
Na veertig jaar – komt er een nieuwe revolutie in 

Iran? (lange versie)

De houdbaarheidsdatum van het Iraanse regime is verstreken en de theocra-

tische dictatuur zit in een  legitimiteitscrisis. Het Iraanse Volk is wakker ge-

worden en dit zal ongetwijfeld het ideologische en politieke faillissement van

het regime inleiden, maar de Iraniërs willen een democratie zonder een revo-

lutie. Is dat mogelijk?

Politiek stelsel in Iran

De heersende geestelijken vierden dit jaar de veertigste verjaardag van de revolu-

tie van 1979, een revolutie onder leiding van Ayatollah Khomeini die de monarchie

van Mohammad Reza Shah omverwierp.

Iran is een theocratische republiek met een uniek politiek systeem, zonder politieke

partijen. De geestelijk leider van Iran, Ayatollah Khamenei – die de absolute macht

in handen heeft – regeert het land met ijzeren vuist. Zoals de naam doet vermoe-

den, combineert het huidige systeem van de Islamitische Republiek Iran theocrati-

sche en republikeinse elementen. De president en het parlement zijn democratisch

gekozen, terwijl de leden van machtige instellingen zoals de Raad van Hoeders en

de rechterlijke macht  worden benoemd door  de geestelijk  leider.  De Raad van

Hoeders houdt toezicht op de verkiezingen en de definitieve goedkeuring van de

wetgeving. Volgens de grondwet van de Islamitische Republiek moet alle wetge-

ving, beleid en programma’s voldoen aan de islamitische principes. De Raad van

Hoeders heeft de plicht om alle wetgevingsbeslissingen te controleren op deze is-

lamitische principes.

Politieke tegengeluiden en iedere vorm van protest tegen schending van mensen-

rechten, de economische problemen en de beperkte vrijheden van vrouwen wor-

den met harde hand de kop ingedrukt.



Toelichting schema:
De opperste geestelijk leider wordt gekozen door de Raad van Experts en is de
machtigste persoon in Iran.

Donkerblauw: De opperste geestelijk leider benoemt de functies van deze instan-
ties en houdt toezicht op hun functioneren. Er is geen publiek toezicht en controle
op zijn beslissingen.

Lichtblauw: Dit zijn volgens de grondwet de door het electoraat gekozen organen.

Rode lijnen: De opperste leider en zijn  gezagsdragers (door hem aangewezen
personen) beoordelen de kandidaten (inclusief goedkeuring en afwijzing) en hou-
den toezicht op en hebben vetorecht over de activiteiten van alle gekozen organen.

Binnenland

Censuur

Volgens het CPJ (Committee to Protect Journalists) is Iran één van de grootste on-

derdrukkers van journalisten wereldwijd. Censuur van het internet en andere tele-

communicatiemiddelen vormen het hart van de controlestrategie van het regime.

Iran heeft sterk in technologie en personeel geïnvesteerd om webtoegang van de

Iraniërs te beperken. Bijvoorbeeld: het aanleggen van een nieuw landelijk intranet



in  plaats van internet,  het  blokkeren van social  media,  het  onderscheppen van

Gmail-berichten en de controle van vaste lijnen of mobiele telefoons.

In de huidige situatie zijn de Iraanse machthebbers bang voor de bevolking en

daarom is er een hardhandige repressie.

Recente protesten

Vanaf eind 2017 tot begin 2019 werd er in heel Iran gedemonstreerd en niet alleen

in de grote steden.  De protesten waren een uiting van opgebouwde frustratie en

ontevredenheid over sociaaleconomische problemen, corruptie en onderdrukking

door de Iraanse machthebbers. Veel Iraniërs zijn teleurgesteld in de beloofde her-

vormingen van president Rouhani en zien geen wezenlijke verandering. Daarom

sloten allerlei ontevreden mensen zich aan bij de protesten en probeerden met ra-

dicale leuzen het fundament van het islamitische regime aan te vallen. Denk aan

leuzen als ‘dood aan de dictator’, ‘dood aan ayatollah Khamenei’, ‘wij willen een re-

publiek Iran en geen islamitische republiek’, ‘laat politieke gevangenen vrij’, ‘geen

Libanon, geen Syrië, ik geef mijn leven voor Iran’.

