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Voorwoord 
 

De wetenschap wordt veelal beoefend vanuit persoonlijke drijfveren. Daarom zou ik dan ook het 

voorwoord willen  gebruiken  om  iets meer  te  zeggen  over mijn  persoonlijke motieven  om mij 

voor mijn eindonderzoek te verdiepen in de complexe politieke situatie van Iran. 

  Hoewel  ik  destijds  nog  maar  acht  jaar  oud  was,  staan  de  beelden  van  de  Iraanse 

Revolutie  van 1989 nog helder  op mijn  netvlies. Ondanks het  feit  dat  ik  niets  begreep  van de 

situatie  in Iran,  fascineerden de beelden op het NOS‐journaal mij mateloos. De directe oorzaak 

voor  deze  interesse  was  het  beeld  van  de  leider  van  de  Islamitische  Revolutie:  Ruhollah 

Khomeini. In mijn jeugdige belevingswereld ‐ waarin alles veilig was opgedeeld in goed en slecht 

‐ was het overduidelijk  tot welke zijde deze  ‘enge man’ behoorde. Deze conclusie, die enkel en 

alleen  gebaseerd was  op  het  bebaarde  stoïcijnse  uiterlijk  van  de  nieuwe  leider  van  Iran,  was 

echter  niet  alleen  mij  toebedeeld.  Zoals  de  in  Iran  geboren  Armeense  historicus  Ervand 

Abrahamian stelde: ‘The stern image of Ayatollah Khomeini struck the consciousness of the West 

much like the grade‐B horror movies that appear on American screens early each summer.’1 

  Hiermee  leek mijn vooroordeel als achtjarige niet zoveel  te verschillen met de algehele 

westerse beeldvorming over Iran na 1979. Het ‘boosaardige’ gezicht van Khomeini stond in het 

Westen  symbool  voor  de  extremistische  weg  die  de  voormalige  bondgenoot  was  ingeslagen. 

Hiermee  sloeg  tevens  de westerse  perceptie  jegens  het  Iraanse  volk  om.  Hoewel  Iraniërs,  als 

gevolg  van  de  ervaringen  van  de  duizenden  jongeren  uit  Europa  die  in  de  jaren  zestig  en 

zeventig via de befaamde hippie trail op hun weg richting India Iran aandeden, voorheen bekend 

stonden als een gastvrij en vriendelijk volk, veranderde dit na 1979 in het beeld van een ‘Death 

to America’ tierende fundamentalistische massa.  

  Dit  fenomeen  werd  ook  duidelijk  toen  ik  in  mei  2007  het  bericht  kreeg  van  de 

Nederlands ambassade  in Teheran dat  ik was aangenomen als  stagiaire. Ondanks het  gegeven 

dat  Iran  vrijwel  nooit  het  nieuws  haalt  met  aanslagen  of  geweld,  kreeg  ik  steevast  de  vraag 

toegeworpen  of  het  wel  veilig  was  in  Iran.  Dit  beeld  werd  op  21  augustus,  de  dag  dat  ik 

arriveerde  op Khomeini  airport  even  buiten  Teheran,  hardhandig  op  de  schop  genomen.  Niet 

alleen  toonde  vrijwel  elke  Iraniër  een  diepgaande  interesse,  daarbij  leek  vrijwel  iedereen 

verlegen  te  zitten  om  zijn  of  haar mening wat  betreft  de  politiek  in  Iran met  je  te  delen.  Iran 

bleek  dus  niet  het  land  van  stugge  mensen  die  monddood  waren  gemaakt  door  een  vanuit 

westerse ogen te verwachten beperkte vrijheid van meningsuiting. 

  Nu is het niet mijn  intentie om door middel van deze scriptie het goedaardige karakter 

van  de  Iraniërs  aan  te  tonen,  maar  wat  ik  wel  wil  proberen  aan  te  geven  is  het  feit  dat  ons 
                                                             
1 E. Abrahamian, Khomeinism, essays on the Islamic Republic (Londen 1993) 1. 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vermogen om op een heldere wijze te oordelen in grote mate wordt vertroebeld door onbewuste 

beeldvorming.  Het  is mijn  stellige  overtuiging  dat  het  de  taak  van  een  historicus  is  om  dit  te 

bestrijden met behulp van een gedegen onderzoek naar de historische feiten. Aan het einde van 

mijn drie maanden durende verblijf in de hoofdstad van Iran bekroop mij steeds meer het gevoel 

dat  deze  taak  onvoldoende wordt  vervuld  binnen  het  debat  rond  de  situatie  in  Iran.  Zoals  ik 

eerder  ben  begonnen  door  te  stellen  dat  de  beweegredenen  van  de  wetenschap  veelal 

persoonlijk zijn, zijn het mijn persoonlijke ervaringen in Iran die mij hebben doen inzien dat de 

situatie  in  Iran  te  complex  is  om  te  blijven  hangen  in  de  gebruikelijke  gepolitiseerde 

stellingnamen.  Ik  hoop  hiermee  dan  ook  een  bescheiden  bijdrage  te  leveren  aan  de 

noodzakelijke wetenschappelijke onderbouwing binnen het debat omtrent Iran. 

  Afsluitend  zou  ik het  voorwoord willen  gebruiken om de mensen de bedanken die mij 

hebben geholpen dit onderzoek tot een goed einde te brengen. Hierbij gaat mijn dank uit naar 

mijn  scriptiebegeleider,  de  heer  prof.  dr.  D.A.  Hellema,  voor  de  aangename  en  professionele 

ondersteuning  tijdens het gehele proces. Tevens zou  ik mijn dank willen uitspreken voor mijn 

vriendin, vrienden en naaste familie, voor hun onaflatende vertrouwen en enthousiasme. 

 

Thijs Smit 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Inleiding 
 

What we may be witnessing is not just […] the passing of a particular period of postwar history, but 

the  end  of  history  as  such:  that  is,  the  end  point  of  mankind's  ideological  evolution  and  the 

universalization of Western liberal democracy as the final form of human government.2  

 Francis Fukuyama 

 

De bovenstaande woorden van de Amerikaanse politicoloog Francis Fukuyama kregen bijna een 

profetische  lading  toen  in hetzelfde  jaar van publicatie de val van de Berlijnse Muur het einde 

inluidde  van  het  conflict  dat  de  wereld  bijna  een  halve  eeuw  in  haar  greep  had  gehouden. 

Hoewel het naderende einde van de communistische supermacht al vaker was voorspeld, kwam 

Fukuyama  met  een  aantrekkelijke  theorie;  niet  alleen  leken  wetenschappelijk  gegevens  zijn 

stelling  te  ondersteunen,  tevens  sloot  de  theorie  haarfijn  aan  bij  het  heersende  gevoel  in  het 

Westen dat met het wegvallen van de dreiging uit het oosten het  vredesdividend kon worden 

verzilverd.  

  Door  de  politieke  ontwikkelingen  binnen  een  universeel  evolutionair  kader  te  vangen 

plaatste  Fukuyama  zich  in  de  wetenschappelijke  traditie  van  de  dialectiek;  de  filosofische 

stroming waarbij  de menselijke  ontwikkeling wordt  onderzocht  aan  de  hand  van  de  leer  van 

tegenstellingen. De geestelijk vader van de dialectiek, Friedrich Hegel, kwam in de negentiende 

eeuw  tot  de  conclusie  dat  de menselijke  geschiedenis  het  product was  van  een  voortdurende 

strijd tussen de twee tegengestelde componenten van de geest: ‘lust’ en ‘rede’. Dit dualisme zou 

enkel worden overwonnen als de mens een volwaardig inzicht zou ontwikkelen over zijn eigen 

redelijkheid. Het einde van de geschiedenis dateerde hij zonder gêne op 13 oktober 1806, de dag 

dat  zijn  eigen werk de drukpersen verliet. Een belangrijke  criticus, maar niettemin erfgenaam 

van de Hegeliaanse theorie, was Karl Marx. Deze eveneens Duitse filosoof nam afstand van de rol 

van  de  ‘geist’  en  stelde  juist  dat  het  de materiële  krachten waren  die  de  centrale  aandrijving 

vormden  voor  de  ontwikkeling  van  de  mensheid.  Pas  als  de  productiemiddelen  in 

gemeenschappelijke  handen  zouden  komen,  zou  er  een  einde  komen  aan  de  voortdurende 

klassenstrijd en zou er een utopische klasseloze maatschappij ontstaan.  

Het  utopische  denken  vormde  hiermee  een  centraal  kenmerk  binnen  de  verschillende 

dialectische  doctrines.  Zo  kunnen  de  beschouwingen  van  respectievelijk,  Hegel,  Marx  en 

Fukuyama, alle drie als een ‘Verlichtingstheorie’ worden aangemerkt: In het geval van Hegel was 

dit  een  staat waarin de  rede volledig  zou overheersen;  voor Marx,  een klasseloze en bezitloze 

samenleving, oftewel het  ‘communisme’; voor Fukuyama, de  liberale democratie. De  titelkeuze 

                                                             
2 F. Fukuyama, ‘The end of history?’, The National Interest 18 (1989). 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van  Fukuyama, The end of history,  kan  dan  ook worden  beschouwd  als  bewuste  knipoog  naar 

Hegel en Marx, die beide veelvuldig spraken over het ‘einde van de geschiedenis’. 

Ondanks de kritiek die Fukuyama moest incasseren, was het niet verwonderlijk dat zijn 

stelling  eind  jaren  tachtig  een  grote  aantrekking  had.  De  Sovjet‐Unie  kon  elk  moment 

imploderen en in de andere geografische reus, China, stonden in 1989 naar schatting één miljoen 

studenten en burgers te protesteren tegen het gebrek aan democratie in de Volksrepubliek. Het 

Westen  leek als de grote winnaar uit de  ideologische  strijd van de Koude Oorlog  te komen en 

daarmee leek het slechts een kwestie van tijd voordat elke staat over de gehele wereld zich zou 

transformeren  naar  een  liberaal  democratisch  bestel.  Bijna  twintig  jaar  later  lijkt  de 

geschiedenis  ons  te  hebben  ingehaald  en  liggen  de  kaarten  er  een  stuk  anders  voor:  China  is, 

ondanks  haar  dictatoriale  regime,  hard  op  weg  om  nog  deze  eeuw  de  hegemonie  van  de 

overgebleven  superstaat,  de  Verenigde  Staten,  te  doorbreken;  na  enkele  semidemocratische 

jaren  lijkt  ook  Rusland,  nu  de  dictatoriale  teugels  in  Moskou  weer  stevig  zijn  aangetrokken, 

geopolitiek  te  herrijzen;  de  democratische  ervaringen  op  het  Afrikaanse  continent  lijken  nog 

steeds erg beperkt en broos en het deel van de wereld dat vanuit economisch perspectief van 

fundamenteel  belang  is,  het  Midden‐Oosten,  is  op  Israël  na,  nog  zo  goed  als  ondemocratisch. 

Zonder  terughoudendheid kan er worden gesteld dat het  empirisch bewijs waar Fukuyama  in 

zijn  eerste  jaren  na  de  publicatie  van  zijn  werk  in  1992  op  kon  terugvallen,  in  het  laatste 

decennia  in  rap  tempo  is  verdwenen.  Zoals  Marx  de  resultante  was  van  de  enorme  sociale 

gevolgen ten tijde van de Industriële Revolutie, was ook Fukuyama onmiskenbaar een product 

van zijn tijd.  

De  vraag  die  rest  is,  wat  de  waarde  van  een  dergelijke  theorie  is?  Of  verwoordde 

Fukuyama enkel op een  intellectuele wijze de beperkte visie van de volkeren die al generaties 

binnen de muren van de westerse  liberale democratieën  leefden, waardoor zij  zich simpelweg 

niet meer kunnen voorstellen dat een staat, met een ander bestel, een bestaansrecht zou kunnen 

hebben.  Het  is  de  drang  naar  utopisch  denken  die,  naar mijn mening,  een  centrale  rol  speelt 

binnen de beeldvorming  in het Westen met betrekking  tot de  Islamitische Republiek Iran. Deze 

drang vertroebelt niet alleen de talloze politieke analyses die er over de theocratische staat zijn 

verschenen, maar  tevens de alledaagse berichtgeving ten aanzien van Iran. De doelstelling van 

dit werk is niet zozeer het uiteenzetten van deze beeldvorming, maar er zoveel mogelijk afstand 

van te nemen. 

 ص
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De geschiedenis van het moderne Iran start bij decentralisatie van het historische Perzië3. Nadat 

het  voormalige  wereldrijk  in  de  negentiende  eeuw  het  slachtoffer  was  geworden  van  de 

imperialistische  ambities  van Rusland  en  het  Verenigd Koninkrijk,  leek  de  natie  in  1906  haar 

eerste  stappen  te  zetten  richting  de  creatie  van  een  moderne  staat.  Als  gevolg  van  de 

Constitutionele  Revolutie  kreeg  Perzië  zijn  eigen  grondwet  en  werd  er  een  parlement 

geïnstalleerd.  Een  jaar  later  werden  de  parlementaire  deuren  echter  weer  gesloten,  nadat  de 

Russen  en  Engelsen  onder  elkaar  het  Perzische  grondgebied  hadden  verdeeld.  Het  geleidelijk 

herstel van de Perzische zelfbeschikking kwam uiteindelijk tot stand onder het leiderschap van 

Reza  Khan  Pahlavi.  Hoewel  er  aan  de  macht  van  Reza  met  het  uitbreken  van  de  Tweede 

Wereldoorlog een abrupt einde kwam, wist zijn zoon Mohammed Reza, die  in 1953 met steun 

van  de  CIA  de  absolute  macht  naar  zich  toe  wist  te  trekken,  de  Perzische  staat  verder  te 

centraliseren.  

Het modernisatieprogramma van de tweede Pahlavi‐sjah leidde echter tot grootschalige 

sociale  en  economische  problemen.  De  Iraanse  economie  bevond  zich  in  een  erbarmelijke 

situatie  en  het  beleid  had  in  grote  mate  bijgedragen  aan  de  enorme  kloof  tussen  de  nieuwe 

stedelijke  bovenlaag  en  de  traditioneel  ingestelde  lagen  van  de  bevolking.  Als  zelfs  de  grote 

beschermheer, de Verenigde Staten, in het openbaar kritiek uit op het beleid van de sjah en de 

demonstraties in Iran vanaf 1978 tot enorme omvang aanzwellen lijkt de positie van de Iraanse 

monarch  eind  jaren  zeventig  onhoudbaar. Met Ruholla Khomeini  als  de  nieuwe  Iraanse  leider 

vormde  de  Islamitische  Republiek  Iran  een  unieke  entiteit  binnen  het  mondiale  statenstelsel; 

naast  de  ondemocratische  mechanismen  van  het  bestel,  beschikte  het  islamitische  Iran  wel 

degelijk  over  goed  fungerende  democratische  elementen.  Toch  kan  er  na  bijna  dertig  jaar 

worden  gesteld  dat  ook  de  theocratie  Iran  niet  kon  verlossen  van  haar  fundamentele 

economische  problemen.  Daarentegen  werden  er  op  het  gebied  van  educatie  en 

volksgezondheid substantiële resultaten geboekt.  

De Islamitische Revolutie van 1979, met als dieptepunt voor het Westen de gijzeling van 

het  Amerikaanse  ambassadepersoneel,  had  grote  gevolgen  voor  de  relatie  met  de  westerse 

wereld  en  daarmee  samenhangend  de  beeldvorming  ten  aanzien  van  Iran  in  het Westen.  Het 

Iran  van  na  de  Islamitische  Revolutie  werd  in  het  Westen  voornamelijk  geassocieerd  met 

godsdienstwaanzin,  waarbij  er  werd  vergeten  dat  het  theocratische  Iran  op  verschillende 

punten had aangetoond over een grote mate van flexibiliteit te beschikken. Als voorbeeld kan er 

worden  verwezen  naar  de  toepassing  van  de  in  Iran  geldende  sharia  (islamitische  recht); 

                                                             
3 De naam ‘Perzië’ is de Griekse benaming voor het land. In Iran werd deze term echter nooit gebruikt. 

Op 21 maart 1935 vroeg Sjah Reza Pahlavi de internationale gemeenschap het land bij zijn eigen naam te 
noemen: Iran, oftewel ‘Land van Ariërs’. ‐ N.R. Keddie, Modern Iran, roots and results of revolution, 
(updated edition 2006) (Yale, 2003) p. xiv. 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ondanks  de  westerse  perceptie  van  een  middeleeuws  absoluut  rechtssysteem,  toonde  de 

praktijk een ander beeld. Zo werd het recht wat voorschrijft dat de voogdij van de kinderen, bij 

het  overlijden  van  de  man,  naar  de  familie  van  de  man  gaat,  onder  de  nieuwe  leiders 

verworpen.4 

Het is, vooropgesteld, niet mijn intentie het ongelijk aan te tonen van de westerse kritiek 

richting de Islamitische Republiek Iran. Noch is het mijn bedoeling de successen van Iran op te 

sommen, om mij  zo op  te werpen als een pleitbezorger voor de  Iraanse  theocratie. Mijn enige 

ambitie  is gebaseerd op de wetenschappelijke motivatie om de complexe politieke situatie van 

Iran  in  een  zo  objectief  mogelijk  kader  te  plaatsen.  Dit  vanuit  de  overtuiging  dat  de 

problematische relatie tussen de Islamitische Republiek Iran en het Westen voor een groot deel 

wordt  veroorzaakt  door  de  chronische  onwetendheid  ten  aanzien  van  de  historische 

achtergronden  van  de  huidige  politieke  situatie  in  Iran.  De  vertroebeling  van  het  objectieve 

beoordelingsvermogen  wordt,  mijn  inziens,  verder  versterkt  door  de  reeds  aangehaalde 

‘Verlichtingskaders’. Vanuit dit perspectief zal ik aan hand van twee thema’s ‐ de relatie met het 

Westen en de  religieuze  context  ‐ de persistentie van het  theocratische  Iraanse politiek bestel 

trachten te onderzoeken.  

Ik  ben  mij  bewust  van  het  feit  dat  door  deze  thematische  benaderingswijze  de 

objectiviteit in het geding kan komen; een waardig onderzoek beperkt zich immers niet tot een 

beperkt  aantal  factoren.  Om  het  belang  en  de  reikwijdte  van  de  bovenstaande  onderwerpen 

helder te kunnen maken, zal er in eerste hoofdstuk een uiteenzetting volgen van de historische 

wortels  van  de  Islamitische  Revolutie  in  de  negentiende  en  twintigste  eeuw.  In  het  tweede 

hoofdstuk zal het eerste thema, de relatie met het Westen, uitvoerig naar voren komen. Hoewel 

hierbij  de  focus  zal  komen  te  liggen  op  de  periode  van  na  1979  zal  ook  hier  enige  aandacht 

worden besteed aan de relatie met het Westen van vòòr de Revolutie. Het derde hoofdstuk zal 

een  uiteenzetting  geven  van  de  grondslagen  van  het  sjiisme  en  vervolgens  zal  er  uitgebreid 

aandacht  worden  besteed  aan  de  politieke  theorie  van  Khomeini  en  het  daaruit  volgende 

politieke systeem van  Iran.  In het hierop volgende hoofdstuk zal het politiek  functioneren van 

het theocratische systeem aan de orde komen. Omdat het huidige politieke systeem voortkwam 

uit de oppositionele krachten ten tijden van sjah Mohammed Reza zal dit hoofdstuk starten met 

een  historische  en  ideologische  uiteenzetting  van  de  belangrijkste  verzetsbewegingen  van  de 

Pahlavi‐periode. 

In  het  vijfde  en  laatste  hoofdstuk  zullen  deze  onderwerpen worden  gebundeld  om  zo 

dichterbij  het  antwoord  op  de  vraag  te  komen wat  de  persistentie  is  van  het  huidige  Iraanse 

                                                             
4 Keddie, Modern Iran, 292. 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politieke  systeem.  In  relatie met  de  beantwoording  van  de  hoofdvraag  zal  er  in  het  bijzonder 

aandacht worden besteed  aan de  politieke  opstelling  van het Westen  ten  aanzien  van  Iran  en 

hieraan gekoppelde consequenties voor de toekomst. 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1.  Problematische Modernisering 
 

§ 1.1 De negentiende eeuw 

 

The  Western  experience  of  industrialization  became  the  model  for  World  industrialization.  To 

become modern was  to become  something  like Western  industrial  society. NonWestern  societies 

were not always given much choice in the matter.5  

Krishan Kumar 

 

Het  verhaal  van  de  moderne  geschiedenis  van  Iran  toont  niet  de  historie  van  een  machtig 

Perzische rijk, zoals wij dat kennen uit de Oudheid. Daarentegen maken wij kennis met een  in 

verre  mate  gedecentraliseerde  natie.  Hoewel  de  periodisering  van  de  geschiedenis  altijd  een 

heikel punt blijft,  lijkt de Europese datering van de Moderne Tijd, vanaf de Franse Revolutie in 

1789,  ook  voor  Iran  een  geschikte  datering.  Vijf  jaar  later,  kwam  in Perzië  als  gevolg  van  een 

bloedige opstand Agha Mohammed Khan Qajar aan de macht. De machtsovername  luidde niet 

alleen  het  begin  in  van  de  heerschappij  van  de  Qajar‐dynastie,  tevens  kwam  Perzië  bij  het 

aanbreken  van  de  negentiende  eeuw  in  de  belangstelling  te  staan  van  de  Europese 

mogendheden.  Historisch  gezien  kan  gesteld  worden  dat  de  gevolgen  van  de  groeiende 

imperialistische inmenging, als gevolg van het verzwakte centrale gezag in de negentiende eeuw, 

een blijvende stempel heeft gedrukt op de verdere ontwikkeling van Perzië.  

 ص

In  tegenstelling  tot  de  sjahs  van  de  machtige  Safavid‐dynastie  (1501‐1760),  die  zich 

presenteerden als de erfgenamen van de heilige imams, bezaten de Qajars slechts een beperkte 

religieuze  status.  Hun  claim  ‘de  schaduw  van  God’  te  zijn  bracht  weinig  verandering  in  het 

historische proces van vervreemding tussen de politieke machthebbers en de ulama6 (Perzische 

geestelijken). Het feit dat er vanuit de Qajars geen belang werd gehecht aan de benoeming van 

de  geestelijke  leiders,  getuigt  van  een  onderschatting  van  de macht  van  de  ulama,  die  in  het 

gedecentraliseerde Perzië een aanzienlijke invloed hadden vergaard. Van belang hierbij was de 

machtsbasis van de ulama, die na de soennitische Afghaanse invasie in Esfahan was verschoven 

naar de Irakese sjiitische heilige steden, Najaf en Karbala. Vanuit het Ottomaanse Irak groeide de 

autonomie van de ulama en was de  invloed over de Perzische samenleving enorm. Niet alleen 

                                                             
5 K. Kumar, The rise of modern society, aspects of the social and political development of the West  

(Oxford 1988) 25. 
6 De term ‘ulama’ of ‘ulema’ refereert aan: zij die zijn opgeleid in de islamitische leer en recht; letterlijk 

betekend het ‘De mensen met islamitische kennis’. – M.Q. Zaman, The Ulama in contemporary Islam, 
custodians of change (Princeton 2002) ix‐xii. 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was  er  door  het  ontbreken  van  een  gecentraliseerde  vorm  van  onderwijs  vrijwel  de  gehele 

scholing in handen van de geestelijken, tevens werd de rechtspraak voor het grootste deel door 

de ulama vervuld. Daarbij werd de macht van de religieuze klasse vergroot door de rijkdom die 

er werd vergaard door een efficiënte inning van religieuze belastingen (vagf, khums en zakat7).8 

De  sjah,  die  door  de  gebrekkige  belastinginning  vanuit  de  staat  verlegen  zat  om  extra 

financiële middelen, zag de Europese interesse in Iran als een goede mogelijkheid om door het 

verlenen van commerciële concessies aan extra geld te komen. Voor de Russen bleef het echter 

niet  bij  economische  contracten.  Het  plan  om  Perzië  te  annexeren  werd  in  eerste  instantie 

geïnitieerd door Napoleon, die het land als de poort naar India zag. De Napoleontische Oorlogen 

zorgden  er  uiteindelijk  voor  dat  het  Rusland was  die  het  Franse  plan  doorzette.  In  een  open 

conflict, waarbij Perzië kansloos verloor, lijfde het Russische Rijk in 1804 grote delen van Perzië 

in. De onvrede over de verloren gebieden was de directe aanleiding voor een tweede oorlog met 

de Russen. Onder  leiding van kroonprins Abbas Mirza werd ook deze oorlog  in 1828 verloren. 

Als  gevolg  werd  het  Verdrag  van  Torkamanchai  opgesteld,  waarin  Perzië  vrijwel  alle 

geografische claims moest loslaten en al zijn handelsbarrières met het Russische Rijk diende op 

te  heffen.  Deze  vernedering  zorgde  ervoor  dat  in  1829,  kort  na  de  aankomst  van  de  nieuwe 

Russische  gevolmachtigd  minister,  Aleksandr  Gribojedov,  de  Russische  ambassade  werd 

bestormd door een woedende menigte, waardoor het gehele Russische ambassade personeel om 

het leven kwam.9 

De  eerste  stappen  in  de  richting  van  hervormingen  werden  gezet  door  de  in  1847 

aangestelde  premier  Amir  Kabir.  In  tegenstelling  tot  zijn  relatief  succesvolle  militaire 

hervormingsprogramma,  faalde  zijn  industrialisatieprogramma  jammerlijk.  Daarbij  zorgde  het 

beleid voor een groot verzet van de machtige landheren en de ulama. Door middel van een grote 

smaadcampagne, waarin Kabir ervan werd beschuldigd uit te zijn op de positie van de sjah, werd 

hij  in  1851  uiteindelijk  op  bevel  van  sjah  Nasser  ed‐Din  vermoord.  De moord  betekende  het 

voorlopige einde van de ingezette hervormingen.10  

In  de  verdere  tweede  helft  van  de  negentiende  eeuw  zakte  Perzië  verder  weg  in  een 

economische  malaise.  Niet  alleen  was  dit  voor  een  groot  deel  het  gevolg  van  de  oneerlijke 

handelsvoorwaarden, waardoor alle grenzen openstonden voor Europese goederen. Ook zorgde 
                                                             
7 Vaqf of waqf is een religieuze instelling, zoals een moskee of een school, gesticht met gecollecteerd 

geld; een belangrijk voorbeeld hiervan is de de Al‐Aqsamoskee op de Tempelberg in Jeruzalem. Khums 
betekent letterlijk éénvijfde, en staat dus voor het percentage van de inkomsten dat als islamitische 
belasting moet worden betaald. ‘Zakat’ zijn de verplichte aalmoezen die een moslim aan de armen moet 
geven, maar soms ook voor zaken zoals de bouw van een moskee. ‐ N.R. Keddie, Modern Iran, roots and 
results of revolution, (updated edition 2006) (Yale 2003) 15‐16. 

8 Keddie, Modern Iran, 15‐28. 
9 Uit angst voor verdere repercussies werd na het incident de beroemde Sjah Diamant aan de 

Russische tsaar overhandigd. ‐ Keddie, Modern Iran, 35‐44. 
10 Keddie, Modern Iran, 49‐50. 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de  mondiale  val  van  de  zilverprijs,  met  de  uit  zilver  vervaardigde  Iraanse  munt,  voor  een 

economische aderlating. Wellicht het meest exemplarisch voor deze neerwaartse spiraal was de 

zijde‐industrie,  die  het  slachtoffer  werd  van  zieke  zijdeworm  eitjes;  vermoedelijk  met  opzet 

geïmporteerd door een Europees bedrijf. Het  incident betekende het definitieve einde voor de 

Perzische zijde‐industrie.11 

Een  tweede  poging  om  de  zwakke  Perzische  staat  te  moderniseren  kwam  van  Mirza 

Hosain  Khan.  Niet  alleen  trachtte  de  in  1872  aangestelde  premier  de  rechtspraak  te 

centraliseren  en  een  modern  postsysteem  op  te  zetten,  tevens  voerde  hij  een  kabinet  in, 

bestaande uit negen ministers met eigen portefeuille. Zijn belangrijke beleid viel echter samen 

met de zeer controversiële  ‘Reuters‐concessie’. Om de Russen een hak te zetten had de sjah  in 

1872 een ongekend veelomvattend commercieel contract opgesteld met de Engelse Baron Julius 

de  Reuter  (de  oprichter  van  Reuters  persbureau).  Hoewel  het  akkoord  uiteindelijk  werd 

afgekeurd,  werden  de  rechten  alsnog  verdeeld  onder  de  Britse  en  Russische  bedrijven.  Het 

eerste  grootschalige  verzet  tegen  de  uitverkoop  van Perzische  belangen werd  gevormd onder 

leiding  van  Jamal  al‐Din  ‘al‐Afghani’.  Het  was  al‐Afghani  die  door  middel  van  een  sterke 

religieuze  filosofie  een  eerste  alliantie  wist  te  smeden  tussen  de  bazaaris12,  de  ulama  en  de 

hervormingsgezinden. De kracht van deze oppositionele alliantie werd al snel duidelijk toen de 

sjah  als  gevolg  van  krachtig  verzet  afzag  van  de  rechten  voor  de  verkoop  van  tabak  aan  de 

Engelsen.13  

Na een kleine eeuw onder de ‘heerschappij’ van de Qajar‐dynastie leek Perzië, gezien de 

breed gedragen onvrede onder de bevolking, af te stevenen op een algehele opstand. Op 1 mei 

1896 werd de sjah dodelijk verwond door een aanhanger van al‐Afghani. Door echter direct zijn 

zoon Mozaffar al‐Din op de  troon plaatsen wist hij de  revolutie weliswaar af  te wenden, maar 

zijn onvoorbereide zoon erfde een zieke staat. De macht van de stammen was verzwakt en zijn 

sporadische aandacht en  inzet voor hervormingen hadden Perzië weinig gebracht. Daarbij zou 

de laatste Qajar‐sjah, Nasser ed‐Din, toch vooral de geschiedenis in gaan als een heerser die zijn 

tijd het liefst besteedde aan zijn grote voorliefde voor vrouwen en jonge jongens.14 

  Het verloop van de negentiende eeuw had het falen van de Perzische staat in de moderne 

statenarena jammerlijk blootgelegd. Hoewel het naburige Ottomaanse Rijk hard op weg was een 

                                                             
11 Keddie, Modern Iran, 51‐52. 
12 ‘Bazaaris’ is een aanduiding voor de handelaren, ambachtslieden en arbeiders van de Iraanse 

bazaars. Traditioneel leven de leden van deze bevolkingsgroep volgens de lokale tradities en het 
islamitische recht. De Bazaaris bezitten niet alleen een grote economische macht, tevens hebben ze in vele 
steden een grote politieke en sociale invloed. ‐ M.U. Tutan, ‘Bazaaris’ interests on the Iranian economy: a 
coalition with ulama’, ‘Homepage Ege Academic Review’, http://www.eab.ege.edu.tr/pdf/8_1/C8‐S1‐
M14.pdf 25/03/2008 laatste wijziging, bezocht 27/03/2008.  

13 V. Martin, Creating an Islamic state, Khomeini and the making of a new Iran (New York 2000) 5‐6. 
14 Keddie, Modern Iran, 63‐64. 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moderne  krijgsmacht  op  te  bouwen,  leken  de  Perzische  monarchistische  machthebbers  te 

berusten  in  het  persoonlijke  financiële  gewin  uit  de  externe  economische  uitkleding  van  de 

Perzische  staat.  Hiermee  was  er  met  het  aanbreken  van  de  twintigste  eeuw  een  situatie 

gecreëerd die zowel voor Perzië als de Qajars onhoudbaar zou worden.  

 

 

§ 1.2 De twintigste eeuw 

 
In  tegenstelling  tot  Nasser  ed‐Din  was  zijn  zoon  voor  zijn  tijd  een milde  heerser.  Hoewel  de 

moordenaar van zijn vader werd opgehangen werd hem het lot van de gebruikelijke martelingen 

bespaard.  Het  ‘mededogen’  van  de  sjah  viel  misschien  te  prijzen,  veel  baat  leek  de  instabiele 

natie er niet bij te hebben.  

  Van  belang  voor  de  situatie  was  de  positie  waarin  Rusland  zich  in  het  begin  van  de 

twintigste eeuw begaf. Het Russische Rijk kwam zelf in grote problemen door de verloren oorlog 

tegen de Japanners en de daaropvolgende Revolutie van 1905. Niet alleen betekende dit dat de 

sjah  niet meer  kon  terugvallen  op  de  steun  van  de  Russen  ‐  die  vanuit  handelsbelangen  niet 

gebaat waren bij een Perzische opstand ‐ tevens waren de psychologische gevolgen groot: voor 

het eerst in de geschiedenis was het duidelijk geworden dat een niet‐Europese natie in staat was 

een moderne Europese grootmacht  te verslaan. De straf die  twee suikerhandelaren kregen als 

gevolg  van  de  weigering  de  suikerprijzen  te  verlagen  was  het  incident  dat  de  uiteindelijke 

opstand tegen de macht van de sjah deed ontvlammen. Het voorval zorgde voor een opstand van 

de handelaren en de ulama in Teheran, waardoor de sjah zich in januari 1906 genoodzaakt zag 

de cruciale eis van adalatkhaneh (‘Huis van Gerechtigheid’) te aanvaarden.15 

  Naast dat het niet geheel duidelijk was wat deze eis precies omhelsde werd het ook al 

snel  duidelijk  dat  de  belofte  van  de  sjah  weinig  waard  was.  Toen  er  tijdens  een  militaire 

tegenactie een jonge seyyid16 werd neergeschoten escaleerde het verzet verder. Als gevolg zag de 

sjah zich in augustus 1906 voor een tweede keer genoodzaakt de oppositie tegemoet te komen 

en  aanvaardde  hij  de  nieuwe  eis  van  de  oprichting  van  een  parlement  (majlis).  Een  jaar  later 

zette de nieuwe sjah, Mohammed Ali, zijn handtekening onder de eerste Perzische grondwet, die 

was opgesteld naar Belgisch voorbeeld.17 Vanaf nu diende de sjah bij de gratie van het volk, of in 

                                                             
15 Keddie, Modern Iran, 66‐68. 
16 Dit is de titel voor een afstammeling van de profeet Mohammed, via zijn kleinzoon Hoessein. 
17 Keddie, Modern Iran, 67‐68. 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de woorden van constitutie: ‘The sovereignty is a trust confided (as a Divine gift) by the people 

to the person of the King.’18 

 ص

In  reactie  op  de  groeiende  macht  van  het  Duitse  Keizerrijk,  sloten  de  Russen  en  Britten  in 

augustus  1907  het  EngelsRussische  Entente. Hiermee  kwam  er  een  einde  aan  de  zogeheten 

‘Great Game’, oftewel de machtstrijd tussen de twee grootmachten om Centraal‐Azië. Als gevolg 

werd  Perzië  opgedeeld  in  drie  invloedssferen:  Centraal‐  en  Noord‐Perzië  werd  Russisch,  het 

zuidoosten werd Brits en alles daar tussenin werd een neutrale zone.19  

  Met Teheran binnen de Russische  invloedssfeer, was het  na  één  jaar wederom gedaan 

met  het  Perzische  parlement.  Met  behulp  van  de  Perzische  Kozakkenbrigade  wist  sjah 

Mohammad Ali  in juni 1908 de monarchie te herstellen. Maar ook deze restauratie was slechts 

van korte duur.  In  juli 1909 werd de hoofdstad door de oppositie  ingenomen, waarna de  sjah 

zijn toevlucht zocht bij de Russen, en zijn zoon pardoes naar voren schoof als zijn opvolger. Ook 

nu  werd  het  parlement  opnieuw  geïnstalleerd,  waarna  Iran  kennis  maakte  met  drie  nieuwe 

politieke ‘partijen’: de gematigde, de progressieve en de nationalistisch democratische partij.20  

Met  het  uitbreken  van  de  Eerste Wereldoorlog  kwam Perzië  echter  al  snel  in  onrustig 

vaarwater. Ondanks de Iraanse verklaring van neutraliteit ging Rusland toch over in een actieve 

militaire bezetting van Noord‐Perzië, waarna het parlement wederom werd ontbonden. Na de 

terugtrekking  van  de  Russen,  als  gevolg  van  de  Februarirevolutie,  waren  het  de  Britten  die 

vrijwel heel Perzië annexeerden. Inspelend op de anti‐Britse sentimenten begon ook het Duitse 

Keizerrijk, onder leiding van Wilhelm Wassmuss21, in 1915 in het zuiden een militaire operatie. 

De poging om in samenwerking met enkele stammen de Britten aan te vallen bleek echter al snel 

te falen.  

De  oorlog  had  rampzalige  gevolgen  voor  de  centralisatie.  Niet  alleen  hadden 

verschillende stammen optimaal kunnen profiteren van het machtsvacuüm, tevens had Kuchek 

Khan  in  het  noorden  een  eigen  socialistische  machtsbasis  weten  te  creëren.  Daarbij  had  het 

mondiale conflict er tevens voor gezorgd dat de economie volledig stil was komen te liggen, met 

grote voedselschaarste als gevolg.22  

                                                             
18 Art. 35, ‘The Persian constitution’, ‘Homepage Worldstatesmen’, 

http://www.worldstatesmen.org/Iran.htm 27/03/2008 laatste wijziging, bezocht 27/03/2008.  
19 Keddie, Modern Iran, 69. 
20 Ibidem, 70‐72. 
21 De Duitse diplomaat Wilhelm Wassmuss had een grote voorliefde voor het Midden‐Oosten. Hij 

beheerste het Arabische en Perzisch en kleedde zich vaak in traditionele sluiers. Niet geheel verwonderlijk 
kreeg hij dan ook de titel ‘Wassmuss van Perzië’ of ‘De Duitse Lawrence ’, naar de Engelse militair T.E. 
Lawrence die bijna een mythische status kreeg door zijn aandeel in de Arabische opstand tegen de 
Ottomanen. – C. Sykes, Wassmuss, “The German Lawrence” (Londen 1936). 

22 Keddie, Modern Iran, 73‐74. 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Met Rusland  tijdelijk  van  het  toneel  verdwenen  zagen  de Britten  hun  kans  schoon  om 

Perzië  als  een protectoraat  in  te  lijven. Met  het  ondertekenen  van het AngloPersian Treaty  in 

1919  kreeg  het  Britse  Rijk  haar  zin.  De  Engelsen  kregen  als  gevolg  van  het  verdrag  alle 

zeggenschap  over  het  economische,  militaire  en  handelsbeleid  van  de  Perzische  regering. 

