretaris van Defensie voor 
Strategie onder president Bill Clinton en ondersecretaris van Defensie 
voor Beleid onder president Barack Obama 
Iran is een van de dringendste kwesties op het gebied van het buitenlands beleid van de president. 

De benoeming van Raisi onderstreept alleen maar de ontkenning van de fundamentele rechten van de Iraniërs, te beginnen 
met vrije en eerlijke verkiezingen. Het is duidelijk dat dit regime niet regeert in het belang van het Iraanse volk. Daarom 
heeft het keer op keer volksbewegingen de kop ingedrukt. 

Het enige dat erger is dan dit wrede regime, is dit wrede regime met kernwapens. 

De corruptie en de omkoperij van het regime zijn onmiskenbaar, en de VS en haar bondgenoten moeten met onze partners over de hele wereld 
samenwerken om ervoor te zorgen dat zij niet kunnen profiteren van de door God gegeven rijkdom terwijl het Iraanse volk lijdt. 

In de komende vier jaar moeten we alles in het werk stellen om de opmars van Iran naar een kernwapen een halt toe te roepen, de steun van Iran 
aan het terrorisme in te perken en het vermogen van het land om oorlog te voeren door aan zijn vazallen raketten en drones te leveren, te 
beperken, en we moeten het recht van het Iraanse volk steunen om zijn stem te laten horen en zijn eigen toekomst te bepalen. 
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Kelly Ayotte, senator van de Verenigde Staten uit New Hampshire (2011-
2017) 
Het Iraanse volk verdient vrede. Zij verdienen welvaart, fundamentele mensenrechten en vrijheid. Zij verdienen ook vrije en 
eerlijke verkiezingen, echt democratische verkiezingen, niet de schijnverkiezingen die onlangs in Iran hebben plaatsgevonden. 

De Verenigde Naties moeten de moorden [op last van Raisi] onderzoeken en mogen geen enkele legitimiteit geven aan het 
presidentschap van Ebrahim Raisi. […]. 

Het is tijd om Iran opnieuw strengere sancties op te leggen. We moeten niet opnieuw toetreden tot het zwakke JCPOA. Zij 
begrijpen alleen kracht. Het is tijd voor de regering Biden en leiders over de hele wereld om een maximale drukcampagne op 
te leggen aan Iran. We kunnen niet toestaan dat Iran kernwapens krijgt. We kunnen niet toestaan dat Iran intercontinentale 

ballistische raketten ontwikkelt die een kernwapen kunnen overbrengen. 

Het is duidelijk dat het tijd is om het Iraanse volk volledig te steunen […]. 

 