De protesten verspreidden zich als een olievlek over heel Iran. De snelheid waar-

mee dit gebeurde, verraste iedereen: zowel de mensen binnen als buiten Iran. De

reikwijdte van de demonstraties was veel groter dan tijdens de ‘groene beweging’

in 2009, maar met minder deelnemers. In 2009 was het vooral de middenklasse in

grote steden die de straat opging, maar nu lijkt het aandeel van mensen uit de ar-

beidersklasse en de lagere middenklasse groter te zijn. Ze bouwden voort op eer-

dere demonstraties, bijvoorbeeld die van bus- en vrachtwagenchauffeurs, leraren,

arbeiders,  en  gedupeerden van failliete  financiële  instellingen.  In  totaal  werden

meer dan zevenduizend demonstranten gearresteerd, waaronder veel activisten en

journalisten. Helaas bleef uiteindelijk de invloed van de demonstraties beperkt, dit

kwam doordat er geen eensluidende boodschap en leiderschap was.

Protesten van vrouwen tegen de verplichte hijab

Iraanse vrouwen worden geconfronteerd met discriminatie in hun dagelijks leven

zoals huwelijk, echtscheiding, erfenis en voogdij over kinderen. Vrouwen kunnen

hun nationaliteit niet doorgeven aan hen in het buitenland geboren echtgenoten of

hun kinderen,  terwijl  mannen dat  wel  kunnen doen.  Een getrouwde vrouw kan

geen paspoort verkrijgen of buiten het land reizen zonder schriftelijke toestemming



van haar  echtgenoot.  Volgens het  burgerlijk  wetboek krijgt  een echtgenoot  het

recht om de woonplaats te kiezen en kan hij voorkómen dat zijn vrouw bepaalde

beroepen heeft als hij ze in strijd met de 'familiewaarden' beschouwt.

In december 2017 en januari 2018 deden verschillende vrouwen overal in Iran hun

hoofddoek af (terwijl ze op straat op elektriciteitskisten stonden) om te protesteren

tegen de verplichte hijab. Het Hof heeft een aantal van deze vrouwen veroordeeld

tot zware gevangenisstraffen. Autoriteiten hebben in maart jl. de prominente vrou-

wenrechtenadvocate Nasrin Sotoudeh veroordeeld tot 38 jaar cel en 148 zweep-

slagen, vanwege haar werk bij de verdediging van vrouwen die tegen de verplichte

hijab protesteerden. Bijzonder is dat Iran in dezelfde maand werd benoemd tot lid

van het  VN-Comité  voor  vrouwenrechten  dat  klachten  over  schendingen  van

vrouwenrechten beoordeelt.

Reactie regime op de protesten

Veiligheidstroepen en de rechterlijke macht hebben op deze protesten gereageerd

met de harde hand en massale arrestaties. Terwijl tenminste 40 mensen tijdens

deze protesten zijn gedood, hebben de functionarissen geen geloofwaardig onder-

zoek ingesteld naar de dood van deze demonstranten of naar het gebruik van bui-

tensporig geweld door veiligheidsinstanties. De autoriteiten hebben juist hun greep

op vreedzaam activisme aangescherpt, en hebben veel arbeiders, leraren, milieu-

en vrouwenrechtenactivisten en mensenrechtenadvocaten gearresteerd. Ze wor-

den geconfronteerd met aanklachten die kunnen leiden tot lange gevangenisstraf-

fen. Op 10 februari 2018 meldde de familie van professor Kavous Seyed Emami,

een bekende Iraans-Canadese milieuactivist die ook was gearresteerd, dat hij on-

der verdachte omstandigheden was gestorven in detentie. Autoriteiten beweerden

dat Seyed Emami zelfmoord pleegde, maar ze hebben geen onpartijdig onderzoek

naar zijn overlijden uitgevoerd. Het vermoeden is dat hij in de gevangenis als ge-

volg van martelingen is gestorven. Het regime heeft ook een reisverbod ingesteld

op de vrouw van Seyed Emami, Maryam Mombeini.