Hoewel de economische plannen van de Britten al in 1909 waren verankerd met de oprichting 

van  de  AngloPersian  Oil  Company,  stuitten  de  Engelsen  voor  de  politieke  uitvoering  van  het 

verdrag  op  grote  weerstand.23 Uit  onvrede  over  de  inmenging  van  het  Verenigd  Koninkrijk, 

begonnen steeds meer  Iraniërs zich  te  richtten op een mogelijke nieuwe bondgenoot  tegen de 

imperialistische  Engelsen:  de  Verenigde  Staten.  Ironisch  genoeg  werd  de  VS  door  de  Britten 

gezien  als  een  bondgenoot  tegen  de  Russen,  waardoor  veel  van  de  Britse  posities  door  het 

groeiende  verzet  in  Iran  aan de Amerikanen werden  vergeven. Mede door de  interesse die  er 

vanuit het Amerikaanse State Department was voor de aanwezigheid van olie begon Amerika in 

de jaren twintig met een actief beleid van het verlenen van leningen aan de Perzische overheid.24 

Het  centrale  gezag  van  Perzië  bleef  echter  zeer  zwak,  waardoor  in  1921  een  relatief 

kleine groep nationalisten,  onder  leiding van hervormer Sayyed Zia  ad‐Din de  regering omver 

kon  werpen.  De  sterke  man  achter  deze  staatsgreep  was  de  commandant  van  de 

Kozakkenbrigade Reza Khan. Na een korte tijd als Minister van Oorlog trok Reza alle macht naar 

zich toe, waarna Sayyed Zia en de oude Qajar‐sjah met zijn familie het land ontvluchtten. Onder 

leiding  van  de  nieuwe  leider  kwam  er  niet  alleen  een  definitief  einde  aan  het  AngloPersian 

Treaty, tevens probeerde Reza in een korte tijd een moderne bureaucratie op te zetten met een 

sterk  centraal  gezag.  Van  belang  hierbij  was  zijn  grote  aandacht  voor  de  opbouw  van  een 

moderne krijgsmacht, waardoor hij  in korte tijd in staat was een einde te maken aan de macht 

van  de  socialistische  leider  Kuchek  Khan  en  de  verschillende  semi‐autonome  stammen.  Het 

parlement dat geheel  in zijn macht was, verleende hem op 12 december 1925 de titel Sjahan

Sjah, waarna hij de dynastieke naam Pahlavi (heldhaftige) aannam.25 

Ondanks onderdrukking van de politieke vrijheid, maakte Perzië onder sjah Reza Pahlavi 

een  enorme  ontwikkeling  door.  Door  een  grootschalig  hervormingsprogramma  van  bovenaf 

werden  terreinen  zoals  het  onderwijs  en  de  rechtspraak  verder  gecentraliseerd  en 

gemoderniseerd.  Om  de  economische  problemen  te  lijf  te  gaan  werden  de  infrastructuur  en 

elektriciteitsvoorziening structureel verbeterd en door de enorme opbouw van het  leger en de 

bureaucratie  kwam  er  tevens  een  urbanisatie  op  gaan,  waardoor  Teheran  in  de  jaren  dertig 

aanzienlijk uitdijde. Een gevolg van dit beleid was evenwel het ontstaan van een kloof tussen de 

nieuw gevormde stedelijke bovenlaag en het traditioneel georiënteerde platteland. Daarbij deed 

                                                             
23 Keddie, Modern Iran, 75‐78. 
24 Ibidem, 79. 
25 Martin, Creating an Islamic state, 9‐17. 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de  nieuwe  sjah  grote  moeite  om  met  geweld  de  macht  van  de  ulama  in  te  perken.26 Aan  de 

vooravond  van  de  Tweede  Wereldoorlog  had  sjah  Reza  het  land  op  gebied  van  industrie, 

transport  en  onderwijs,  maar  ook  wat  betreft  de  rechten  van  vrouwen  en  religieuze 

minderheden veel goeds gebracht, maar dit alles leek ten kosten te zijn gegaan van de politieke 

vrijheid en levenstandaard op het platteland.27 

Mede door Reza’s  bewondering  voor  de  nazi’s,  toonde Duitsland  in  de  aanloop  van de 

Tweede Wereldoorlog  interesse  om  Perzië  te  gebruiken  als  aanvoerroute  voor  een mogelijke 

aanval op de Sovjet‐Unie. Aan dit plan kwam echter een einde  toen geallieerde  troepen op 25 

augustus  1941  het  land  binnenvielen.  Sjah  Reza  werd  gedwongen  af  te  treden  en  werd 

vervolgens naar Mauritius gedeporteerd, waarna zijn zoon Mohammed Reza hem opvolgde als 

sjah. Wederom werd Perzië opgedeeld  in een Russische en Britse  zone. Teheran bleef ditmaal 

neutraal  terrein.  De  oorlog  betekende  niet  alleen  het  einde  van  de  territoriale  soevereiniteit, 

tevens brak er een periode aan waarin de VS, met oog op de toekomstige belangen in de regio, 

sterke banden aanging met de Perzische regering. Een ander gevolg van het wegvallen van de 

alleenheerschappij van de sjah was het opbloeien van diverse politieke partijen. De belangrijkste 

hiervan  waren  de  socialistische  ‘Tudeh’  partij,  de  rechtse  ‘National  Will  Party’  en  de 

nationalistische partij van Mohammed Mossadeq, een politicus die vooral bekend stond om zijn 

afkeurende houding jegens de buitenlandse invloed in zijn land.28  

Het eerste wapenfeit van Mossadeq diende zich aan  tijdens de oorlog. Op zijn  initiatief 

nam  het  parlement  een  wet  aan,  waarin  het  strafbaar  werd  ten  tijden  van  oorlog 

onderhandelingen aan  te gaan met buitenlandse partijen omtrent nieuwe olieconcessies.29 Met 

zijn  nationalistische  standpunten  verkreeg  Mossadeq  een  grote  aanhang,  die  versterkt  werd 

door  de  economische  neergang  in  de  jaren  na  de  Tweede  Wereldoorlog.  De  pijlen  van  het 

ongenoegen  werden  hierna  voornamelijk  gericht  op  AIOC  (AngloPersian  Oil  Company).  De 

royalty’s  die  het  Britse  olieconcern  aan  de  Perzische  staat  diende  af  te  staan waren  ironische 

genoeg nog  lager dan wat het bedrijf kwijt was aan Britse  inkomstenbelasting. Met zijn kritiek 

op  de macht  van  de  Britse multinational  behaalde Mossadeq met  zijn  nieuwe  partij  ‘National 

Front’, de absolute meerderheid tijdens de parlementsverkiezingen, waarna hij 1951 tot premier 

werd verkozen.30 

Zich houdend aan  zijn woord  ging hij  vrijwel  direct  over  tot  het nationaliseren van de 

olie‐industrie. Als gevolg van deze beslissing daagde het Verenigd Koninkrijk Mossadeq uit voor 

het  Internationaal  Gerechtshof  in  Den  Haag,  waar  hij  tot  ongenoegen  van  de  Engelsen  in  het 
                                                             
26 Keddie, Modern Iran, 89‐103. 
27 K. Armstrong, The battle for God: a History of fundamentalism (New York 2000) 227. 
28 Armstrong, The battle for God, 228‐230. 
29 Keddie, Modern Iran, 110. 
30 Ibidem, 121‐123. 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gelijk werd gesteld. Internationaal zorgde het nationalistische beleid van Mossadeq echter voor 

grote weerstand en leidde het tot een mondiale olieboycot van Perzische olie. Hoewel de VS nog 

altijd werd beschouwd als een anti‐imperialistische bondgenoot, koos president Truman ervoor 

het door de Engelse geïnitieerde boycot  te steunen. Toen de sjah  in 1952 besloot Mossadeq te 

ontslaan werd het echter duidelijk dat zijn populariteit onder de bevolking niet te stuitten was, 

waarna  hij  na  een  volksopstand  opnieuw  als  premier  werd  aangesteld.  Onder  leiding  van  de 

nieuwe Amerikaanse  president,  Eisenhower,  en  de machtsovername  van  de Conservatieven  in 

Engeland,  groeide  bij  zijn  westerse  tegenstanders  het  verlangen  om  de  tegendraadse  Iraanse 

premier af te zetten.31  

In een opeenvolging van gebeurtenissen die geïnitieerd en gefinancierd werden door de 

CIA werd uiteindelijk Mossadeq, door middel van een coup onder  leiding van generaal Zahedi, 

op 13 augustus 1953 ten val gebracht. Als een direct gevolg werden de olierechten vergeven aan 

een westers consortium en daarbij ontving de nieuwe regering 45 miljoen dollar aan leningen. 

Twee jaar later kwam er tevens een einde aan de democratie toen sjah Mohammed Reza premier 

Zahedi ontsloeg en alle macht naar zich toe trok. Net als zijn vader was hij een groot voorstander 

van  een  beleid  van  hervormingen  van  bovenaf.  Voor  de  financiering was  hij  hierbij  echter  in 

grote  mate  afhankelijk  van  de  Amerikanen.  In  1963  lanceerde  hij  zijn  grootste 

hervormingsplannen, oftewel ‘de Witte Revolutie’. Door middel van dit hervormingsprogramma 

wilde  de  sjah  landbouwhervormingen  doorvoeren,  de  industrie  privatiseren  en  de  bossen 

nationaliseren. Daarbij  kregen vrouwen door het beleid van de  ‘Witte Revolutie’  stemrecht  en 

konden ze plaatsnemen  in het parlement. Het beleid van de sjah oogstte veel  lof  in Westen en 

zorgde in de jaren zestig voor een indrukwekkende economische groei.32 

Intern werd het beleid van de sjah echter geheel anders ervaren. Het vergaarde kapitaal 

was voornamelijk in handen gekomen van een relatief beperkte elite en door de verdere intrede 

van  de  westerse  cultuur  was  de  nieuwe  economische  bovenklasse  verder  vervreemd  van  de 

traditioneel  ingestelde  Iraniërs.  Van  groot  belang  hierbij was  de  enorme migratiegolf  van  het 

platteland  naar  de  steden,  waardoor  er  grote  verarmde  wijken  ontstonden  waarin  de  kloof 

tussen de  ‘two cultures’  steeds verder  toenam. Een ander aspect was de wijze waarop de sjah 

zijn  autocratische  bewind  voerde.  Door  middel  van  de  geheime  politie,  SAVAK,  werden 

oppositiebewegingen hard aangepakt. De ulama, die ook onder het bewind van zijn vader steeds 

meer macht had moeten inboeten, werden ook nu verder ingeperkt. Het aan banden leggen van 

de religieuze traditie bleek een cruciale miscalculatie van de Iraanse monarch.  In deze periode 

van  razendsnelle  modernisering  ‐  met  een  onevenredige  verdeling  van  de  rijkdom  en  een 

                                                             
31 Keddie, Modern Iran, 124‐129. 
32 Martin, Creating an Islamic state, 20‐27. 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groeiende stedelijke wanorde als gevolg ‐ was de sjiitische religie voor het grootste deel van de 

bevolking het enige houvast.33 

Met  het  aanbreken  van  de  jaren  zeventig  ging  het  snel  bergafwaarts.  De  Iraanse 

economie liep ondanks de groei van het bruto nationaal product tegen fundamentele problemen 

aan.  Zo  was  Iran  door  de  groeiende  consumptie  bijna  geheel  afhankelijk  geworden  van  de 

import uit het Westen. Daarbij werd het grootste gedeelte van de olie‐inkomsten ‐ die als gevolg 

van  de  oliecrisis  van  1973  meer  dan  verdubbelde  –  gebruikt  voor  inefficiënte  grootschalige 

commerciële plannen en voor de aankoop van geavanceerd militair materieel. De miljarden die 

er werden gespendeerd aan de opbouw van de krijgsmacht zorgde niet alleen voor een enorme 

verontwaardiging, tevens veroorzaakte het praktische problemen, zoals een stop op het gebruik 

van cement voor civiele doeleinden. Ondanks de prestaties van de sjah, zoals de creatie van een 

sterke centrale overheid, werden de laatste tien jaar van zijn macht gekarakteriseerd door grote 

naïviteit en zelfoverschatting. Dit had als gevolg een enorme inflatie, stijgende tekorten en een 

oververhitting  van  bepaalde  sectoren  van  de  economie.  De  sjah  probeerde  de  problemen  te 

verhelpen door simpelweg miljarden in de Iraanse economie te injecteren.34 

Hoewel de Iraanse monarch tijdens zijn jaren aan de macht altijd had kunnen steunen op 

de  VS,  verdween  deze  zekerheid  met  de  aanstelling  van  de  nieuwe  president  Jimmy  Carter. 

Ondanks  dat  de  wapenleveranties  feitelijk  niet  werden  gestopt,  werd  de  sjah  door  Carter 

openlijk aangesproken op zijn tekort aan democratie en de schendingen van mensenrechten in 

zijn  land.  Mohammed  Reza’s  tegemoetkomingen  aan  de  kritiek  ‐  door  het  martelen  terug  te 

dringen, de eerste stappen in de richting van de afschaffing van het eenpartijstelsel te zetten en 

het toelaten van het Rode Kruis in de Iraanse gevangenissen ‐ waren echter niet voldoende om 

het tij van onvrede in zijn land te keren.35 

Nadat  een  staatskrant  op  9  januari  1978  de  in  verbanning  levende  leider  van  de 

religieuze  oppositie,  Ruhollah  Khomeini,  afschilderde  als  een  pro‐Brit  en  een  ‘Indiër’,  trokken 

duizenden studenten door de straten van de heilige stad Qom. Toen de politie bij het beteugelen 

van de massa zeventig studenten doodde leek het startschot voor de revolutie gelost. Ook voor 

de ulama, die voorheen slechts één van de betrokken oppositionele bewegingen waren, trokken 

nu met de charismatische  leider Khomeini het  leiderschap van het verzet naar zich  toe. Na dit 

voorval volgden de protesten, die uitgroeiden tot massale volksopstanden, in vrijwel alle steden, 

elkaar in snel tempo op.36 

                                                             
33 Armstrong, The battle for God, 243‐245. 
34 Keddie, Modern Iran, 158‐163. 
35 Ibidem, 165‐166. 
36 Ibidem, 224‐226. 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Toen vrijwel het gehele land, als het gevolg van een algehele staking, vanaf september stil 

kwam  te  liggen  leek  de  positie  van  de  sjah  onhoudbaar.  Onder  het  voorwendsel  van  een 

vakantie,  stapte hij en zijn  familie, met  in zijn bezit een symbolisch potje  Iraanse aarde, op 16 

januari 1979 op het vliegtuig richting Egypte. Een halve maand later, op 1 februari, bracht een 

Air  France  vliegtuig  Iran  zijn  nieuwe  leider  Khomeini.  Op  de  opgewonden  vraag  van  een 

verslaggever: ‘How do you feel today, upon returning to Iran after such a long exile’, antwoordde 

Khomeini stoïcijns:  ‘I have no feeling’.37 Het antwoord gaf aan dat voor de toekomstig leider de 

revolutie op dat moment pas startte. Hoewel de meeste oppositiegroepen, zoals de communisten 

en de liberalen aanvankelijk achter Khomeini stonden, werd het snel duidelijk dat de gewenste 

staatsvorm van de ayatollah, velayate faqih, weinig plaats bood voor andersdenkenden. Toen in 

april  1979  een  grote meerderheid  van  de  bevolking  zich  in  een  referendum uitsprak  voor  de 

instelling van een theocratische republiek, was het duidelijk dat er een geheel nieuwe fase was 

aangebroken voor de Islamitische Republiek Iran. 

Ondanks  de  heersende  opvatting  dat  de  Iraanse  Revolutie  werd  ‘gekaapt’  door  de 

beweging van Khomeini, was het niettemin, na al‐Afghani, wederom een geestelijke die van de 

verschillende oppositie bewegingen een gezamenlijk front had weten te smeden. Maar in zeker 

zin was het niet Khomeini die de Iraniërs verenigde maar het was de gemeenschappelijke vijand. 

Nadat de sjah in 1964 een wet had aangenomen waarin het Amerikaanse personeel in Iran werd 

gevrijwaard van elke vorm van strafvervolging, sprak Khomeini: ‘They have reduced the Iranian 

people to a level lower than that of an American dog. If someone runs over a dog belonging to an 

American, he will be prosecuted. Even if the Shah himself were to run over a dog belonging to an 

American, he would be prosecuted. But if an American cook runs over the Shah, or the marja' of 

Iran, or the highest official, no one will have the right to object.’ Met deze toespraak, die leidde 

tot zijn uitzetting, wist Khomeini het anti‐imperialistische sentiment van een groot deel van de 

bevolking op treffende wijze te verwoorden.38  

Het was de projectie  van de  gemeenschappelijke  vijand die  een duidelijk  en  eenduidig 

antwoord  gaf  op  het  lijden  van  de  Iraniërs.  Op  deze wijze  werd  de  Islamitische  Revolutie  de 

climax  van  een  groeiend  sentiment  van  anti‐imperialisme  dat  haar  grondslag  had  in  de 

historische  ervaringen  van  de  negentiende  en  twintigste  eeuw.  Het  was  uiteindelijk  de 

diepgewortelde sjiitische traditie die de verschillende lagen van de bevolking wist te verenigen 

in hun verzet  tegen het  ‘seculiere westerse’ beleid van de Mohammed Reza. Het  is de vraag  in 

hoeverre het gedachtegoed van de gemeenschappelijke vijand en daarmee de slachtofferrol van 

Iran,  nu  jongeren  van  ná  de  revolutie  de  meerderheid  van  de  bevolking  uitmaken,  voor 

                                                             
37 S. Ebadi, Iran awakening, from prison to peace prize: one woman’s struggle at the crossroads of 

history (Londen 2006) 36. 
38 R. Wright, In the name of God: the Khomeini decade (Londen 1989) 51‐53. 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voldoende  draagvlak  kan  blijven  zorgen.  Voordat  deze  vraag  aan  de  orde  komt  zal  er  in  het 

volgende hoofdstuk eerst dieper worden ingegaan op de geschiedenis aangaande het beleid van 

het Westen ten aanzien van Iran. 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2.  Westerse Suprematie 
 

§ 2.1 Vervlogen soevereiniteit  

 

Our  age  is  one  of  [the]  domination  of  Western  civilization  and  culture.  Understanding  it  is 

necessary.  An  effective  understanding  goes  beyond  the  frills  of  that  civilization  and  reaches  the 

roots and foundations of its values and principles.39 

M. Khatami 

 

De  Iraanse  Islamitische  Revolutie  betekende  voor  de  Verenigde  Staten  meer  dan  alleen  het 

verlies van een bondgenoot. De gebeurtenissen in Iran droegen bij aan het besef dat de periode 

van  détente  in  de  Koude  Oorlog  de  VS  enkel  had  verzwakt.  Niet  alleen  was  het  de  eerste 

kennismaking met  een  theocratisch  regime, maar  tevens  werd  deze  geleid  door  een man  die 

geen toespraak voorbij liet gaan om zijn ongenoegen over de ‘grote satan’, Amerika, ten toon te 

spreiden. Op 4 november 1979 vielen een groep van enkele honderden studenten vroeg  in de 

ochtend de Amerikaanse ambassade  in Teheran binnen. Hiermee werd het startschot geleverd 

voor  een  444‐dagen  durende  gijzeling  van  vrijwel  het  gehele  ambassadepersoneel.  Deze 

gebeurtenis zorgde voor een dramatisch gezichtsverlies voor de VS en indirect voor een radicale 

koerswijziging van het Amerikaanse buitenlandse beleid. Ondanks de schok die de Revolutie en 

de daaropvolgende gebeurtenissen te weeg bracht  in het Westen, was de machtsvergaring van 

de ulama historisch gezien niet onverklaarbaar. Om enig inzicht te krijgen waarom de bevolking 

in  april 1979 zich massaal uitsprak voor de oprichting van een  theocratische  republiek,  is het 

van essentieel belang de rol die het Westen speelde binnen de Iraanse geschiedenis nader uiteen 

te zetten. 

 ص

Zoals  uit  het  voorgaande  hoofdstuk  duidelijk  werd,  kwam  Iran  vanaf  het  aanbreken  van  de 

negentiende  eeuw  in  de  hernieuwde  belangstelling  van  de  westerse  mogendheden  te  staan. 

Nadat de 28‐jarige Napoleon als bevelhebber zijn droom om Egypte te veroveren, om hiermee 

de Britse intercontinentale handel een zware klap toe te brengen, in duigen zag vallen, kreeg de 

Franse Republiek belangstelling voor Perzië. Voor de inmiddels Eerste Consul van Frankrijk was 

Iran  het  ideale  ‘doorvoerluik’  naar  de  Britse  kroonkolonie  India.  Door  het  uitbreken  van  de 

Napoleontische  Oorlogen  op  het  Europese  continent  waren  het  echter  de  Russen  die  hun 

                                                             
39 A.M. Ansari, Confronting Iran, the failure of American foreign policy and the next great conflict in the 

Middle East (New York 2006) 147. 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grondgebied  ten  koste  van  Perzië  wisten  te  vergroten  tijdens  de  reeds  vermelde  Eerste  en 

Tweede Russische‐Perzische oorlog.40 

  De tweede verloren oorlog tegen de Russen eindigde met het Verdrag van Torkamanchai 

van  1828. Met  het  door  de Russische  overwinnaars  opgestelde  verdrag werd  Perzië  verplicht 

twintig miljoen  roebel  aan  herstelbetalingen  af  te  lossen  en  al  haar  geografische  claims  in  de 

Kaukasus definitief op te geven. Daarbij kregen de Russen alle commerciële vrijheid om zaken te 

doen in en met Perzië. In Teheran leidde de vernederingen tot de bestorming van de Russische 

vertegenwoordiging in Teheran door een woedende massa. Hoewel niemand van de ambassade 

de aanval overleefde verklaarde tsaar Nikolaas I vreemd genoeg dat de opstand te danken was 

aan de arrogantie van de Russische gevolmachtigde minister in Iran, Griboyedov.41 

  Binnen  de  wedijver  om  Centraal‐Azië,  oftewel  de  Great  Game,  werd  Perzië  als  een 

essentieel  onderdeel  gezien  door  zowel  het  Russische  als  het  Britse  Rijk.  Ondanks  dit 

gezamenlijke  imperialistische  belang  werden  de  Britten  door  de  Iraniërs  beschouwd  als  de 

bondgenoot. Toen er met de dood van premier Amir Kabir een einde kwam aan de voorzichtige 

eerste  pogingen  van  hervormingen,  zagen  vele  binnen  de  Iraanse  elite  het  verkopen  van 

grootschalige concessies aan de Engelsen als de enige oplossing om het  land  te moderniseren. 

Dit  leidde  tot de opstelling van een historisch gezien uniek veelomvattende  concessie  in 1872 

aan de in Duitsland geboren Britse zakenman Baron Julius de Reuter. Volgens zijn zakenpartner 

George  Curzon  was  het  contract  ‘[...]  the  most  complete  and  extraordinary  surrender  of  the 

entire industrial resources into foreign hand that has probably ever been dreamed of, much less 

accomplished  in history.’42 De overeenkomst zorgde  in Europa voor hevige  commotie en werd 

zelfs afgekeurd door de Britse regering. Nadat ook in Iran het verzet groeide, werd het contract 

definitief verworpen, waarna De Reuter in 1889 tevreden werd gesteld met de rechten voor de 

British Imperial Bank of Persia. Om Moskou niet  te veel  in verlegenheid  te brengen, werden de 

rechten op visserij in de Kaspische Zee aan de Russen toegekend. Daarbij werd er toestemming 

verleend  een  door  Russische  officiers  aangestuurde  Perzische  Kozakkenbrigade  op  te  richten. 

Voor  de  economische  belangen  waren  met  name  de  rechten  voor  de  exploitatie  van  de 

grondstoffen,  die  in  1901  vrijwel  geheel  werden  toegekend  aan  de  Britse  zakenman William 

Knox‐D’Arcy, van groot belang.43 

  Hoewel voor een deel van de heersende elite het toekennen van commerciële concessies 

als  een  noodzakelijk  kwaad  werd  gezien  in  het  licht  van  de  modernisering,  zorgde  de 

toenemende  invloed van de westerse mogendheden tevens voor een groeiend nationalisme en 

                                                             
40 Ansari, Confronting Iran, 9‐15. 
41 Keddie, Modern Iran, 41‐45. 
42 G.N. Curzon, Persia and the Persian Question, Vol. I (Londen 1892) 480. 
43 Keddie, Modern Iran, 53‐56,72. 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voor de herontdekking van het Islamitische gedachtegoed. In het kielzog van deze ontwikkeling 

groeide  al‐Afghani  uit  tot  één  van  de  eerste  leiders  van  een  breed  gedragen  oppositie  tegen 

verkoop van commerciële belangen. Met de groeiende westerse invloed als bindend object van 

het verzet, wist de eerste oppositionele alliantie te voorkomen dat de rechten voor de export van 

tabak in 1890 aan de Engelsen werden toegekend.44 

De  verworvenheden  van  de  Constitutionele  Revolutie  ten  spijt  werd  Perzië  in  1907 

onder de twee imperialistische grootmachten verdeeld. Een daaropvolgende vernedering van de 

Perzische  zelfbeschikking  vond  plaats  na  de  voor  Perzië  desastreus  verlopen  Eerste 

Wereldoorlog. Hoewel de Europese mogendheden zoals Frankrijk in het Verdrag van Versailles 

geografisch en financieel ruimschoots werden gecompenseerd werd het verzoek voor financiële 

compensatie van de Perzische regering verworpen, omdat Perzië simpelweg niet werd erkend 

als één van de oorlogsvoerende staten. Met de verwoeste eenheidsstaat en tijdelijke afwezigheid 

van de Russen  vanwege het  uitbreken  van de Russische Revolutie, werden  er  door de Britten 

serieuze stappen gezet om Perzië aan het Britse Rijk te kunnen toevoegen. Hoewel de Engelsen 

zich in verre mate superieur waanden, zorgden de anti‐Britse sentimenten onder bevolking voor 

een onthoudbare situatie voor de Britten. Daarbij slaagde het beleid van de pro‐Britse regering 

er niet in het land uit de economische malaise te trekken.45  

  In dit klimaat van groeiend verzet tegen het verlies van zelfbeschikking, als gevolg van de 

ondertekening  van  de  AngloPersian  Treaty  en  de  angst  voor  een  terugkeer  van  de  Russen, 

werden de ogen gericht op een nieuwe bondgenoot: de Verenigde Staten. Op een zelfde wijze als 

de  sjah  in  de  negentiende  eeuw met  hulp  van  de  Britten  de  Russen  had  getracht  een  hak  te 

zetten, werd in jaren twintig de voorheen afzijdige VS om hulp gevraagd. Met dit grote verschil 

dat  de  Britten  in  de  VS  geen  tegenstander  zagen  en  bereid  waren  posities  aan  hen  over  te 

dragen. Ondanks het feit dat de Iraanse oppositie aangetoond had genoeg kracht te hebben om 

een westerse grootmacht  substantieel  in de weg  te  zitten, herhaalde Perzië hiermee een oude 

fout  en  werd  voor  de  tweede  maal  het  ‘paard  van  Troje’  eigenhandig  de  poorten  van  Iran 

binnengereden.  

 

 

§ 2.2 Het verraad van een bondgenoot 

 

Niet geheel verwonderlijk werd de staat die zich in 1783 als eerste wist te ontdoen van de Britse 

machthebbers,  de  Verenigde  Staten,  door  vele  Iraniërs  gezien  als  een  bondgenoot  tegen  het 

                                                             
44 Keddie, Modern Iran, 58‐61. 
45 Ibidem, 73‐75. 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imperialisme. Ondanks de bereidwillige  Iraanse  regering was er aan Amerikaanse zijde echter 

een zekere terughoudendheid om zich te mengen in het Perzische machtsspel.  

Op verzoek van de constitutionele regering werd in 1907 de Amerikaanse expert Morgan 

Shuster aangesteld om een einde te maken aan de aanhoudende financiële problemen. Ondanks 

het feit dat de Amerikaanse regering nadrukkelijk aangaf dat het hier ging om een private missie 

bevond de Amerikaanse financiële specialist zich in een bijna onmogelijk positie in Iran. Hoewel 

de constitutionele regering nog functioneerde lag de feitelijk macht in Teheran bij de Russen, die 

Noord‐Perzië  in  samenspraak  met  de  Britten  in  1907  hadden  toegeëigend.  Toen  de  jonge 

Amerikaan iets aan het status‐quo probeerde te veranderen door het wijdverbreide netwerk van 

corruptie aan te kaarten,  lieten de Russen weten van de  ‘constitutionalist’ Shuster af  te willen. 

Uit angst voor een verdere toestroom van Russische troepen richting Teheran nam de regering 

het  besluit  Shuster  te  ontslaan.46 Later  zou  hij  verklaren:  ‘The  East  has  awakened.  Persia 

unfortunately awoke too late. Her futile struggles toward the light were quickly suppressed by a 

power whose own strength lies in the path of darkness.’47 

De  Amerikaanse  terughoudendheid  verschoof  in  de  jaren  twintig  naar  een 

daadkrachtiger  beleid  ten  aanzien  van  de  overname  van  Britse  posities  binnen  de  Iraanse 

bureaucratie.  Daarbij  werd  er  vanuit  het  Amerikaanse  State  Department  nadrukkelijk  de 

aandacht gevestigd op de enorme  fossiele grondstoffen. Ondanks het  formele monopolie  in de 

olie‐industrie  van  het  Britse  AIOC werden  er  in  de  zomer  van  1921  in Washington  de  eerste 

olieconcessies  voor Noord‐Iran  aan  het  Amerikaanse  Standard Oil Company  toegekend.  In  ruil 

voor  de  commerciële  handreiking  werd  er  vanuit  Washington  een  grootschalig  programma 

opgezet om door middel van leningen en adviseurs de Iraanse regering te steunen om het land te 

moderniseren  en,  van  groot  belang  voor  de  Amerikanen,  de  communistische  oppositie  aan  te 

pakken.  De  Britten  werden  tevreden  gehouden  door  de  winst  evenredig  te  verdelen  met  de 

AIOC.  Een  jaar  later  werd  de  Amerikaanse  adviseur  Arthur  Millspaugh  aangesteld  om  in 

navolging  van  Shuster  Iran  te  helpen  financieel  orde  op  zaken  te  stellen. Aan de wens  van de 

Britten om  Iran  langzaam maar  zeker  toe  te kunnen voegen aan het Britse Rijk kwam met de 

aanstelling van Millspaugh formeel een einde.48 

De belastingmaatregelen die werden doorgevoerd, zoals accijns op tabak, zorgden er al 

snel voor dat Millspaugh weinig populariteit genoot bij de Iraanse bevolking. De hierop volgende 

woede leidde uiteindelijk tot de dood van de Amerikaanse consul Robert Imbrie, die als gevolg 

van  een  door  de  ulama  geïnitieerde  demonstratie  op  straat  werd  doodgeslagen.  Na  het 

                                                             
46 Keddie, Modern Iran, 71‐72. 
47 W.M. Shuster, The strangling of Persia: a story of the European diplomacy and oriental intrigue that 

resulted in the denationalization of twelve million Mohammedans (Washington 1912) 246. 
48 Keddie, Modern Iran, 79‐84. 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Griboyedov‐incident waren het wederom de ulama die de bevolking hadden weten te verenigen 

voor  een  gewelddadige  aanval  op  de  aanwezige  ‘imperialisten’.  Het  voorval  en  de  groeiende 

bezwaren  van  de  Russische  en  Britse machthebbers  in  Iran  leidde  er  uiteindelijk  toe  dat  ook 

Millspaugh in 1927 uit zijn functie werd ontheven.49 

 ص

Met de Amerikaanse deelname aan de Tweede Wereldoorlog maakte de wereld kennis met de 

geboorte van een nieuwe wereldmacht. Deze ontwikkeling ging gepaard met een daadkrachtig 

Amerikaans beleid ten aanzien van Iran. In navolging van de geallieerde troepen kwamen talloze 

Amerikaanse adviseurs naar Iran en het commando van de Iraanse krijgsmacht kwam volledig in 

de  handen  te  liggen  van  de  Amerikaanse  kolonel  H.  Horman  Schwarzkopf  (Sr.).  Daarbij werd 

Millspaugh  teruggehaald  om  wederom  de  staatsfinanciën  te  reguleren.  Ondanks  het 

oorlogsmotief  om  de  Sovjet‐Unie  te  kunnen  bevoorraden  maakte  Millspaugh  in  zijn  later 

geschreven werk duidelijk dat het beleid voornamelijk gericht was ‘[…] to play a large role [after 

the war] in that region with respect to oil, commerce, and air transport, and that a big program 

was under way.’50 

  Ondanks de brute moord op de Amerikaanse diplomaat Imbrie is het van groot belang in 

te  zien  dat  de  VS  na  de  oorlog  door  veel  Iraniërs  nog  steeds  werd  gezien  als  de  anti‐

imperialistische bondgenoot. Het feit dat de VS zich in 1951 als snel schaarde achter de algehele 

boycot  van  Iraanse  olie  kwam  voor  zowel  de  politieke  top  als  het  gewone  volk  als  een 

onaangename verrassing. Het verraad van de bondgenoot bleek onder meer uit het  feit dat de 

Amerikanen  zelfs  een  leidende  rol  aannamen  om  andere  staten,  zoals  Italië,  te  dwingen  geen 

Iraanse olie meer af te nemen en alle leningen aan Iran op te schorten.51  

Hoewel  president  Truman  niets  wilde  hebben  van  mogelijke  plannen  om  de 

dwarsliggende Mossadeq af  te  zetten, werd er door de nieuwe Amerikaanse president Dwight 

Eisenhower  en  de  Britse  Conservatieve  premier  Churchill  voor  een  daadkrachtiger  beleid 

gekozen. Ondanks het gegeven dat het plan tot regime change in eerste instantie door de Britse 

geheime  dienst werd  geïnitieerd werd  het  uit  praktische  redenen  ‐  als  gevolg  van  de  eerdere 

uitzetting van de Britten uit Iran ‐ al snel overgenomen door de CIA. Onder aansturing van het 

hoofd  van  de  Amerikaanse  buitenlandse  inlichtingendienst,  Kermit  Roosevelt,  werd  onder  de 

codenaam Operation Ajax een plan ontwikkeld om Mossadeq af te zetten en in directe navolging 

een einde te maken aan de nationalisatie van de olie‐industrie.52 

                                                             
49 Keddie, Modern Iran, 85‐86. 
50 A.C. Millspaugh, Americans in Persia (Washington 1946) 47. 
51 Keddie, Modern Iran, 125‐127. 
52 Ibidem, 128‐130. 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Ondanks  de  grote  populariteit  die  Mossadeq  onder  de  bevolking  genoot,  verliep  de 

omverwerping van de premier betrekking eenvoudig. Dit kwam deels door de loyaliteit van de 

krijgsmacht aan de sjah en omdat Mossadeq in de dagen voor de machtsovername de steun van 

de  socialistische  Tudeh‐partij  had  verloren.  Het  laatste  was  het  gevolg  van  het  gewelddadige 

ingrijpen  van  Mossadeq  in  een  Tudeh‐demonstratie,  die  slim  genoeg  door  CIA‐agenten  was 

uitgelokt. Zonder de steun van de links georiënteerden droeg Mossadeq op 19 augustus 1953 de 

macht  als  premier  over  aan  generaal  Fazlollah  Zahedi.  Tevens werd  de  sjah  teruggehaald,  die 

twee  dagen  eerder  naar  Rome  was  gevlucht  als  gevolg  van  het  uitlekken  van  eerdere 

coupplannen.  Voor  de  krijgsraad,  waar  de  oud‐premier  zich  zelf  voortreffelijke  verdedigde, 

kreeg  Mossadeq  de  betrekkelijk  lichte  straf  van  drie  jaar  gevangenis  en  een  levenslang 

huisarrest. Hoewel het succes van de coup voor een groot deel was te danken aan de steun die 

de  Amerikanen  kregen  van  zowel  de  bazaaris  als  van  de  belangrijkste  en  invloedrijkste 

ayatollahs,  vormde  deze  gebeurtenis  in  het  collectieve  Iraanse  geheugen  zich  tot  een  geheel 

ander  beeld:  de  oude  bondgenoot  had  hun  geliefde  premier  afgezet  en  had  hiermee  een  halt 

toegeroepen aan de ontwakende democratie.53 

  Vrijwel  direct  na  de  machtsovername  werd  er  een  einde  gemaakt  aan  de 

olienationalisering.  In  de  nieuwe  contracten  met  de  Iraanse  overheid  kwam  de  gehele  olie‐

industrie, waaronder de prijs‐ en productiebepalingen, in de handen te liggen van de zogeheten 

‘Seven  Sisters’.54 Hoewel  de  Amerikanen  er  vanuit  waren  gegaan  dat  oud‐generaal  Zahedi  de 

macht zou behouden, trok sjah Mohammed Reza in 1955 alle macht naar zich toe. Mede door de 

harde aanpak van de socialistische Tudeh‐partij zag de VS al snel een waardig bondgenoot in de 

nieuwe despoot. Voor de opbouw van een sterk centraal gezag was de aanhoudende financiële 

steun van de VS bovendien onmisbaar voor de sjah. Ondanks dit wederzijdse belang vond er in 

de  jaren  zeventig  een  bescheiden  aanpassing  plaats  in  de  opstelling  van  de  VS.  De 

onvoorwaardelijke steun van president Eisenhower had in de jaren zestig plaats gemaakt voor 

de meer kritische houding van John F. Kennedy. Met name de enorme corruptie in de top van de 

Iraanse  politiek  zag  de  Democratische  Amerikaanse  president  als  een  reden  om  de  financiële 

steun aan de sjah terug te schroeven.55  

Ondanks dergelijke bescheiden beleidswijzigingen kan er gesteld worden dat de periode 

van  de  Koude  Oorlog  zich  slecht  leende  voor  een  strategie  waarbij  een  bondgenoot  met  een 

                                                             
53 Keddie, Modern Iran, 129‐131. 
54 Deze term staat voor de zeven grote oliemaatschappijen die in het midden van de twintigste eeuw 

de mondiale productie van olie domineerden: Standard Oil of New Jersey, Royal Dutch Shell, AIOC (later 
British Petrol), Socony‐Mobil (later Mobil), Standard Oil of California (later Chevron), Gulf Oil en Texas Oil 
company (later Texaco) – J.H. Bamberg, The history of the British petroleum company, volume 2 the Anglo
Iranian years, 19281954 (Cambridge 1994) 1‐4.  

55 Keddie, Modern Iran, 144. 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grote geopolitieke waarde als Iran onder druk zou worden gezet. Onder Richard Nixon werd het 

beleid  ten aanzien van Iran weer overduidelijk  langs de  lijnen van de realpolitik vormgegeven. 

Hoewel de sjah al een indrukwekkende krijgsmacht had opgebouwd, werd Iran in de rol van de 

policeman of the Gulf onder Nixon overladen met hypermodern militair materieel.56 De door de 

sjah  uitgegeven  miljarden  aan  militaire  middelen,  zorgden  er  niet  alleen  voor  dat  zwakke 

economische  sectoren niet  de  financiële  steun kregen die  ze nodig hadden,  tevens was het de 

directe  oorzaak  van  het  groeiende  aantal westerse militaire  experts  in  Iran.  De  aanwezigheid 

van het grote aantal expats droeg bij aan het gevoel van vervreemding onder een groot deel van 

de bevolking.57 

Als  in  januari 1977  Jimmy Carter de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt, 

treed  er  een  wijziging  op  met  betrekking  tot  het  beleid  ten  aanzien  van  de  sjah.  Carter  die 

vastbesloten was de mensenrechten  terug op de agenda  te krijgen van het buitenlands beleid, 

wees  Mohammed  Reza  tijdens  een  staatsbezoek  aan  het  Witte  Huis  op  de  erbarmelijke 

gesteldheid  van  de  mensenrechten  in  zijn  land:  ‘I  am  familiar  with  the  great  improvements 

which have been made in your country. But I also know about some of the problems. You have 

heard  of  my  statements  about  human  rights.  A  growing  number  of  your  own  citizens  are 

claiming that these rights are not always honored in Iran. Is there anything that can be done to 

alleviate this problem […]?’58  

In de praktijk bleken de gevolgen gering;  zo werd er ook onder Carter op grote  schaal 

geavanceerd  militair  materieel  geleverd  aan  de  sjah.  Daarentegen  waren  de  psychologische 

gevolgen van het beleid van Carter groot. Juist in deze periode waarin het Iraanse autocratische 

regime  onder  enorme  druk  stond  van  de  groeiende  oppositie,  was  de  sjah  gebaat  bij  een 

onvoorwaardelijke Amerikaanse steun. Daarbij werd de openlijke  stellingname van Carter tegen 

het beleid van de sjah door een deel van de Iraanse oppositie opgevat als directe steunbetuiging. 