Reactie internationale gemeenschap op de protesten

De EU-leiders hebben, anders dan bijvoorbeeld de VS en Israël, geen steun uitge-

sproken voor de recente protesten.  Na het  bereiken van het nucleaire akkoord



heeft de EU de economische banden met Iran aangehaald. Dus hun financiële be-

langen spelen een belangrijke rol in hun terughoudendheid. Trump, Saoedi-Arabië

en Netanyahu hebben wel hun steun voor de protesten uitgesproken, maar dat is

vrij hypocriet gezien het beleid van deze landen in het Midden-Oosten. Natuurlijk

hebben zij hun eigen agenda wat betreft Iran: ze willen regime change. Maar Irani-

ërs zitten niet op de bemoeienis van Trump, Israël of de  Saoedi's te wachten. Bo-

vendien biedt de steunbetuiging van deze landen het Iraanse regime juist een ex-

tra argument om te zeggen dat de protesten worden aangestuurd vanuit het bui-

tenland, en dat gebruiken ze vast als excuus om deze protesten neer te slaan.

Wat opvalt, is de afwachtende houding van progressieve krachten binnen de EU

en Nederland over de huidige protesten in Iran. Het lijkt erop dat ze de situatie niet

goed begrijpen. Dit is jammer, want de Iraanse bevolking kan morele steun nu

goed gebruiken. Tegelijkertijd zien we dat de rechtspopulisten in Nederland en an-

dere Europese landen plotseling de vrouwen- en mensenrechten in Iran verdedi-

gen. Dit is natuurlijk erg ongeloofwaardig en hypocriet: ze hebben de afgelopen ja-

ren stelselmatig dezelfde Iraniërs en ook andere moslims in Europa gediscrimi-

neerd en uitgesloten. Op dat punt lijken ze op Trump, die enerzijds de Iraniërs een

reisverbod naar de VS oplegt, maar anderzijds op Twitter zijn steun voor de protes-

ten en mensenrechten in Iran uitspreekt!

Analyse protesten

De protesten in Iran moeten in een context van 40 jaar durende theocratische dic-

tatuur geplaatst worden om er een beter beeld van te kunnen krijgen. De huidige

protesten zijn een uiting van structurele boosheid van de bevolking over het falen

van de politiek, corruptie en verspilling. De bevolking riep voor het eerst om veran-

dering van het regime. “Weg met Khamenei,” en “Wij willen geen islamitische rege-

ring.”

Het gaat namelijk slecht met de economie van het land. 30 procent van de bevol-

king leeft onder de armoedegrens en werkloosheid vormt een groot sociaalecono-

misch probleem. 

Toen president Rouhani in mei 2017 werd herkozen, beloofde hij juist dat er meer

investeringen zouden komen als gevolg van de nucleaire deal en dat de economie

zou aantrekken; hij beloofde een economische revolutie, maar daar merken veel

Iraniërs weinig van. Iraniërs zien dat er geld naar Jemen en het regime van Assad



in Syrië gaat, en tegelijkertijd worden hun dagelijkse boodschappen duurder. Ook

op mensenrechtengebied heeft president Rouhani geen verbetering gebracht voor

hen. Volgens Amnesty International is de mensenrechtensituatie sinds zijn verkie-

zing in 2013 verslechterd. 

Krampachtig blijft de centrale macht vastklampen aan haar dictatoriale wijze van

onbehoorlijk bestuur en treedt met geweld op tegen vreedzame demonstranten.

Deze protesten onderscheiden zich van die (Groene beweging) in 2009. Toen kwa-

men mensen de straat op om tegen de verkiezingsuitslagen te demonstreren en

riepen ‘wees niet bang, wees niet bang, wij zijn met zijn allen’. Nu riepen zij ‘vrees

ons, vrees ons, wij zijn met zijn allen’. Daar ligt de kracht van de huidige protesten.