Niettemin kan er in het algemeen worden gesteld dat eind jaren zeventig vrijwel niemand in de 

VS rekening hield met de mogelijkheid van een revolutie in Iran. De uitzondering hierop was de 

Amerikaanse  ambassadeur  Sullivan,  die  aan  de  vooravond  van  de  revolutie  geheime 

onderhandelingen startte met de leiders van Komeini’s beweging en het National Front. National 

Security Adviser Brzezinski maakte echter al snel een einde aan de gesprekken.59 

Met Vietnam nog vers in geheugen, waardoor een militaire interventie uitgesloten leek, 

stond de VS eind  jaren zeventig  feitelijk machteloos aan de zijlijn. De  interne oppositie  in  Iran 

was tot een dergelijke omvang uitgegroeid dat zelfs het brute repressieve beleid van de sjah hem 

                                                             
56 ‘Policeman of the Persian Gulf’, Time 102 (1973). 
57 Ansari, Confronting Iran, 64‐66. 
58 J.E. Carter, Keeping faith, memoirs of a president (Fayetteville 1995) 444‐445.  
59 Keddie, Modern Iran, 235. 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niet meer kon behoeden voor het einde van zijn heerschappij. De voltrekking van de Islamitische 

Revolutie had in de eerste plaats grote gevolgen voor de olie‐industrie. Ruim vijfendertig jaar na 

Mossadeq kwam op 28 februari 1979 een einde aan de contracten met het westers consortium 

en kwam de gehele olie‐industrie in handen van de nieuw opgerichte Iraanse staatsmaatschappij 

NIOC (National Iranian Oil Company).60  

Het  was  uiteindelijk  de  444‐dagen  durende  gijzeling  van  het  Amerikaanse 

ambassadepersoneel die het beleid van de VS, en de westerse publieke opinie ten opzichte van 

Iran,  radicaal  zou doen omslaan. Hoewel de actie van de studenten vanuit een  Iraans oogpunt 

een logisch gevolg was van de jarenlange westerse inmenging en met name van de CIA‐coup op 

de  geliefde  premier  Mossadeq,  werd  de  gijzeling  in  de  VS  ervaren  als  een  krankzinnige 

schending van het universele diplomatieke recht. Daarbij werd de langdurige gijzeling door veel 

Amerikanen  gezien  als  een  brevet  van  onvermogen  van  president  Carter.  Na  de  dramatische 

verlopen  reddingsoperatie  Eagle  Claw  in  april  1980,  waarbij  acht  Amerikaanse  militairen  de 

dood vonden, leek het op mensenrechten gefocuste buitenlandse beleid Amerika weinig goeds te 

hebben gebracht. Het diplomatieke drama kwam tot een einde met de Algiers Akkoorden die op 

19 januari 1981 door Iran en de VS werden ondertekend. Hoewel de VS slechts aan weinig eisen 

tegemoet  was  gekomen,  was  de  uitkomst  van  de  onderhandelingen  van  grote  symbolische 

waarde voor het Iraanse volk. De VS gaf de belofte niet meer te interveniëren in de interne zaken 

van Iran, beloofde medewerking aan het gerechtelijk terugvorderen van de rijkdommen van de 

Pahlavi en zou daarbij een deel van de bevroren tegoeden van Iran vrijgeven. De overeenkomst 

werd ironisch genoeg een dag voor het vertrek van Carter uit het Witte Huis ondertekend.61 

Hoewel  Khomeini  met  de  uitkomst  van  de  Iraanse  gijzelingscrisis  wellicht  in  de 

voetsporen was getreden van Mossadeq als een voorvechter van de Iraanse soevereiniteit, had 

Iran  als  gevolg  van  het  drama  internationaal  vrijwel  elke  steun  verloren.  Toen  al  tijdens  de 

gijzeling  de  Iraakse  leider  Saddam  Hoessein  op  22  september  1980  de  olierijke  Iraanse 

provincie  Khoezistan  binnenviel,  leek  de  westerse  wereld  massaal  de  kant  van  de  Iraakse 

agressor te kiezen. Met een bezoek van een officiële delegatie aan Irak, onder leiding van Donald 

Rumsfeld,  werd  de  geloofwaardigheid  van  de  verklaring  van  neutraliteit  van  de  nieuwe 

president Ronald Reagan dan ook nihil. De Eerste Golfoorlog, die door de Iraniërs doeltreffend de 

Imposed War werd genoemd, zou uiteindelijk uitmonden in een acht jaar durend conflict waarbij 

naar schatting ruim anderhalf miljoen Iraniërs en Irakezen het  leven lieten. Hoewel Saddam in 

eerste  instantie gebruik dacht  te kunnen maken van de chaos van de  Islamitische Revolutie  in 

Iran hervond de jonge republiek al snel zijn kracht, waarbij Khomeini in de oorlog juist de ideale 

                                                             
60 J. Amuzegar, Iran’s economy under the Islamic Republic (Londen 1997) 230‐232. 
61 Ansari, Confronting Iran, 89‐96. 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mogelijkheid  zag  om  een  nationale  eenheid  te  smeden. Het was  dan  ook  de  Iraanse Opperste 

Leider die na herhaalde Iraakse pogingen om de oorlog te beëindigen het conflict wist te rekken 

om  zo  de  sjiitische  heilige  plaatsen  Karbala  en  Najaf  in  Irak  aan  het  Iraanse  grondgebied  te 

kunnen toevoegen.62 

De betrokkenheid van de Amerikanen in het bloedige conflict werd nog grimmiger toen 

de Libanese krant, ashShiraa, openbaar maakte dat de VS in januari 1986 via Israël maar liefst 

4.000  antitankraketten  aan  Iran  had  geleverd.63 Hoewel  de  bekendmaking  van  het  nieuws 

Reagan grote imagoschade toebracht leverde het Iran, doordat de VS de militaire steun aan Irak 

na  de  affaire  nog  verder  opvoerde,  weinig  voordeel  op.  Van  groot  belang  hierbij  was  het 

doorspelen van satellietbeelden van de Iraanse troepenverplaatsingen aan Irak. Daarbij schrok 

het Westen niet terug om Saddam te voorzien van een grote hoeveelheid chemische wapens. De 

laatste schijn van neutraliteit verloor de VS toen de aanwezigheid van de Amerikaanse marine, 

voor  de  bescherming  van  olietankers  uit  Koeweit,  op  3  juli  1988  leidde  tot  het  per  ongeluk 

neerhalen van een  Iraans burgervliegtuig, waarbij alle 290 passagiers het  leven  lieten.64 Op 20 

juli  1988  aanvaarde  Khomeini,  op  aandringen  van  de  commandant  van  de  strijdkrachten 

Rafsanjani, de VN‐resolutie 598, waarin een officieel staakt‐het‐vuren werd aanvaard.65 

Toen er een jaar later een einde kwam aan het leven van de geestelijk vader en Opperste 

Leider van Iran, Ruhollah Khomeini,  leek Iran in een rustiger diplomatiek vaarwater te komen. 

Het vlak voor zijn dood uitgesproken islamitisch doodvonnis (fatwa) tegen de schrijver Salman 

Rushdie,  zorgde  er  echter  voor  dat  het  Westen  werd  herbevestigd  in  het  beeld  van  Iran  als 

verspreider  van het  islamitisch  radicalisme en  terrorisme. Met George H.W. Bush kreeg de VS 

vervolgens een president met een pijnlijk verleden aangaande  Iran. Het was Bush die als vice‐

president  direct  verantwoordelijk  was  geweest  voor  het  schandaal  rond  de  geheime 

wapenleveranties  aan  Iran.  Met  de  voormalig  president  Khamenei  als  de  nieuwe  Opperste 

Leider  en  de  ‘pragmatist’  Rafsanjani  in  de  rol  van  president  werden  er  onder  Bush  senior 

voorzichtige pogingen ondernomen tot gesprekken tussen de twee aartsvijanden. Als Rafsanjani 

tijdens  een  Vrijdaggebed  in  1991  openlijk  het  terrorisme  en  de  antiwesterse  retoriek 

veroordeelt wordt het duidelijk dat er ook aan de  Iraanse zijde een zekere bereidheid bestaat 

naar  een  herziening  van  de  betrekkingen.  Met  de  herverkiezingen  van  Bush  in  het  zicht 

                                                             
62 D. Hiro, The longest war: the IranIraq military conflict (Londen 1989) 86‐114. 
63 IranContraAffaire; de wapens werden in 1986 geleverd op de voorwaarde van de vrijlating van de 

Amerikaanse gijzelaars door de sjiitische Hezbollah tijdens de Libanese Burgeroorlog. Bovendien zorgde 
de inkomsten voor de mogelijkheid om buiten medeweten van het Amerikaanse Congres de Contras in 
Nicaragua te steunen. – Keddie, Modern Iran, 258.  

64 Hiro, The longest war, 210‐212. 
65 Ansari, Confronting Iran, 105‐125. 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verdwijnen  de mogelijke  plannen weer  naar  de  achtergrond,  om  zo  te  voorkomen  dat  een  te 

‘soft’ beleid ten aanzien van Iran de IranContra Affaire weer naar de voorgrond zou brengen.66 

De  wederopstanding  van  de  Democraten  met  de  winst  van  Bill  Clinton  in  de 

presidentsverkiezingen  van  1993  bracht  een  verdere  verslechtering  met  betrekking  tot  het 

Amerikaanse  beleid  ten  aanzien  van  Iran.  Clinton werd  de  leider  van  een  grootmacht  die  als 

gevolg  van  de  ineenstorting  van  de  Sovjet‐Unie  de  lijnen  kon  uitzetten  voor  een  nieuwe 

unipolaire  wereldorde.  Hierbij  was  de  president  vastbesloten  het  Palestijns‐Israëlisch 

vredesproces een hoeksteen te maken van zijn buitenlandse beleid ten aanzien van het Midden‐

Oosten. Binnen dit beleid werd er gekozen voor een strategie van dual containment; het creëren 

van  een  cordon  sanitaire  rond  de  vijandige  naties  Iran  en  Irak.  Niet  alleen  werd  de 

‘containmentstrategie’ op het diplomatiek vlak ingezet, tevens werd Iran vanaf 1995 onderheven 

aan een unilateraal handelsembargo. Daarbij werd Iran  in 1996 het slachtoffer van de door de 

VS  ingestelde  IranLibya  Sanction  Act,  waardoor  tevens  niet‐Amerikaanse  bedrijven  werden 

tegengewerkt  bij  het  investeren  in met  name  de  Iraanse  olie‐industrie.  Hoewel  Rafsanjani  als 

president  relatief  succesvol  was  in  het  herstellen  van  de  diplomatieke  betrekkingen met  een 

deel van de Arabische staten en de nieuwe staten van Centraal‐Azië,  zorgde de harde houding 

van de Clinton‐regering er voor dat er op gebied van verbetering van de banden met het Westen 

weinig vooruitgang werd geboekt.67  

De  politieke  verantwoording  van  de  vernieuwde  harde  lijn  in  Washington  richting 

Teheran  centreerde  zich  vanaf  Clinton  rond  drie  kernargumenten:  de  tegenwerking  van  het 

Palestijns‐Israëlisch  vredesproces,  het  sponsoren  van  internationaal  terrorisme  en  het 

ontwikkelen  van  nucleaire  faciliteiten.  Afgezien  van  de  vraag  of  de  speerpunten  van  Clinton’s 

beleid  op  juiste  gronden  berusten,  kan  de  oncoöperatieve  houding  van  Washington  in  het 

perspectief  van  de  interne  politieke  Iraanse  ontwikkeling  op  zijn  minst  als  spijtig  worden 

betiteld. Nadat  in 1997 Rafsanjani na  twee ambtstermijnen wettelijk plaats moest maken voor 

een opvolger, kwam na een enorme overwinning de hervormingsgezinde politicus Mohammed 

Khatami aan de macht. Hoewel zijn precieze prestaties en zijn machtsbasis nog uitvoering aan de 

orde zullen komen, kan er in ieder geval worden gesteld dat Iran onder Khatami veel inspanning 

leverde om de diplomatieke betrekkingen met de Arabische staten en het Westen te verbeteren. 

Als  gevolg  werden  de  relaties  met  Saoedi‐Arabië  hersteld  en  werden  mede  door  de  officiële 

beëindiging van de fatwa op Rushdie voorzichtig de banden met de Europese staten aangehaald. 

Ondanks het  feit dat de Islamitische Republiek grondwettelijk geen banden mocht hebben met 

                                                             
66 Ansari, Confronting Iran, 128‐132. 
67 Ibidem, 132‐137. 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de  ‘grote satan’, de VS, zette Khatami  tijdens een  interview van de Amerikaanse nieuwszender 

CNN een eerste stap door op te roepen tot een ‘dialogue among civilizations’.68 

Met  de  nipte  verkiezingswinst  van  George  W.  Bush  in  de  presidentsverkiezingen  van 

2000 leek er weinig verandering te komen in het beleid ten aanzien van Iran. De relatie met het 

Westen verslechterde echter nog verder als gevolg van de terroristische aanslagen op het World 

Trade Center  in  New  York  op  11  september  2001.  Ondanks  de  steun  die  Iran  leverde  aan  de 

Amerikaans‐Britse aanval op de Tabilan  ‐ door de Noordelijke Alliantie  en de  latere Afghaanse 

president Hamid Karzai te steunen ‐ noemde Bush in januari 2002 Iran in één adem met Irak en 

Noord‐Korea, in de zogenoemde ‘As van het Kwaad’. De spanningen liepen nog verder op nadat 

de  VS  in  2003  het  besluit  nam  het  regime  van  Saddam  militair  omver  te  werpen,  waardoor 

Amerikaanse troepen het land vanaf dat moment geografisch omringden. Als het ‘liberale’ beleid 

van  Khatami  er  vervolgens  in  Iran  toe  leidt  dat  in  2004  duizenden  studenten  in  Teheran  de 

straat op gaan om te protesteren tegen het theocratische regime, maakt Bush de cruciale fout om 

in de State of the Union de Iraanse studenten te steunen met de woorden: ‘As you stand for your 

own  liberty, America stands with you.’69 De openlijke steunbetuiging van de grote vijand werd 

aangegrepen  als  een  rechtvaardiging  om  de  studentenprotesten  hard  neer  te  slaan.  Daarbij 

droeg  de  toenemende  dreiging  van  de  VS  in  de  regio  bij  aan  een  heropleving  van  de 

conservatieve  krachten  in  de  Iraanse  politiek.  Na  de  winst  van  de  neoconservatief  Mahmoud 

Ahmadinejad in 2005 leek er einde te komen aan een periode van relatief meer vrijheid, zoals de 

voorzichtig opbloeiende persvrijheid en de langzaam herstellende diplomatieke betrekkingen.70 

 ص

De interstatelijke spanning zou bijna het zicht doen vertroebelen op het gegeven dat het Westen 

en Iran een groot aantal veiligheidsbelangen lijken te delen. Ook de Islamitische Republiek lijkt 

niet  gebaat  bij  een  verdere  desintegratie  van  Irak  en  zal  willen  voorkomen  dat  Afghanistan 

wederom in de handen valt van de Taliban. Hierbij wordt ook vergeten dat Iran, ondanks haar 

steun  aan  de  Libanese  organisatie  Hezbollah,  lijnrecht  tegenover  het  soennitische 

fundamentalisme  staat  van  bewegingen  als alQaida.  Vanuit  dit  perspectief  kan  er  voorzichtig 

worden gesteld dat de strategie van containment, op basis van betwistbare ‘basisbezwaren’ ten 

aanzien van het Iraanse regime, de Islamitische Republiek blijvend hebben doen herinneren aan 

de anti‐imperialistische basis van hun staat. Omdat bepaalde aspecten hiervan van groot belang 

zijn voor de centrale vraagstelling van dit stuk zullen enkele facetten binnen deze relatie, zoals 

de spanningen rond het Iraanse nucleaire programma, in de volgende hoofdstukken aan de orde 

                                                             
68 Keddie, Modern Iran, 270‐273. 
69 S. Ebadi, Iran awakening, from prison to peace prize: one woman’s struggle at the crossroads of 

history (Londen 2006) 195. 
70 Keddie, Modern Iran, 324‐331. 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komen.  Een  belangrijke  kwestie  die  hierbij  naar  voren  zal  komen  is  de  beoordeling  van  de 

effectiviteit van het westerse beleid ten aanzien van Iran. 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3.  Religieuze Context  
 

§ 3.1 Sjiitische grondslagen  
 

Islam is politics or it is nothing.71 

Ruhollah Khomeini 

 

Al  eeuwen  worden  de  termen  sjiitische  en  Perzische  door  elkaar  gebruikt.  Tot  ver  in  de 

geschiedenis  van het  sjiisme bevond  echter  het  overgrote deel  van  sjiieten  zich buiten Perzië, 

pas  vanaf  1501  begon  de  Safavid‐dynastie  het  sjiisme  als  een  officiële  ‘staatsreligie’  aan  haar 

onderdanen  op  te  leggen.  Hoewel  de  Safavids  volgens  overlevering  vrome  volgelingen waren 

van  de  sjiitische  leer  van  het  isma’ilisme 72 ,  waren  het  hoogstwaarschijnlijk  geopolitieke 

argumenten die  de doorslag  gaven om het Perzische Rijk  tot  een  sjiitische mogendheid  om  te 

vormen. Met als grootste vijanden de Ottomanen en de Oezbeken, die zich beide hadden bekeerd 

tot de grootste stroming binnen de islam, het soennisme, werd de afwijkende religieuze cultuur 

door  de  Perzische  machthebbers  als  een  effectief  middel  gebruikt  om  een  sterke  gedeelde 

ideologische identiteit te creëren. Hiermee werd Perzië de eerste sjiitische staat.73 

  De keuze van de Safavid‐dynastie om van de sjiitische religie de belangrijkste pijler van 

het Perzische Rijk te maken had voor het verdere verloop van de geschiedenis grote gevolgen. 

Niet alleen vestigde het  sjiisme zich als het  leidende geloof  tot aan ver  in de Kaukasus,  tevens 

had  het  verstrekkende  gevolgen  voor  de  rol  van  de  ulama.  Met  een  ruim  tweehonderd  jaar 

durend  bewind  van  Safavid‐dynastie  was  de  sjiitische  ‘kerk’  in  staat  uit  te  groeien  tot  een 

machtig instituut. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het de ulama waren die in negentiende 

eeuw  in  het  gedecentraliseerde  Perzische  Rijk  de  maatschappelijke  kerntaken  als 

belastinginning, onderwijs en rechtspraak naar zich toe wisten te trekken. Een eeuw later kan er 

dan ook worden opgemerkt dat  de  sjiitische  religie  in der  loop der  eeuwen op  een dusdanige 

wijze  verankerd  was  in  de  Iraanse  samenleving,  dat  ondanks  de  verwesterde  bovenlaag  het 

grootste deel van de bevolking een traditionele religieuze identiteit boven die van een moderne 

massacultuur  verkozen.  Hoewel  de  wederopstanding  van  de  sjiitische  cultuur  eind  jaren 

                                                             
71 B. Lewis, Islam in history: ideas, people, and events in the Middle East (Chicago 1993) 262. 
72 Het isma’ilisme staat voor een stroming binnen het sjiisme. Net als de meerderheid van de sjiieten 

geloven zij, die ook wel de zeveners genoemd worden, erin dat de profeet Mohammed zijn neef Ali 
aanwees als zijn legitieme opvolger. Na echter de vijfde imam splitsten de ismalieten zich af, doordat zij 
niet geloofde in de dood van Ismail, de zoon van de vijfde imam. Hierdoor weigerde zij de andere zoon, 
Musa Kaisim, als de nieuwe imam te erkennen. – ‘Isma’ilite’, ‘homepage Encyclopædia Britannica’, 
http://www.britannica.com/eb/article‐9042936/Ismailite#172664.hook  
laatste wijziging 12/05/2008, bezocht 12/05/2008. 

73 K. Armstrong, Islam, a short history (New York 2002) 117‐124. 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zeventig meer behelsde dan een simpele keuze tussen traditie en moderniteit is het belangrijk in 

te zien dat de rol van de ulama in de Iraanse samenleving in de twintigste eeuw een verschuiving 

doormaakte.  

Als  gevolg  van  het  beleid  van  de  Safavid‐sjahs maakten  de  ulama  eeuwenlang  deel  uit 

van het ‘establishment’. In ruil voor openlijk steun van politieke machthebbers en inspraak in de 

benoeming  van  belangrijkste  ayatollah’s  kregen  de  ulama  de middelen  om  van  het  sjiisme  de 

dominante religie te maken binnen het rijk. Van groot belang binnen deze relatie was de strikt 

afzijdige  rol  van  de  ulama  bij  politieke  zaken.  Nadat  vanaf  de  negentiende  eeuw  de  politieke 

machthebbers  ‐  als  gevolg  van  externe  inmenging,  tribale  decentralisatie  en  economische 

neergang ‐ hun macht grotendeels hadden verloren, veranderde deze situatie ingrijpend. Als een 

zelfstandig  goedfungerende  ‘klasse’,  binnen  een  gemeenschap waar  de  onvrede  steeds  verder 

toenam, stond de ulama voor een belangrijke keuze: berusten in de aloude status‐quo of gebruik 

maken  van  het  sociale  ongenoegen  door  zich  op  te  werpen  als  de  avantgarde  van  Perzische 

zelfbeschikking. Of zoals Khomeini het later zou stellen: ‘This time either Islam triumphs or we 

disappear.’74 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we kunnen lezen hoe Iran vanaf het aanbreken van 

de  negentiende  eeuw  steeds  meer  doelwit  werd  van  de  imperialistische  ambities  van 

respectievelijk het Russische en Britse Rijk en vervolgens de Verenigde Staten. Volgens de leer 

van de dialectiek zou  je kunnen stellen dat het Westen  in  Iran de rol vervulde van de these en 

religie die van de antithese; in andere woorden: ze vormden elkaars culturele tegenpolen. Om de 

complexiteit van het huidige Iraanse bestel op een zo juist mogelijke wijze te beoordelen is het 

daarom van groot belang de rol van de sjiitische doctrine op een zo volledig mogelijke wijze uit 

één te zetten. Hoewel de nadruk zal liggen op de Iraanse sjiitische denkers en machthebbers uit 

de twintigste eeuw, zal er tevens aandacht zijn voor de grondslagen. Een betere kennis van de 

beginselen  van  het  sjiisme  kan  niet  alleen  veel  inzicht  geven  over  de  hedendaagse  Iraanse 

Islamitische  Republiek, maar  zal  ook  van  belang  zijn  voor  de  beantwoording  van  de  centraal 

vraag naar de persistentie van het huidige regime. 

 ص
Het  ontstaan  en  de  opkomst  van  de  islam  in  de  zevende  eeuw  betekende  voor  de  religieuze 

belevingswereld van de Perzen beduidend minder dan dat het voor de polytheïstisch ingestelde 

Arabische volken betekende. Het grootste deel van de bewoners van het Perzische Rijk had zich 

al vanaf Cyrus de Grote (559‐529 v.Chr.) bekeerd tot de monotheïstisch religieuze doctrine van 

het zoroastrisme. Binnen de regio hadden de Arabieren, die in Mekka nog steeds een groot aantal 

goden vereerde, qua ‘religieuze ontwikkeling’ een achtergestelde positie. Nadat de Perzen, na de 
                                                             
74 R. Wright, In the name of god, 35. 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komst van hun profeet Zarathoestra, al eeuwen volgens de leidende dualistische regels leefden 

van het heilige boek Avesta, hadden ook de Byzantijnen zich al eeuwen voor de opkomst van de 

islam  bekeerd  tot  het  christendom.  In  tegenstelling  tot  de  bovengenoemde  profeten, waar  de 

politieke  gevolgen  zich pas decennia  later begonnen af  te  tekenen,  zorgde de opkomst  van de 

islamitische profeet Mohammed voor een enorme politieke omwenteling.75 

   De  geschiedenis  van  de  islam  startte  bij Mohammed  die,  als  gevolg  van  verschillende 

goddelijke  openbaringen,  de  Abrahamistische  religieuze  leer  op  een  krachtige  wijze  wist  te 

herintroduceren  op  het  Arabische  schiereiland.  Als  profeet  van  de  islam  wist  de  voormalige 

koopman een groot deel van de Arabische stammen te verenigen en de eerste  fundamenten te 

leggen voor een nieuw machtig rijk. Na de dood van Mohammed in 632 kwam al snel het tot dan 

toe onverslaanbare Perzische Rijk in de handen van de opstomende Arabieren. Als gevolg van de 

monotheïstische traditie van het zoroastrisme stapte een grote meerderheid van de Perzen in de 

twee eeuwen van Arabische heerschappij zonder al te veel druk over op de islamitische leer.76 

  Ondanks de grote dogmatische overeenkomsten tussen de islam en het christendom, had 

het  verschil  in  ontstaansgeschiedenis  op  enkele  cruciale  punten  een  precair  onderscheid 

opgeleverd.  In  tegenstelling  tot  de  islam  kende  het  christendom  haar  oorsprong  in  de 

economische  onderklasse.  Pas met  de  bekering  van  de  Romeinse  keizer  Constantijn  vond  het 

christendom na drie eeuwen zijn weg naar de wereldlijke machthebbers. De profeet Mohammed 

daarentegen wist  zichzelf  al  tijdens  zijn  leven  op  te werpen  als  de  leider  van  een  nieuw  rijk, 

waarin hij zowel de politieke als de religieuze autoriteit bezat. Na de dood van Mohammed werd 

deze rol vervuld door de kaliefen, die wederom de religieuze en wereldlijke macht bezaten. Het 

zou  te  simplistische  zijn  om  dit  verschil  op  te  dragen  als  een  volledige  verklaring  voor  het 

ontbreken van de scheiding van kerk en staat, die in de loop der eeuwen in de christelijke staten 

werd gecreëerd. Wel kan het worden aangemerkt als een belangrijke oorzaak van het nog altijd 

hoge  politieke  karakter  van  de  islam.  Zoals  Khomeini  dan  ook  stelde:  ‘Islam  is  politics  or  it  is 

nothing.’77 

 ص
Voordat  de  rol  van  de  islam  op  het  hedendaagse  Iran  verder  uiteen  zal  worden  gezet  is  van 

belang  allereerst  het  grote  ‘schisma’,  oftewel  fitna,  in  de  islamitische  leer  duidelijk  in  kaart  te 

brengen. Het zijn immers de ideologische geschillen in de islam, die er voor hebben gezorgd dat 

Iran binnen de regio traditioneel weinig bondgenoten had.  

De  eenheid  van  het  islamitische  geloof  en  rijk  kwam  na  de  dood  van  de  religieuze  en 

politieke  leider  Mohammed  zwaar  onder  druk  te  staan.  Na  zijn  overlijden  werd  onder 
                                                             

 
76 Armstrong, Islam, 3‐23.  
77 Lewis, Islam in history, 262. 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goedkeuring  van  de meeste  van  zijn  volgelingen  de  trouwe  bondgenoot  en  vriend  Aboe  Bakr 

aangewezen als de opvolger van Mohammed. Een deel van de trouwe aanhang van Mohammed 

verzette zich echter tegen deze benoeming en was van mening dat de neef en schoonzoon van 

Mohammed,  Ali  ibn  Abu  Talib,  het  zwaard  had  moeten  overnemen.  Het  meningsverschil 

resulteerde  uiteindelijk  in  de  dood  van  Ali  en  zijn  opvolger  Hoessein  en  van  nog  groter 

historisch  belang:  een  permanente  politieke  en  theologische  scheiding  binnen  de  islamitische 

wereld.78 

 Ondanks het gegeven dat Ali in 656 alsnog als kalief werd erkend, was het de soennitisch 

meerderheid  die  na  de  dood  van  Ali  achter  het  kalifaat  bleef  staan.  Voor  de  sjiieten,  oftewel 

‘volgelingen  van  Ali’,  werd  niet  de  kalief  maar  de  ‘imam’  de  hoogste  autoriteit  binnen  de 

geloofsgemeenschap. Voor de meerderheid van  sjiieten verschenen er  in de  lijn van Ali  twaalf 

imams. De laatste, al‐Mahdi, Arabisch voor ‘de door God geleide’, zou in 868 geboren zijn en tot 

aan de dag van vandaag door God verborgen gehouden worden om op een dag te verschijnen om 

zijn missie van vrede en rechtvaardigheid te volbrengen. Voor de ontwikkeling van Iran zijn we 

hiermee  op  twee  fundamentele  aspecten  beland:  het  wachten  op  de  komst  van  de  door  God 

gezonden  imam,  al‐Mahdi,  en  de  autoriteit  van  de  heilige  imam  binnen  de  sjiitische 

geloofsgemeenschap. Hoewel er in de soennitische traditie tevens een rol is weggelegd voor de 

imams, kan er in het sjiisme slechts sprake zijn van één imam. Deze ene imam is niet alleen de 

geestelijke leider van de sjiitische geloofsgemeenschap, maar heeft tevens de autoriteit over het 

recht tot exegese (in het Arabisch tafsir) oftewel het recht tot het uitleggen en interpreteren van 

de heilige teksten.79 Omdat ruim negentig procent van de sjiieten in Iran de leer van de twaalvers 

aanhangt zal ik voornamelijk doorgaan op details van deze doctrine. 

Door  het  ‘verdwijnen’  van  de  twaalfde  imam  ergens  in  de  negende  eeuw  na  Christus, 

bevind de sjiitische moslimgemeenschap zich tot op de dag van vandaag in afwachting van zijn 

terugkeer.  De  meeste  sjiieten  zijn  van  mening  dat  de  sjiitische  geloofsgemeenschap  in  dit 

tijdperk  van  ‘occultatie’  enkel  en  alleen  kan worden  geleid  door  in  recht  getrainde  theologen, 

oftewel de ulama. Tot aan de twintigste eeuw impliceerde dit tevens dat het was toegestaan dat 

de  politieke  autoriteit  tot  aan  de  verschijning  van  de  twaalfde  imam  in  de  handen  van  een 

seculiere machthebber  lag.80 Het  feit  dat Khomeini  na de Revolutie  een politiek bestel  opzette 

waarin de geestelijken de politieke macht naar zich toe trokken, kan dan ook worden beschouw 

als een breuk met de eeuwenoude geloofstraditie.  

                                                             
78 S. Kinzer (red.), Iran, The essential guide to a country on the brink (New Jersey 2006) 186‐188. 
    Armstrong, Islam, 33‐41. 
79 Abrahamian, Khomeinism, 24‐25. 
80 Keddie, Modern Iran, 7‐8. 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Een andere complicatie van de  ‘tijdelijke’  autoriteit van de ulama  is de  toekenning van 

het  recht  tot  tafsir  aan  de  rechtsgeleerden.  Een  afgeleide  van  deze  traditie  is  de  zogeheten 

traditie van het  ijtihad. In  tegenstelling  tot de  islamitische  traditie van  taqlid, waarbij  er enkel 

vanuit een rechtsprekende autoriteit vonnissen worden opgelegd, is de sjiitische rechter vanuit 

het gebruik van het ijtihad verplicht de religieuze wetten naar de hedendaagse maatstaven toe te 

passen. Hoewel deze doctrine van oudsher in de gehele islamitische wereld werd gebezigd, werd 

deze  vorm  van  spreken  van  recht  naar  aanleiding  van  het  interpreteren  van  de  heilige 

geschriften,  door  de  soennieten  in  de  tiende  eeuw  niet  meer  toegepast.81 Een  voorbeeld  van 

ijtihad, wat tevens naar voren komt in het autobiografische werk van de beroemde advocaat en 

Nobelprijswinnares,  Shirin  Ebadi,  was  de  verantwoording  van  ayatollah  Khomeini  voor  het 

toestaan van muziek op de staatsradio. In zijn verklaring stelde hij dat het beter was de Iraanse 

jeugd  geen  algeheel  verbod  van muziek  op  te  leggen,  om  te  voorkomen  dat  zij  naar westerse 

radiozenders zouden gaan luisteren. De belangen van de tijd maakten het dus noodzakelijk een 

eeuwenoud islamitisch dogma opzij te schuiven.82 

Met  dit  voorbeeld wordt, mijn  inziens,  de westerse  beeldvorming  tegengesproken  van 

een islamitisch rechtssysteem als een reeks van rigide onbuigzame middeleeuwse geboden. Het 

gevolg is echter wel dat deze traditionele plooibaarheid van de eigen grondbeginselen er tevens 

toe  kan  leiden  dat  alles  binnen  de  Iraanse  politiek  kan  worden  verantwoord.  Het  mes  snijdt 

zogezegd aan twee kanten. 

Voor het onderscheidende element van het sjiisme moeten we terug naar het geloof in de 

occultatie  van  de  heilige  al‐Mahdi.  Het  eeuwen  durende  wachten  op  het  moment  van 

wederverschijning van  ‘de door God geleide’ heeft de sjiitische geloofgemeenschap theologisch 

en cultureel tot in de kern gevormd. Het verhaal van de twaalfde imam die als zoon van de elfde 

imam in Samarra werd geboren onder de naam Mohammed,  is een overlevering die al eeuwen 

omringd  worden  door  grote  twijfels  en  tegenstrijdigheden.  Hoewel  de  al‐Mahdi  in  de  heilige 

Koran niet voorkomt, zou profeet Mohammed in de volgende hadith, oftewel  ‘overlevering’, de 

komst van de twaalfde  imam hebben aangekondigd:  ‘Even  if  the entire duration of  the world's 

existence has already been exhausted and only one day is left before the Day of Judgment, God 

will expand that day to such a length of time, as to accommodate the kingdom of a person out of 

Ahl al‐Bayt who will be called by my name. He will then fill the Earth with peace and justice as it 

will have been filled with injustice and tyranny before then.’83  

                                                             
81 Armstrong, Islam, 122‐124.  
82 Ebadi, Iran awakening, 191. 
83 ‘The twelfth imam’, ‘The Shi’a homepage’, http://www.shia.org/mehdi.html laatste wijziging 

04/07/2008, bezocht 05/07/2008. 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 Deze aanname in ogenschouw nemende is het niet zo vreemd dat het religieuze personen 

waren die een grote aanhang wisten te vergaren. Voor het merendeel van de Iraniërs die leefden 

in de negentiende en twintigste eeuw leek het immers of de wereld was ‘filled with injustice and 

tyranny’. Hoewel zowel al‐Afghani als Khomeini zich nooit presenteerden als de wedergekeerde 

al‐Mahdi was het wel de symboliek van de twaalfde imam die een bijdrage leverde aan hun grote 

populariteit onder de Iraanse bevolking. 

 

 

§ 3.2 Politiek sjiisme 

 

Zoals  al  verschillende malen naar  voren kwam vervulde de ulama  in  het  verleden  in  Iran  een 

apolitieke  rol.  Hoewel  deze  positie  voor  een  groot  deel  was  terug  te  leiden  naar  het 

machtsevenwicht tussen de wereldlijke en religieuze leiders in het historische Perzië, waren het 

niet enkel argumenten  in  termen van macht die er voor zorgde dat de ulama eeuwenlang hun 

hoofd bogen voor de koninklijke dynastieën. Een andere oorzaak voor de apolitieke opstelling 

was het reeds beschreven geloof in de occultatie van de twaalfde imam, waardoor in afwachting 

van  de  terugkomst  van  de  al‐Mahdi  een  wereldlijke  machthebber,  indien  hij  rechtvaardig 

heerste,  legitiem  was.84 Voor  de  ontwikkeling  naar  een  verdere  politieke  inmenging  van  de 

ulama is van belang de sjiitische doctrine van het velayate faqih te bespreken. Hoewel de term 

tegenwoordig  voornamelijk  één‐op‐één wordt  gekoppeld  aan  het  gedachtegoed  van Khomeini 

herbergt dit sjiitische principe in werkelijkheid een diepe historische onenigheid over de exacte 

uitleg.  

De  betekenis  van  velayate  faqih  in  het  Engels  is  ‘guardianship  of  the  Islamic  jurists’. 

Hierbij staat de term ‘faqih’ voor de islamitische rechtsgeleerde die de beschermheer is voor de 

hulpbehoevenden.  De  oorsprong  van  deze  essentiële  doctrine  is  de  hadith  waarin  profeet 

Mohammed  zou  hebben  gesteld  dat  ‘the  scholars  […]  of  Islamic  laws  are  the  trustees  of  the 

prophets  until  they  are  not  involved  in  the  worldly  matters.’ 85  In  tegenstelling  tot  de 

soennitische definitie van een rechtvaardige staat, in de vorm van een kalifaat, is er binnen het 

principe  van  velayate  faqih  veel  ruimte  voor  interpretatie;  wie  vormen  immers  de 

‘hulpbehoevenden’? Het is deze bandbreedte van interpretatie die er aan heeft bijgedragen dat 

de ulama  in de  twintigste eeuw een omslag doormaakte van een gedienstige naar een politiek 

actieve rol. 

                                                             
84 Keddie, Modern Iran, 7‐8. 
85 ‘Chapter 14 Kitab Al‐Kafi Hadith’, ‘Allulbayt global information center homepage’, http://www.al‐

shia.com/html/eng/books/hadith/al‐kafi/part2/part2‐ch14.htm laatste wijziging 20/07/2008, bezocht 
25/07/2008. 



40 | P a g i n a  
 

In de periode voor het politiek activisme vanaf de negentiende eeuw werd het velayate 

faqih  voornamelijk  uitgelegd  als  het  op  zich  nemen  van  de  zorg  voor  de  zwakkere  binnen  de 

samenleving,  zoals:  weduwen,  wezen  en  mensen  met  een  verstandelijke  of  lichamelijke 

beperking.  Deze  bescheiden  uitvoering  van  het  aloude  sjiitische  principe  werd  daarbij 

gecombineerd met  sterke  loyaliteit  naar  de  centrale machthebbers.  Ook  dit  kon  op  religieuze 

gronden worden beargumenteerd; het was  immers de heilige  imam Ali,  die  zich  in dienst had 

gesteld  van  de  eerste  onwettige  kaliefen.  Daarbij  had  de  profeet  grote  nadruk  gelegd  op  de 

gehoorzaamheid van de ware moslim aan de politieke machthebber. De belangrijke islamitische 

filosoof al‐Ghazzali stelde zelfs ‘[…] that forty years of tyranny were better than one single day of 

anarchy.’86 

De opkomst van het politiek activisme binnen de ulama maakte echter duidelijk dat niet 

iedereen  binnen  de  sjiitische  geloofsgemeenschap  van  mening  was  dat  de  rechtvaardigheid 

ondergeschikt  was  aan  ‘orde’.  Vreemd  genoeg  presenteerde  de  grondlegger  van  het 

religieuspolitiek activisme, al‐Afghani, zich als een Afghaanse soenniet. Als geestelijke vader van 

de  panislamitische  ideologie  van  het  salafisme  streed  al‐Afghani  voor  een  terugkeer  naar  de 

waarden van de salaf  (de eerste generatie). Hiermee geloofde hij als soenniet  in de wederkeer 

van  het  kalifaat  en  dus  niet  in  de  al‐Mahdi  en  het  velayate  faqih.  Zijn  leerlingen,  waaronder 

Rashid Rida, wisten echter wel de  sjiitische  thematiek aan het gedachtegoed van al‐Afghani  te 

koppelen, waarbij de kalief in zijn rechtelijk oordeel zou worden bijgestaan door de ulama.87 

Een andere pionier voor het politiek activisme van de Iraanse ulama was Sheik Fadlullah 

Nuri (1843‐1909). Als één van de drie  invloedrijkste geestelijke van Teheran stelde hij zich fel 

op tegen de Constitutie van 1906. In afwachting van de twaalfde imam was het in zijn ogen niet 

het nieuwe parlement dat de wetten mocht voorschrijven maar was dit recht behouden tot de 

mutjahids,  oftewel  de  islamitische  rechtsgeleerden,  zij  die  het  recht  hadden  tot  ijtihad.  In  de 

onrustige jaren van de Constitutionele Revolutie zorgde de aanhoudende kritiek van Sheik Nuri 

ervoor dat er een raad van vijf ulama werd opgericht die de wetgeving kon verwerpen  indien 

deze strijdig was met het islamitische recht.88 Het gegeven dat een halve eeuw later Khomeini in 

bijzijn  van  zijn  studenten  meerdere  malen  het  graf  van  Nuri  bezocht  geeft  wel  aan  dat  zijn 

invloed voor de latere generaties politieke actieve ulama van groot belang was.89 

 ص
Het  overwaaien  van de  twee wereldoorlogen naar  het Midden‐Oosten, waar  het  eens  te meer 

duidelijk werd dat de islamitische wereld technologisch en politiek ver achter lag bij de westerse 

                                                             
86 E. Abrahamian, Khomeinism, essays on the Islamic republic (Londen 1993) 18.  
87 Martin, Creating an Islamic state, 100‐103. 
88 K. Armstrong, The battle for god: a History of fundamentalism (New York 2000) 196‐197. 
89 Martin, Creating an Islamic state, 55. 



41 | P a g i n a  
 

wereld,  zorgde  voor  een  wederopstanding  van  het  islamitisch  gedachtegoed.  In  directe 

navolging van de opkomst van de Moslimsbroederschappen  in Egypte was het de zoon van een 

Teheraanse  geestelijke,  Navvab  Safavi,  die  in  1946  de  organisatie  Fedayine  Islam  (‘de 

toegewijde  aan  de  islam’)  oprichtte.  Onder  het  charismatische  leiderschap  van  Safavi 

presenteerde de beweging een nauwgezet politiek programma, waarin enkel de terugkeer naar 

de pure islam Iran kon omvormen tot een krachtige, rechtvaardige en onafhankelijke natie. 

  Hoewel Khomeini de term later zou toe‐eigenen was het Safavi die als eerste het begrip 

hokumate islami gebruikte. Hiermee diende het traditioneel beperkt toegepaste velayate faqih 

te worden heruitgevonden, zodat door middel van een allesomvattend hervormingsprogramma, 

de wetten van de islam en de kennis en jurisdictie van de ulama een ‘islamitische overheid’ zou 

creëren,  oftewel  een  hokumati  islami.  Belangrijk  is  het  gegeven  dat  Safavi’s  organisatie  zich 

hierbij niet direct afzette tegen de monarchie, maar van mening was dat alle wetgevende macht 

in  de  handen  van  de  ulama  diende  te  liggen.  Enkel  wanneer  deze  totalitaire  versie  van  het 

velayate  faqih  zou  worden  doorgevoerd  zou  Iran  zich  kunnen  ontdoen  van  de  buitenlandse 

invloed. Hierdoor  zou  Iran  vervolgens  een  onafhankelijke  natie worden waarin  rijkdom  gelijk 

zou worden verdeeld en het recht hoogtij zou vieren.90 

  Als de avant‐garde van de strijd voor de oprichting van een  islamitische staat schuwde 

de organisatie dodelijk geweld niet. Als gevolg van de secularisatiepolitiek van de sjah moesten 

niet  alleen  politici  en  ambtenaren  het  ontgelden,  tevens  werden  er  aanslagen  gepleegd  op 

geestelijken die zijn allesomvattend idee van het velayate faqih afwezen. Al voor de oprichting 

van zijn  fundamentalistische groepering vergaarde Safavi grote bekendheid door een mislukte 

aanslag  op  de  vooraanstaande  hervormingsgezinde  geestelijke  Ahmad  Kasravi.  Een  jaar  later 

werd de invloedrijke Kasravi alsnog door aanhangers van Safavid vermoord.91  

Hoewel  de  militante  Safavi  dankbaar  gebruik  maakte  van  de  relatieve  democratische 

vrijheden van de  jaren dertig en veertig, begon het net zich  in de  jaren vijftig echter al  snel  te 

sluiten rond de organisatie. Na een dodelijk aanslag op premier Razmara in 1951 werd de leider 

van  fundamentalistische  beweging  gearresteerd,  waarna  hij  samen  met  enkele  van  zijn 

volgelingen  in  1956  werd  geëxecuteerd.92 Niettemin  slaagde  zijn  organisatie,  Fedayine  Islam, 

erin om tot aan de revolutie één van invloedrijkste ondergrondse verzetsbewegingen te blijven. 

Het verzet  tegen de Witte Revolutie van de  sjah zou uiteindelijk de aanhangers van Fedayin‐e 

                                                             
90 Martin, Creating an Islamic state, 129‐132. 
91 S. Behdad, ‘Utopia of assasins: Navvab Safavi and the Fada’ian‐e Eslam in prerevoltionary Iran’ in:  

R. Jahanbegloo, Iran, between tradition and modernity (Oxford, 2004) 73‐75. 
92 Behdad, ‘Utopia of assasins’, 77‐82. 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Islam en Khomeini  samenbrengen, onder de naam Heyathaye Motalefye  Islami (‘de verenigde 

islamitische organisatie’).93 

  Een  andere  denker  die  een  grote  invloed  had  op  het  oppositionele  gedachtegoed  ten 

tijden  van  het  bewind  van  Mohammed  Reza  was  Ali  Shariati  (1933‐1977).  Het  was  de  in 

Engeland geboren socioloog Shariati die een grote aanhang wist te vergaren door op een unieke 

wijze de islam te verenigen met de beginselen van het socialisme. Slechts indien men terug zou 

teruggaan  naar  de  wortels  van  de  islam  en  ulama  afstand  zou  doen  van  zijn  traditioneel 

apolitieke  rol,  zou  er  een  klasseloze  samenleving worden  gecreëerd waarbij  er  een  einde  zou 

komen aan de invloed van het imperialistische Westen. Hoewel het merendeel van de ulama van 

mening was dat Shariati was afgedwaald,  vergaarde de  intellectueel  een aanzienlijke aanhang. 

Het was zijn voortdurende aandacht voor de plicht van een moslim om zich te verzetten tegen de 

imperialistische  onderdrukking,  waardoor  Shariati  de  Iraanse  geschiedenis  in  ging  als  de 

‘ideologische vader van de revolutie.’94 

  Hoezeer de terugkeer naar de islamitische oorsprong centraal leek de staan binnen deze 

theorieën, was het in werkelijkheid niet de voorgestelde religieuze dwaling die deze mannen en 

hun aanhang dreef. De werkelijke drijfveer achter denkers als Shariati en de gewapende strijd 

van de Fedayin‐e Islam was het steeds dieper doordringende besef dat Iran zijn zelfbeschikking 

had  verloren.  Geïnspireerd  door  de  opkomst  van  ‘Third  Worldism’  waarmee  er  een  anti‐

imperialistisch  alternatief werd  gecreëerd,  zette  Iran  vanaf  de  jaren  zestig  stilletjes  aan  koers 

richting een revolutionaire omslag.  

 

 

§ 3.3 Khomeini: van Irfan’ tot de Islamitische Republiek 

 

Om  de  opkomst  van  de  grondlegger  van  de  Islamitische  Republiek  Iran  in  het  juiste  licht  te 

kunnen  plaatsen  is  het  van  belang  allereerst  aandacht  te  besteden  aan  de  plaats  waar  hij 

uitgroeide  tot de  leider van de oppositie: Qom.  In  tegenstelling  tot de huidige religieuze status 

van de stad, waar volgens de overlevering in de negende eeuw in de Jamkaran moskee de heilige 

al‐Mahdi  was  verschenen,  was  Qom  aan  het  begin  van  twintigste  eeuw  een  ingedut 

provinciestadje.  Het  overgrote  deel  van  de  seminaries  was  niet  in  Qom  gevestigd  maar  in 

Mashad,  de  stad  met  het  mausoleum  van  de  achtste  heilige  imam.  Verantwoordelijk  voor  de 

gestaagde  opkomst  van  de  stad  was  ayatollah  Ha’iri  die  in  Qom  vanaf  1922  zijn  seminaries 

onderwees.  Na  de  dood  van  Ha’iri  in  1937  namen  zijn  studenten  de  belangrijke  stap  om  de 
                                                             
93 Behdad, ‘Utopia of assasins’, 86‐87. 
94 E. Abrahamian, ‘Ali Shari'ati: Ideologue of the Iranian Revolution’, Middle East Report 102          

(1982) 24‐28. 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machtsstructuur  van  de  ulama  in  Qom  verder  te  centraliseren.  Na  eeuwen  van  grote 

verdeeldheid, door het grote aantal marja’s95, werd er nu getracht een leider te presenteren voor 

alle  sjiieten;  een marja’i  taqlid  of  ayatollahe  ozma  (grand  ayatollah).  Hoewel  de  titel  in  het 

verleden  vaker  was  toegekend  was  de  gedachte,  om  deze  persoon  te  laten  optreden  als  de 

hoogste  autoriteit,  een  soort  ‘sjiitische  paus’,  een  revolutionaire  gedachte  binnen  de  sjiitische 

geloofsgemeenschap. Daarbij deed het  afbreuk aan de  cultuur van  consensus die  er  als  gevolg 

van  de  vele  machtscentra  binnen  de  Iraanse  sjiitische  geloofsgemeenschap  in  de  loop  der 

eeuwen was ontstaan. 

  Het  was  uiteindelijk  ayatollah  Mohammed  Hossein  Borujerdi  die  in  1945  naar  voren 

werd geschoven als de marja’i taqlid. Hoewel Borujerdi al snel een overeenkomst met de sjah 

sloot,  waarin  hij  verklaarde  zich  strikt  buiten  het  politieke  domein  te  houden,  bleek  de 

aanstelling van een grand ayatollah een keermoment  in de geschiedenis van de Iraanse ulama. 

Onder het gecentraliseerde leiderschap bloeide Qom niet alleen financieel op, maar bouwden de 

ulama onder Borujerdi  tevens een efficiënte propagandamachine op die ver buiten de grenzen 

van Iran reikte. Het gecentraliseerde leiderschap betekende ook voor de stad Qom het begin van 

een bloeiperiode, waarin een groot deel  van  seminaries  zich  in het nieuwe  religieuze bolwerk 

vestigden.96 

 ص
De wederopstandig van Qom schiep voor vele geestelijken grote kansen, zo ook voor de  jonge 

Ruhollah Khomeini. Als een zoon uit een welgestelde familie uit de plaats Khomein, vertrok hij 

op achttienjarige leeftijd richting Arak om theologie te gaan studeren onder Ha’iri. Na vier jaar 

volgde  hij  zijn  leraar  naar  Qom, waar  hij  na  een  studie  van  zestien  jaar  onder  Ha’iri  in  1936 

benoemd werd als muthajid.97 

Onder invloed van de invloedrijke geestelijke Shahabadi, groeide Khomeini in deze jaren 

uit tot een autoriteit op gebied van ‘irfan; een mystieke islamitische filosofie waarin men gelooft 

dat de ware gelovige  in direct  contact kan komen met het goddelijke. Als men  in staat was de 

tauhid (‘eenheid der dingen’)  in  te zien  ‐ zo ook die  tussen de schepper en de schepping  ‐ zou 

men  zijn  eigen  ego  kunnen  overstijgen  en  boven  de  gemeenschap  kunnen  uitstijgen.  Doordat 

                                                             
95 De term marja’ (‘religieuze referentie’) en de term ayatollah (‘teken van god’) zijn gelijkwaardige en 

door elkaar gebruikte hoge titels die zijn toegekend aan de geestelijken (mutjahid) met een uitzonderlijke 
kennis op gebied van islamitisch recht, filosofie en ethiek. In de sjiitische leer hebben zij de hoogste 
autoriteit onder de profeet en de heilige imams. – J. Calmard, ‘Ayatollah’, ‘Homepage Oxford Islamic 
Studies’ http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0088 30/07/2008 laatste wijziging, 
bezocht 30/07/2008. 

96 Martin, Creating an Islamic state, 49‐56 
97 Abrahamian, Khomeinism, 6‐8. 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velen in deze theorie een ondermijning van de religieuze autoriteit van de ulama zagen was de 

stroming echter zeer controversieel.98 

  In tegenstelling tot zijn theologische carrière profileerde Khomeini zich op het politieke 

vlak een stuk minder snel. Hoewel het bekend was dat hij kritisch stond tegenover de apolitieke 

houding van Borujerdi, leek de goede band met de marja’ hem te weerhouden van enig politiek 

activisme. Een uitzondering hierop was echter de publicatie van het bescheiden werk Kashf al

Asrar (Geheimen onthuld) in 1943, waarin hij het secularisme van de monarch Mohammed Reza 

en de later vermoorde Kasravi kritisch aan de kaak stelde.99 Na de uitgave verdween Khomeini 

echter weer voor decennia uit het politieke debat. Zelfs in de jaren dat organisaties als Fedayin‐e 

Islam en de volgelingen van de in Qom gevestigde ayatollah Kashani de olienationalisering van 

Mossadeq openlijk  steunden,  conformeerde Khomeini  zich  aan de voorschriften van Borujerdi 

en hield zich strikt buiten de politiek.100  

  Hoewel  Khomeini  tijdens  zijn  seminaries  door  zijn  grote  kennis,  sterke  karakter  en 

vrome  levenswijze,  al  van  een  grote  populariteit  genoot,  duurde  het  tot  aan  de  dood  van  zijn 

meerdere  in 1961 voordat hij werkelijk op de voorgrond kwam te staan. Zonder de supervisie 

van Borujerdi ontwikkelde Khomeini  zich  in een  rap  tempo  tot  een belangrijke  criticaster van 

het beleid van de sjah. Een belangrijk succes was hierbij de beslissing van Mohammed Reza om, 

na het aanhoudende verzet van de ulama, de centralisatie van de  lokale politiek  te herroepen. 

Gesteund  door  dit  succes  werd  de  Witte  Revolutie  ‐  waarbij  de  ulama  als  de  grootste 

grondbezitters  zich  vanzelfsprekend  verzetten  tegen  de  landhervormingen  ‐  het  moment 

waarbij Khomeini zich leek op te werpen als de nieuwe leider van de oppositie. Door middel van 

een taalgebruik en thematiek die hij voornamelijk leek te lenen van ayatollah Kashani, wist hij de 

aanhoudende problemen effectief te koppelen aan het beeld van Iran als het eeuwige slachtoffer 

van het beleid van de VS en Israël.101 

  Khomeini’s inspanningen om de Witte Revolutie te boycotten en zijn samenwerking met 

de verboden organisatie Fedayan‐e Islam, leidden ertoe dat commando‐eenheden van de SAVAK 

op  22 maart  1963  een  inval  deden  in  Faiziyya  ‘school’  waar  Khomeini  onderwees.  De  aanval 

koste  één  student  het  leven,  er  waren  vele  gewonden  te  betreuren  en  Khomeini  werd 

gearresteerd. Khomeini, die overigens na een korte tijd alweer op vrije voeten was, wist echter 

dankbaar gebruik te maken van het brute optreden van de veiligheidstroepen. Tijdens de heilige 

tiende  dag  van  de  eerste  maand,  asjoera,  de  afsluiting  van  de  tiendaagse  periode  van  rouw 

omwille de dood van Imam Hoessein, sprak Khomeini een grote menigte toe. Hij wees hierin niet 

                                                             
98 Martin, Creating an Islamic state, 31‐47. 
99 Abrahamian, Khomeinism, 9. 
100 Martin, Creating an Islamic state, 53‐55. 
101 Ibidem, 59‐62. 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alleen de  sjah  aan  als  de directe dader  van het  optreden,  tevens presenteerde hij  zich  als  een 

pleitbezorger van de constitutie, die volgens hem door de monarch werd geschonden.102 

  Door op een slimme wijze de thema’s repressie, corruptie en de secularisatie te koppelen 

aan  het  breed  gedragen  anti‐imperialistische  sentiment,  wist  Khomeini  in  een  korte  tijd  een 

grote  aanhang  onder  de  Iraanse  bevolking  te  vergaren.  De  tweede  keer  dat  hij  gearresteerd 

werd, als gevolg van zijn harde woorden  tijdens asjoera,  leidde  in vrijwel alle grote steden  tot 

massale betogingen. De sjah, die blijkbaar wel de militaire macht bezat maar niet het inzicht in 

de grote onvrede die heerste onder zijn bevolking, greep ongekend hard  in. Als gevolg van het 

met scherp schieten richting de demonstranten vielen er in enkele dagen honderden doden.103  

Het  harde optreden  leek  een kapitale misrekening;  niet  alleen  verloor de  sjah door de 

vele  doden  vrijwel  elk  vorm  van  legitimiteit  ‐  een  begrip  wat  zeker  in  land  als  Iran met  een 

sjiitische  traditie  van  groot  belang  was  ‐  tevens  groeide  hierdoor  Khomeini  enorm  in 

populariteit. Na het uitzitten van acht maanden huisarrest greep Khomeini wederom zijn kans 

om  de  sjah  aan  te  vallen.  In  een  toespraak,  die  hij  door  middel  van  cassettebandjes  liet 

verspreiden  onder  zijn  aanhang,  verbond  hij  op  een  slimme  populistische  wijze  de  eerder 

besproken  immuniteitsmaatregel voor Amerikanen  in Iran met een aangenomen lening van de 

VS:  ‘De  sjah  had  de  rechten  van  zijn  eigen  volk  verkocht  voor  twintig  miljoen  dollar!’.  In 

november  1964 werd Khomeini  als  gevolg  van  de  opgenomen  toespraak  opgepakt  en  na  tien 

maanden gedeporteerd naar Turkije.104 

Hoewel het onduidelijk  is wat  er was gebeurd  indien de  sjah Khomeini had vermoord, 

kan terugkijkend worden gesteld dat de keuze om Khomeini het land uit te zetten een onjuiste 

was voor het bewind van de sjah. Na een jaar in Turkije koos Khomeini ervoor om van de Irakese 

heilige sjiitische stad Najaf zijn woonplaats te maken. Ironische genoeg de stad waar de Iraanse 

ulama enkele eeuwen daarvoor buiten de invloedssfeer van de politieke machthebbers van Iran 

hun  machtsbasis  hadden  weten  te  vergroten.105 Khomeini,  die  tijdens  zijn  ballingschap  de 

ayatollahtitel  kreeg  toegekend,  groeide  in  Najaf  wereldwijd  uit  tot  één  van  de  belangrijkste 

criticaster  van  de  Iraanse  sjah.  Hoewel  Khomeini  in  Geheimen  onthuld  nog  beweerde  de 

monarchie  in stand te willen houden, stelde hij nu dat de  ‘Islam [is]  fundamentally opposed to 

the  whole  notion  of  monarchy’.106 Gebaseerd  op  de  lessen  die  hij  in  Najaf  aan  selecte  groep 

studenten gaf, publiceerde Khomeini in 1970 zijn belangrijkste werk: Hokumate Islami: velayat

e faqih (Islamitisch bestuur). 

                                                             
102 Martin, Creating an Islamic state, 62‐63. 
103 Ibidem, 63‐64. 
104 Wright, In the name of God, 50‐54. 
105 Keddie, Modern Iran, 19. 
106 Wright, In the name of God, 54. 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In de lijn van het gedachtegoed van Navvab Safavi, de oprichter van Fedayin‐e Islam, was 

Khomeini van mening dat het velayate faqih niet op hield bij weduwen, wezen en mensen met 

een  verstandelijke  of  lichamelijke  beperking.  Volgens  Khomeini  diende  het  ‘toezicht  van  de 

ulama’ juist tot elke laag van de samenleving door te dringen. Hoewel Khomeini in zijn jongere 

jaren nog had gesteld dat  ‘[t]he constitution has been fought with the blood of our fathers, and 

we will not permit it to be violated’ leek hij zich te presenteren als een felle tegenstander van het 

constitutionalisme.107 Het  was  enkel  het  islamitische  recht,  de  shari’a,  die  de  grondwettelijke 

basis van een staat kon vormen. Met als gevolg dat de ulama, diegenen met de grootste kennis 

over deze wetteksten als enige het recht hadden, als de tijdelijke waarnemers van de twaalfde 

imam, de samenleving te leiden.  

Als  voormalig  leerling  van  Borujerdi  prefereerde  Khomeini  binnen  zijn  idee  van  een 

ideale staat de toekenning van de hoogste autoriteit aan één grand ayatollah, de marja’i taqlid. 

De  taqlid,  die  op  basis  van  de  primaire  kwaliteiten  van  kennis  van  islamitisch  recht  en 

rechtvaardigheid  en  secundair  intelligentie  en  bestuurderskwaliteiten  gekozen  diende  te 

worden,  zou  de  titel  ‘imam’  mogen  voeren.  Dat  hiermee  een  totalitair  regime  zou  worden 

gecreëerd  sprak  Khomeini  tegen  met  het  argument  dat  de  leider  altijd  zijn  verantwoording 

diende af te leggen aan God. Een ander centraal thema in zijn werk was het recht op privébezit. 

Enkel onder voogdij van de rechtsgeleerden kon er een einde worden gemaakt aan de macht van 

de  corrupte  westers  gezinde  onderdrukkers  (mostakberin)  en  kon  het  privébezit  van  de 

onderdrukten  (mostaz’afin)  beschermd worden.  Alleen  dan  zou  er  een  utopische  samenleving 

worden geschapen zonder corruptie, armoede, criminaliteit, prostitutie en ongelijkheid.108  

Met  zijn werk  Islamitische bestuur  viel Khomeini niet  alleen de Pahlavi‐monarchie  aan, 

maar  tevens  trachtte  hij  verandering  te  brengen  in  de  inactieve  houding  van  de  ulama.  Zijn 

radicale  stelling  dat  twaalfde  imam  juist  zou  terugkeren  indien  de  islamitische  staat  was 

gesticht, kan dan ook worden gezien als een ultieme poging de ulama voor zich te winnen in zijn 

verzet tegen de sjah.109 

 ص
Ondanks dat Khomeini als overwinnaar van de Revolutie een groot deel van zijn politieke ideeën 

verwezenlijkt  zag,  was  de  staat  waar  de  Iraanse  bevolking  zich  met  grote  meerderheid  voor 

uitsprak  in  april  1979  geen  directe  afspiegeling  van  zijn  theorie.  Hoewel  de  uit  ballingschap 

teruggekeerde  ayatollah  in  zijn  standaardwerk nog  had  gepleit  voor  een  staat,  met  enkel  de 
                                                             
107 Citaat van R. Khomeini uit: H. Algar, The oppositional role of the Ulama in Twentiethcentury Iran, in 

N. R. Keddie ed., Scholars, Saints, and Sufis: Muslim Religious Institutions in the Middle East since 1500  
(Berkeley 1972) 247. 

108 R. Khomeini, Islam and revolution, writings and declarations of imam Khomeini (19411980)  
(North Haledon 1981) 57‐60. 

109 Martin, Creating an Islamic state, 26. 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shari’a  als  juridisch  fundament, was de nieuwe grondwet  vrijwel  in haar  geheel  overgenomen 

van de constitutie van de Vijfde Franse Republiek. Een grondwet die gestoeld was op de scheiding 

der  machten  van  Montesquieu.  Khomeini’s  absolutische  interpretatie  van  het  velayate  faqih 

werd echter binnen de nieuwe constitutie op een unieke wijze door de klassieke, en  ironische 

genoeg  westerse,  staatsstructuur  gevlochten.110 Belangrijk  is  hierbij  dat  het  door  Khomeini 

voorgestelde  idee van een  ‘[…] simple planning body [of  Islamic  laws] [that]  takes the place of 

the  legislative assembly […]’ niet  letterlijk werd overgenomen. 111 Daarentegen werd het bestel 

als  een  parlementaire  democratie  opgezet,  maar  kwam  de  supervisie  van  de  democratische 

organen in de handen te  liggen van de shuraye negahbane ghanune assasi (‘Raad van Hoeders’) 

en de rahbare enqelab112, oftewel de Opperste Leider. 

  Om de complexe structuur van het  Iraanse politieke systeem duidelijk uitéén te zetten, 

zal eerst het meest democratische element aan de orde komen: het parlement, oftewel majlis. De 

Iraanse  constitutie  stelt:  ‘The  Islamic Consultative Assembly  can establish  laws on all matters, 

within the limits of its compentence as laid down in the Constitution’, verder stelt de grondwet 

dat  ‘[…]  the  representatives  of  the  people  elected  directly  and  by  secret  ballot.’113 Het majlis 

heeft het  recht  tot  amendement en  individuele parlementariërs hebben het  recht  tot  initiatief, 

daarbij  moeten  nieuwe  wetten  door  het  parlement  worden  goedgekeurd  en  internationale 

verdragen  parlementair  worden  geratificeerd.  Voor  de  tweede  parlementaire  kerntaak,  de 

controlerende  functie  van  het  regeringsbeleid,  lijkt  het  parlement  ook  over  voldoende 

instrumenten  te  beschikken.  Hierbij  heeft  het  majlis  het  budgetrecht,  oftewel  het  goed‐  of 

afkeuren  van  de  overheidsbegroting,  het  recht  om  ministers  te  ontslaan  en  het  recht  van 

interpellatie. Omdat het majlis een directe afspiegeling van de bevolking diende te zijn is er één 

plaats ingeruimd voor zoroastriërs, één voor de joden, één plaats tezamen voor de Assyrische en 

chaldeïsche  christenen  en  voor  de  Armeense  christenen  is  voor  zowel  de  noordelijke  als  de 

zuidelijke  gemeenschap  één  parlementaire  zetel.114 Niet  onbelangrijk  is  dat  ook  vrouwen  zich 

verkiesbaar kunnen stellen. De  in het totaal 290 parlementariërs (oorspronkelijk 270) worden 

rechtstreeks  door  de  bevolking  voor  vier  jaar  gekozen.  Tot  zover  lijkt  de  rol  van  het  Iraanse 

parlement  in  grote  lijnen  overeen  te  komen  met  de  rol  van  de  parlementen  van  westerse 

democratieën.  

                                                             
110 Abrahamian, Khomeinism, 33. 
111 Khomeini, Islam and revolution, 55‐56. 
112 De letterlijk betekenis is ‘leider van de revolutie’. 
113 Art. 62 en 71, ‘Islamic Republic of Iran constitution’, ‘Homepage Iranonline’, 

http://www.iranonline.com/iran/iran‐info/Government/constitution.html laatste wijziging 06/08/2008, 
bezocht 06/08/2008. 

114 Art. 64, ‘Islamic Republic of Iran constitution’, ‘Homepage Iranonline’, 
http://www.iranonline.com/iran/iran‐info/Government/constitution.html laatste wijziging 06/08/2008, 
bezocht 06/08/2008. 



48 | P a g i n a  
 

Net  zoals  de  parlementariërs  wordt  ook  de  president  voor  vier  jaar  verkozen  door 

middel  van  directe  verkiezingen.  De  tweeëntwintig  ministers  worden  door  de  president 

benoemd, mits zij het vertrouwen van het parlement krijgen. Zoals artikel 113 van de grondwet 

aangeeft is de president verantwoordelijk voor de implementatie van de wet en het leidinggeven 

aan  de  uitvoering  van  het  overheidsbeleid,  behalve  zoals  het  wetsartikel  voorschrijft:  ‘[…]  in 

matters directly  concerned with  (the office of)  the Leadership.’115 Het  zijn dergelijke bijzinnen 

die  van  Iran,  ondanks  de  aanwezigheid  van  de  gescheiden  overheidsinstituten,  in  de  essentie 

ondemocratisch maken. Keurig verweven tussen de opbouw van het Franse trias politica van de 

Vijfde Republiek, wisten de  rechtspecialisten  ‐  die  in  1979 de  grondwet  opstelden  ‐  de macht 

samen  te  bundelen  in  de  handen  van  de  opvolgers  van  de  profeet,  en  zoals  Khomeini  het 

eenduidige stelde: ‘The successors are the fuqaha [mv. Faqih] of Islam.’116 

 ص

Als  één van de hoogste  sjiitische geestelijke  van  zijn  tijd  en de overwinnaar van de Revolutie, 

werd  ayatollah  Khomeini,  de  eerste  Opperste  Leider  van  Iran.  Opererend  vanuit  het 

uitgangspunt  dat  de  wetgevende macht  enkel  God  was  toebedeeld  en  dat  dus  ook  alleen  het 

hoogste religieuze gezag ‐ hij die het dichts bij het goddelijke stond ‐ deze taak mocht uitvoeren, 

kreeg Khomeini duidelijk meer dan enkel de wetgevende macht in zijn positie als marji’ altaqlid. 

Om te zorgen dat de jonge republiek op de juiste koers zou blijven kreeg Khomeini het toezicht 

op  de  uitvoering  van  de  fundamentele  taken  van  de  overheid,  het  oplossen  van  problemen 

tussen de verschillende overheidsorganen, het ontslaan van de president en het vetorecht over 

alle  wetsvoorstellen  van  het  parlement.  Daarbij  kreeg  hij  tevens  uitvoerende  bevoegdheden, 

zoals het  opperbevel  over de  strijdkrachten,  de mogelijkheid om  referenda uit  te  schrijven  en 

oorlog‐ of vredesverklaringen uit te vaardigen. Naast het vetorecht over de wetgevende macht is 

het recht van benoeming minimaal van gelijk belang. Zo stelt de Opperste Leider onder andere 

het hoofd van de rechtelijke macht, de bevelhebber van de krijgsmacht en  leden van Raad van 

Hoeders  aan.  Daarbij  kreeg  Khomeini  de  beschikking  over  de  Pasdaran  (Islamitische 

Revolutionaire  Garde/  IRGC);  een  parallelleger  dat  vlak  na  de  revolutie  werd  opgericht  als 

tegengewicht  tegen  de  conventionele  krijgsmacht.  Artikel  150  van  grondwet  stelt  dat  het  de 

primaire  taak  van  de  IRGC  is  om  de  verworvenheden  van  de  revolutie  te  beschermen.  De 

organisatie groeide echter door de  Irak‐Iran oorlog uit  tot de meest geavanceerde strijdkracht 

                                                             
115 Art. 113, ‘Islamic Republic of Iran constitution’, ‘Homepage Iranonline’, 

http://www.iranonline.com/iran/iran‐info/Government/constitution.html laatste wijziging 06/08/2008, 
bezocht 06/08/2008. 

116 Khomeini, Islam and revolution, 71. 



49 | P a g i n a  
 

van Iran, dat tevens buiten de landsgrenzen een belangrijke rol wist te spelen.117 Mede door het 

enorme kapitaal van de garde wist de  IRGC, na de dood van Khomeini, haar reikwijdte op een 

succesvolle wijze uit te breiden naar het economische speelveld.118  

 

Figuur 1 – Schematische weergave politiek systeem Islamitische Republiek Iran 

  
 

Hoewel  de  Opperste  Leider  de  hoogste  autoriteit  kreeg  binnen  het  Iraanse  bestel  ligt  de 

autoritaire  crux  binnen  dit  complexe  systeem  bij  de  Raad  van Hoeders.  Deze  uit  twaalf  leden 

bestaande commissie komt het dichtst  in de buurt van het door Khomeini beschreven  ‘body of 

Islamic  laws’  dat  tevens  in  de  Koran  voorkomt.119 Hoewel  het  zelf  geen wetten  kan  opstellen, 

heeft  de  Raad  wel  de  uiteindelijke  beslissing  over  alle  wetten  die  door  het  parlement  zijn 

opgesteld.  In  lijn met de sjiitische autoriteiten van de mutjahids  ‐  zij de gerechtigd zijn  tot het 

uitoefenen van ijtihad ‐ heeft de Raad het recht de grondwet te interpreteren. Een dergelijke rol 

is  enigszins  vergelijkbaar  met  een  constitutioneel  gerechtshof.  Het  ware  ondemocratische 
                                                             
117 W. Buchta, Who Rules Iran? The structure of power in the Islamic Republic                            

(Washington 2000) 65‐67. 
118 K. Murphy, ‘Iran’s Guards builds a fiscal empire’, Los Angeles Times 26/08/2007. 
119 Khomeini, Islam and revolution, 56. 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waterslot binnen het systeem wordt gevormd door artikel 99 dat de Raad van Hoeders het recht 

geeft alle verkiezingskandidaten voor het parlement en het presidentschap aan een diepgaand 

onderzoek  te  onderwerpen  en  zo  nodig  af  te  wijzen.  Zo  wezen  de  ulama  van  de  Raad  van 

Hoeders voor de parlementsverkiezingen van maart 2008 2.400 kandidaten af.120  

Van de twaalf leden worden er zes geestelijken direct gekozen door de Opperste Leider. 

De andere zes zijn rechters en worden na goedkeuring van het parlement aangewezen door het 

hoofd van de  rechtelijke macht. Om de ondemocratische  cirkel  geheel  rond  te maken heeft de 

Raad van Hoeders tevens het recht de kandidaten voor de Vergadering van Experts te selecteren. 

Deze  commissie,  die  aan de hand van  een  goedgekeurde kandidatenlijst  direct wordt  gekozen 

door het volk voor acht jaar, heeft als centrale taak zich bezig te houden met de opvolging van de 

Opperste  Leider.  Hoewel  de  Vergadering  in  theorie  de  leider  moet  controleren  en  zelfs  kan 

ontslaan  is  dit  door  de  hiërarchische  terugkoppeling  van  de  kandidatenlijst  slechts  een 

spreekwoordelijke  ‘wassen  neus’.  Hoogstwaarschijnlijk  gedreven  door  de  hoge  leeftijd  van 

Khomeini  en  het  grote  aantal  eisen  die  er  aan  de  opvolger  van  de  Opperste  Leider  werden 

gesteld, kwam de Vergadering van Experts al na vier  jaar na de oprichting van de  Islamitische 

Republiek bijéén. Hoewel grand ayatollah Montazeri  al  naar  een  jaar werd aangewezen als de 

toekomstige opvolger, zorgde de kritiek van Montazeri op Khomeini ervoor dat hij spoedig van 

het  toneel verdween. De machtswisseling  in 1989  leidde uiteindelijk  tot de benoeming van Ali 

Khamenei;  die  op  dat  moment  weliswaar  president  was,  maar  geen  enkele  van  de  vereiste 

religieuze kwalificaties leek te bezitten. 

De  keuze  voor  Khamenei  leek  de  resultante  te  zijn  van  een  grondwetswijziging  die 

Khomeini in de laatste maanden van zijn leven wist door te voeren. Met deze wijziging dwaalde 

hij  van  zijn  eigen  principe  af,  door  van  politieke  en  bestuurlijke  kwaliteiten  de  leidende 

kwalificaties  te  maken  voor  de  benoeming  van  zijn  opvolger.  De  geestelijken  met  deze 

competenties zouden volgens Khomeini plots beter geschikt zijn om ‘problems of the day’ op te 

lossen.121 In het volgende hoofdstuk wordt duidelijk dat dit  staaltje pragmatisme, door middel 

van het gebruik van totalitaire instrumenten, binnen de sjiitische geloofsgemeenschap tot groot 

verzet leidde jegens het systeem. 

Naast deze  toevoeging aan de grondwet  initieerde Khomeini  in de  laatste  fase van zijn 

leven tevens een constitutioneel referendum. De grondwetswijziging die in 1989 van kracht ging 

maakte  een  einde  aan  het  ambt  van  premier  en  zorgde  voor  de  oprichting  van  twee  nieuwe 

organen,  om  zo  de  uitvoerende  macht  van  de  Opperste  Leider  uit  te  breiden  en  de 

samenwerking  te  vergroten  tussen  de  verschillende  bestuurlijke  lagen.  Één  van  deze  nieuwe 

                                                             
120 N. Fathi, ‘Vote divides heirs to Iran's Revolution’, The New York Times (12/01/2008) p. 9. 
121 Abrahamian, Khomeinism, 35. 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organen was de Raad van Geschiktheid en Oordeel, die werd opgericht om disputen op te lossen 

tussen het parlement en de Raad van Hoeders en als adviesorgaan te dienen voor de Opperste 

Leider. De belangrijkste constitutionele wijziging werd echter gevormd door de toevoeging van 

artikel  176,  waarmee  de  Opperste  Raad  van  Nationale  Veiligheid  werd  opgericht.  Dit 

overkoepelde hoogste orgaan werd vanaf 1989 gevormd door de hoogste vertegenwoordigers 

van alle overheidsorganen, daarbij het hoofd van de rechterlijke macht, de bevelhebbende  top 

van  de  krijgmacht  en  de  Revolutionaire  Garde,  de  belanghebbende  ministers,  twee  door  de 

Opperste  Leider  aangewezen  leden  en  de  permanente  vertegenwoordiger  bij  de  Verenigde 

Naties. De president zit de Raad voor, maar de genomen besluiten kunnen slecht geëffectueerd 

worden als de Opperste Leider er mee instemt.  

De autoriteit van de Raad strekt zich uit over het totale veiligheids‐ en defensiespectrum 

en  omvat  daarnaast  de  coördinatie  van  activiteiten  in  de  politieke,  culture,  economische  en 

maatschappelijke sfeer die de nationale veiligheid kunnen beïnvloeden. Niet geheel onbelangrijk 

valt hiermee tevens het nucleaire beleid onder de verantwoordelijkheid van de Raad. Daarbij is 

het verantwoordelijk voor de verspreiding van de ‘materialistic and intellectual resources of the 

country  for  facing  the  internal  and  external  threaths’.122 Het  mag  duidelijk  zijn  dat  het  voor 

Khamenei, met de oprichting van de Opperste Raad van Nationale Veiligheid, eenvoudiger werd 

de besluitvorming binnen de meest cruciale beleidsterreinen te beïnvloeden.  

 ص
Het  is niet  eenvoudig om het politieke  systeem van  Iran  te duiden. De  scheiding van machten 

binnen het een presidentieel systeem is verenigd met de totalitaire autoriteit van een theocratie. 

Hoewel door de relatief goedverlopende verkiezingen Iran soms wordt voorgesteld als één van 

de  meest  democratische  staten  van  het  Midden‐Oosten,  kan  het  label  democratie  niet  op  de 

Islamitische Republiek worden geplakt. Zoals  ik al eerder aangaf  ligt de kern van de totalitaire 

theocratie niet bij de enorme macht van de Opperste Leider maar bij de macht van de Raad van 

Hoeders.  Zij  hebben  de macht  om  verkiezingskandidaten  te  diskwalificeren.  Indien  artikel  99 

niet  in de Iraanse grondwet was geïmplementeerd zou de Raad van Experts onder invloed van 

het  electoraat  de  superviserende  rol  over  de  Opperste  Leider  volwaardig  kunnen  uitvoeren. 

Maar  zoals  Khomeini  het  stelde,  ligt  de  ware  (politieke)  autoriteit  niet  bij  het  volk  maar  bij 

God.123 

Hoewel het dus niet kan worden bestempeld als een democratische staat gaat het te ver 

om Iran aan te merken als een klassieke dictatuur. Zoals we kunnen zien aan het schema heeft 

                                                             
122 Art. 176, ‘Islamic Republic of Iran constitution’, ‘Homepage Iranonline’, 

http://www.iranonline.com/iran/iran‐info/Government/constitution.html laatste wijziging 06/08/2008, 
bezocht 06/08/2008. 

123 Lewis, Islam in history, 262. 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de Opperste Leider uiteindelijk de macht over het gehele bestel, maar grote delen hiervan lopen 

via  indirecte  lijnen.  Hierdoor  is  er  geen  sprake  van  een  hiërarchische  politieke  piramide met 

Khamenei  aan  de  top,  maar  veel  meer  van  een  gesloten  systeem  waarbij  de  verschillende 

organen  afhankelijk  zijn  van  elkaars  steun.  Als  gevolg  ligt  er  binnen  het  systeem  een  grote 

nadruk  op behoud van het status‐quo.124  

Afsluitend kan worden gesteld dat, zoals de Armeens‐Iraanse historicus van de University 

of  Oxford  E.  Abrahamian  reeds  aangaf,  de  geschiedenis  van  Khomeini  toch  vooral  een  beeld 

schetst  van  een  politicus  met  grote  pragmatistische  en  populistische  kwaliteiten.  Dit  in 

tegenstelling  tot  het  extremistische  imago  van  Khomeini  in  het Westen.  Door  op  een  slimme 

wijze  verschillende  ideologische  elementen  te  vermengen  en  deze  vervolgens  op  de  juiste 

moment te herzien, wist Khomeini uiteindelijk vrijwel een hele natie voor zijn zaak te winnen. 

Daarbij wist hij, ondanks zijn openlijke aanvallen tegen de ‘isms imported from the west’, zonder 

schroom  westerse  politieke  verworvenheden,  als  het  concept  van  de  natiestaat,  in  zijn 

gedachtegoed op te nemen.125 Zoals politiek zwaargewicht Rafsanjani later zou stellen: ‘Where in 

Islamic history do you find Parliament, Prime Minister and Cabinet of Ministers? In fact, eighty 

per cent of what we now do has no precedent in Islamic history.’126 Van grote betekenis hierbij 

was het feit dat Khomeini het aandurfde te breken met eeuwenoude sjiitische tradities, zoals het 

consensus‐denken  en  de  terughoudendheid  jegens  de  politiek,  door  de  sjiitische 

geloofgemeenschap te centraliseren en daarbij alle politieke macht in de handen van de faqih te 

leggen. Afsluitend moet    gewezen worden op het  feit dat de machtsconsolidatie van Khomeini 

voor een groot deel te danken was aan genadeloze aanpak van zijn politieke tegenstanders vanaf 

de  Islamitische  Revolutie.  Naast  een  uitwerking  van  dit  element  zal  het  volgende  hoofdstuk 

hoofdzakelijk worden gewijd aan de politieke praktijk van het theocratische Iran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
124 Interview met B. Pirouz, Iraans journalist in Teheran voor Businessweek, gehouden op 

25/09/2007. 
125 Abrahamian, Khomeinism, 26. 
126 Ibidem, 15. 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4.   Polit iek Functioneren 
 

§ 4.1 Antiimperialisme  

 

People in the world are getting the idea that our business in Iran is just murdering people.127 

H.A. Montazeri 

 

Ondanks  alle  misstanden  die  plaatsvonden  onder  het  bewind  van  Mohammed  Reza  wist  de 

Iraanse sjah een sterke eenheidsstaat te smeden. Gesteund door de enorme opbrengsten van de 

export van fossiele brandstof groeide Iran in de tweede helft van de twintigste eeuw uit tot een 

in  vele  opzichten  moderne  staat.  De  stroomversnelling  waar  Iran  zich  in  bevond,  van  een 

agrarische  tribale  samenleving  naar  een  geürbaniseerde  geïndustrialiseerde  natie,  had  niet 

alleen een verregaande sociale herstructurering tot gevolg, tevens leidde het beleid indirect tot 

de  ontplooiing  van  een politieke oppositie. Omdat het  huidige politieke  systeem de  resultante 

was  van  de  ontwikkeling  van  de  oppositie  ten  tijde  van  sjah  Mohammed  Reza  zal  er  in  dit 

hoofdstuk allereerst op een bescheiden wijze aandacht worden besteed aan de ideologische en 

sociale  achtergrond  van  de  belangrijkste  oppositiebewegingen  in  de  Pahlavi‐periode.  In  het 

overige deel van het hoofdstuk zal de  focus  liggen op de politieke praktijk van de  Islamitische 

Republiek  Iran,  waarbij  met  name  aandacht  zal  worden  besteed  aan  het  proces  van 

fractievorming binnen de Iraanse politiek. 