De  bevolking  eist  dus  drastische  verandering.  Mensen  nemen geen  genoegen

meer met relatieve vrijheden en gebrekkige hervormingen. De boodschap van de

demonstranten is helder: het dictatoriale tijdperk van islamitische wetten en wanbe-

stuur is ten einde gekomen. Helaas is er in het Westen veel aandacht voor het nu-

cleaire akkoord en niet voldoende oog voor de mensenrechtensituatie en de huidi-

ge protesten in Iran.

Recente overstromingen

Sinds eind maart jl. werden 30 van de 31 provincies van Iran zes weken lang door

verwoestende overstromingen getroffen. Het gaat hier om 2000 steden en 12 mil-

joen mensen. Dit is een van de grootste humanitaire rampen in de geschiedenis

van Iran. Bij deze watersnoodramp vielen meer dan 100 doden en duizenden ge-

wonden.  De  economische  schade  is  immens  en  wordt  op  tientallen  miljarden

euro’s  geschat.  De oorzaak van deze overstromingen waren enorme regenval,

droogte in de afgelopen jaren en vooral het wanbeleid en het gebrek aan waterma-

nagement van het  regime. De getroffen Iraniërs warden door het  regime in  de

steek gelaten en er is onvoldoende hulp voor de slachtoffers. 

Miljoenen Iraniërs lijden onder deze overstromingen en worden dubbel  gestraft:

aan de ene kant doet hun eigen corrupte en incompetente regime weinig tot niets

om hen te helpen en blijft ze onderdrukken, en aan de andere kant negeert de we-

reld, media en politiek hen ook vanwege dit regime.



Buitenland

De invloed van Iran in de regio 

De regionale oorlogen (Syrië, Jemen) waarbij Iran betrokken is, zijn het gevolg van

de politieke spanningen tussen Iran en Saoedi-Arabië. Beide landen claimen de

leiding van de mondiale moslimgemeenschap, en de conflicten in het Midden-Oos-

ten zijn in feite oorlogen tussen deze twee landen. De VS en Israël steunen Sa-

oedi-Arabië; Rusland en China steunen juist Iran. Iran blijft de Syrische regering

militaire bijstand verlenen en speelt naast Rusland en Turkije een belangrijke rol bij

de onderhandelingen in Syrië.

Iraans nucleaire akkoord en de sancties van de VS

Na het bereiken van nucleaire akkoord met de VS en de EU in 2015, stapten de

VS in mei 2018 uit het nucleair akkoord JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Acti-

on), hoewel andere leden de deal verdedigden, waaronder Frankrijk, Groot-Brittan-

nië, Rusland, China en Nederland.

In 2018 stelden de VS gefaseerd opnieuw de economische sancties tegen Iran in,

die de regering van Obama in 2015 had opgeheven. Deze beslissing heeft een ne-

gatieve  invloed  op de  Iraanse  economie.  Vooral  de  olie-  en  bankensector  zijn

zwaar getroffen. De verzwakte economie is van invloed op het dagelijks leven van

Iraanse burgers; onder meer hun dagelijkse boodschappen werden in de loop van

2018 en dit jaar aanmerkelijk duurder.

Het opnieuw opleggen van Amerikaanse sancties, in augustus en november 2018,

zal de noodzaak tot een minder open economie afdwingen, terwijl de vrees voor

wijdverspreide onrust door het regime, naarmate de economische omstandigheden

verslechteren, waarschijnlijk zal leiden tot strengere sociale omstandigheden. De

olie-exportniveaus van Iran zullen de komende maanden waarschijnlijk verder ha-

peren, waardoor de economie in een diepere recessie belandt. Hierdoor zullen de

hardliners hun greep op de economie en macht versterken. De economische activi-

teiten zullen te kampen krijgen met zeer krappe financiële omstandigheden.