Aan  het  einde  van  de  jaren  zestig,  op  het  hoogtepunt  van  de  macht  van  de  Pahlavi‐

dynastie,  werd  duidelijk  dat  het  probleem  van  de  zogeheten  ‘two  cultures’  de  grootste 

bedreiging  vormde  voor  de  sociale  cohesie.  De  groeiende  macht  en  omvang  van  de  centrale 

overheid en het binnenstromen van de oliedollars hadden een nieuwe economische bovenklasse 

gecreëerd. Het waren  de  steden waar  de  botsing  tussen  deze  cultureel westers  georiënteerde 

elite  met  de  van  het  platteland  geïmmigreerde  traditioneel  ingestelde  nieuwe  stedelijke 

bewoners het  duidelijkst  zichtbaar werd. Hoewel  de hoofdoorzaak  van deze maatschappelijke 

scheuring  vaak  wordt  gezocht  in  de  culturele  vervreemding  die  ontstond  als  gevolg  van  de 

omarming  van  de  westerse  seculiere  cultuur  door  de  nouveau  riches,  wordt  hiermee  voorbij 

gegaan  aan  het  gegeven  dat  de  wortels  van  het  conflict  voornamelijk  economisch  waren.  De 

nieuwe  economische  en maatschappelijke herstructurering  sneed dwars door de  eeuwenoude 

financiële  klassenverhoudingen  heen.  Het  feit  dat  het  uiteindelijk  de  bazaaris  ‐  die  door  de 

komst  van  goedkope westerse  producten  hun  positie  in  gevaar  zagen  komen  ‐ waren  die  een 

doorslaggevende  rol  speelden  voor  en  na  de  Revolutie  ondersteunt  deze  stelling.  Dit  wil  niet 
                                                             
127 R. Wright, The last great revolution: turmoil and transformation in Iran (New York 2000) 22. 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zeggen dat de culturele en hierbij ingesloten religieuze component geen grote rol speelde, maar 

het  vormde mijn  inziens niet  de  kern  van het  verzet  dat  uiteindelijk  leidde  tot  de  gedwongen 

vlucht van de sjah. Deze stelling zal ik hieronder trachten verder uiteen te zetten. 

Een revolutie zoals die in 1979 plaatsvond in Iran had logischerwijs niet plaatsgevonden 

indien het overgrote deel van de massa niet achter de oppositie was gaan staan. De avantgarde, 

de leden van de revolutionaire verzetsbewegingen, kwamen echter zelden uit de onderklassen. 

Met  deze  wetenschap  is  het  van  belang  de  sociale  klassen  uit  te  lichten  die  de  meeste 

maatschappelijke en financiële macht bezaten in het prerevolutionaire Iran. Voor een land dat, 

voordat de ontdekking van de overzeese routes naar Azië, als de poort naar oosten werd gezien, 

was  het  de  internationale  handel  waar  de  macht  zich  centreerde;  het  was  de  klasse  van  de 

bazaaris die het monopolie op de import en export van de internationale handel van generatie 

op generatie wisten over te dragen. Vanuit de centra van de lokale handel, de bazaars, bezaten 

de families door hun economische vermogen een grote maatschappelijke invloed.  

De keuze van de bazaaris om vanaf de negentiende eeuw van al‐Afghani tot Khomeini de 

geestelijken te steunen in hun verzet tegen de centrale overheid, was zoals E. Abrahamian in zijn 

werk Khomeinism terecht  stelt niet  zozeer gedreven door hun afkeer van de westerse  cultuur, 

die haaks stond op hun traditionele  levenswijze, maar deze was voornamelijk gedreven vanuit 

economische gronden.128 Zoals in de geschiedenis van Iran naar voren komt, werd de druk op de 

machthebbers vanuit de hervormingsgezinden en de westerse mogendheden steeds groter, om 

het land ‐ dat als gevolg van het verval van de oude zijderoute slechts een marginale rol speelde 

in de internationale handel ‐ open te gooien voor westerse investeerders en producten. Het feit 

dat  deze  klasse  zich  aan  het  einde  van  de  negentiende  eeuw  op  succesvolle  wijze  wist  te 

verzetten tegen het toekennen van het recht op de verkoop van tabak aan de Engelsen in 1890 

geeft  aan  dat,  ook  voordat  de  religieuze  traditionele  cultuur  onder  druk  kwam  te  staan,  de 

aantasting van de economische belangen het hoofdmotief was om zich tegen de centrale macht 

te  keren. Het was  dit  verzet  tegen  de  liberale  economische  hervormingen,  dat  enerzijds werd 

afgedwongen door externe druk en anderzijds door het besef dat Iran radicaal diende te breken 

met haar verleden,  indien het weer wou opstomen  in de  ‘vaart der volkeren’,  dat het  centrale 

thema vormde voor de opkomst van een krachtige goed georganiseerde oppositie. 

Naast de bescheiden pogingen van premier Amir Kabir om het land te hervormen, werd 

de  liberalisatie  van de  Iraanse markt  in  grote mate van buitenaf  afgedwongen. De bestorming 

van de Russische ambassade in 1829 kan dan ook worden beschouwd als het startschot voor de 

opkomst van de anti‐imperialistische sentimenten, als gevolg van de aantasting van de Iraanse 

zelfbeschikking.  Een  ruime  eeuw  later  zou  het  anti‐imperialisme  zich  definitief  aan  de  gehele 

                                                             
128 Abrahamian, Khomeinism, 39‐45. 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oppositie hechten als de CIA in 1956 een einde maakt aan de politieke carrière van de geliefde 

premier Mossadeq.  

  Onder de banier van het anti‐imperialisme ontwikkelde het socialistische gedachtegoed 

zich  in  Iran  al  in  een  vroeg  stadium  tot  een  belangrijke  factor  binnen  het  politieke  spectrum. 

Hoewel de beruchte revolutionair Kuchek Khan een nationalist was, was het deze Noord‐Iraniër 

die het Iraanse socialisme voor het eerst op de kaart zette. Als gevolg van de aanwezigheid van 

de Russische  troepen besloot Kuchek met  succes  een  alliantie  aan  te  gaan met  de  tot  dan  toe 

kleine  Iraanse  socialistische  beweging.  Gesteund  door  de  Russen  slaagde  het 

samenwerkingsverband  van  nationalisten  en  socialisten  erin  om  in  1920  een  autonome 

socialistische  staat  te  stichten  in  de noordelijke  provincie Gilan. Dat  het  bestaansrecht  van de 

Sovjet Republiek van Gilan enkel aan de steun van de Russische troepen was te danken, werd al 

snel duidelijk  toen Lenin  in 1921 besloot  zijn  steun voor deze  republiek  in  te  trekken. Nog  in 

hetzelfde jaar maakt de Kozakkenbrigade, die op dat moment onder commando stond van Reza 

Khan, een bloedig einde aan autonomie van de opstandige provincie.129 

  De repressie van elke vorm van ‘links collectivisme’ door sjah Reza Khan leidde ertoe dat 

het tot aan de Tweede Wereldoorlog zou duren voordat een waardig opvolger van de beweging 

van  Gilan  op  het  politieke  toneel  zou  verschijnen:  de  Tudeh‐partij  (‘Partij  van  de  Massa’).  In 

overeenkomst  met  zijn  ideologische  voorganger  werd  ook  de  Tudeh‐partij  opgericht  in  een 

periode van decentralisatie en kregen ook zij de steun van de Sovjet‐Unie. Naast deze schijnbare 

overeenkomsten  verschilde  de  Tudeh‐partij  in  grote  mate  van  de  Iraanse  socialisten  van  de 

jaren twintig. Zo werd de organisatie, die  in de eerste maanden na haar oprichting nog als een 

liberale  partij  werd  gekenschetst,  als  een  legale  politieke  organisatie  erkend.  Tevens  werden 

acht leden verkozen tot het majlis tijdens de parlementsverkiezingen van 1944. De Tudeh‐partij 

die  in een rap tempo richting het socialistische gedachtegoed was geschoven, wist zich binnen 

het  parlement  in  de  schijnwerpers  te  plaatsen  als  een  pleitbezorger  van  de  belangen  van  de 

Sovjet‐Unie. In tegenstelling tot de beweging van Gilan wist de Tudeh‐partij  in de jaren veertig 

uit  te  groeien  tot  één  van de  grootste politieke organisaties met maar  liefst  250.000  leden.  In 

overeenkomst met de socialistische ideologie kwam het overgrote deel van de volgelingen uit de 

stedelijke arbeiderskringen.130  

  Wanneer in 1949 de schuld van een mislukte aanslag op de sjah in de schoenen van de 

Tudeh‐partij wordt  geschoven,  komt  er  een  abrupt  eind  aan de  legaliteit  van de  socialistische 

beweging. Hoewel  de  organisatie  door de  centrale  overheid hard werd  aangepakt  hervond de 

                                                             
129 S. Cronin, Reformers and revolutionaries in modern Iran, new perspectives on the Iranian left  

(Londen 2004) 23‐24. 
130 F. Halliday, ‘The Tudeh party in Iranian politics: backgrounds notes’, Middle East Report 86 (1980) 

22‐23. 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Tudeh‐partij  haar  kracht  echter  al  snel  ondergronds.  Na  de  machtsovername  van  sjah 

Mohammed Reza kwam de focus van de repressie van de Amerikaanse gezinde monarch op de 

grootste  linkse  organisatie  te  liggen.  Ondanks  het  feit  dat  duizenden  leden  niet  wisten  te 

ontkomen  aan  de  SAVAK  bleef  de  Tudeh  een  centrale  positie  in  nemen  in  het  ondergrondse 

verzet tegen de sjah. Hierbij was de Tudeh‐partij in staat tientallen van haar leden op de hoogste 

militaire  posities  te  laten  infiltreren.  Centraal  voor  de  ontwikkeling,  die  uiteindelijk  leidde  tot 

een  groter  verzet  in  de  westerse  wereld  tegen  de  situatie  van  de  mensenrechten,  was  de 

arrestatie  en  het  daarop  uitsproken  doodsvonnis  van  enkele  leden  van  de  top  van  de  Tudeh‐

partij  in  1966.  Als  gevolg  van  uitgebreide  publiciteit  voor  deze  zaak  in  het Westen werd  het 

vonnis uiteindelijk omgebogen naar een levenslange gevangenisstraf.131 

Tot aan de Revolutie bleef de Tudeh‐partij één van de grootste en best georganiseerde 

oppositionele bewegingen in Iran en kende het onder studenten en arbeiders een grote aanhang. 

Ondanks het feit dat veel van de partijleden een religieuze achtergrond hadden, belemmerde het 

seculiere  karakter  van  de  socialistische  ideologie  echter  een  verdere  aanwas  van 

sympathisanten. Niet geheel verwonderlijk poogden verschillende denkers, zoals Ali Sharati, het 

aspect  van  secularisme  te beslechten door  een vorm van  ‘islamitisch‐marxisme’  voor  te  staan. 

Een organisatie die dit gedachtegoed adopteerde was de PMOI (People's Mojahedin Organization 

of  Iran).  Ondanks  de  ideologische  koppeling  zorgde  het  militante  karakter,  waarbij 

gewelddadige acties niet uit weg werden gegaan, ervoor dat de PMOI nooit breed werd gedragen 

onder de bevolking.132 

De  religieuze  verzetsbewegingen  vormden  voor  de  studenten  en  arbeiderscomités  die 

achter de linkse organisaties stonden echter een bruikbare revolutionaire voorhoede. Al tijdens 

de Revolutie werd het duidelijk dat ‐ het grote aantal slachtoffers die de strijd tegen het bewind 

van Mohammed Reza had opgeleverd binnen de linkse organisaties ten spijt ‐ er niet voldoende 

steun was  om  een  beslissende  rol  te  spelen  in  de  uitkomst  van  de  politieke  omwenteling  van 

1979. Ook het National Front, de voormalige partij van premier Mossadeq, die zich was blijven 

inzetten voor een constitutionele monarchie, bleek slecht een beperkte aanhang te bezitten, die 

voornamelijk afkomstig waren uit de Iraanse intelligentsia.133  

De Revolutie van 1979 maakte duidelijk dat het slechts de oppositie van de ulama was, 

onder aanvoering van ayatollah Khomeini, die het breed gedragen ‘label van anti‐imperialisme’ 

op een tweeledige wijze hadden weten te propaganderen. Door het Westen aanhoudend als de 

schuldige  aan  te  wijzen  van  al  de  interne  problematiek  van  Iran,  voorzag  Khomeini  in  een 

                                                             
131 E. Abrahamian, Tortured confessions, prisons and public recantations in modern Iran  

(Berkeley 1999) 82‐ 110. 
132 E. Abrahamian, Iran between two revolutions (Princeton 1982) 488‐491. 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antwoord voor de ellendige positie waarin het overgrote deel van de bevolking zich in bevond. 

Daarbij zag met name Khomeini het belang in om de bazaaris voor zich te winnen. Dat deed hij 

door het anti‐imperialisme tevens te gebruiken als een boodschap aan de traditionele handelaar, 

die  door  de  toevoer  van  westerse  producten  zijn  oude  privileges  dreigde  te  verliezen.  In 

tegenstelling  tot de  linkse bewegingen,  die  als  gevolg  van hun  ideologische marxistische basis 

weinig nadruk  legden op het respect voor privébezit, predikte Khomeini  juist dat er een einde 

diende  te  komen  aan  de  aantasting  van  dit  recht.  Khomeini’s  stelling  dat  slechts  de  ‘Islam 

safeguards  private  poperty’  (waarmee  de  ‘wheels  of  a  healthy  economy’  weer  zouden  gaan 

draaien)  kon worden  gezien  als  een  directe  boodschap  aan  de  bazaaris.134 Alleen  indien men 

achter  hem  ging  staan  zou  een  einde  kunnen worden  gemaakt  aan  de  Iraanse  onbeschermde 

status binnen de internationale vrije markt. Hiermee zou de oude economisch geprivilegieerde 

positie van de bazaaris worden hersteld.  

Ondanks het gegeven dat de bazaaris traditioneel achter de ulama stonden en zelfs een 

grote deel van de  financiering van de religieuze oppositionele organisaties voor haar rekening 

namen, probeerde Khomeini al snel de steun van de bazaaris op een structurele wijze voor zijn 

eigen fractie te winnen. Khomeini die door zijn acties in 1963 tegen de Witte Revolutie al grote 

steun  van de bazaaris  van Teheran  kreeg,  besloot  na deze  steunbetuiging  zijn  studenten  in  te 

zetten  om de  band met  de  handelaarklasse  te  behouden  en  te  versterken.  Een  belangrijke  rol 

was weggelegd voor de latere president Rafsanjani en opperrechter Beheshti, die niet alleen de 

bazaaris  aan  zich wisten  te binden maar ook vele  kleine winkeliers  en  ambachtslieden.135 Van 

groot belang in de strategie van Khomeini waren de van oudsher aanwezige bazaarorganisaties. 

Door drie van de belangrijkste organisaties samen te brengen onder de coalitie  ‘Association of 

United Societies’ wist Khomeini de bazaaris te organiseren, waardoor niet alleen de propaganda 

op een ongekend  snelle wijze door het  land kon worden verspreid maar  tevens de  inkomsten 

voor Khomeini’s beweging enorm stegen. Daarbij wist Khomeini, die de leden van de bazaaris‐

coalitie  in  kleine  groepen  privéseminars  onderwees,  onder  de  bazaaris  een  hoge  mate  van 

ideologische uniformiteit te bereiken.136 

Gezegd  moeten  worden  dat  Khomeini’s  succes  voor  een  deel  te  danken  was  aan  de 

repressieve  focus van de SAVAK op de  links georiënteerde bewegingen. Niettemin kan gesteld 

worden dat het slechts Khomeini was die inzag dat het smeden van een sterke coalitie tussen de 

twee  invloedrijkste  klassen  in  de  Iraanse  samenleving,  de  bazaaris  en  de  ulama,  van 

fundamenteel  belang  was.  De  bewering  dat  de  Revolutie  van  1979  uiteindelijk  werd  gekaapt 

                                                             
134 Abrahamian, Khomeinism, 36‐37. 
135 Martin, Creating an Islamic state, 59. 
136 Ibidem, 64‐69. 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door de radicale ulama kan dan ook, ondanks het  feit dat  linkse bewegingen  in het verzet een 

belangrijke rol speelden, niet anders als onjuist worden betiteld.  

 

 

§ 4.2 Theocratische fragmentatie  

 

In  zijn  eerste  reden  na  zijn  terugkomst  in  Iran  op  de  luchthaven  van  Teheran  Mehrabad, 

verklaarde  Khomeini:  ‘Unity  of  purpose  is  the  secret  of  victory.’137 Tegenover  deze  schijnbare 

geruststellende  woorden  jegens  de  linkse  en  nationalistische  politieke  organisaties,  uitte 

Khomeini  echter  harde woorden  richting  de  regering  van  Shapour Bakhtiar:  ‘I  shall  kick  their 

teeth in’.138 Bakhtiar, die op initiatief van de gevluchte sjah een regering had gevormd, had een 

grootschalig  programma  van  democratische  hervormingen  aangekondigd  en  maakte  daarbij 

bekend  dat  de  SAVAK  zou  worden  ontbonden  en  de  rol  van  de  ulama  zou  worden  vergroot. 

Niettemin dwong de loyaliteitsverklaring van een groot deel van de krijgsmacht hem om op 11 

februari  1979  de macht  over  te  dragen  aan  de  door  Khomeini  aangestelde  regering  onder  de 

nieuwe premier Bazargan. 

  De  enorme  populariteit  van  ayatollah  Khomeini,  aangevuld  met  zijn  grote  financiële 

voorzieningen als gevolg van de steun van de bazaaris en de loyaliteit van een groot deel van de 

krijgsmacht, deed de overige politieke organisaties al snel inzien dat collaboratie met de ulama 

een noodzakelijk kwaad zou zijn. Daarbij werd een deel verleid door Khomeini’s stellingname in 

de  eerste  fase  van  de  Revolutie  waarin  hij  beweerde  dat  de  ulama  niet  de  intentie  had  de 

politieke macht naar zich  toe  te  trekken.139 Ondanks dergelijke verklaringen begon Khomeini  ‐ 

die  inzag  dat  met  de  vlucht  van  de  sjah  het  gemeenschappelijk  doel  van  de  oppositie  was 

weggevallen  ‐  al  tijdens  de  Revolutie  met  het  uitschakelen  van  zijn  directe  politieke 

tegenstanders. Als gevolg werden niet alleen massaal hoge  functionarissen van het voormalige 

regime van de sjah vervolgd, maar tevens werd met name de jacht geopend op de leden van de 

religieusmarxistische  beweging  PMOI  en  een  groot  aantal  andere  linkse  organisaties.  In  het 

totaal  werden  er  3.000  vermeende  leden  van  de  PMOI  gearresteerd.  Onder  leiding  van  de 

beruchte  hanging  judge  ayatollah  Sadegh  Khalkhali  werden  honderden  tegenstander  zonder 

enige  vorm  van  proces  geëxecuteerd.  De  politieke  gevangenen  van  de  Tudeh‐partij  werden 

daarentegen  vrijgelaten  en  de  socialistische  beweging  werd,  als  gevolg  van  de  openlijke 

steunbetuiging  van  de  top  van  de  organisatie  aan  de  Islamitische  Republiek  van  Khomeini, 

toegelaten om te participeren in de eerste parlementsverkiezingen.  
                                                             
137 Khomeini, Islam and revolution, 253. 
138 A. Taheri, The spirit of Allah: Khomeini and the Islamic Revolution (Castle Rock 1986) 241. 
139 Keddie, Modern Iran, 240. 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 Aan  het  ‘gedoogbeleid’  ten  aanzien  van  de  Tudeh‐partij  kwam  er  in  1982  een  abrupt 

einde,  wanneer  de  organisatie  zich  openlijk  uitspreekt  voor  de  ondertekening  van  het  VN‐

vredesverdrag, om zo een einde te maken aan de oorlog met Irak. Het schijnbare ‘verraad’ aan de 

natie  leidde  tot de directe aanhouding van de gehele bestuurlijke  top van de organisatie en  in 

1983 werd de partij officieel verboden. Om een wederopstanding van de socialistische beweging 

te  voorkomen  werden  duizenden  volgelingen  gearresteerd,  die  vervolgens  tot  in  1984  op  de 

nationale televisie verschenen om onder druk het marxisme openlijk te verwerpen en de islam 

te omarmen.140 In navolging van het verbod werd ook de oude partij van de Mossadeq, National 

Front, verboden. Een deel van de vervolgde leiders wist echter naar het buitenland te vluchten.  

In  tegenstelling  tot de  relatief eenvoudige politieke afrekening met de bovengenoemde 

partijen  bleek  de  PMOI  voor  de  nieuwe machthebbers  een  harde  noot  te  kraken.  Ondanks  de 

enorme verliezen die de militante organisatie had geleden als gevolg van de onverbeten strijd 

van  de  nieuwe  machthebbers  tegen  de  People's  Mojahedin  Organization  in  de  jaren  na  de 

revolutie, slaagde de PMOI erin om het regime zware klappen toe te brengen. Op 28 juni 1981 

wist de PMOI, door middel van een bomaanslag, tientallen hooggeplaatste functionarissen om te 

brengen, waaronder de opperrechter Beheshti. Twee maanden later sloegen de strijders van de 

PMOI wederom met ongekende kracht toe door in een aanslag zowel president Rajai als premier 

Bahonar om te brengen. De aanslagen van PMOI in Teheran en daaropvolgende heksenjacht van 

het regime op mogelijke verdachten, brachten de Iraanse hoofdstad, aldus Shirin Ebadi in deze 

jaren ‘[…] in a state of suspended semi anarchy’.141  

De acties die PMOI vanaf 1986 begon uit te voeren vanuit Irak, werden door vele gezien 

als één van de belangrijkste oorzaken van de uitvoering van de geheime Operation Eternal Light. 

In  1988,  het  laatste  jaar  van  de  oorlog  met  Irak,  besloot  het  regime  het  verzet  definitief  te 

elimineren.  In  het  totaal  werden  duizenden  gevangenen  van  PMOI,  Tudeh  en  kleinere  linkse 

organisaties, voor een commissie voorgeleid, waarna een reeks van vragen werd besloten of de 

betreffende  verdachte  als moharebs  (vijand  van  de  islam)  kon  worden  beschouwd.  Na  deze 

schijnprocessen  werden  naar  schatting  van  Amnesty  International  in  totaal  2.500  tot  4.500 

gevangenen ter dood veroordeeld.142 In  tegenstelling  tot het openlijk  tentoonstellen van de  ter 

dood veroordeelden in het begin van de jaren tachtig op de nationale televisie, werd de operatie 

in  1988  in  groot  geheim  uitgevoerd.  In  het  autobiografische  werk  van  Shirin  Ebadi,  Iran 

awakening,  vertelt  de  advocate  het  verhaal  van  haar  neefje  die  het  slachtoffer werd  van  deze 

operatie, waarna  de  familie  van  de  Iraanse  autoriteiten  het  volgende  bericht  ontving:  ‘He  has 
                                                             
140 Abrahamian, Tortured confessions, 177‐180. 
141 Ebadi, Iran awakening, 65. 
142 ‘Iran: The 20 anniversary of 1988 prison massacre’, ‘Homepage Amnesty Intenational’, 

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/118/2008/en laatste wijziging 19/08/2008, bezocht 
05/09/2008. 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been executed. For one year you shall refrain from holding a funeral, or mourning his death in 

any public way.  If after one year your conduct  is deemed acceptable, we will  reveal  to you his 

place  of  burial.’143 Onderzoek  van  mensenrechtenorganisaties  zouden  later  onthullen  dat  het 

grootste deel van de veroordeelden jonge studenten of pas afgestudeerden waren.144 

 ص

De repressie van elke vorm van politieke oppositie tegen het theocratische systeem leidde ertoe 

dat  een  groot  aantal  van  de  partijen  het  land  ontvluchtten.  Naast  bekende  en  relatief 

belanghebbende politieke organisaties als de Tudeh‐partij en National Front, hebben ook kleine 

arbeiderspartijen  en  constitutionele  organisaties  hun  politieke  activiteiten  in  het  buitenland 

weten voort te zetten. In 1981 wisten de belangrijkste politieke organisaties buiten Iran zich te 

verenigen  in  de  overkoepelde  organisatie,  National  Council  of  Resistance  of  Iran  (NCRI);  het 

zelfverklaarde Iraans parlement in ballingschap. Hoewel de invloed van de in Europa gevestigde 

partijen  gering was  had  de  aanwezigheid  van  de  Iraanse  politieke  organisatie  in  de  Europese 

hoofdsteden  een  grote  uitwerking  op  de  beeldvorming  over  de  Iraanse  Republiek.  Dit  werd 

verder versterkt door de uitvoering van de, door de Iraanse politiek geautoriseerde, liquidaties 

van politieke en intellectuele tegenstanders buiten Iran. Belangrijk hiervoor was de succesvolle 

moordaanslag  op  de  gevluchte  premier  Bakhtiar  op  6  augustus  1991  in  Parijs.145 Een  ander 

voorbeeld, dat grote gevolgen had voor een verdere verslechtering van de diplomatieke relaties 

met  Europa, was  de moord  op drie Koerdische  oppositieleiders  en  hun  vertaler  in  een Grieks 

restaurant in Berlijn op 17 september 1992.146  

Omdat de invloed van de in ballingschap verkerende Iraanse politieke organisaties op de 

interne  situatie  in  Iran beperkt  is,  zal de  focus  in dit hoofdstuk gericht blijven op de politieke 

praktijk in Iran. Om de ontwikkeling van de Iraanse politiek in de Islamitische Republiek Iran in 

het  juiste  licht  te kunnen plaatsen  is het van belang de maanden na de aanstelling Provisional 

Revolutionary Government (PRG) in 1979 verder uiteen te zetten. 

                                                             
143 Ebadi, Iran awakening, 87. 
144 Ibidem, 90‐91. 
145 De moordaanslag op oud‐premier Bakhtiar was het gevolg van een doodsvonnis wat in 1979 door 

de revolutionaire rechtbank was uitgevraadigd. Een jaar later mislukte een aanslag op hem, waarna de 
daders tot lange gevangenisstraffen werden veroordeeld in Frankrijk. De daders werder uiteindelijk na 
geheime onderhandelingen vrijgelaten, nadat dit was afgedwongen door de kaping van een Frans 
passagiersvliegtuig in 1985. ‐ E. Hooglund, Twenty years of Islamic revolution, political and social transition 
in Iran since 1979 (New York 2002) 149‐150. 

146 De in Berlijn uitgevoerde moordaanslag leidde tot de veroordeling van drie Iraniërs en één 
Libanees. Door het Duitse hof werden de Khameini en Rafsanjani als de politiek verantwoordelijke 
aangewezen, waarna enkele Europese landen (waaronder Duitsland) tijdelijk hun ambassadeur 
terugriepen. De twee tot levenlang veroordeelde directe daders, werden na vijftien jaar van hun straf te 
hebben uitgezeten uitgeleverd aan Iran ‐ Hooglund, Twenty years of Islamic revolution, 150‐151. 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Ondanks het gegeven dat de installatie van de regering van Bazargan door Khomeini was 

geïnitieerd, stuitte de PRG door haar liberale koers op grote tegenstand bij zowel de aanhangers 

van Khomeini  als  de  links  georiënteerde organisaties. De  impopulariteit  van Bazargan had  als 

gevolg  dat  de  partij  van  de  vertrouweling  van  Khomeini,  Beheshti,  de  Islamic  Republic  Party 

(IRP),  met  de  steun  van  de  Revolutionaire  Garde  in  vrijwel  alle  overheidsinstellingen  en 

komitehs147 de gelegenheid kreeg een meerderheid te vormen. In april 1979 zag ook Khomeini in 

dat de overige politieke organisaties geen bedreiging meer vormden voor zijn ideologie, waarna 

hij  een  referendum  aanvroeg  waarin  de  bevolking  zich  voor  98  procent  uitsprak  voor  de 

oprichting van de Islamitische Republiek.148 

  Ondanks  het  toestaan  van  enkele  linkse  partijen,  waaronder  de  Tudeh‐partij,  om  te 

participeren aan de parlementsverkiezingen, ging de ruime meerderheid van de zetels naar de 

partij van Beheshti. Met een parlementsmeerderheid en een positieve uitslag van het nationale 

referendum kreeg het Iraanse volk de eerste voorproef van Khomeini’s gedroomde heilstaat; in 

een korte tijd werd de persvrijheid ingeperkt en kwam er een einde aan de gelijke rechten voor 

vrouwen. De enige  fractie die na de ratificatie van de nieuwe grondwet  in december 1979 nog 

een aanzienlijk aantal zetels wist te bemachtigen was de onafhankelijke politieke partij van Bani 

Sadr, die in 1980 tevens met een meerderheid van stemmen werd gekozen tot president. Op 21 

juni 1981 kwam er echter ook een einde aan de macht van de democratische gezinde Bani Sadr, 

die als gevolg van zijn kritiek op de ayatollah Beheshti door het parlement uit zijn functie werd 

ontheven.  Na  de  val  van  Bani  Sadr,  die  nog  in  hetzelfde  jaar  naar  Frankrijk  wist  te  vluchten, 

kreeg het bestel haar definitieve vorm waarin de hoogste politieke autoriteit in de handen kwam 

te liggen van de Raad van Hoeders en de Opperste Leider.149 

In  tegenstelling  tot  de  gewelddadige  systematische  uitschakeling  van  politieke  en 

ideologische tegenstanders, zorgde de complexe structuur van het politieke systeem ervoor dat 

het  parlement  niet  werd  gereduceerd  tot  enkel  een  symbolische  legitimatie  van  de 

machthebbers.  Als  gevolg  van  het  democratische  element  enerzijds  en  anderzijds  de 

ingewikkelde hiërarchische verdeling tussen de verschillende overheidsinstellingen, bloeide de 

fractievorming binnen de op het oog gelijkgestemde  IRP al  snel op.150 In 1984 erkende ook de 

voorzitter van het parlement, Rafsanjani en de vanaf 1981 verkozen president, Ali Khamenei, dat 

er twee fracties waren ontstaan binnen de Iraanse politiek: de ‘conservatieven’ en de ‘radicalen’. 

Geheel  in  lijn  met  de  sociaal‐religieuze  achtergrond  van  de  leden  van  de  eerste  fractie,  die 

                                                             
147 Komitehs, afgeleid van het Franse woord comité, waren de autonome organisaties die in de late 

jaren zeventig werden opgericht om stakingen en demonstraties te coördineren                                                  
– Keddie, Modern Iran, 245. 

148 Keddie, Modern Iran, 240‐247. 
149 Ibidem, 247‐254. 
150 M. Moslem, Factional politics in postKhomeini Iran (New York 2002) 36. 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voornamelijk  bestond  uit  bazaaris  en  orthodoxe  geestelijken,  stond  de  eerste  ‘traditioneel‐

rechtse’ fractie voor een politiek van economisch protectionisme, met de nadruk op het recht op 

privébezit  en  lage  belastingen.  Religieus  gezien  werd  gehamerd  op  strikte  toepassing  van  de 

regels en wetten van de islam. De ‘radicalen’, oftewel de ‘linkse’ fractie, trachtte zich daarentegen 

in  te  zetten  voor  de  economisch  minderbedeelde  Iraniërs,  om  door  middel  van  een  groter 

overheidsingrijpen  tot  een  egalitaire  verdeling  van  de  welvaart  te  komen. 151  Een  ander 

fundamenteel  ideologisch verschil  tussen de  twee  fracties betrof de export van de  islamitische 

revolutie.  In  tegenstelling  tot  de  opinie  van  de  conservatieven,  waren  de  radicalen  voor  een 

daadkrachtig  buitenlands  beleid  waarbij  de  waarden  van  de  Iraanse  islamitische  revolutie 

werden geëxporteerd naar met name de landen van de Derde Wereld.152 

Ondanks de  onvoorwaardelijke  steun  van het  gehele  parlementaire  politieke  spectrum 

aan  Opperste  Leider  Khomeini,  verschilde  de  fracties  ook  van  mening  over  de  exacte 

interpretatie  van  de  grondwet.  Hierbij  lag  de  nadruk  van  ‘rechts’  op  de  absolutistische 

toepassing  van  het  velayate  faqih,  waarmee  de  republikeinse  elementen  in  de  grondwet 

ondergeschikt dienden te zijn aan de religieuze dimensie. In contrast, gaf ‘links’ de republikeinse 

en  religieuze  elementen  in  de  grondwet  gelijk  gewicht  en  ‘verzette’  zich  dan  ook  tegen  de 

onschendbaarheid  van  de  Opperste  Leider.  Naast  deze  duidelijke  ideologische  differentiatie 

werden de politieke keuzes van de fracties vaak ingegeven door de macht van de uitzonderlijke 

leden in de verschillende overheidsorganen en daaropvolgende steun aan het politieke optreden 

van  de  fracties.  Hoewel  de  Opperste  Leider  grondwettelijk  boven  de  politiek  van  de  fracties 

diende te staan toonde de politieke geschiedenis van de Islamitische Republiek Iran aan dat de 

marji’  altaqlid  binnen  het  complexe  machtsspel  van  de  fracties  binnen  het  gehele 

overheidsbestel in vele gevallen een doorslaggevende rol speelde.153  

Naast  de  steun  van  de  Opperste  Leider  speelde  tevens  de  Islamitische  Revolutionaire 

Garde een bepalende rol binnen het politieke systeem. Met als primaire taak de ‘[…] guarding of 

the  Revolution  and  its  achievements’ 154  was  de  IRGC  in  staat  verregaande  politieke 

ontwikkelingen  eenzijdig  de  kop  in  te  drukken.  Het  duidelijkste  voorbeeld  hiervan  waren  de 

openlijke bedreigingen van het voormalig hoofd van de garde, Rahim Safavi, richting de liberale 

koers van de links georiënteerde president Khatami: ‘We do not interfere in politics but if we see 

that the foundations of our system of government and our revolution is threatened […] we get 

involved.  […] My commander  [Khomeini]  is  the exalted  leader and he  is not banned me  [from 

                                                             
151 Moslem, Factional politics, 47‐48. 
152 Ibidem, 61. 
153 Ibidem, 36‐38. 
154 Art. 62 en 71, ‘Islamic Republic of Iran constitution’, ‘Homepage Iranonline’, 

http://www.iranonline.com/iran/iran‐info/Government/constitution.html laatste wijziging 06/08/2008, 
bezocht 06/08/2008. 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doing so].’ Of in de rakere taal van de voorganger van Safavi:  ‘The Guards will knock down the 

‘liberals’ and prevent them from entering the Majlis even if they were elected.’155  

Ondanks  het  gegeven  dat  ‘links’,  een  beleid  voorstond  van  sociale  en  politieke 

hervormingen, kan niet worden gesteld dat de hervormingsgezinde  fractie de  intentie had het 

politieke  bestel  om  te  gooien.  Daarbij  zien  we  tevens  dat  er  tijdens  het  presidentsschap  van 

Khatami  vrijwel  geen  sprake  was  economische  liberalisering.  Hetgeen  impliceert  dat  ook  het 

linkse kamp in dienst staat van de bazaaris‐ulama coalitie, die nog altijd de kern vormt van het 

regime. Zo stelde Babak Pirouz, de in Teheran wonende Iraanse journalist voor het Amerikaanse 

magazine Businessweek,  dat  de westerse  hoop op  fundamentele  politieke hervorming dan ook 

niet  moet  worden  gezocht  in  hedendaagse  fractiepolitiek.  Deze  fractiepolitiek  moest  volgens 

hem  gezien  worden  als  een  onderdeel  van  de  ingewikkelde  staatsstructuur  waarin  de 

verschillende overheidsorganen in complexe bijna feodale wijze met elkaar samenwerken. Niet 

alleen de verschillende  fracties  zijn hierbij  afhankelijk  van de  steun van de overheidsorganen, 

maar binnen het systeem is iedereen, inclusief de Opperste Leider, onderling afhankelijk van de 

steun van de overige overheidsinstellingen.156 

Het  eerste  gevolg  van  de  fractiepolitiek  vond  plaats  in  oktober  1981  met  de  linkse 

afwijzing  van  de  door  de  nieuwe  president  Khamenei  voorgestelde  premier.  Het  incident  dat 

leidde tot de benoeming van de links georiënteerde premier Musavi, bleek het startschot te zijn 

van een felle machtstrijd tussen fracties.157 Tot aan de dood van Khomeini leek deze machtstrijd 

zich voornamelijk te centreren rond het economische beleid, waarbij de linksen door middel van 

wetsvoorstellen  de  regulerende  rol  van  de  staat  trachtten  te  vergroten.  Als  gevolg  van  de 

dominantie van de conservatieven  in de Raad van Hoeders waren de conservatieven echter  in 

staat  de  economische  belangen  van  ‘bazaaris‐ulama  alliantie’  te  beschermen  door  al  in  de 

periode van het eerste parlement 102 van de 370 voorstellen af te keuren. Dat de inspanningen 

van de linkse fractie geen oppositie tegen het systeem was, maar deel uitmaakte van een interne 

politieke strijd die doordrong tot elk bestuurlijk niveau, werd duidelijk na de afwijzing van het 

wetsvoorstel voor landhervormingen in augustus 1981. Nadat de voorzitter van het parlement, 

Rafsanjani, Khomeini vroeg te interveniëren in de kwestie, koos de Opperste Leider openlijk de 

kant van het linkse kamp; waarna de Raad van Hoeders het voorstel uiteindelijk goedkeurde.158 

Met de openlijke steunbetuigingen van zowel Khomeini als Rafsanjani aan het adres van 

de  linkse premier Musavi,  leverde de tweede parlementsverkiezingen in 1984 een aanzienlijke 

winst  op  voor  links.  Khomeini’s  steun  bleek  echter  slechts  een  onderdeel  van  zijn  beleid  van 
                                                             
155 Moslem, Factional politics, 38. 
156 Interview met B. Pirouz, Iraans journalist in Teheran voor Businessweek, gehouden op 

25/09/2007. 
157 Keddie, Modern Iran, 253 
158 Moslem, Factional politics, 60‐64. 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‘verdeel en heers’; of zoals het tevens werd betiteld: dual containment (niet te verwarren met de 

buitenlandse politiek  van de VS onder president Clinton). Na de  verkiezingswinst  van  links  in 

1984 viel Khomeini Musavi openlijk aan op zijn economisch beleid, waarna de conservatieven 

zijn  herverkiezing  wisten  te  blokkeren.  Om  verdere  escalatie  te  voorkomen  adviseerde  de 

Opperste Leider de ‘faithfull and loyal servant’ Musavi toch te herkiezen.159 

Ondanks  herhaaldelijke  verzoeken  van  ayatollah  Khomeini  om  de  waarden  van  de 