In Iran is het onmogelijk om een objectief onderzoek te doen naar de invloed van

de sancties en de oorzaken van het tekort, omdat het regime dit niet toestaat. Uit

alle informatie en feiten die naar buiten komen lijkt het erop dat de oorzaak hiervan

grotendeels bij het regime in Iran ligt:



1- De olie-inkomsten van het regime zijn door de economische sanctie dramatisch

gedaald. Daardoor is er minder geld beschikbaar voor import van voedsel en medi-

cijnen. 

2- Door de devaluatie van de Iraanse munt ten gevolge van een rampzalig econo-

misch beleid is de inflatie fors toegenomen en zijn alle producten, waaronder voed-

sel en medicijnen, flink in prijs gestegen en zijn bijna onbetaalbaar voor de gewone

bevolking.

3- De enorme corruptie binnen het regime en het economische wanbeleid leiden

tot een tekort aan voedsel en medicijnen in Iran. De overheidsfunctionarissen wij-

ten het huidige tekort aan medicijnen aan de problemen omtrent bancaire transac-

ties in de buitenlandse handel. 

4- Iran is weer lid is geworden van de Society for Worldwide Interbank Financial

Telecommunications  (SWIFT).  Uit  angst  voor  Amerikaanse  sanctiemaatregelen

willen de Europese banken geen zaken doen met Iran, en zijn bang voor elke vorm

van financiële transacties met Iran. Hierdoor weigeren zij ook de overdracht van

betalingen voor medische en gezondheidsgerelateerde items en grondstoffen, die

nodig zijn voor de productie van binnenlandse farmaceutische geneesmiddelen.

Momenteel is de EU bezig om een eigen financieel netwerk met Iran te ontwikke-

len om de straf van de VS te omzeilen. De vraag is en blijft in hoeverre het de EU

zal lukken om de Amerikanen te omzeilen, dit gezien de enorme financiële banden

tussen de EU en de VS.

Slimme sancties 

Het Westen moet sancties opleggen die het Iraanse volk niet raken maar wel het 

Iraanse regime. Er is momenteel veel geld in Iran dat de corrupte leiders hebben 

gestolen van de bevolking. Dit geld wordt bij westerse banken gestald. Die zouden 

dat moeten weigeren. Het Iraanse regime bezit televisiekanalen in het Engels, 

Frans, Arabisch en Spaans om propaganda voor zichzelf te maken. Die kanalen 

zenden uit via Europese satellieten. Het westen zou Iran moeten verbieden om die 

satellieten te gebruiken.

Oorlogsdreiging van de VS

De oorlogsretoriek tussen de VS en Iran is de afgelopen dagen flink toegenomen.

President Trump heeft inmiddels zijn Witte Huis gevuld met mensen die voorstan-



der zijn van de harde aanpak van Iran, lees een regime change: Michael  Pompeo,

als minister van Buitenlandse Zaken, Patrick Shanahan, als minister van defensie

en de veiligheidsadviseur John Bolton, die al onder Bush-2 een van de gangma-

kers van regime-change-oorlogen was. Maar ondanks de dreigende taal van presi-

dent Trump tegenover Iran en het sturen van oorlogsschepen en grondtroepen in

de regio in de afgelopen weken, en de spierballentaal van Iran richting de VS, is de

kans op een Amerikaanse militaire actie tegen Iran nog steeds niet erg hoog, maar

zeker ook niet uitgesloten.

De oppositie

De hervormers in Iran

Hervormers waren twee keer aan de macht: van 1997 tot 2005 en vanaf 2013 -

met de verkiezing van de relatief gematigde president, Hassan Rouhani - tot nu

toe. Tientallen jaren hebben hervormers moeite gehad om de macht van theocrati-

sche instellingen te beperken - terwijl ze nog steeds ruim voldeden aan de wetten

van de geestelijkheid en de principes die door Khomeini zijn ingesteld. Hervormers

hebben enige vooruitgang geboekt bij het verlichten van economische tegenspoed,

het losmaken van sociale controle en het initiëren van een tijdelijke versoepeling

van spanningen met de buitenwereld. Maar de politieke structuur stelt de conser-

vatieve machthebbers in  staat  om het  systeem te  manipuleren en elke hervor-

mingsinspanning die een pad naar democratisering belooft te belemmeren.