Islamitische  Revolutie  verenigd  te  representeren,  werd  het  ook  in  de  aanloop  van  de  derde 

parlementaire verkiezingen duidelijk dat de fractiepolitiek niet meer weg te denken was in het 

moderne Iran. Naast de grote invloed van de Islamitische Republikeinse Partij in het parlement 

werd de politieke kern van de jonge Islamitische Republiek gevormd door de leden van Society 

of Combantant Clergy (Jame'eye Rowhaniyate Mobarez, oftewel JRM). De gehele top van de staat 

was afkomstig uit deze conservatieve islamitische organisatie, zoals: Beheshti, opperrechter en 

oprichter van de IRP; president en  later Opperste Leider Khamenei en parlementair voorzitter 

en  latere  president  Rafsanjani.160 Op  de  vooravond  van  de  verkiezingen  in  1988  zorgde  de 

aangekondigde  afsplitsing  van  verschillende  geestelijken  binnen  JRM  voor  een  schok  door  de 

machtsbasis  van  de  politieke  geestelijke  elite.  Khomeini  die  de  afsplitsing  en  hiermee  de 

oprichting  van  de  Association  of  Combatant  Clerics  (Majma'e  Rowhaniyune  Mobarez,  MRM) 

goedkeurde,  probeerde verdere  schade  te  voorkomen door  te  stellen:  ‘A  society  that does not 

have difference of opinion is imperfect.’161 

De ideologische scheuring binnen de JRM bleek het startschot te zijn van een onstabiele 

politieke  periode.  De  economische  gevolgen  van  de  voortslepende  oorlog  met  Irak  en  het 

internationale  isolement  waar  Iran  in  verkeerde,  deed  een  groot  deel  van  politiek  eind  jaren 

tachtig inzien dat veel van de beloftes van de revolutie niet waren verwezenlijkt. Met een inflatie 

van  zesentwintig  procent  in  1988  en  een  stijgende  werkeloosheid  stond  de  economie  er 

erbarmelijk  voor,  van  sociale  rechtvaardigheid  was  weinig  sprake  en  de  overheid  leek  te 

stranden in interne fractiepolitiek. Khomeini wees de beschuldigende vinger al snel richting de 

conservatieven  die  volgens  hem  een  ‘American  brand  of  Islam’  voorstonden.  De  bescherming 

van  de  kapitalistische  belangen  van  de  conservatieve  achterban  hadden  ertoe  geleid  dat  de 

revolutionaire waarde van de  sociale gelijkheid was afgegleden; een wederopstanding van het 

republikeinse  gedachtegoed  van  het  linkse  kamp  achtte  Khomeini  noodzakelijk  om  deze 

problemen het hoofd te kunnen bieden. Naast een constitutionele wijziging waarin de macht van 

de Opperste Leider werd vergroot en de Raad van Geschiktheid en Oordeel werd opgericht ‐ die 

                                                             
159 B. Baktiari, Parliamentary politics in revolutionary Iran, the institutionalization of factional politics 

(Gainesville 1996) 115‐120. 
160 Moslem, Factional politics, 50. 
161 Ibidem, 68‐69. 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door  de  conservatieven  als  een  rechtstreekse  ondermijning  van  de  macht  van  de  Raad  van 

Hoeders werd  gezien  ‐  viel  Khomeini  de  conservatieven  tevens  openlijk  af  door  de  linksen  te 

steunen  in  meer  staatsregulering  van  de  privésector  en  daarbij  de  kiezers  te  adviseren  te 

stemmen ‘[…] fore candidates who work for the barefooted and not those adhering to capitalist 

Iran.’162 

De dood van de Opperste Leider in 1989 zorgde voor het aanbreken van een nieuwe fase 

voor  de  Iraanse  politiek.  Khomeini’s  steun  aan  links  had  een  meerderheid  in  het  derde 

parlement  (1988‐1992)  opgeleverd  en  dit  had  geleid  tot  de  benoeming  van  de  linkse 

georiënteerde Mehdi Karrubi  tot  parlementair  voorzitter. Daarentegen had de benoeming  van 

Khamenei  tot  Opperste  Leider  en  de  presidentiële  verkiezing  van Rafsanjani  tevens  de macht 

van de conservatieve fractie aanzienlijk vergroot. Onder leiding van de laatst genoemde maakte 

het  conservatieve  kamp  echter  kennis  met  de  informele  vorming  van  een  nieuwe 

‘reformistische’  fractie.  Als  een  afsplitsing  van  de  conservatieven  stonden  de  ‘reformisten’ 

(tevens aangeduid als ‘pragmatisten’ of ‘modern right’) voor de liberale economische lijn van de 

conservatieven,  maar  werden  tevens  onderwerpen  van  de  linkse  fractie  overgenomen,  zoals 

landhervormingen, nationalisatie van bepaalde industriële sectoren en de invoering van nieuwe 

belastingmaatregelen.163  

Ondanks de  ideologische afscheiding bouwde Rafsanjani  tijdens zijn twee termijnen als 

president een gedegen samenwerking op met de conservatieve leider Khamenei, waardoor hij in 

staat  was  een  grootschalig  economisch  hervormingsprogramma  te  lanceren.  Het  beleid  dat 

voornamelijk was gericht om, door middel van een grootschalige liberalisering, in aanmerking te 

komen  voor  financiële  hulp  van  het  Internationaal  Monetair  Fonds,  was  echter  maar  deels 

succesvol.  Hoewel  er  bescheiden  resultaten  werden  geboekt  strandde  het  programma  van 

liberalisatie in grootschalige corruptie en interne disputen tussen de fracties laaiden op. Daarbij 

werd het vergaarde kapitaal als gevolg van het beleid nauwelijks geïnvesteerd in het verbeteren 

van  de  industriële  productie,  maar  verdween  het  voornamelijk  in  dure  vastgoedprojecten  in 

Teheran.164  

De vierde parlementsverkiezingen  in 1992 betekenden een nieuwe klap voor de  linkse 

fractie. Zonder de steun van Khomeini werden in de aanloop van de verkiezingen 1.000 van de 

3.150  voornamelijk  links  georiënteerde  parlementaire  kandidaten  afgewezen  door  de 

conservatieve Raad van Hoeders. De groeiende dominantie van de door de bazaaris gesteunde 

conservatieve  fractie,  deed  de  economische  problemen  echter  nog  verder  verslechteren.  Ten 

gevolge maakt de Islamitische Republiek in de eerste helft van de jaren negentig voor de eerste 

                                                             
162 Moslem, Factional politics, 70‐77. 
163 Baktiari, Parliamentary politics in revolutionary Iran, 185‐191. 
164 Keddie, Modern Iran, 263‐266. 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maal kennis met grootschalige arbeidersdemonstraties. De sociale onrust deed Rafsanjani ‐ die 

in 1993 slechts met een nipte meerderheid voor het tweede maal tot president was verkozen ‐ 

inzien dat de politieke verrechtsing weinig perspectief bood op een oplossing voor de prangende 

economische problemen.165 

Als gevolg van de wettelijke bepaling die voorschreef dat iemand slechts twee termijnen 

het ambt van president mocht bekleden, kwam  in 1997 een einde aan het  tijdperk Rafsanjani. 

Een jaar eerder tijdens de vijfde parlementsverkiezingen was er al een einde gekomen aan het 

overwicht  van  de  conservatieven.  Die  als  gevolg  van  de  populariteit  van  een  nieuwe  alliantie 

tussen de pragmatisten en de  linkse Servants of Construction partij veel van hun zetels hadden 

moeten opgeven. De nieuwe alliantie behaalde ook in de presidentsverkiezingen een succes met 

de  overtuigende  verkiezingszege  van  Mohammed  Khatami.  Dit  terwijl  de  Opperste  Leider 

Khameini  zich  openlijk  had  uitgesproken  voor  de  conservatieve  kandidaat,  Ali  Akbar  Nateq‐

Nouri. Met  de  overwinning  van  Khatami,  die  een  beleid  voorstond  van  grootschalige  liberale, 

juridische en economische hervormingen,  leek  Iran zich  in 1997 aan de vooravond te begeven 

van een radicale koerswijziging.166 

Onder het presidentschap van Khatami werd de allesbepalende staatscontrole op gebied 

van  de  pers  en  persoonlijke  vrijheden  (tijdelijk)  versoepeld.  Daarnaast  werd  na  de  eerdere 

bescheiden  pogingen  van  Rafsanjani  meer  serieuze  inspanning  verricht  om  de  diplomatieke 

relaties te verbeteren. Gesteund door de Opperste Leider, die tevens inzag dat de economische 

problemen  voor  een  deel  de  oorzaak waren  van  het  diplomatieke  isolement waarin  Iran  zich 

verkeerde,  werden  de  relaties  verbeterd  met  onder  meer  Saoedi‐Arabië  en  enkele  Europese 

staten.  Zoals  in  de  voorgaande  hoofdstukken  duidelijk  werd,  waren  de  pogingen  om  de 

betrekkingen  met  de  VS  te  herstellen  door  de  tegenstand  van  de  conservatieven  en  de  niet‐

coöperatieve Amerikaanse opstelling minder succesvol.167  

  Het  streven  om  meer  buitenlandse  investeerders  aan  te  trekken  mislukte  daarbij 

jammerlijk door de vele constitutionele restricties die werden verbonden aan het participeren 

van  buitenlandse  partijen  in  de  Iraanse  economie.  Ook  de  unilaterale  druk  van  de  VS  op 

westerse bedrijven die zich op de Iraanse markt begaven speelde een grote rol. Hoewel Khatami 

dit  probleem  trachtte  aan  te  pakken  door  een  vijfjarenplan  op  te  stellen  van  deregulering, 

privatisering en stimulering van export, kwam er door de enorme invloed van de conservatieven 

weinig van de hervormingen terecht. De  inzet van zowel Rafsanjani en Khatami om de Iraanse 

economie te hervormen leidden wel tot een bescheiden industrialisatie. Desalniettemin bleef de 

                                                             
165 Keddie, Modern Iran, 266‐267. 
166 Ibidem, 269‐270. 
167 Ibidem, 270‐272. 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economie,  door  het  ontbreken  van  een  exportmarkt,  gecentreerd  rond  de  olie‐industrie  en 

verdween het overgrote deel van het kapitaal in de groeiende vastgoedsector.168  

Khatami’s aangewende politieke koers zorgde echter al tijdens zijn periode als president 

voor een conservatieve terugslag. Onder leiding van de Raad van Hoeders en indirect gesteund 

door  Khameini  wisten  de  conservatieven  een  groot  aantal  van  de  liberale  hervormingen  te 

blokkeren  of  terug  te  draaien.  Deze  schijnbare  tegenstrijdigheid werd  tevens  duidelijk  op  het 

gebied van de versoepeling van de persvrijheid. Terwijl vele dissidenten zich gesteund voelden 

door  het  beleid  van  Khatami,  werden  vanuit  andere  overheidsorganen  vanaf  1998  tientallen 

politieke  en  intellectuele  dissidenten  vermoord.  Een  open  brief  aan  Khamenei  en  Khatami, 

waarin werd  gevraagd  om  een  onderzoek  naar  de  verantwoordelijken  achter  de  zogenoemde 

chain  murders,  leidde  opmerkelijk  genoeg  tot  de  veroordeling  van  enkele  hoge  ambtenaren 

binnen het Ministry of Intelligence and National Security. Ondanks deze schijnbare overwinning 

op de rogue elements binnen de Iraanse politiek, toonde het harde optreden tegen de studenten ‐ 

die  in  1999  het  uitgevaardigde  demonstratieverbod  massaal  leken  te  negeren  ‐  aan  dat  de 

hervormingen van Khatami als een serieuze bedreiging werden beschouwd voor het status‐quo. 

In  het  totaal werden  op  12  juli  1999  1.400  studenten  gearresteerd  en  raakten  velen  anderen 

gewond. Het harde optreden, dat door veel hervormingsgezinde  Iraniërs werd ervaren als het 

verraad van Khatami, betekende het definitieve einde voor de hoop op een werkelijke politieke 

verandering.169 

Wellicht  gevoed  door  de  populariteit  van  de  reformisten,  of  om  de  arrestatie  van  de 

linkse kandidaat voor het parlementaire voorzitterschap Abdollah Nuri te compenseren, werden 

echter  tegen  de  verwachting  in  slechts  een  minimaal  aantal  hervormingsgezinde  kandidaten 

voor de zesde parlementsverkiezingen afgekeurd. Het tweede door de alliantie van  links en de 

reformisten  overheerste  parlement  ‐  dat  in  2000 wederom met  een  ruime meerderheid werd 

verkozen ‐ wist desondanks weinig successen te boeken. Gesteund door Khamenei wist de Raad 

van Hoeders vrijwel alle gemaakte vorderingen op gebied van de persvrijheid terug te draaien 

en  werden  nieuwe  wetsvoorstellen  effectief  geblokkeerd.  Om  verdere  sociale  onrust  te 

voorkomen  werden  in  navolging  van  de  massale  arrestaties  van  journalisten,  studenten  en 

andere  hervormingsgezinden,  veel  politici  tot  lange  gevangenisstraffen  veroordeeld.  Met  de 

diskwalificatie  van  maar  liefst  2.000  hervormingsgezinde  kandidaten  in  2004  eindigde  de 

parlementaire dominantie van de links‐reformistische alliantie op een pijnlijke wijze.170 

De  wederopstanding  van  de  conservatieven,  die  een  jaar  na  de  parlementaire 

verkiezingen werd bekroond met de onverwachtse overwinning van de Mahmoud Ahmadinejad, 

                                                             
168 Keddie, Modern Iran, 273‐274. 
169 Ibidem, 275‐277. 
170 Ibidem, 277‐279. 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kon  echter  niet  in  haar  geheel  worden  toegeschreven  aan  de  ondemocratische  conservatieve 

elementen binnen de Iraanse politiek. De teleurstelling van een deel van bevolking vanwege het 

uitblijven  van  structurele  toekenningen  van  rechten was  aanzienlijk.  Toch was  een  groot  deel 

van gegroeid wantrouwen richting Khatami het gevolg van de wijze waarop hij het beleid van 

economische  hervormingen  had  trachten  in  te  vullen.  Hoewel  een  bescheiden  stijging  had 

plaatsgevonden  in  de  gemiddelde  levenstandaard  van  de  Iraniërs  werd  de  focus  op  privé‐

investeringen  en  de  onsuccesvolle  liberalisering,  waarbij  de  grootschalige  corruptie 

onvoldoende werd aangepakt, door de arme lagen van de bevolking ervaren als een déjà vu van 

de  ‘two cultures’  ten  tijden van sjah Mohammed Reza. Belangrijk hierbij was de macht van de 

zogeheten Bonyads. Deze semipublieke organisaties werden in de tijd van Mohammed Reza als 

liefdadigheidsorganisaties opgericht en bezitten tegenwoordig maar liefst dertig procent van de 

economie.  Omdat  de meer  dan  100  Bonyads‐organisaties  alleen  verantwoording  schuldig  zijn 

aan de Opperste Leider, vrijwel geen belasting betalen en enorme hoeveelheden financiële steun 

ontvangen, zijn ze verantwoordelijk voor een groot deel van de corruptie en machtsmisbruik in 

Iran.171 

 Ahmadinejad,  die  als  niet‐geestelijke  als  een  ‘man  van  het  gewone  volk’  werd  gezien, 

beloofde  juist  op  te  komen  voor  deze  thema’s  die  het  meest  speelden  bij  dit  deel  van  de 

bevolking: aanpak van corruptie en economische verbetering voor alle  lagen van de bevolking. 

De verleiding te vertrouwen op deze populistische beloftes, was in zekere zin te begrijpen door 

het  uitblijven  van  de  beloofde  privatisering.  Dit  wordt  meer  aannemelijk  wanneer  men  in 

ogenschouw  neemt  dat  familieleden  van  Rafsanjani  tot  de  rijksten  van  Iran  behoren  en  zelf 

meermalen werden beschuldigd van corruptie.172 

Naast zijn economische beloftes had Ahmadinejad zijn populariteit tevens te danken aan 

zijn tot de verbeelding sprekende retoriek jegens het Westen en Israël. Aangewakkerd door het 

internationale embargo, de militaire dreigementen van de VS en Israël en de Amerikaanse steun 

aan de tegenstanders van het regime, was de coöperatieve opstelling van Rafsanjani en Khatami 

richting  het Westen  voor  een  deel  van  de  bevolking  in  diskrediet  geraakt.  Daarnaast  was  de 

uiteindelijke verkiezing van de neoconservatieve ex‐burgemeester van Teheran voor een groot 

deel  het  gevolg  van  de  ondemocratische  maatregelen  van  de  Raad  van  Hoeders  jegens  de 

hervormingsgezinden.  Ook  telden  de  stemmen  van  de  duizenden  manschappen  van  de 

Revolutionaire Garde en de Basij zwaar.173 

                                                             
171 Hooglund, Twenty years of Islamic revolution, 26‐27 
172 Keddie, Modern Iran, 323‐329. 
173 Ibidem, 328‐329. 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 Als gevolg van zijn scherpe uitspraken betreffende het voortbestaan van de staat Israël174 

en  de  ontkenning  van  de  holocaust175,  brak  Ahmadinejad  in  een  korte  tijd  radicaal  met  de 

diplomatieke  koers  van  zijn  voorgangers.  Ook  aan  de  geleidelijke  verbetering  van  de 

persoonlijke rechten, kwam met de neoconservatieve president een einde. Hoewel N.R. Keddie 

in haar werk Modern Iran  stelt  dat de  verwachte  terugslag niet plaatsvond,  kan  er  anno 2008 

worden gesteld dat Iran onder Ahmadinejad in een fase is beland waarin de strikte islamitische 

kledingvoorschriften  en  de  openlijke  aanval  op  het  ‘cultuurimperialisme’  van  het  Westen 

vernieuwd hun  intrede hebben gedaan. Op het economisch vlak wist ook Ahmadinejad weinig 

van zijn beloftes waar te maken. Populistische maatregelen zoals de verhoging van subsidies op 

voedsel en benzine en zijn voorstellen om de lonen van arbeiders fors te verhogen, brachten de 

economie  weinig  goeds.  Gesteund  door  de  wereldwijde  stijging  van  de  olieprijzen  bleef  de 

Iraanse economie echter groeien, maar de explosieve groei van de inflatie en de werkeloosheid 

tonen  aan  dat  de  Iraanse  economie  verder  achteruit  gaat.  Als  gevolg  werd  Ahamadinejad  de 

afgelopen  jaren  meerdere  malen  aangevallen  op  zijn  economische  expertise.  Zo  stelde  de 

Minister  van  Economie,  Davoud  Danesh‐Jafari,  in  april  2008:  ‘During  my  time,  there  was  no 

positive attitude towards previous experiences or experienced people and there was no plan for 

the  future.[…] Most  of  the  scientific  economic  concepts  like  the  effect  of  liquidity  on  inflation 

were put in question.’176 

  Gesteld kan worden dat de totalitaire elementen binnen het systeem onder Ahmadinejad 

weer  aan  kracht  toenamen.  Criticasters  van  het  regime  werden  in  de  afgelopen  jaren  met 

vernieuwde  kracht  vervolgd.  Human  Rights  Watch  stelde  in  2007  dat  ‘[s]ince  President 

Ahmadinejad came to power, treatment of detainees has worsened in Evin prison as well as in 

[other]  detention  centers  […].  The  authorities  have  subjected  those  imprisoned  for  peaceful 

expression of political views to torture and ill‐treatment, including beatings, sleep depravation, 

                                                             
174 De ophef die er in Westen volgde na Ahmadinejads opmerkingen betreffende het voortbestaan van 

de staat Israël waren volgens vele het gevolg van een onjuiste vertaling. Zo verwees hij op 26 oktober 
2005 naar een uitspraak van Khomeini: ‘the regime occupying Jerusalem must vanish from the page of 
time.’ Hoewel hij hier doelde op het geweldloos verdwijnen van een regimes zoals de Sovjet‐Unie en het 
apartheidsregime van Zuid‐Afrika, werd het in de westerse media vertaald naar: ‘Israel must be wiped off 
the map.’ – J. Steele, ‘Lost in translation’, The Guardian 14/06/2006. 

175 Hoewel Ahmadinejad in betreffende toespraak op 14 december 2005 voornamelijk wees op de 
gevolgen van de Europese geschiedenis met de Joodse gemeenschap voor de Palestijnen, werd de 
volgende uitspraak ‐ ‘They have created a myth today that they call the massacre of Jews and they 
consider it a principle above God, religions and the prophets’ – uitgelegd als een eenduidige ontkenning 
van de holocaust. – ‘Holocaust comments spark outrage’, ‘Homepage BBC News’ 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_ east/4529198.stm laatste wijziging 14/09/2008, bezocht 
14/09/2008. 

176 ‘Ahmadinejad slammed by outgoing economy minister’, ‘Homepage AFP’ 
http://afp.google.com/article/ALeqM5jPjMFDWR5wix280l0R7irdv5THEg laatste wijziging 11/09/2008, 
bezocht 14/09/2008. 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and mock executions.’177 De aansterkende repressie van studenten leidde eind 2006 tot nieuwe 

studentenprotesten  waar  honderden  studenten  voor  het  eerst  het  vertrek  van  de  president 

eisten en death to the dictator scandeerden.178 

De  leuzen  van  de  studenten  deden  echter  bijna  vergeten  dat  Ahmadinejads’  macht 

binnen  het  politieke  systeem  slechts  gering  is.  Daarbij  zorgde  de  ineenstorting  van  de 

reformistische  alliantie  en  de  opkomst  van  Ahmadinejad  wederom  tot  een  vernieuwd 

schaakspel  tussen  de  verschillende  fracties.  Hoewel  de  nieuwe  president  als  lid  van  Islamic 

Society of Engineers formeel tot het conservatieve kamp behoort,  leverde zijn neoconservatieve 

populistische koers niet altijd de steun van het door de conservatieven gedomineerde parlement 

op. Exemplarisch hiervoor waren de herhaaldelijke afwijzingen van maar liefst drie kandidaten 

voor het ministerschap van olie in 2005.179  

De marginalisering  van  links  leidde  ertoe  dat  de  huidige  fractionele  strijd  zich  lijkt  te 

centreren rond de pragmatisten en de conservatieven. Hoewel de positie van de Opperste Leider 

in  dit  krachtenspel  schimmig  blijft  lijkt  Khamenei,  door  Rafsanjani’s macht  te  vergroten  door 

hem  in  oktober  2005  te  benoemen  als  voorzitter  van  de  Raad  van  Geschiktheid  en  Oordeel, 

ideologisch dichterbij de fractie van pragmatisten te staan.180 Op het gebied van de aanscherping 

van de  ‘zedelijke waarden’  lijkt Khamenei echter de president  te steunen; hetgeen blijkt uit de 

zegen die de Opperste Leider in 2007 uitsprak voor de gestarte campagne tegen de bad hijab.181 

Ook het nieuwe parlement dat  in 2008 aantrad, met wederom een conservatieve meerderheid, 

staat slechts gedeeld achter president Ahmadinejad. De recente berichtgeving rond de openlijke 

aanvallen van de conservatieve parlementaire voorzitter Ali Larijani op Ahmadinejad, als gevolg 

van de leugens van de minister van binnenlandse zaken die onterecht beweerde afgestudeerd te 

zijn  aan de prestigieuze Britse University of Oxford,  illustreert  de  voortgaande  strijd  tussen de 

fracties binnen de Iraanse politiek.182  

 ص

                                                             
177 ‘2007 World report ‐ Iran events of 2006’, ‘Homepage Human Rights Watch’ 

http://hrw.org/englishwr2k7/docs/2007/01/11/iran14703.htm laatste wijziging 13/09/2008, bezocht 
14/09/2008. 

178 N. Fathi, ‘Iran president facing revival of students’ ire’, ‘Homepage The New York Times’ 
http://www.nytimes.com/2006/12/21/world/middleeast/21iran.html laatste wijziging 14/09/2008, 
bezocht 14/09/2008. 

179 E. Blair, ‘Iran oil minister replaced, caretaker picked’, ‘Homepage Reuters’ 
http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSBLA26719820070812?pageNumber=1& 
virtualBrandChannel=0 laatste wijziging 14/09/2008, bezocht 14/09/2008. 

180 Keddie, Modern Iran, 329‐330. 
181 ‘They think they have right on their side’, The Economist 385 (2007) 47‐52. 
182 T. Erdbrink, ‘Ahmadinejad onder druk, valse Oxford‐bul van minister zoveelste probleem’,  

NRC Handelsblad 11/09/2008. 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Afsluitend is het van belang aandacht te besteden aan het groeiende verzet van een deel van de 

Iraanse ulama in de richting van de machthebbers. In tegenstelling tot de westerse perceptie van 

de  sjiitische  Iraanse  geestelijken,  toonde  het  voorgaande  hoofdstuk  al  aan  dat  Khomeini’s 

absolutistische  interpretatie  van  het  velayate  faqih  geen  opinie  is  die  door  de  gehele  ulama 

werd gedragen. Gedreven vanuit de gedachte dat een theologische uniformiteit van groot belang 

was  voor  het  voortbestaan  van  de  Islamitische  Republiek,  werden  vanaf  1979  verschillende 

ideologische tegenstanders binnen de ulama omgebracht. Bekende slachtoffers in het eerste jaar 

van de Revolutie waren de liberaal georiënteerde ayatollahs Taleghani en Motahhari.183 

  De  voor  het  sjiisme  unieke  centralisatie  van  de  politieke  macht  in  de  handen  van  de 

geestelijken bleef ook na de stichting van de  Islamitische Republiek een element dat voor veel 

van de ulama onaanvaardbaar was. Een niet onbelangrijk detail hierin was de ietwat arrogante 

toekenning van de titel ‘imam’ voor de Opperste Leider, wat volgens de orthodoxe leer volstrekt 

onaanvaardbaar  was,  aangezien  het  sjiisme  de  titel  enkel  toekende  aan  de  twaalf  heilige 

imams.184 Het  theologische  dispuut  verslechterde  nog  verder  door  de  gebeurtenissen  rond  de 

opvolging van Khomeini. Hoewel de  stichter  van de  Islamitische Republiek  al  vanaf de  vroege 

jaren  tachtig er geen geheim van had gemaakt dat grand ayatollah Hossein Ali Montazeri hem 

zou opvolgen, werd hij drie maanden voor het overlijden van Khomeini aan de kant geschoven. 

Ondanks  het  gegeven  dat  Montazeri  in  lijn  met  het  velayate  faqih  als  ‘grand  ayatollah’  de 

gewenste religieuze expertise bezat, was hij in diskrediet geraakt door zijn liberale denkbeelden. 

Zo  had  hij  bijvoorbeeld  opgeroepen  een  diepgaand  onderzoek  te  starten  naar  de  gemaakte 

fouten  van  het  regime.185 Het  waren  uiteindelijk  de  volgende  woorden,  gepubliceerd  in  de 

Iraanse krant Kayhan in 1989, waarmee hij zijn politieke noodlot definitief verzegelde:  ‘I agree 

with  a  new  generation  of  the  revolution  that  there  is  a  great  distance  between  what  we 

promised  and what we  achieved.  […]  Factionalism,  the denial  of  people’s  rights,  injustice,  and 

disregard  for  the  revolution’s  true  values  have  delivered  the  most  severe  blows  against  the 

revolution to date.’186 

Khomeini’s beslissing om  in de  laatste maanden van zijn  leven een grondwetswijziging 

door te voeren zodat de mogelijkheid werd gecreëerd om de voldoende gekwalificeerde grand 

ayatollahs  te  passeren  voor  Ali  Khamenei  ‐  die  op  het  moment  van  benoeming  nog  geen 

ayatollah was (laat staan grand ayatollah) ‐ leidde tot een diepe vertrouwensbreuk.187 Dat deze 

wrok  jegens de machthebbers tot aan de hoogste religieuze kringen van Qom doordrong werd 

                                                             
183 Keddie, Modern Iran, 245. 
184 Abrahamian, Khomeinism, 35. 
185 Keddie, Modern Iran, 260. 
186 G. Abdo en J. Lyons, Answering only to God, faith and freedom in twentyfirstcentury Iran  

(New York 2003) 137. 
187 Moslem, Factional politics, 83. 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duidelijk  in  1994,  toen  maar  liefst  vier  grand  ayatollahs  weigerden  in  te  stemmen  met  de 

benoeming van Khamenei als ‘grand ayatollah’.188 Over het algemeen kan er worden gesteld dat 

de  ‘geestelijke  ongehoorzaamheid’  in  de  post‐Khomeini  periode  gelijk  gepaard  ging  met  de 

burgerlijke onvrede. Zoals Keddie in haar werkt stelde is hierbij het gegeven dat veel ulama door 

de  bevolking  verantwoordelijk worden  gehouden  voor  de  situatie  in  het  land  een  belangrijke 

factor:  ‘Clerics  of  all  levels  are  reacting  to  a  growing  public  disaffection  that  is  increasingly 

reflected in hostility toward them, form the well‐known refusal of most taxi drivers to pick them 

up to the hostile reception they get if they speak at universities.’189 

Synchroon  met  de  collectieve  teleurstelling  in  de  politieke  wanprestaties  van  de 

geestelijke  politieke  elite  nam  aan  het  einde  van  de  tweede  regeerperiode  van  president 

Khatami ook de kritiek toe onder de ulama. Mede door de op grote schaal circulerende cassettes 

van  grand  ayatollah Montazeri,  die  na  de  aanstelling  van  Khamenei  in  Qom  onder  huisarrest 

werd  geplaatst,  durfden  steeds  meer  geestelijken  openlijk  uit  te  komen  voor  hun  politieke 

afkeuren.  Belangrijk  voor  deze  ontwikkeling was  de  invloedrijke  ‘vrijdagsgebedpredikant’  van 

Isfahan, ayatollah Taheri, die het regime publiekelijk aanviel in de vorm van een open brief aan 

het volk met vijfendertig aanklachten tegen de machthebbers.190  

Ook onder president Ahmadinejad blijft een deel van de geestelijken zich verzetten tegen 

de koers van de huidige regering. Montazeri, die zijn kritiek doorgaans richtte op het gebrek aan 

respect voor mensenrechten in Iran, viel de nieuwe neoconservatieve leider nu ook hard aan op 

zijn omstreden nucleaire beleid. In één van de seminaries in Qom stelde hij: ‘One has to deal with 

the  enemy with wisdom, not  provoke  it.  […] This  [provocation]  only  creates problems  for  the 

country.’191  

De  constante  aanwezigheid  van  een  mondig  en  kritisch  deel  van  de  Iraanse  ulama 

spreekt  de  perceptie  tegen  dat  de  Iraanse  theocratie  is  gebouwd  op  de  ultraorthodoxe 

fundamenten van de sjiitische Iraanse ‘kerk’. Ik durf dan ook te stellen dat de grote nadruk op de 

religieuze  interpretatie  binnen  het  Iraanse  sjiisme  juist  een  uiterst  flexibele  doctrine  heeft 

gecreëerd  welke  in  de  kern  haaks  staat  op  de  totalitaire  interpretatie  van  Khomeini.  Een 

voorbeeld  hiervan  is  de  liberale  interpretatie  van  grand  ayatollah  Yusef  Sane’i  die  zich  in 

verschillende  fatwas  uitsprak  vóór  de  rechten  van  vrouwen,  etnische  minderheden  en  tegen 

                                                             
188 ‘Leadership & legitimacy’, ‘Homepage the Iranian’ 

http://www.iranian.com/Opinion/Jan98/Behrooz/ laatste wijziging 15/09/2008, bezocht 16/09/2008. 
189 Keddie, Modern Iran, 311.  
190 S. Haeri, ‘Ayatollah Taheri offered carrot or stick by Ayatollah Khameneh’i’, ‘Homepage Iranian 

Press Service’ http://www.iran‐press‐service.com/articles_2002/Jul_2002/khamenehi_taheri_12702.htm 
laatste wijziging 12/09/2008, bezocht 16/09/2008. 

191 ‘Top dissident cleric slams Ahmadinejad’, ‘Homepage USA Today’ 
http://www.usatoday.com/news/world/2007‐01‐22‐iran_x.htm laatste wijziging 16/09/2008, bezocht 
16/09/2008. 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seksuele discriminatie.192 Ook de politieke praktijk kent voldoende voorbeelden van een tamelijk 

onorthodoxe  benadering  van  de  religieuze  regels;  zo  werd  in  september  2008  de  motie  om 

polygamie voor de man toe te staan zonder toestemming van de eerste vrouw afgewezen.193 Het 

mag  duidelijk  zijn  dat  de  traditie  van  religieuze  interpretatie  in  groot  contrast  staat  met  het 

opgelegde  status‐quo  binnen  de  huidige  politieke  situatie,  die  van  groot  belang  is  voor  het 

voortbestaan  van  de  Khomeini’s  heilstaat.  In  het  licht  van  de  centrale  vraagstelling  zal  deze 

botsing in het volgende hoofdstuk verder aan de orde komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
192 Keddie, Modern Iran, 310. 
193 H. Sykes, ‘Iran rejects easing polygamy law’, ‘Homepage BBC News’ 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7594997.stm laatste wijziging 16/09/2008, bezocht 
16/09/2008. 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5.  Theocratische Consistentie?  
 

The doors of ‘ijtihad’ in the Islamic state must always remain open, and so long as the difference 

remain within such perimeters, the revolution faces no danger.194 

R. Khomeini 
 
De politieke situatie in Iran is in vele aspecten van een dusdanige complexiteit dat het zich slecht 

leent voor snelle conclusies. Het is dit inzicht dat de verantwoordelijkheid schept elke vorm van 

stellingname betreffende de problemen die Iran omringen grondig a priori te contextualiseren. 

De  voorgaande  hoofdstukken,  waarin  achtereenvolgens  de  nadruk  lag  op  de  relatie  met  het 

Westen,  de  religieuze  context  en  de  politieke  praktijk  in  Iran,  hebben  de  Iraanse  politieke 

ontwikkelingen  in een historische kader geplaatst van  twee eeuwen. Het beeld dat er uit deze 

uiteenzetting  valt  te  abstraheren  toont  in  vele  opzichten  een ontwikkeling waarin het  huidige 

Iran een logische resultante lijkt te zijn.  

De stelling die oud CIA‐analist, Kenneth M. Polack, in zijn werk The Persian puzzle bezigt, 

zijnde dat de Islamitische Republiek zich op het ‘wrong path’ zou bevinden is dan ook moeilijk te 

ondersteunen, omdat het indirect impliceert dat Iran zich heeft afgewend van de ‘conventionele 

modernisering’.195 Een  andere  stelling  die  aan  de  hand  van  het  historische  perspectief  niet 

houdbaar blijkt  te  zijn,  is  het  standpunt dat  de  Islamitische Revolutie  van 1979 werd  gekaapt 

door  een  kleine  fundamentalistische  groep.  In  lijn  met  het  centrale  argument  van  historicus 

Abrahamian, had het gedachtegoed van Khomeini, ondanks het aartsconservatieve imago van de 

grand ayatollah  in het Westen, hoofdzakelijk een populistische grondtoon, waardoor het grote 

delen van de Iraanse bevolking wist aan te spreken. Door de ‘islam’ op een tweeledige wijze in te 

zetten  als  enerzijds  de  beschermer  van  de  armen  ‐  ‘[t]he  poor were  for  the  Prophet;  the  rich 

were against him’196 ‐ en anderzijds als de beschermer van het privébezit ‐ ‘[w]ealth is a gift from 

God’197 ‐ wist Khomeini  in tegenstelling tot de overige oppositiebewegingen het overgrote deel 

van de bevolking aan zich  te binden. Dat de Khomeinisten zich hiermee niet associeerden met 

het  islamitische  fundamentalisme  werd  bijvoorbeeld  duidelijk  aan  de  hand  van  de  volgende 

illustratieve woorden van politiek zwaargewicht ayatollah Kermani: ‘These traditionalist should 

be labelled reactionary for they want us to return to the age of the donkey.’198  

  Het  is  tevens  dit  populisme  dat  voor  een  groot  deel  de  oorzaak  is  van  de  interne 

problemen van de Islamitische Republiek. Het was in de kern gericht op de verwezenlijking van 

                                                             
194 Moslem, Factional politics, 77.  
195 K.M. Pollack, The Persian puzzle, the conflict between Iran and America (New York 2004) 375‐756. 
196 Abrahamian, Khomeinism, 31. 
197 Ibidem, 39. 
198 Ibidem, 16. 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de wensen van verschillende economische en sociale klassen. Hierdoor is, zoals dikwijls bij een 

populistisch  gemotiveerde  ideologie,  onvoldoende  rekening  gehouden  met  tegengestelde 

belangen van de klassen. Zo staat de bescherming van de belangen van de bazaaris de beloofde 

eerlijke  verdeling  van de  economische voorspoed blijvend  in de weg, waardoor de  toezegging 

om de ‘wheels of a healthy economy’199 te laten draaien nooit werd ingewilligd.  

 ص

Om de sterke invloed van het dialectische Verlichtingsdenken binnen de westerse beeldvorming 

te belichten, kwam in de inleiding van deze paper de these aan de orde die Fukuyama eind jaren 

tachtig  presenteerde.  Voor  de  centrale  vraagstelling  verdient  het  aandacht  terug  te  komen  op 

Fukuyama’s  stelling.  Ik  ben mij  er  ter  dege  van  bewust  dat  de  Amerikaanse  socioloog  in  zijn 

werk van 2006, America at the crossroads,  zijn  theorie van End of history and the last man  iets 

nuanceerde, maar  ik blijf  bij  de  stelling dat het naar mijn  inziens  een helder  voorbeeld  is  van 

(onbewust) breed gedragen westers Verlichtingsdenken. 

   Op  grond  van  de  theorie  van  Fukuyama  doorliep  de  historische  ontwikkeling  van  een 

staat  een  vast  causaal  evolutionair  lineair  pad,  waarin  de  universele  hunkering  naar  vrijheid 

uiteindelijk  zou  leiden  naar  de  staatsvorm  die  dit  het  beste  zou  waarborgen:  de  liberale 

democratie. Hoewel  een dergelijke  stelling  aan het  begin  van de  jaren negentig  plausibel mag 

hebben geklonken, was het feitelijk ook in de tijd van publicatie historisch gezien al onhoudbaar. 

De menselijke geschiedenis  is de  facto overladen met voorbeelden waarin, de door Fukuyama 

centraal  gestelde,  individuele waarden  van  vrijheid  vrijwillig werden  genegeerd  in  het  belang 

van  een  doel  dat  hoger  werd  geacht.  Gesteld  dat  het  Duitse  volk  in  de  jaren  dertig  slechts 

verlangde  naar  individuele  vrijheden,  hoe  kon  Adolf  Hitler  ongehinderd  als  een  democratisch 

gekozen leider deze waarden inperken? Gesteld dat Amerikanen werkelijk zoveel geven om hun 

individuele rechten, hoe kon George W. Bush in 2001 met een grote meerderheid van zowel de 

Senaat als het Huis van Afgevaardigden zijn USA Patriot Act doorvoeren?  

Hoewel  dergelijke  voorbeelden  kunnen  worden  gepareerd  met  tegenargumenten  ‐  de 

discrepantie  tussen  de  behoeftes  van  de  burger  en  die  van  de  politieke  machthebbers,  of  de 

gefaseerde  ontwikkeling  van  het  verlangen  naar  de  individuele  liberale  ‐  ligt  de  kern  bij  de 

onjuiste aanname van het begrip ‘vrijheid’ als een universele waarde. De theorie van Fukuyama 

legt daarmee een vorm van westers Verlichtingsdenken bloot dat met het koloniale verleden van 

de westerse wereld grenst aan een pijnlijke vorm van arrogantie. Een land dat een verleden kent 

van  inmenging  en  onderdrukking  van  externe  mogendheden  zal  het  begrip  ‘vrijheid’ 

hoogstwaarschijnlijk niet op een individuele wijze maar collectieve wijze invullen.  

                                                             
199 Abrahamian, Khomeinism, 37. 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Het gevolg van het denken in termen van Fukuyama’s these ‐ dat slechts één voorbeeld is 

van het westerse Verlichtingsdenken ‐ is dat politieke ontwikkelingen buiten de westerse wereld 

automatisch  vanuit  dit  dialectische  kader worden  geïnterpreteerd.  In  zekere  zin  verklaart  dit 

ook de focus op de gevolgen van de CIA‐coup van 1953 voor het democratische proces binnen de 

geschiedschrijving  in  het  Westen  over  Iran.  Het  gegeven  dat  de  populariteit  van  premier 

Mossadeq niet alleen het resultaat was van de democratische basis van zijn politieke autoriteit, 

maar ook het gevolg was van het  feit dat hij de eerste  Iraanse politicus was die na anderhalve 

eeuw  van  externe  inmenging  de  wereld  duidelijk  maakte  dat  het  eigendom  van  de  kostbare 

grondstoffen in Iraanse handen diende te liggen, blijft bijvoorbeeld dan ook vaak onderbelicht.  

Het  historisch  bewijs  dat  het  streven  naar  een  democratische  staatsvorm,  waarin  de 

individuele  rechten  gewaarborgd  zouden  zijn,  in  Iran  slechts werd  gedragen  door  een  dunne 

intellectuele  bovenlaag  werd  geleverd  door  beperkte  populariteit  van  National  Front.  Hieruit 

kan  de  conclusie  worden  getrokken  dat  de  diepe  wonden  die  de  politieke  en  economische 

inmenging  van  externe  mogendheden  het  begrip  vrijheid  hebben  doen  koppelen  aan  de 

sentimenten  van  anti‐imperialisme.  Ondanks  de  formele  soevereiniteit  van  Iran  onder  sjah 

Mohammed  Reza,  had  de  groeiende  kloof  tussen  de  op  het  Westen  georiënteerde  stedelijke 

bovenlaag en traditioneel georiënteerde klassen, gecombineerd met de oneerlijke verdeling van 

de enorme  inkomsten van de door het Westen gedomineerde  Iraanse olie‐industrie,  een groot 

deel van de bevolking de conclusie doen trekken dat alle problemen waren terug te leiden naar 

de aanhoudende uitbuiting van Iran door het Westen. Hiermee groeide het anti‐imperialisme uit 

tot de drijvende kracht achter de oppositionele ontwikkeling die in 1979 tot een climax kwam. 

Het  is  dan  ook  niet  verwonderlijk  dat  naast  de  religieuze  verzetsbewegingen  het  de  linkse 

organisaties  waren  die  met  de  anti‐imperialistische  ideologie  van  het  socialisme  een  relatief 

grote  aanhang wisten  te  vergaren.  Aansluitend  bij  het  beschreven  populistische  karakter  van 

Khomeini’s  theorie,  was  het  echter  enkel  Khomeini  die  rekening  leek  te  houden  met  de 

achterliggende motieven van de anti‐imperialistische sentimenten bij de verschillende klassen. 

Dit  in  tegenstelling  tot  de  Tudeh‐partij  die met  een  seculiere  socialistische  ideologie  nooit  de 

steun van de bazaaris‐klasse kreeg. 

Het inzicht dat de primaire basis van de Islamitische Republiek Iran niet wordt gevormd 

door islamitische fundamentalisme, maar juist door het historische gegroeide anti‐imperialisme, 

is  een  gegeven  dat  onvoldoende  wordt  beseft  in  de  westerse  wereld.  In  een  tijd  waarin  het 

diepgewortelde  conflict  tussen  Iran  en  VS  vaak  wordt  teruggebracht  tot  enkel  het 

hoogoplopende dispuut  rond het  Iraanse  kernprogramma,  biedt  het  bovenstaande perspectief 

van diepgeworteld historisch onbegrip een interessante en verrijkende invalshoek.  

  Het debat rond de nucleaire ambities van Teheran wordt in grote mate beheerst door de 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enorme angst die er in het Westen bestaat voor het toekomstbeeld van een nucleair bewapend 

Iran. Mede door de schijnbare dreigende woorden van Ahmadinejad in de richting van Israël (zie 

voetnoot 175)  lijkt hierbij het beeld  te  zijn gecreëerd dat het politieke streven naar  ‘nucleaire 

technologie’  een persoonlijke ambitie  is  van de  Iraanse president.  In werkelijkheid werden de 

eerste stappen van het nucleaire beleid met medewerking van de VS reeds door sjah Mohammed 

Reza gezet. Daarbij is de invloed van de president op het nucleaire beleid beperkt, aangezien de 

exclusieve autoriteit voor de nucleaire koers in de handen ligt van de Opperste Leider. Iran dat 

al  vanaf  1958  lid  is  van  het  Internationale  Atoomenergie  Agentschap  (IAEA)  ondertekende  in 

2003 het additional protocol, waarmee inspecteurs van IAEA ongevraagd op elke plek en op elke 

tijd inspecties konden uitvoeren.200 Net als in geval van de VS laat de inwerkingtreding van het 

ondertekende protocol nog op zich wachten, waardoor in het Westen de vraag rijst wat Iran te 

verbergen  heeft.  Zowel  de  beleidskeuze  van  het  Westen  wat  betreft  de  nucleaire  Iraanse 

kwestie, als hoe de westerse media zich nog enkel lijkt de concentreren op de vraag met welke 

strategie  Iran  het  meest  efficiënt  kan  worden  weerhouden  een  atoomwapen  te  ontwikkelen, 

spreken van een enorm gebrek aan historische inzicht aan westerse zijde. 

  In  lijn met de procedures van de  IAEA, vroeg de  Islamitische Republiek  Iran  in 1982 om 

assistentie  en  middelen  van  de  kernmogendheden  om  de  opbouw  van  eigen  nucleaire 

energievoorziening voort te zetten. Hoewel de westerse statengemeenschap in de tijden van de 

sjah het nog volstrekt  vanzelfsprekend vond dat  Iran haar noble fuel  niet wenste  te  verspillen 

aan  dagelijkse  energiebehoefte,  sloeg  de  bereidheid  tot medewerking  na  de  revolutie  radicaal 

om. Henry Kissinger, die als Secretary of State (1973‐1977) nog verantwoordelijk was voor de 

nauwe  nucleaire  samenwerking  met  Iran,  stelde  nu:  ‘For  a  major  oil  producer  such  as  Iran, 

nuclear  energy  is  a  wasteful  use  of  resources.’201 Hoewel  de  IAEA  Iran  had  toegezegd  te 

assisteren trok het  ‘onafhankelijke’ agentschap zich na druk van de VS een jaar later terug. Het 

voorval leek het startsein te zijn van een gericht beleid van de VS om door middel van soft power 

landen  af  te  laten  zien  van  hun  nucleaire  samenwerking  met  Iran.  Met  uitzondering  van  de 

Russische  toezeggingen bij de bouw van de centrale  in Busherh,  staakten zowel Argentinië als 

China na unilaterale druk van de VS de nucleaire samenwerking met Iran. 

  Toen de overkoepelde oppositieorganisatie in ballingschap NRCI in 2002 het nieuws naar 

buiten bracht dat Iran in het geheim op twee plaatsen werkte aan nucleaire faciliteiten, raakte de 
                                                             
200‘List of IAEA member states’, ‘Homepage IAEA’ 

http://www.iaea.org/About/Policy/MemberStates/index.html laatste wijziging 20/09/2008, bezocht 
23/09/2008. 

‘Safeguards and verification’, ‘Homepage IAEA’ 
http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/sg_protocol.html laatste wijziging 20/09/2008, bezocht 
23/09/2008. 

201 D. Linzer, ‘Past arguments don't square with current Iran policy’,  
Washington post 27/03/2005, p. 15. 



78 | P a g i n a  
 

internationale  twist  rond  het  Iraanse  kernprogramma  in  een  stroomversnelling.  Ondanks  dat 

Iran volgens het nonproliferatieverdrag (NPT) het  recht had haar eigen nucleaire materiaal  te 

verrijken, toonde Iran zich bereidwillig door met Groot‐Brittannië, Frankrijk en Duitsland (EU3) 

zich met de totstandkoming van de Paris Agreement  toe te  leggen op een tijdelijke stop op zijn 

verrijkingsprogramma. Dit werd nog eens onderstreept met de ondertekening van het additional 

protocol.  De  diplomatieke  resultaten werden  echter  verspeeld  toen  de  EU‐3  Iran  verzocht  de 

verrijking permanent te stoppen. President Ahmadinejad, die op dat moment slechts twee dagen 

president  was,  zag  in  het  Europese  verzoek  een  rechtstreekse  schending  van  de  eerder 

gemaakte afspraken en stelde:  ‘We won't hold talks with anyone about the right of  the Iranian 

nation  to  enrich  uranium.’202 Toen  de  Iraanse  kwestie  op  4  februari  2006 werd  overgedragen 

aan de VN‐veiligheidsraad, was de vernedering vanuit Iraans perspectief compleet en trok Iran 

zich  terug  van  elke  vorm  van  medewerking  buiten  het  non‐proliferatieverdrag.  Ondanks  de 

dreigende  taal  van George W. Bush die opwierp dat  ‘there must be  consequences’203 indien  er 

verrijking plaatsvond in Iran, verklaarde Ahmadinejad op 7 april 2007 dat er 3.000 centrifuges 

voor de verrijking van uranium werkzaam waren.204  

  Ondanks het onlangs verschenen rapport205 van de IAEA dat erop wees dat er geen directe 

aanwijzingen zijn voor de ontwikkeling van nucleair materiaal voor militaire doeleinden en de 

Opperste Leider Khamenei vreemd genoeg zelfs een  fatwa206 uitriep tegen het bezit en gebruik 

van nucleaire wapens, lijkt de westerse retoriek zich vast te houden aan het angstbeeld van een 

nucleair bewapend Iran. Het doemscenario lijkt aan te sluiten op geschetste toekomstbeeld van 

Pollack die in het werk The Persian puzzle stelt: ‘[…] once in possession of them they might come 

to see them as enabling offensive actions and act in a more reckless fashion than in the past.’207 

Een  meer  extremer  voorbeeld  hiervan  is  het  rapport  van  de  pro‐Israëlische  denktank  JCPA 

waarin werd gesteld:  ‘[…]  there  is  no  reason why  Iran  cannot deploy  a  future  Iranian nuclear 

weapon […] in order to carry out Ahmadinejad’s threat to wipe Israel off the map.’208  

  Hoewel  zelfs  ex‐IAEA‐directeur  Hans  Blix  in  oktober  van  dit  jaar  nog  openlijk  zijn 

vraagtekens plaatste bij het nut van de voorzetting van het IAEA‐onderzoek in Iran, is de vraag 

                                                             
    202 ‘Iran rebuffs request to suspend enrichment’, ‘Homepage USA today’ 

http://www.usatoday.com/news/world/2006‐04‐13‐iran‐nuclear_x.htm laatste wijziging 20/09/2008, 
bezocht 23/09/2008. 

    203 D. Linzer, ‘Iran defies deadline on nuclear program’, The Washington Post 01/09/2006, p. 1. 
    204 K. Knip, ‘Iran heeft minder gebluft dan werd gedacht’, NRC Handelsblad 24/05/2007, p. 5. 

       205 ‘Implementation of the NPT safeguards agreement and relevant provisions of security council 
resolutions 1737 (2006), 1747 (2007) and 1803 (2008) in the Islamic Republic of Iran’, IAEA Board of 
governors GOV/2008/38 (15/09/2008), p. 5. 

    206 ‘Leader’s fatwa forbids nukes’, Iran Daily 11/08/2005, p. 1. 
    207 K.M. Pollack, The Persian puzzle, 385‐386. 

            208 J. Teitelbaum, What Iranian leaders really say about doing away with Israel, a refutation of the 
campaign to excuse Ahmadinejad’s incitement to genocide (Jerusalem 2008) 13. 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of Iran wel of niet uit is op de vervaardiging van een atoomwapen mijn inziens in het licht van de 

centrale  vraagstelling  van  onderschikt  belang.209 Ook  als  Iran  uit  zou  zijn  op  de  vervaardiging 

van  een  atoomwapen  blijft  immers  de  vraag  open  staan  hoe  er  een  coöperatieve  relatie  kan 

worden opgebouwd met Teheran. De moeizame diplomatieke relatie met het Westen, met hierin 

de focus op het nucleaire geschil, vormt echter een essentieel onderdeel voor het vraagstuk van 

de persistentie van het theocratische regime. Vanuit een Iraans perspectief lijkt de wijze waarop 

het Westen is omgegaan met de nucleaire ambities van Islamitische Republiek in veel opzichten 

te beantwoorden aan anti‐imperialistisch sentiment. Geheel in strijd met het basisrecht van het 

non‐proliferatieverdrag – ‘[…] nuclear technology […] should be available for peaceful purposes 

to all Parties  to  the Treaty, whether nuclear‐weapon or non‐nuclear‐weapon States.’210 – werd 

Iran vanaf de Revolutie onder aanvoering van de VS op alle mogelijke manieren tegengewerkt. 

Terwijl staten in de regio als Pakistan en Israël in staat waren een nucleaire militaire capaciteit 

te  ontwikkelen was het  nieuws dat  Iran  aan  twee nieuwe  centrales werkte,  die  zij  volgens de 

internationale regels in de aanbouwfase nog niet verplicht waren openbaar te maken, voldoende 

reden  voor  het  Westen  om  serieuze  stappen  te  nemen  om  Iran  te  weerhouden  een 

verrijkingscapaciteit te ontwikkelen. Om dit af te dwingen werden er in totaal drie VN‐resoluties 

aangenomen waarin Iran onder een internationale economisch sanctieregime kwam te vallen.  

  Terwijl  Iran hunkert naar een gelijkwaardige diplomatieke bejegening,  lijkt het  erop dat 

het wantrouwen in de rationaliteit van de Iraanse politici de westerse wereld heeft doen kiezen 

voor een onevenredige behandeling van Iran. Zoals de onderhandelingen met Groot‐Brittannië, 

Duitsland en Frankrijk hebben aangetoond, kan Iran indien er voor een open diplomatieke weg 

wordt gekozen, zich bereidwillig opstellen. De huidige aanpak waarbij er wordt getracht Iran te 

weerhouden  van  elke  vorm  van  verrijking  door middel  van  strenge  economische  sancties,  zal 

hoogstwaarschijnlijk  niet  voor  oplossing  kunnen  zorgen  vanuit  het  simpele  gegeven  dat  de 

Iraanse politiek vanuit haar  grondwaarden nooit  zal  buigen voor  een afgedwongen aantasting 

van de nationale soevereiniteit. Zoals president in juli 2008 stelde: ‘[We] will not retreat one iota 

in the face of oppressing powers.’211  

  In tegenspraak met de stelling dat met een diplomatieke koers het gevaar van een nucleair 

Iran wordt  onderschat,  lijkt  juist met  de  harde  politieke  koers  van  de  VS  het  risico  voor  een 

verdere escalatie toe te nemen. Hiermee vormen de internationale spanningen rond het Iraanse 
                                                             
    209 C. Roelants, ‘Iran verrijkt en blijft verrijken, er is geen reden om kernwapens te ontwikkelen, zegt 

ambassadeur Soltanieh’, NRC Handelsblad 06/10/2008, p. 5. 
210 ‘The treaty of the non‐prolifiration of nuclear wapons’, ‘Homepage department for disarmament 

affairs, United Nations’ http://disarmament2.un.org/wmd/npt/npttext.html laatste wijziging 
23/09/2008, bezocht 24/09/2008. 

211 ‘Iran vows no nuclear concessions’, ‘Homepage BBC news’ 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7520854.stm laatste wijziging 24/09/2008, bezocht 
24/09/2008. 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nucleaire  beleid  een  duidelijk  voorbeeld  van  het westerse  onvermogen  zich  in  te  leven  in  de 

ware motieven van de Iraanse machthebbers. Als gevolg lijken de politieke stappen jegens Iran 

enkel te appelleren aan de historische littekens van het westerse optreden in Iran.  

 ص

In  2006  maakte  het  Amerikaanse  State  Department  bekend  dat  het  75  miljoen  dollar  zou 

reserveren  om middels  radio‐uitzendingen  en  het  contact met  Iraanse  studenten  de  promotie 

van democratie  in Iran te ondersteunen.212 Dergelijke plannen getuigen niet alleen ‐  in  lijn met 

het besproken gedachtegoed van Fukuyama ‐ van een diepgeworteld utopische denken, tevens 

spreekt  uit  deze  aanpak  de  suggestie  dat  Iran  kan  worden  betiteld  als  een  zogeheten  fragile 

state.  Ondanks  dat  het  evident  is  dat  de  Islamitische Republiek  voor  grote  interne  en  externe 

uitdagingen  staat,  toonde  de  afgelopen  negenentwintig  jaar  in  geen  geval  het  beeld  van  een 

wankel regime dat ten val kan worden gebracht door propaganda van de ‘grote satan’. Voor de 

vraag naar de persistentie van het Iraanse regime op de langere termijn ligt het antwoord naar 

mijn  inziens  verscholen  in  het  vermogen  oplossingen  aan  te  dragen  voor  de  economische  en 

politieke knelpunten. Of in simpele termen: zit Iran politiek op slot? Om zo dicht mogelijk bij het 

correcte antwoord op deze vraag te komen, biedt een vergelijking met China naar mijn inziens 

een verhelderend inzicht. 

Net  als  Iran  kende  China  een  geschiedenis  van  machtige  wereldrijken,  maar 

desintegreerde  het  Chinese  rijk  in  de  negentiende  eeuw  in  een  rap  tempo. Als  gevolg  van het 

zwakke centrale bestuur werd China’s soevereiniteit, net als Iran, steeds verder aangetast door 

de westerse mogendheden, ten gevolge van grootschalige economische concessies gedaan door 

de  verzwakte machthebbers.  Ondanks  de  groeiende  invloed  van  het Westen  in  beide  landen, 

werd China net als Iran formeel niet gekolonialiseerd. Als gevolg groeide de druk op de regering 

van China om het land economisch te hervormen, om zo de nationale soevereiniteit weer in ere 

te  kunnen  herstellen.  Enkele  decennia  voor  de  democratische  ontwikkelingen  in  Iran,  onder 

premier Mossadeq in de jaren vijftig, experimenteerde ook China, onder leiding van de Chinese 

president  Sun  Yat‐Sen  met  een  westers  staatsbestel. 213  De  nationalistische  politieke 

machthebbers waren echter in beide landen niet in staat te brengen wat Iran en China werkelijk 

nodig  leken  te  hebben:  centralisatie  en  stabiliteit.  Het  zouden  uiteindelijk  de  totalitaire 

heerschappijen  van  Mao  Zedong  en  Mohammed  Reza  zijn,  die  na  een  anderhalve  eeuw  van 

tribale  desintegratie  de  landen  weer  een  sterke  en machtige  regering  zou  bezorgen.  Voor  de 

                                                             
212 D. Shelby, ‘State Department wants $75 million to promote democracy in Iran’, ‘Homepage 

America.gov’ http://www.america.gov/st/washfile‐english/2006/February/20060215170735ndyblehs2. 
477664e‐02.html laatste wijziging 24/09/2008, bezocht 24/09/2008. 

213 E.E. Noise, Modern China, a history (Londen 1986) 30‐46. 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economische problemen daarentegen wisten de regimes in zowel China als Iran geen structurele 

oplossingen aan te dragen. 

In  China,  waar  de  economie  door  een  rampzalig  socialistische  koers  tot  een  absoluut 

dieptepunt  was  gekomen,  kwam  met  de  dood  van  de  Grote  Roerganger  in  1976  een 

revolutionaire  beleidswijziging  om  de  economische  problemen  het  hoofd  te  bieden.  Onder 

leiding van de nieuwe leider Deng Xiaoping werd door speciaal aangewezen stedelijke zones te 

openen voor de internationale handel en buitenlandse investeerders, radicaal gebroken met het 

desastreuze protectionistische beleid van Mao. Om de machtsbasis van de communistische partij 

met  de  nieuwe  economische  koers  niet  in  gevaar  te  brengen  nam Deng  tevens  de  belangrijke 

stap om de snel groeiende groep nieuwe rijken toegang te verlenen tot een lidmaatschap van de 

Chinese  Communistische  Partij.  Deze  strategische  ‘inwijding’  in  de  voorheen  gesloten  kringen 

van de macht  bleek  historisch  gezien  een beslissing  van  essentieel  belang. De nieuw ontstane 

economische bovenklasse brachten  een  gevaar  voor  een  geleidelijke  groei  naar  verlangen  van 

politieke macht met zich mee. Dit werd effectief bestreden door de nieuwe economische klasse 

als partner van het systeem in te weiden.214  

Tegenover de  reeks  van overeenkomsten  in de ontwikkeling  van de  twee  staten  is  het 

duidelijk dat er een groot aantal verschillen bestaan. Hoewel de centralisatiepolitiek van Mao en 

de Iraanse sjah Mohammed Reza een grote gelijkenissen vertonen, is het vanuit een comparatief 

oogpunt  interessanter  de  vergelijking  te  trekken  tussen  de  Volksrepubliek  China  en  de 

Islamitische  Republiek  Iran.  De  machtsovername  van  zowel  Mao  als  Khomeini  kan  worden 

gekarakteriseerd als een revolutionaire tegenreactie op de externe aantasting van de nationale 

zelfbeschikking. In een poging een definitief einde te maken aan de invloed van Westen brachten 

de  anti‐imperialistische  regimes  in  beide  landen  een  naar  binnen  gekeerd  protectionistisch 

systeem voort. Met de val van de Sovjet‐Unie in 1991 was de gedachte ontstaan dat de totalitaire 

socialistische  staatsvorm  onhervormbaar  was,  toch  toonde  China  aan  dat  het  wel  degelijk  in 

staat was economische liberalisatie door te voeren zonder de politieke autoritarisme in gevaar 

te  brengen.  Voor  het  voortbestaan  van  het  Iraanse  systeem,  dat  net  als  Chinese  regime  haar 

opkomst  had  te  danken  aan  de  breed  gedragen  anti‐imperialistische  sentimenten  onder  de 

bevolking, staat de vraag centraal of Iran in staat is uit het protectionistisch keurslijf te stappen 

en de noodzakelijke economische liberalisaties door te voeren zonder de politieke stabiliteit  in 

gevaar  te  brengen.  Het  fundamentele  verschil  met  de  Chinese  ontwikkeling  is  echter  de 

verregaande  klassenstrijd,  die  plaatsvond  onder  de  heerschappij  van Mao, waardoor  in  China 

oude  economische  bovenklassen  vrijwel  geheel  verdwenen.215 Dit  in  groot  contrast  met  de 

                                                             
214 M.E. Marti, China and the legacy of Deng Xiaoping (Dulles 2002) 7‐17. 
215 Y. Nu, The economy of communist China, an introduction (Londen 1965) 97‐102. 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installatie  van  de  Islamitische  Republiek  Iran,  dat  juist  zorgde  voor  een  herstel  van  de  oude 

economische bovenklasse, de bazaaris. Het wel of niet slagen van de Iraanse politiek om op de 

groeiende economische problemen  te anticiperen met verregaande hervormingen,  zal  staan of 

vallen met de beantwoording van de vraag of het systeem in staat is de macht van de traditionele 

handelaarklasse te breken. 

Voordat  we  voortborduren  op  deze  elementaire  vraag  is  van  belang  om  naast  de 

politieke en economische knelpunten aandacht te besteden aan de successen van het beleid van 

de  Islamitische Republiek.  In  tegenstelling  tot het desastreuze  landbouw‐ en plattelandsbeleid 

van  Mohammed  Reza,  werden  op  dit  vlak  na  1979  structurele  resultaten  geboekt.  Hoewel 

grootschalige  landhervormingen uitbleven, werd door middel van de Reconstruction Jihad, met 

de  aanleg  van  infrastructuur  en  irrigatie  en  de  introductie  van  elektriciteit  de  levenstandaard 

van  de  plattelandsbevolking  wezenlijk  verbeterd.  Ook  op  het  gebied  van  volksgezondheid 

werden  in  de  Islamitische  Republiek  indrukwekkende  resultaten  geboekt.  Hoewel  voor  de 

Revolutie grote delen van de bevolking geen toegang hadden tot gezondheidszorg, slaagden de 

nieuwe machthebbers de basis gezondheidszorg toegankelijk te maken voor de hele bevolking, 

waarmee niet alleen de dramatisch hoge kindersterfte drastisch werd verlaagd maar tevens de 

gemiddelde levensverwachting met meer dan vijftien jaar steeg (52,5 jaar in 1970216 tegen 70,5 

jaar in 2008217).218  

Een  laatste  publieke  domein  waarin  na  1979  grote  stappen  werden  gezet  was  het 

onderwijs.  Met  een  grootschalig  financieringsbeleid  werd  het  onderwijs,  door  middel  van  de 

bouw van scholen in afgelegen en arme stedelijke gebieden, toegankelijk voor het overgrote deel 

van de bevolking. Ook het niveau van de universiteiten behoort  tegenwoordig, nadat  zij na de 

revolutie als gevolg van de vermeende ‘antirevolutionaire elementen’ drie jaar werden gesloten, 

weer tot de beste van het Midden‐Oosten. Dat het niveau van met name technische studies ook 

internationaal  op  een  hoog  niveau  is  komen  te  liggen  bewijzen  het  grote  aantal  Iraanse 

studenten  die  erin  slagen  prestigieuze PhD‐plaatsen  aan  de  Amerikaanse  topuniversiteiten  te 

verkrijgen. Zo stelde het Amerikaanse magazine Newsweek  in augustus 2008:  ‘Iranian students 

are  developing  an  international  reputation  as  science  superstars.’219 Een  ander  aspect  van  het 

succesvolle Iraanse onderwijsbeleid, dat vanuit westers perspectief wellicht opzien baart, zijn de 

                                                             
216 ‘Iran: life expectancy at birth’, ‘Homepage Globalis’ 

http://globalis.gvu.unu.edu/indicator_detail.cfm?IndicatorID=18&Country=IR laatste wijziging 
24/09/2008, bezocht 25/09/2008. 

217 ‘Field listing ‐ life expectancy at birth’, ‘Homepage CIA factbook’ 
https://www.cia.gov/library/publications/ the‐world‐factbook/fields/2102.html laatste wijziging 
25/09/2008, bezocht 25/09/2008. 

218 Keddie, Modern Iran, 285‐288. 
219 A. Molavi, ‘The star students of the Islamic Republic, forget Harvard ‐ one of the world's best 

undergraduate colleges is in Iran’, Newsweek (2008). 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gevolgen voor de positie van de vrouw. Niet alleen groeide de geletterdheid van vrouwen naar 

een niveau dat vergelijkbaar  is met dat van Turkije  (70,4%  in 2002220),  tevens namen  Iraanse 

vrouwen in de afgelopen jaren gemiddeld meer dan de helft van het aantal collegeplaatsen in op 

de vele universiteiten die Iran rijk is (>100). Op de natuurkunde faculteit van de universiteit van 

Azad  liep  dit  percentage  in  2003  zelfs  op  tot  zeventig  procent;  ‘a  statistic which would make 

many  universities  in  the West  proud’,  zoals  de  correspondent  van  de  BBC,  Frances  Harrison, 

terecht toegaf.221  

Zoals  Keddie  met  recht  aanmerkt  is  ‘Iran  since  the  revolution  a  prime  example  of  a 

country  whose  political  and  social  policies  had  unforeseen  consequences,  some  of  them 

undesired  by  those  who  initiated  the  policies.’ 222  De  successen  op  het  gebied  van  de 

volksgezondheid,  gesteund  door  beleid  van  geboortestimulering  ten  tijden  van  de  oorlog met 

Irak (>3%), heeft de Iraanse bevolking exponentieel doen toenemen. Als gevolg heeft Iran op dit 

moment een demografische samenstelling waarbij de overgrote meerderheid van de bevolking 

onder  de  dertig  is  (67%).223 Deze  postrevolutionaire  generaties  die  minder  affiniteit  lijken  te 

hebben met de verworvenheden van 1979 lijken de sociale cohesie in Iran steeds verder op de 

proef te stellen. De daarbij slechte economische situatie waar vooral de goedopgeleide jongeren 

het  slachtoffer  van  worden  ‐  met  werkloosheid  die  in  de  leeftijdsgroep  tussen  15  en  24  jaar 

boven de  twintig procent  ligt224 ‐ gekoppeld aan de aanscherping van de morele gedragsregels 

onder president Ahmadinejad, hebben het vertrouwen in de overheid binnen deze groep verder 

doen dalen. Het blijft echter moeilijk het wantrouwen onder de Iraanse jeugd werkelijk in kaart 

te brengen door de afwezigheid van betrouwbaar opinieonderzoek. Zo werden  in 2002, nadat 

peilingen  aangaven  dat  94  procent  van  de  bevolking  politieke  hervormingen  noodzakelijk 

achten,  grote  aantallen  opinieonderzoekers  gearresteerd. 225  Ondanks  de  twijfels  over  de 

authenticiteit van de legaal uitgevoerde opinieonderzoeken in Iran, zal ik er één noemen. In de 
                                                             
220 ‘Field Listing ‐ Literacy’, ‘Homepage CIA factbook’ https://www.cia.gov/library/publications/the‐

world‐factbook/fields/2103.html laatste wijziging 25/09/2008, bezocht 25/09/2008. 
221 F. Harrison, ‘Women graduates challenge Iran’, ‘Homepage BBC news’ 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5359672.stm laatste wijziging 25/09/2008, bezocht 
25/09/2008. 

222 Keddie, Modern Iran, 285‐288. 
223 Na de periode van de Irak‐Iran Oorlog waarin de bevolkingsgroei met gemiddeld 3,15% toenam, 

wist de regering vanaf de jaren ’90 een einde te maken aan de exponentiële groei door een succesvol 
beleid van geboortebeperking, waarna de bevolking van 2000 tot 2005 nog maar met 0,97% groeide. 
Niettemin kan er gesteld worden dat Iran bevolking de afgelopen eeuw extreem toenam; van een aantal 
van 10 miljoen in 1900 naar bijna 66 miljoen in 2008. – ‘Iran (Islamic Republic of) demographic profile’, 
‘Homepage United Nations population division’ http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp laatste wijziging 
20/09/2007, bezocht 26/09/2008. 

‘Iran’, ‘Homepage CIA factbook’ https://www.cia.gov/library/publications/the‐world‐
factbook/geos/ir.html laatste wijziging 26/09/2008, bezocht 26/09/2008. 

224 ‘Iranian labor stats’, ‘Homepage Nationmaster’ http://www.nationmaster.com/country/ir‐
iran/lab‐labor laatste wijziging 26/09/2008, bezocht 26/09/2008.  

225 Keddie, Modern Iran, 281. 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peiling die werd uitgevoerd in 2007 door de Iran Students Opinion Survey Centre werd niet alleen 

het  cijfer  vier  toegekend  voor  het  gehele  overheidsbeleid,  tevens  kwam  naar  voren  dat  de 

economie en het gebrek aan vrijheid de belangrijkste thema’s van de onvrede waren.226 Dit beeld 

lijkt  aan  te  sluiten bij de onvrede die voornamelijk wordt ervaren door de  jonge meerderheid 

van  de  bevolking.  Een  harder  bewijs  hiervoor  is  de  enorme  immigratie  van  hoogopgeleide 

Iraniërs naar het Westen (braindrain).227 

In  de  Volkskrant  van  31  maart  2008  stelde  journalist  Rob  Vreeken:  ‘Iran  is  als  een 

snelkookpan,  binnen  borrelt  en  bruist  een  steeds  volwassener  wordende  samenleving.  Maar 

daarbovenop zit het zware deksel van een autoritair,  theocratisch regime. Ooit, spoedig, zou  je 

zeggen, moet dat [sic] deksel eraf vliegen’.228 Hoewel Vreeken hoogstwaarschijnlijk terecht wijst 

op  het  groeiende  verzet  onder  de  jeugd  tegen  de  totalitaire  theocratische  elementen  van  het 

regime,  getuigd  de  focus  op  het  verlangen  naar  meer  vrijheid  onder  de  jeugd  ook  op  een 

onderschatting van het economische element. De crux van de interne problemen in Iran wordt 

gevormd door het vertoonde politieke onvermogen om de economische problemen bij de wortel 

aan  te  pakken.  Het  diepgewortelde  probleem  wordt  juist  door  het  groeiende  protest  van  de 

jeugd blootgelegd, omdat het dit deel van de bevolking  is dat heeft kunnen profiteren van een 

socialer  beleid  op  gebied  van  onderwijs  en  volksgezondheid,  maar  nu  massaal  stuit  op 

economische  barrières  die  veroorzaakt  zijn  door  de  historische machtsbasis  van  de  staat:  de 

bazaaris‐ulama alliantie.  

 ص

Het complexe politieke systeem van Iran heeft in haar bestaan bewezen voldoende stabiliteit te 

generen. Dat dit evenwicht voor een deel in stand werd gehouden door de harde repressie van 

dissidenten  is  echter  een  onmiskenbaar  feit.  Als  gevolg  van  het  internationale  isolement, 

waardoor het land zich weinig hoeft aan te trekken van internationale kritiek op de schendingen 

van  mensenrechten,  lijkt  de  toekomst  op  dit  vlak  weinig  verbetering  te  brengen.  Hoewel 

mensenrechtenactivisten zoals Shirin Ebadi op dit gebied bescheiden successen hebben behaald, 

moet  gesteld  worden  dat  de  belangen  voor  de  politieke  machthebbers  te  groot  zijn  om  de 

teugels op de korte termijn werkelijk te laten vieren. 

De  uitgevoerde  repressie,  met  als  gevolg  een  voortgaande  schending  van  

mensenrechten,  dreigt  het  sociale  draagvlak  van  het  theocratische  staatsbestel  aan  te  tasten. 

Niettemin  vormt  het  een  essentieel  onderdeel  van  het  politieke  systeem  van  Khomeini. 
                                                             
226 T. Erdbrink, ‘Opinieonderzoek’, ‘Homepage onze man in Teheran’ 

http://onzemaninteheran.com/?p=226 laatste wijziging 16/10/2008, bezocht 16/10/2008. 
227 W. J. Carrington en E. Detragiache ‘How extensive is the brain drain?’,  

Finance & Development 36 (1999). 
228 Vreeken, R., ‘Hoor hoe Iran kraakt; reportage een zelfbewuste natie’, De Volkskrant          

21/03/2008, p. 38‐39. 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Khomeini’s  perceptie  van  het  velayate  faqih  gaat  immers  uit  van  de  gedachte  dat  de  mens 

gediend is bij een totalitair toezicht van de hoogste religieuze autoriteit; of zoals Khomeini het 

verwoordde: ‘It is not permissible […] that God should leave men, His creatures without a leader 

and guide, for He knows well that they depend on the existence of such a person for their own 

survival  and  perpetuation.’229 Vanuit  de  ideologische  theorie  kan  gesteld worden  dat  de  twee 

Opperste  Leiders  van  Iran, Khomeini  en Khamenei,  hun primaire  taak  van  ‘[s]upervision  over 

the proper execution […]’230 dan ook gepast hebben uitgevoerd.  

Het  gevolg  is  echter  dat  de  afschaffing  van  de  lange  monarchistische  traditie  niet  het 

einde  inluidde  van  de  ‘politiestaat  Iran’;  zolang  de  ulama  een  superviserende  rol  wordt 

toebedeeld zal de repressie door organisaties als de volksmilitie Basij en Revolutionaire Garde 

een onmiskenbaar onderdeel blijven van de staat  Iran. Zonder het  totalitarisme  te  relativeren, 

spreekt  de  voortzetting  van  het  totalitaire  systeem  het  beeld  tegen  dat  Iran  na  1979  in 

dictatoriaal proces kwam waarbij de Opperste Leider  langzaam maar zeker de absolute macht 

naar zich toe wist te trekken. Vanaf de publicatie van Islamitisch bestuur vormden de totalitaire 

elementen altijd een niet te verhullen onderdeel van Khomeini’s theorie. Dit staat niet in de weg 

dat  Khomeini  voldoende  politiek  talent  bezat  om  in  de  aanloop  van  de  revolutie  dit  aspect 

zorgvuldig te vermijden in zijn toespraken tot het Iraanse volk.  

  In  dit  opzicht  kan  de  benoeming  van  Khamenei  als  de  grootste  crisis  van  de  Iraanse 

theocratie worden beschouwd, omdat de aanstelling in tegenspraak was met de oorspronkelijk 

ideologische basis voor de toekenning van de absolute macht aan de leider. Deze aantasting van 

de  authenticiteit  van  het  systeem  liet  zich  beste  uittekenen  door  het  groeiende  verzet  ten 

aanzien  van  het  regime  onder  de  Iraanse  ulama  na  de  benoeming  van  Khamenei.  Hoewel  de 

verdeeldheid een gevaar zal blijven vormen voor  ideologische basis van de Iraanse staat, moet 

niet  worden  vergeten  dat  het  verzet  rond  de  benoeming  van  Khamenei  in  zekere  zin  een 

wederzijdse  religieuze  twist  blootlegde  die  van  oudsher  al  aanwezig  was  binnen  het  Iraans 

sjiisme. Gezien vanuit deze  traditie  zal dit de  staat niet direct ondermijnen. Daarbij moet men 

niet vergeten dat de weerstand van een deel van de ulama tegen de Khomeinisten is gebaseerd 

op een ontkenning van de absolute interpretatie van het velayate faqih. Zij zullen zich daarom 

ook principieel blijven afwenden van wereldse zaken. 

De superviserende rol van de Opperste Leider komt het beste naar voren op het gebied 

van  de  fractiepolitiek.  Ondanks  het  gegeven  dat  de  fractietegenstellingen  na  de  dood  van 

Khomeini  in 1989 verder  aanscherpten, wist Khamenei  tevens door  een  soms  subtiel  dan wel 

                                                             
229 Khomeini, Islam and revolution, 52. 
230 Art. 110, ‘Islamic Republic of Iran constitution’, ‘Homepage Iranonline’, 

http://www.iranonline.com/iran/iran‐info/Government/constitution.html laatste wijziging 01/10/2008, 
bezocht 01/10/2008. 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openlijk beleid van  ‘verdeel‐en‐heers’  een relatief evenwicht  te behouden binnen het politieke 

systeem.  De  subtiele  steunbetuigingen  van  Khamenei  aan  het  adres  van  Rafsanjani  kunnen 

hierbij in de lijn worden gezien van een terugkerende relatieve bijstand van de Opperste Leider 

voor de onderliggende fractie. In de periode onder Khomeini zagen we dit door de steun aan de 

linkse  fractie  en  in de periode van Khamenei  aan de  steun voor de  conservatieven  tijdens het 

overgewicht van de reformisten, die na de conservatieve machtsverschuiving in 2005 verschoof 

naar de pragmatische fractie. 

 Dit relatief goed functionerend systeem, van een democratische staat onder toezicht van 

autoritaire overheidsorganen, heeft voor de cruciale eigenschap voor het voortbestaan van een 

politiek  stelsel  ‐  het  vermogen  flexibel  en  adequaat  te  handelen  naar  de  veranderde 

omstandigheden ‐ een geschakeerd beeld opgeleverd. Enerzijds kan gesteld worden dat op vele 

beleidsterreinen, zoals de buitenlandse betrekkingen, er bij tijd en wijlen een pragmatisch beleid 

werd gevoerd. Zo kan het intrekken van de door Khomeini uitgesproken fatwa over de Engelse 

schrijver Salman Rushdie door Khamenei worden gezien als een bewuste keuze om door middel 

van een poging tot imagoverbetering de diplomatieke betrekkingen met de rest van de wereld te 

verbeteren. Een recenter voorbeeld was de coöperatieve opstelling van Iran in 2003 door zowel 

het additional protocol  te ondertekenen als het verrijkingsprogramma tijdelijk  te stoppen. Ook 

op  het  juridische  terrein  zijn  in  de  voorgaande  hoofdstukken  verschillende  voorbeelden 

aangedragen  van  de  plooibaarheid  van  sjiitische  politieke  ideologie.  Ondanks  het  gegeven  dat 

een  substantiële  verbetering  van de mensenrechten  geen  reële  optie  zal  zijn,  zorgt  de  traditie 

van het  ijtihad dat de dogma’s van het islamitische wetstelsel altijd zullen worden getoetst aan 

de  hand  van  hedendaagse  omstandigheden.  Dit  verklaart  bijvoorbeeld  de  onorthodoxe 

toekenning  van het  recht  van  een  vrouw om een  echtscheiding  aan  te  vragen  indien  een man 

zich misdraagt.231 

Anderzijds  heeft  het  politieke  systeem,  door  de  voordurende  inmenging  van  de 

theocratische autoriteiten, een bestel gecreëerd dat voornamelijk  is gericht op het behoud van 

het politieke status‐quo. Dit lijkt deels het gevolg te zijn van het ingrijpen van de Opperste Leider 

wanneer  een  politieke  fractie  te  veel macht  naar  zich  dreigt  te  trekken, maar  vooral  is  het  te 

herleiden naar de sociaaleconomische achtergrond van de politieke elite van Iran. Als gevolg van 

de eerder besproken populistische talenten van Khomeini werd de kaart van anti‐imperialisme 

tweeledig  ingezet,  waardoor  hij  zowel  de  economische  onderklassen  als  de  traditionele 

handelsklasse  aan  zich wist  te  binden. Om de  alliantie  tussen de ulama  en de bazaaris  niet  in 

gevaar  te  brengen  was  het  systeem  voor  de  korte  termijn  gebaat  bij  een  bevriezing  van  de 

                                                             
231 Keddie, Modern Iran, 292‐293. 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protectionistische  economische  regelgeving,  waarbij  het  overgrote  deel  van  het  economische 

bezit in nationale handen blijft.  