De protesten die Iran tussen december 2017 en januari 2018 doorkruisten toonden

aan dat de hervormers niet in staat zijn om betekenisvolle veranderingen teweeg te

brengen. Ongebreidelde corruptie, het niet nakomen van de beloftes die Rouhani

heeft gedaan – zoals het stimuleren van de economie, het uitbreiden van individue-

le en politieke vrijheden, het zorgen voor gelijkheid voor vrouwen en mannen, en

het vergemakkelijken van de toegang tot internet – en de terugkeer van sancties

hebben de hoop op hervorming laten vervliegen. 

Daarom lijkt het onwaarschijnlijk dat de hervormers hun posities in de electorale in-

stellingen van het land kunnen behouden. De trieste realiteit is dat, zelfs als ze nog

een kans hebben, het resultaat alleen maar hun fouten zal vergroten. Dit komt door

de Iraanse grondwet waarin het hele rechtssysteem draait om de geestelijke leider,

en het volk weinig ruimte en vrijheid heeft. Zolang dit niet verandert in de Iraanse

grondwet, zal er geen enkele hervorming mogelijk zijn. Het is daarom onontbeerlijk



dat de religieuze macht wordt gescheiden van de politieke macht, anders spannen

degenen die over de religieuze macht beschikken de religie voor hun eigen karre-

tje, tegen het belang van het volk. 

Oppositiegroepen in ballingschap

Veel van de oppositiepartijen die in het land werden onderdrukt, werden in het bui-

tenland gereorganiseerd. Maar er is diepgaande onenigheid tussen de oppositie-

groepen in ballingschap. Hoewel ze een soortgelijk doel delen, hebben ze conse-

quent bewezen dat ze het niet eens kunnen worden over een overkoepelend raam-

werk. De diepe verdeeldheid tussen de groepen heeft zowel hun middelen als hun

intellectuele  capaciteit  uitgeput,  waardoor  ze  niet  in  staat  waren de heersende

geestelijken van het land afdoende te bestrijden. Degenen die pleiten voor regime-

verandering zijn ook niet in staat een haalbaar alternatief voor de Islamitische Re-

publiek te formuleren. Alle oppositiegroepen gebruiken het abstracte begrip 'secu-

liere democratie' te vaak zonder duidelijk uit te leggen wat ze precies in gedachten

hebben. 

De monarchisten

De protesten hebben Iraniërs verenigd door ontevredenheid over lonen, werkloos-

heid, een gebrek aan arbeidswetgeving, politiegeweld en corruptie. Maar een van

de meest verrassende slogans die in de straten van Iran werden gehoord, kwam

van diegenen die opriepen tot het herstel van de Pahlavi-monarchie die was ver-

dreven in 1979. Kroonprins van Iran Reza Pahlavi, die Iran ontvluchtte met zijn va-

der Mohammad Reza Pahlavi, de voormalige sjah, zei dat een vorm van constituti-

onele monarchie stabiliteit zou bieden in Iran na de ineenstorting van de Islamiti-

sche Republiek. Hoewel hij misschien wat steun heeft gezien tijdens recente pro-

testen, is dit waarschijnlijk vanwege de steun van jongere demonstranten die geen

herinnering hebben aan Iran, vóór de revolutie. Intellectuelen uit Teheran die elke

betekenisvolle revolutie tegen het huidige regime zouden moeten ondersteunen,

zullen zijn zaak waarschijnlijk niet ondersteunen. 

Mujahedeen-e-Khalq

De Mujahedeen-e-Khalq (MEK) is de grootste en meest georganiseerde oppositie-

groep van Iran en heeft bij velen in Washington en in Europese hoofdsteden aan-



dacht en steun. De MEK heeft steun gevonden bij de prominente leden van de Re-

publikeinse partij zoals Rudy Giuliani (voormalig burgemeester van New York) en

Newt Gingrich (voormalig voorzitter van het Huis van afgevaardigden) maar ook bij

sommige leden van de Democratische partij in het Huis van afgevaardigden.

Hoewel velen in Washington de groep steunen in haar ambitie om het regime in

Iran omver te werpen, heeft deze oppositiegroep sinds de jaren zeventig controver-

ses teweeg gebracht. Eerst steunde de MEK ayatollah Khomeini (leider van de re-

volutie en de grondlegger van de Islamitische Republiek) en voerde een guerrilla-

oorlog tegen de Sjah, maar daarna probeerden zij in 1981 de Islamitische Repu-

bliek omver te werpen. Ze vochten ook tegen het Iraanse regime vanuit Irak in de

jaren 80 en hadden de steun van het regime van Saddam Hussein. Dit maakte

deze groep niet populair bij veel Iraniërs omdat ze samenwerkten met de vijand

Irak, die in oorlog was met Iran. 

Bij de recente protesten in Iran waren spandoeken van de MEK te zien, maar de

steun voor deze groep blijft diep verdeeld in het land.

Perspectieven van de oppositie

De  oppositiegroepen  moeten  levensvatbare  alternatieven  bieden  die  oppositie-

groepen bij elkaar kunnen brengen. Potentiële alternatieven moeten ook worden

gestructureerd om een beroep te doen op de bevolking in Iran die ontgoocheld is

over het religieuze regime.

De oppositie moet dus een alternatief voor de Islamitische Republiek en een alom-

vattend plan voor de overgang naar democratie bedenken. Totdat een alternatief

politiek systeem is geformuleerd en gepopulariseerd, zal de oppositie impotent blij-

ven en niet in staat zijn om een transformatie in het land te initiëren. Maar een on-

verwachte verandering is natuurlijk niet onmogelijk. Een militaire confrontatie met

Israël of de VS, de dood van de 79-jarige geestelijke leider Ayatollah Khamenei of

een spontane massale opstand zou een game changer kunnen zijn.

Toekomst perspectief

De groeiende kloof tussen het islamitische regime en het Iraanse volk, vooral de

jongere generatie, zal naar verwachting de interne ontwikkelingen in Iran onder elk

mogelijk scenario beïnvloeden. Jonge Iraniërs hebben te maken met economische

tegenspoed en afnemende steun voor revolutionaire principes. De huidige protes-



ten als gevolg hiervan zijn ook het begin van een grote verandering in Iran, maar er

zijn veel parameters die de situatie kunnen versnellen of vertragen. 

Het Iraanse politieke systeem zal waarschijnlijk nog steeds worden gekenmerkt

door interne machtsstrijd, vooral tussen degenen die zijn gekozen (de regering en

het parlement) en degenen die niet gekozen kunnen worden (vooral de geestelijke

leider, de Revolutionaire Garde en religieuze instellingen). Een plotselinge veran-

dering in een van die instellingen - bijvoorbeeld de dood van de geestelijke leider

Khamenei of de verkiezing van een nieuwe president met een andere politieke ori-

ëntatie – zou een significante verandering in de interactie binnen het regime te-

weeg kunnen brengen en de stabiliteit kunnen beïnvloeden.

De verandering in Iran moet vanuit de bevolking komen. Het ontbreken van sterke

leiders en serieuze oppositieleiders waar de bevolking op kan vertrouwen en bou-

wen maakt deze golf van protesten kwetsbaar. Zeker wanneer er met geweld en

arrestatie tegen wordt opgetreden. Daarom is het formeren van een sterke opposi-

tiebeweging essentieel voor een succesvolle verandering.

Een van de oplossingen waar de oppositie voor zou kunnen pleiten, is het organi-

seren van een referendum over het islamitische regime zelf, een volksraadpleging

die zou kunnen plaatsvinden onder toezicht van de Verenigde Naties. Zo'n idee

kan op veel steun rekenen, zowel in Iran als buiten Iran. Een oplossing die veel

bloedvergieten kan voorkomen en uiteindelijk een vlotte overdracht van de macht

naar de Iraanse bevolking kan mogelijk maken.
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