Voor de  langer termijn  is het duidelijk geworden dat het onvermogen van het politieke 

systeem  om  door  deze  status‐quo  heen  te  breken  Iran  met  immense  problemen  heeft 

opgezadeld, waardoor het een deel van de revolutionaire beloftes nooit heeft kunnen inlossen. 

Khomeini’s toezegging dat het ‘[t]he duty of the clergy is to liberate the hungry from the cluthes 

of  the  rich’232 bleek  door  de  onvoorwaardelijke  steun  aan  de  bazaaris  simpelweg  onmogelijk. 

Door  de  demografische  ontwikkeling  aangevuld  met  de  prestaties  op  het  gebied  van 

volksgezondheid en scholing  lijkt dit probleem nu extra precair, doordat de arbeidsmarkt niet 

lijkt mee te groeien met de 900.000 nieuwe arbeidskrachten die elk jaar de arbeidsmarkt binnen 

treden.  

Enkel  door  een  vergaande  herstructurering  van  de  economie  kan  een  begin  worden 

gemaakt  aan  het  oplossen  van  de  enorme  problemen,  zoals  de  inflatie  en  werkeloosheid.  De 

huidige  structuur  die  de  Iraanse  economie  al  decennia  teistert  waarbij  maar  liefst  zeventig 

procent van de economie in directe handen van de staat is en dertig in handen van de Bonyads, 

heeft  in  grote  mate  bijgedragen  aan  de  ondoorzichtigheid  en  inefficiëntie.  Daarbij  zijn  de 

economische problemen te herleiden tot de zogeheten problematiek van een rentier state: Door 

de  groeiende  inkomsten  van de  export  van  fossiele  brandstoffen  is  de  opbouw van  een brede 

nationale  industrie  nooit  volledig  tot  wasdom  gekomen.  Daarbij  kent  de  nationale 

belastinginning grote tekortkomingen. Dit is vooral duidelijk bij de Bonyads die ondanks dat ze 

verantwoordelijk zijn voor een substantieel deel van de economie geen belasting betalen.233 Dat 

het enorme staatsbezit in de cruciale sectoren van de economie ‐ ‘[t]he state sector is to include 

all  large‐scale  and  mother  industries’  –  tot  een  pijnlijke  inefficiëntie  heeft  geleid  kwam  het 

duidelijkst  naar  voren  met  het  nieuws  dat  het  olierijke  Iran  nog  maar  aan  de  helft  van  de 

binnenlandse vraag naar benzine kan voldoen en het overige deel importeert.234  

De  constitutionele  economische machtsbasis  van de  staat  en de Bonyads hebben grote 

schade  toegebracht  aan  het  investeringsklimaat  van  Iran.  Voor  een  land  met  een  groeiende 

werkeloosheid  onder  de  geschoolde  jonge  meerderheid  van  de  bevolking  is  het  echter  van 

essentieel belang om zich los te weken uit de oliegecentreerde economie. Hoewel het belang van 

liberalisering binnen de Iraanse politiek al jaren wordt erkend lijken de economische belangen 
                                                             
232 Abrahamian, Khomeinism, 31. 
233 A. Bakhtiar, ‘Ahmadinejad's achilles heel: the Iranian economy’, ‘Homepage Payvand Iran news’ 

http://www.payvand.com/news/07/jan/1295.html laatste wijziging 01/10/2008, bezocht 01/10/2008.  
234 ‘Iran, Islamic Republic of: Statistics’, ‘Homepage IEA’ 

http://www.iea.org/Textbase/stats/countryresults.asp?COUNTRY_CODE=IR&Submit=Submit laatste 
wijziging 01/10/2008, bezocht 01/10/2008. 

‘Iran calls halt to petrol imports’, ‘Homepage BBC news’ 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/5109788.stm laatste wijziging 01/10/2008, bezocht 01/10/2008. 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van de bazaaris binnen de conservatieve fractie de doorslag te geven, waardoor de  ingediende 

wetsvoorstellen tot dusver zorgvuldig worden getorpedeerd.235 Hiermee kan worden gesteld dat 

Iran het slachtoffer  is geworden van de populistische retoriek van haar grondlegger Khomeini. 

Het  land  is  economisch  op  slot  komen  te  zitten,  doordat  er  werd  vastgehouden  aan  het 

vertegenwoordigen  van  de  tegengestelde  belangen  van  verschillende  sociaaleconomische 

klassen.  

Het  uitblijven  van  een  reductie  van  de  inkomensongelijkheid236,  ondanks  de  groei  van  de 

opbrengsten van de export van olie (57 miljard dollar in 2007)237, deed ook Khamenei inzien dat 

de niet ingeloste beloftes aan de armere klassen een gevaar waren voor de sociale samenhang. 

Daarom verklaarde hij in 2006: ‘Because of the class gap that has remained from former regime, 

now our country needs economic  justice more than anything. […] the state should decrease  its 

interferences in economy.’238 De herhaalde verzoeken van de Opperste Leider, om vaart te zetten 

achter  de  privatisering,  leidden  met  het  in  2005  gelanceerde  economische  vijfjarenplan  tot 

bescheiden  resultaten.  Hoewel  de  Privatization  Organization  of  Iran  op  haar  website  trots 

pronkt  met  de  privatisering  van  maar  liefst  dertig  procent  in  2007  is  de  werkelijkheid 

weerbarstiger.239 Gesteund  door  het  populistische  beleid  van  Ahmadinejad  lijkt  het  huidige 

privatiseringsbeleid  zich  voornamelijk  te  richten  op  de  verkoop  van  een  beperkt  percentage 

aandelen  aan  de  werknemers  van  de  bedrijven,  de  zogeheten  justice  shares.240 De  geplande 

volledige privatisering  van  staatsbedrijven  in  cruciale  economische  sectoren  zoals  de  energie‐ 

en  banksector  verloopt  echter  een  stuk moeizamer.  Niettemin werden  ook  hier  de  afgelopen 

jaren  voor  de  eerste  maal  ‐  na  twee  decennia  waarin  elke  maatregel  tot  privatisering  werd 

geblokkeerd door de  conservatieve  fractie  ‐  stappen voorwaarts  gezet. Van groot  ideologische 

belang  is hierbij de  toestemming voor buitenlandse  investeerders om in  Iraanse bedrijven een 

meerderheidsbelang  te  nemen  (zolang  het  aandeel  van  buitenlandse  bedrijven  in  de  gehele 

sector maar niet boven de 35% komt).241 

 ص
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Bakhtiar, ‘Ahmadinejad's 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Uit onderzoek is gebleken dat 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– D. Salehi‐Isfahani, Revolution and 
redistribution in Iran: poverty and inequality 25 years later (Virginia 2006) 15. 

237 ‘OPEC oil export revenues’, ‘Homepage IEA’ 
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/OPEC_Revenues/Factsheet.html laatste wijziging 02/10/2008, 
bezocht 02/10/2008. 

238 Bakhtiar, ‘Ahmadinejad's Achilles heel: the Iranian economy’. 
239 ‘Proceeds of Iran privatization, during 1991/92‐2006/07’, ‘Homepage Iranian privatization 

organisation’ http://www.en.ipo.ir/index.aspx?siteid=83&pageid=343 laatste wijziging 30/09/2008, 
bezocht 02/10/2008. 

240 ‘Iran daily 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privatization policy of government’, The Financial Times 05/09/2008. 
241 N. Habibi, ‘Iran's privatization effort’, The International 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Tribune 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Ik  heb  mij  met  betrekking  tot  de  westerse  beeldvorming  ten  aanzien  van  Iran  verschillende 

keren afgezet tegen het westerse Verlichtingsdenken. Hoewel ik mij hier keer tegen de gedachte 

dat de geschiedenis is te vangen in een universeel evolutionair kader, wil dit niet zeggen dat een 

staat als Iran zich niet in een overgangsfase kan bevinden. Belangrijk hierbij is het inzicht dat de 

economische problemen de resultante zijn van een ideologisch probleem. Zoals ik al stelde is de 

door Khomeini gecreëerde ideologie, waarin zowel de economische belangen van de boven‐ als 

onderklasse werden behartigd, met aanbreken van de eenentwintigste eeuw een doodlopende 

weg gebleken. 

  Het besef binnen de  Iraanse politiek  is alom aanwezig dat het gebrek aan economische 

concurrentie aan de basis ligt van de meest prangende economische problemen, zoals de inflatie, 

de groeiende werkeloosheid, de corruptie en de gebrekkige opbouw van een eigen industrie. De 

economische  belangen  van  de  politieke  elite  en  monopolistische  invloed  van  economische 

organisaties zoals de 100 Bonyads‐organisaties zorgen er echter voor dat deze overgang in een 

extreem langzaam tempo verloopt. Daarbij blijft Iran in zekere zin het slachtoffer van zijn eigen 

fossiele  rijkdom  waardoor  de  staat  voor  haar  eigen  inkomsten  maar  in  beperkte  mate 

afhankelijk is van een gezondere, meer diverse, economie. Toch moet worden geconstateerd dat 

Iran de afgelopen  jaren voorzichtig de  eerste  stappen heeft  gezet om zich  los  te maken uit de 

verstikkende staatsgeleide economie.  

Deze  voorzichtige  ontwikkeling  zal  grote  gevolgen  hebben  voor  de  politieke  en 

ideologische  structuur  van  de  Islamitische  Republiek  en  hiermee  voor  de  vraag  naar  de 

‘houdbaarheid’ van het theocratische politieke systeem. Vooropgesteld is het moeilijk iets zinnig 

te  zeggen  over  het  maatschappelijk  draagvlak  onder  de  Iraanse  bevolking  voor  het  regime, 

omdat  betrouwbaar  opinieonderzoek  ontbreekt  en  de  Iraniërs  die  in  het Westen  woonachtig 

niet zozeer representatief zijn voor de gehele bevolking. Toch kan gesteld worden dat, ondanks 

serieuze bedreigingen zoals de ontevredenheid onder een groot deel van het jonge deel van de 

bevolking en groeiende verzet onder een belangrijk deel  van de ulama, de kans nihil  is dat  er 

binnen korte  termijn een revolutionair einde zal komen aan het huidige regime. Dit  is deels  te 

verklaren  op  basis  van  de  belangrijke  successen  op  gebied  van  educatie  en  volksgezondheid. 

Tevens zal het, zoals Keddie in haar werk stelt, een gevolg zijn van het huidig heersende gevoel 

onder Iraniërs dat zij enige invloed hebben op de politieke besluitvorming.242 Daarbij zou ik mij 

willen aansluiten bij Shirin Ebadi die in haar bekroonde werk beweert dat het immens bloedige 

verleden van Iran na de Revolutie veel dissidenten weerhoudt werkelijk te wapens op te pakken: 

                                                             
242 Keddie, Modern Iran, 341. 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‘Many are ready to go to prison or risk their lives for their dissent, but I don’t see Iran today as a 

country where people are ready to pick up weapons against their government.’243 

In  tegenstelling  tot  de  uitsluiting  van  het  scenario  van  een  revolutionaire 

machtswisseling, zal de geleidelijk economische herstructurering wel op de  lange termijn voor 

een evolutionaire overgang gaan zorgen  in  Iran. Een dieper besef  van de wetenschap dat  Iran 

zich in een overgangsperiode begeeft, creëert voor het Westen een verantwoordelijkheid die tot 

nu  toe  naar  mijn  inziens  onvoldoende  wordt  beseft.  Omdat,  zoals  ik  al  eerder  aangaf,  de 

economische problemen een indirect gevolg zijn van Khomeini’s politieke invulling van de anti‐

imperialistische  sentimenten  van  het  prerevolutionaire  Iran,  zal  de  relatie  met  het 

‘imperialistische’ Westen van groot belang zijn voor de uiteindelijke uitkomst van de langzaam 

voltrekkende  hervormingen,  waarbij  de  positie  van  de  bazaaris  langzaam  maar  zeker  onder 

druk zal komen te staan.  

In het  al  verschillende keren aangehaalde werk van Shirin Ebadi,  Iran awakening,  stelt 

deze Iraanse advocate dat  ‘[…] the West must keep Iran’s human rights record in the spotlight, 

for  the  Islamic  system  has  shown  itself  to  be  sensitive  to  such  criticism.’244 Ondanks  dat  een 

dergelijke  opstelling  een  zekere  sympathie  verdient  vanuit  een  humanitair  perspectief,  houdt 

het  naar mijn  inziens  onvoldoende  rekening met  de  ideologische wortels  van  de  Islamitische 

Republiek Iran, waardoor het de vraag is of er enig resultaat zal worden bereikt met een focus 

op de respect voor mensenrechten in Iran. Om terug te komen naar mijn centrale stelling moet 

er in de interstatelijke omgang met Iran in grote mate rekening worden gehouden met de anti‐

imperialistische  grondbeginselen van de  staat. Omdat  in Teheran wordt  gehandeld  vanuit  een 

perspectief  waarin  Iran  als  het  grote  slachtoffer  wordt  beschouwd  van  het  imperialistische 

Westen, zal de Islamitische Republiek de komende decennia bijzonder gevoelig blijven voor een 

onevenredige bejegening vanuit het Westen. Het opvoeren van de druk voor een verbetering van 

de situatie van de mensenrechten zal, als gevolg van de willekeur van een dergelijke beleid ten 

aanzien van de overige staten in de regio, enkel worden ervaren als een nieuwe poging van het 

Westen om in de interne zaken van Iran te interveniëren.  

Dat  deze  gevoeligheid  niet  alleen  de  Iraanse  politieke  machthebbers  vreemd  is  werd 

bijvoorbeeld duidelijk tijdens het bezoek van president Ahmadinejad aan de Verenigde Staten in 

september  2007.  De  beledigende  woorden  waarmee  Ahmadinejad  tijdens  zijn  controversiële 

reis  naar  het  VN  hoofdkwartier  in  New  York  op  de Columbia University  door  Lee  C.  Bollinger 

werd geïntroduceerd ‐  'Mr. President, you exhibit all  the signs of a petty and cruel dictator’ en 

                                                             
243 Ebadi, Iran awakening, 214. 
244 Ibidem, 215. 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‘[y]ou  are  either  brazenly  provocative  or  astonishingly  uneducated.’245 –  zorgde  in  Iran  voor 

grote verontwaardiging. Dat deze gevoelens boven de fractiepolitiek uitstegen werd ondermeer 

duidelijk  door  de  schriftelijke  reactie  van  Rafsanjani  in  Tehran  Times,  waar  hij  verklaarde: 

‘Those who insulted Iranians would certainly suffer  its repercussions.’246 Het voorbeeld van de 

collectieve  verontwaardiging  die  in  Iran  ontstond,  na  de  onredelijke  bejegening  van  de 

president,  vormt  een  duidelijk  voorbeeld  van  de  gevolgen  van  het  diepgewortelde  anti‐

imperialisme, waardoor een (schijnbare) aanval van de ‘gemeenschappelijke’ vijand het Iraanse 

bevolking plots verenigd.  

Uit de wijze waarop het Westen de afgelopen decennia is omgegaan met Iran omtrent de 

nucleaire  kwestie  kan  enkel worden  geconcludeerd  dat  er  onvoldoende  rekening  is  gehouden 

met het sociologische proces waarbij een externe dreiging de sociale eenheid in Iran verstrekt. 

Ondanks  de  anti‐imperialistische  grondbeginselen,  bestaan  er  voldoende  bewijzen  dat,  indien 

Iran op een volwaardige diplomatieke wijze wordt bejegend, de machthebbers van Iran bereid 

zijn concessies te doen. Een duidelijk argument voor deze stelling zijn de onderhandelingen met 

Groot‐Brittannië, Duitsland en Frankrijk in 2003 rond het Iraanse nucleaire programma. Hoewel 

Iran  in deze  fase  theoretisch nog niet het non‐proliferatieverdrag overtrad,  stemde de  Iraanse 

nucleair onderhandelaar Hassan Rowhani  in met de tijdelijke opschorting van de verrijking en 

voortijdige ondertekening van het additional protocol.  

Alle bescheiden stappen naar een herstel  van de diplomatieke  relaties met het Westen 

van  Rafsanjani  en  Khatami  ten  spijt,  werd  ten  aanzien  van  Iran  vanaf  president  Clinton  het 

beleid  van  containment  vanuit  Washington  verder  aangescherpt.  Centraal  hierbij  staat  de 

koppelingsstrategie  (linkage), waarbij  de VS niet wenst  te onderhandelen met  Iran voordat  er 

een  einde  komt  aan  de  steun  aan  het  internationaal  terrorisme,  de  tegenwerkingen  in  het 

Palestijns‐Israëlische  vredesproces  en  een  permanente  stop  op  de  ontwikkeling  van  nucleaire 

faciliteiten.247 Om Iran verder onder druk te zetten werd de zogeheten IranLibya Sanction Act in 

1996  aangenomen,  waarmee  er  een  praktisch  einde  kwam  aan  de  handel  met  de  VS.  Onder 

president  George  W.  Bush  werd  het  ‘containment‐beleid’  nog  verder  aangescherpt  door  niet 

alleen de VN  te bewegen een  sanctieregime  in  te  stellen, maar  tevens de unilaterale druk met 

succes op te voeren op niet‐Amerikaanse bedrijven om hun activiteiten te staken in Iran. Met het 

‘linkage‐beleid’  werd  de  deur  tot  een  geleidelijk  herstel  van  de  diplomatiek  banden  hard 

dichtgeslagen en werden daarmee de Iraanse imperialistische littekens opnieuw opengereten.  

                                                             
245 H. Cooper, ‘Ahmadinejad, at Columbia, parries and puzzles’, The New York Times  

25/09/2007, p. 1. 
246 ‘Insulting president proves U.S. frustration: Rafsanjani’, Tehran Times 27/09/2007, p. 1. 
247 Keddie, Modern Iran, 265‐268. 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Het  risico  voor de belangen voor  zowel het Westen als  Iran die  er met deze vorm van 

beleid wordt  genomen  zijn  naar mijn  inziens  enorm.  Zoals  Ebadi  in  haar werkt  deels  terecht 

stelt: ‘The lack of honest exchange remains a dangerous habit for both countries. It has led both 

to sustain traumas singular  in their modern history:  the 1953 CIA overthrown of a democratic 

government  in  Iran  and,  its  delayed  response,  the  1979  hostage  siege  of  the  U.S.  embassy  in 

Tehran.  […] despite  this  fraught  record,  the  two  countries  persist  in  behaving  as  though  their 

fates are not intertwines, as though they can muffle each other out and feel no ramifications.’248 

Hoewel er vanuit Washington onder minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice in 2006 

stappen  werden  gezet  voor  een  onderhandelingsronde  met  de  Iran,  merkt  de  specialist  op 

gebied van de relaties tussen de VS en Iran, R. Takeyh, in zijn laatste werk, Hidden Iran, correct 

op dat dergelijke diplomatieke initiatieven zo gefocust waren op één onderwerp waardoor geen 

ruimte  werd  geboden  voor  de  opbouw  van  een  constructieve  diplomatieke  relatie:  ‘Any 

diplomacy  with  a  change  of  meaningful  success  has  to  be  broad  enough  to  take  into 

consideration both American and Iranian grievances.’249 

Ondanks  het  feit  dat  enkele  neoconservatieve  Amerikaanse  en  Israëlische  denktanks, 

zoals  het  Saban Center  for Middle East Policy  of  het  Jerusalem Center  for Public Affairs, blijven 

wijzen op het belang van absolute  indamming van het kwaad dat  Iran heet,  lijken de mislukte 

neoconservatieve kruistochten naar Irak (en in zekere zin ook in Afghanistan) vele hebben doen 

inzien  dat  de  grand  bargain  de  enige  overgebleven  strategie  is  ten  aanzien  van  Iran.  Het 

toonaangevende weekblad over de internationale betrekkingen, The Economist, stelde al in 2005 

met de hoopgevende  titel  ‘Give diplomacy a  change’ dat  slechts de diplomatieke weg  Iran  zou 

kunnen  doen  afzien  van  uraniumverrijking.250 Met  een  nucleaire  kwestie  die  in  Iran  collectief 

wordt beschouwd als een nieuwe  imperialistische aanval van de VS zal ook een grand bargain 

echter  weinig  verandering  brengen  voor  dit  Iraanse  symbool  van  zelfbeschikking.  Het  bewijs 

hiervoor werd geleverd door de afwijzing van het Amerikaanse voorstel om onderhandelingen 

‘anytime,  anywhere’  te  starten  over  ‘anything’  op  voorwaarde  dat  de  verrijking  (permanent) 

werd opgeschort. Dit deed ook de redactie van The Economist  inzien dat onderhandelingen op 

basis  van  onredelijke  voorwaarden  misschien  toch  niet  de  juiste  strategie  was:  ‘Strangely 

enough, the best way to put pressure on Iran's rulers now is for America to drop that rider.’251 

 ص

                                                             
248 Ebadi, Iran awakening, 213. 
249 R. Takeyh, Hidden Iran, paradox and power in the Islamic Republic (New York 2006) 221. 
250 ‘A grand bargain with the great Satan’, The Economist 374 (2005) 12‐13. 
251 ‘Has Iran won?’, The Economist (2008). 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De opbouw van een coöperatieve diplomatieke relatie met Iran is voor zowel het Westen als Iran 

van onschatbare waarde. Als geopolitieke grootmacht met één van ‘s werelds rijkste bodems aan 

fossiele brandstoffen deelt de staat een groot aantal van haar belangen met die van de westerse 

wereld.  De  steun  die  in  het  verleden  aan  de  Afghaanse  Noordelijke  Alliantie  werd  geleverd 

vanuit Teheran, geeft aan dat ook Iran niet gebaat is bij een wederopstanding van soennitische 

fundamentalisme  in haar buurland. Maar ook  in het  geval  van  Irak,  is  Iran niet  gebaat bij  een 

verdere desintegratie van de voormalige aartsvijand. Hoewel de steun die van Iran uitgaat naar 

de Libanese organisatie Hezbollah dit  beeld  enigszins vertroebeld kan worden gesteld dat het 

Iran van Khamenei geenszins kan worden betiteld als een staat die een reële bedreiging vormt 

voor haar buurlanden.  

  De enige weg om Iran los te weken uit haar anti‐imperialistische paradigma (waarvan de 

Iraniërs zelf het economische slachtoffer lijken te zijn geworden) is de start van de opbouw van 

een gelijkwaardige diplomatieke relatie met Iran. Om dit proces niet in gevaar te brengen is het 

van  essentieel  belang  dat  alle  staatsondermijnende  activiteiten  van  de  VS,  zoals  de  radio‐

uitzendingen en de steun aan separatisten, en toespelingen in de richting van een toekomstige 

regime change definitief te staken. Naast de contraproductieve effecten van deze dreigementen 

zouden de gevolgen van een mogelijke aanval op Iran het anti‐imperialistische sentiment verder 

opwakkeren,  hetgeen  desastreuze  gevolgen  kan  hebben  voor  beide  landen.  Om  een  begin  te 

maken aan de constructieve opbouw van een diplomatieke relatie zal de gewenste toegang tot 

de Wereld Handelsorganisatie (WTO) een belangrijkste stap kunnen zijn. 

  Een veelgehoord tegenargument, dat de keuze voor een onvoorwaardelijke diplomatieke 

weg een strategie van zwakte is, spreek ik tegen. De geschiedenis van Iran heeft aangetoond dat 

pragmatisme een belangrijk element vormt binnen de buitenlandse politiek van Iran. Daarbij is 

tevens op te merken dat de tijden waarin de Iraanse machthebbers doodseskaders uitzond om 

staatsvijanden buiten de grenzen van Iran om te brengen tot de verleden tijd lijken te behoren. 

Zoals ik al verschillende keren naar voren heb gebracht wordt de andere kant van het beleid dat 

wij  in  Westen  graag  het  ‘irrationele  element’  noemen,  niet  gedreven  vanuit  islamitisch 

fundamentalisme,  maar  vanuit  anti‐imperialisme.  Zoals  Iran  de  wereld  vanuit  dit  denkkader 

blijft  bekijken  bestaat  de  mogelijkheid  voor  de  ‘imperialisten’  om  dit  te  ontkrachten.  Een 

mogelijke acceptatie van deze verantwoordelijkheid zou de westerse leiders moeten doen inzien 

dat  ongeacht  de  drijfveren  –  van  de  humanitaire  plicht  voor  het  helpen  van  Iraniërs  tot  de 

neoconservatieve gedachte om Iran tot een westerse democratie om te toveren – het niet langer 

voeden van de  anti‐imperialistische  sentimenten de  enige weg  is  richting  een verbetering van 

het internationale veiligheidsprobleem rond Iran. 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 De  consequentie  van  dit  beleid  zal  zijn  dat  de  VS  enkele  van  haar  eisen  zal  moeten 

opgeven  zodat,  in  de  woorden  van  Takeyh:  ‘Washington  and  Tehran  join  forces  rather  than 

compete for power,  the two parties can go a  long way toward preventing the fragmentation of 

Iraq  and  the  destabilization  of  the  critical  Gulf  region.’252 Dat  deze  beleidsmatige  omslag  in 

Washington binnen de korte termijn plaatsvindt, is niet alleen van precair belang in verband met 

dreigende  escalatie  rond  het  Iraanse  nucleaire  beleid,  maar  tevens  vanuit  het  inzicht  dat 

oplopende economische problemen Iran in komende jaren zal doen dwingen concessies te doen 

in  haar  ideologische  grondslagen.  Een  verder  verharding  van  de  opstelling  naar  Iran  zal 

populistische  fracties,  zoals  de neoconservatieve  van Ahmadinejad,  verder  sterken  en  verdere 

economische schade toebrengen aan het land.  

  De  kans  dat  een  einde  aan  de  diplomatieke  patstelling  Iran  zal  doen  bewegen  het 

verrijken  van  uranium  definitief  te  stoppen  schat  ik  niettemin  in  als  gering.  Dit  symbool  van 

nationale soevereiniteit zal niet de eerste kaart zijn die aan de onderhandelingstafel zal worden 

ingeleverd, maar het is de vraag in hoeverre dit afweegt tegen de lange termijn gevolgen van een 

militaire aanval op de nucleaire  installaties van  Iran. Daarbij  is de onderhandelingspositie van 

het  Westen  op  dit  punt  voornamelijk  door  eigen  handelen  verzwakt  door  het  non‐

proliferatieverdrag enkel in te zetten bij zogenaamde ‘vijandelijke staten’. Het argument dat een 

nucleair  Iran  een  wapenwedloop  zou  doen  starten  in  de  regio  is  dan  ook  op  zijn  minst  zeer 

opmerkelijk  te noemen aangezien Israël, Pakistan en  India al  in het bezit zijn van een nucleair 

arsenaal. De nucleaire kwestie die vanuit een westers perspectief vaak wordt uitgelegd als het 

groeiende  verlangen  naar  macht  van  de  Iraanse  machthebbers,  biedt  feitelijk  gezien  het 

duidelijkste voorbeeld van de onbedoelde gevolgen van het beleid van het Westen ten aanzien 

van  Iran;  de  ‘als‐vraag’  in  deze  is  dan  ook wat  er was  overgebleven  van  de  Iraanse  nucleaire 

ambitie  als  de  atoommachten  de  nucleaire  brandstof  conform  het  non‐proliferatieverdrag 

simpelweg hadden geleverd? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
252 Takeyh, Hidden Iran, 224. 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Conclusie  
 

The belief that humanity is moving towards a condition in which there will be no more conflict over 

the nature of government  is not only delusive but also dangerous. At  its most  extreme, historical 

teleology is embodied in programmes that aim to accelerate this process of evolution.253 

John Gray 

 

De beeldvorming in het Westen ten aanzien van de Islamitische Republiek Iran getuigt in grote 

mate van een gebrek aan historisch inzicht. Met deze stelling tracht ik niet zozeer een vorm van 

cultuurrelativisme  uit  te  dragen,  als  wel  door  middel  van  een  breder  historisch  kader  de 

ontwikkeling van Iran na de Revolutie van 1979 inzichtelijker te maken. Door de machthebbers 

in Teheran enkel te bestempelen als een groep irrationale religieuze fanatici, wordt niet alleen 

het  objectieve  beoordelingsvermogen  negatief  beïnvloed,  tevens  draagt  het  bij  aan  een  starre 

politieke opstelling van het Westen ten aanzien van Iran. Dit leidde er in de recente geschiedenis 

toe dat signalen voor toenadering van Iraanse zijde bewust of onbewust werden genegeerd en 

dat er op cruciale momenten op een contraproductieve wijze werd gehandeld. Illustratief was de 

steunbetuiging van George W. Bush in 2003 aan de protesterende Iraanse studenten.254 Met enig 

inzicht in de historische wortels van de Islamitische Republiek Iran had Washington de gevolgen 

van deze openlijke bijstand van de ‘grote satan’ kunnen voorzien. 

  Om het belang van de historische context verder te illustreren zou ik de aandacht willen 

vestigen  op  het  artikel  dat  op  9  oktober  2008  in  het NRC Handelsblad  verscheen.  In  het  stuk 

verwees  correspondent  Thomas  Erdbrink  naar  stakingen  die  in  de  Iraanse  bazaars  hadden 

plaatsgevonden.255 Zonder kennis van de historische achtergronden zou het nieuwsbericht snel 

kunnen worden uitgelegd als een nieuw teken van de verdere groei van het verzet in de Iraanse 

samenleving tegen de autoritaire machthebbers. Met deze conclusie zou echter voorbij worden 

gegaan  aan  het  gegeven  dat  de  staking  van  de  bazaaris,  als  gevolg  van  de  plannen  om  een 

omzetbelasting van drie procent in te voeren, een belangrijk signaal was dat Iran zich langzaam 

maar  zeker  in  een  fundamentele  overgangsfase  bevindt.  Als  gevolg  van  de  aanhoudende 

economische problemen wordt de Iraanse politiek gedwongen hervormingen door te voeren die 

de belangen van de meest invloedrijke achterban zal schaden. Dit voorbeeld toont dan ook aan 

dat  een  gedegen  kennis  van  de  historische  achtergrond  noodzakelijk  is  om  de  hedendaagse 

ontwikkelingen in Iran in het juiste perspectief te kunnen beoordelen. 

                                                             
253 J. Gray, Black mass, apocalyptic religion and the death of utopia (New York 2007) 195. 
254 Ebadi, Iran awakening, 194‐195. 
255 T. Erdbrink, ‘Staking in bazaar tegen plan Iraanse president’, NRC Handelsblad 09/10/2008, p. 5. 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Hoewel Perzië een rijke geschiedenis kent van machtige wereldrijken was het aan het begin van 

de  negentiende  eeuw  afgegleden  tot  een  gedecentraliseerde  natie.  Het  wegvallen  van  de 

internationale  handel,  als  gevolg  van  de  ontdekking  van  de  overzeese  handelsroutes  tussen 

Europa  en  Azië,  en  een  serie  van  Turkse  en  Afghaanse  invallen  hadden  de  voormalige 

grootmacht in een diepe economische crisis gestort. Als gevolg van het geopolitieke belang werd 

Perzië in de negentiende eeuw het slachtoffer van de militaire en economische expansiedrift van 

het Russische en Britse Rijk. Hoewel onder leiding van premier Amir Kabir bescheiden pogingen 

werden gedaan om Iran naar voorbeeld van het Ottomaanse Rijk te hervormen, werd het beleid 

van de Perzische sjahs in de negentiende eeuw voornamelijk gekenmerkt door een grootschalige 

uitverkoop van economische handelsconcessies aan het Westen. 

Met  het  aanbreken  van  de  twintigste  eeuw  werd  het  duidelijk  dat  de  positie  van  de 

Qajar‐dynastie  door  de  groeiende  onvrede  in  Iran,  als  gevolg  van  de  westerse  inmenging, 

onhoudbaar was. In 1906 zag sjah Mirza Reza Kermani ‐ die als gevolg van de moordaanslag op 

zijn vader in 1896 plots het leiderschap had geërfd ‐ zich genoodzaakt tegemoet te komen aan de 

eisen van de sterke oppositionele alliantie tussen de invloedrijke bazaaris en de ulama. Een jaar 

later  werden  de  verdiensten  van  de  Constitutionele  Revolutie  echter  weer  teniet  gedaan  als 

gevolg van de diplomatieke afspraken tussen de Russen en Britten, waardoor Perzië geografisch 

onder de twee grootmachten werd verdeeld. Hoewel Perzië, onder het krachtige leiderschap van 

sjah Reza Pahlavi, in het interbellum haar soevereiniteit op bescheiden wijze wist te herstellen, 

kwam er met occupatie van de geallieerde  troepen  ten  tijde van de Tweede Wereldoorlog een 

relatief snel einde aan de macht van de nieuwe sjah. 

Nadat de Engelsen in de jaren twintig Iran met de opstelling van het AngloPersian Treaty 

in 1919 de facto aan het Britse Rijk trachtten toe te voegen, was het na de Tweede Wereldoorlog 

de  VS  die  haar  zinnen  zetten  op  de  rijke  bodem  van  Iran.  De  Amerikaanse  plannen  om  een 

aandeel te vergaren in de Perzische olie‐industrie ‐ die tot dan toe vrijwel geheel in handen lag 

van de AngloPersian Oil Company  werden in 1951 ruw verstoord door de nationalisatie van de 

gehele  olie‐industrie  onder  leiding  van  premier  Mossadeq.  De  aantasting  van  de  westerse 

handelsbelangen leidde tot een mondiale boycot van Perzische olie en twee jaar later tot de door 

de CIA geïnitieerde afzetting van de in Iran geliefde premier. 

De  coup van 1953  leidde  indirect  tot de  installatie  van het  autoritaire  regime van  sjah 

Mohammed Reza Pahlavi, waarmee Iran na een lange periode weer kennis maakte met een sterk 

centraal  gezag.  Hoewel  de  Iraanse  economie  onder  leiding  van  de  tweede  Pahlavi‐sjah 

exponentieel  groeide,  ging  het  modernisatieprogramma  van  bovenaf  gepaard  met  enorme 

sociale spanningen, als gevolg van een groeiende inkomensongelijkheid en de culturele botsing 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tussen de nieuwe economische bovenklasse en het traditioneel ingestelde deel van de bevolking. 

Daarbij  bleef  Iran,  vanwege  zijn  op  de  olie‐industrie  gecentreerde  economie,  in  grote  mate 

afhankelijk  van de  import  van westerse producten. Gesteund door de  kritiek die  er  onder het 

presidentschap van Jimmy Carter vanuit Washington op Mohammed Reza verscheen, omtrent de 

schending  van mensenrechten  onder  zijn  bewind,  groeide  het  verzet  in  Iran  tegen  de  sjah  in 

jaren zeventig tot grote omvang. 

Hoewel  de  Iraanse  oppositie  op  vele  ideologische  fronten was  vertegenwoordigd, was 

het  Khomeini  die  met  zijn  absolutistische  interpretatie  van  het  velayate  faqih  zowel  de 

economische onderklasse als de invloedrijke bazaaris aan zich wist te binden. Toen de politie op 

9 januari 1978, in een poging een einde te maken aan de demonstraties in de heilige stad Qom, 

zeventig studenten doodde was het startschot voor de Islamitische Revolutie officieel gelost. In 

korte  tijd  kwam het  gehele  land  als  gevolg  van  de massale  demonstraties  en  stakingen  stil  te 

liggen, waardoor de sjah zich op 16 januari 1979 genoodzaakt zag het land te verlaten. Hoewel 

de nieuwe regering onder Bakhtiar zich bereid verklaarde grootschalige hervormingen door te 

voeren, was het de uit ballingschap teruggekeerde Khomeini die al snel alle macht naar zich toe 

trok. 

De  verdere  geschiedenis  van  de  Islamitische  Republiek  Iran  valt  op  te  delen  in  een 

periode onder Khomeini en een periode vanaf de aanstelling van Khamenei als Opperste Leider. 

De  fase  onder  het  leiderschap  van Khomeini werd  in  grote mate  bepaald  door  de  oorlog met 

Irak. Mede door het acht  jaar durende conflict was Khomeini  in staat  Iran  te zuiveren van alle 

‘reactionaire’  elementen  binnen  de  theocratische  republiek.  Met  de  dood  van  de  ideologische 

vader  van  de  Revolutie  in  1989  brak  er  voor  de  Iraanse  politiek  een  periode  aan  waarin  de 

aanwezige fractionele tegenstellingen verder bloot kwamen te liggen. Onder het presidentschap 

van de pragmatist Rafsanjani werden de  eerste  voorzichtige pogingen ondernomen het  imago 

van Iran te verbeteren, door de betrekkingen met de staten in het Midden‐Oosten en Europa aan 

te halen. In 1997 werd deze lijn met de verkiezingswinst van Khatami verder doorgezet, door in 

een  interview met de Amerikaanse nieuwszender CNN op te roepen voor een  ‘dialogue among 

civilizations’. Met de diskwalificatie van maar liefst 2.000 hervormingsgezinde kandidaten voor 

de parlementsverkiezingen van 2004, werd het echter duidelijk dat zijn liberale koers voor een 

conservatieve terugslag in de Iraanse politiek had gezorgd. 

Hoewel  het  presidentschap  van  Ahmadinejad  in  het Westen  vooral werd  uitgelegd  als 

een  wederopstanding  van  de  extremistische  krachten  binnen  de  Iraanse  politiek,  had  de 

neoconservatieve  ex‐burgemeester  van  Teheran  zijn  winst  voornamelijk  te  danken  aan  zijn 

economische  beloftes  aan  de  onderklasse.  Ondanks  het  gegeven  dat  vanaf  1979  substantiële 

verbeteringen  waren  geboekt  op  het  gebied  van  onderwijs  en  volksgezondheid,  waren  de 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politieke  machthebbers  niet  in  staat  gebleken  de  primaire  belofte  van  Khomeini,  om  tot 

gelijkwaardige verdeling van de rijkdom te komen, in te lossen. 

Door de  aanhoudende  economische problemen  ‐  die door de  groeiende werkeloosheid 

onder het goed opgeleide deel van de jonge bevolking extra precair werd ‐  is het populistische 

element van Khomeini’s heilstaat bloot komen te liggen. Door de traditionele handelsklasse, de 

bazaaris, binnen de kringen van de macht te sluiten leek een opbouw van een gezonde economie 

in de afgelopen decennia onuitvoerbaar. De groeiende werkeloosheid en  torenhoge  inflatie zal 

echter  de  Iraanse  politiek  de  komende  jaren  doen  dwingen  maatregelen  te  nemen  die  de 

belangen van de bazaaris zal schaden en hiermee de Islamitische Republiek op haar grondvesten 

zal doen schudden. Het  is dit gegeven, dat  Iran zich als gevolg van de economische problemen 

aan  de  vooravond  bevind  van  een  belangrijke  overgangsfase,  dat  naar  mijn  mening  in  het 

Westen onvoldoende wordt erkend. 

 ص

In het licht van deze stelling ben ik deze paper gestart met de theorie die Francis Fukuyama voor 

de  eerste  keer  naar  voren  bracht  in  het  artikel  ‘The  end  of  history?’  in  het  Amerikaanse 

magazine  The  National  Interest.  De  dialectische  veronderstelling  van  Fukuyama  staat  mijn 

inziens  symbool  voor de westerse drang om de ontwikkelingen van niet‐westerse  staten  in  te 

kaderen  binnen  een  westers  Verlichtingsideaal.  Dit  heeft  niet  alleen  grote  gevolgen  voor  de 

objectiviteit van de westerse bespiegeling van de situatie in Iran, tevens getuigt de stelling (dat 

de  liberale democratie het  lineaire eindstadium voor alle staten  in de wereld zal zijn) van een 

grote mate van pseudowetenschappelijk utopische denken. Zoals ik in het voorgaande hoofdstuk 

aangaf is de geschiedenis overladen met voorbeelden waarin de persoonlijke vrijheden vrijwillig 

werden opgegeven in het belang van een ‘hoger doel’. Hierop aansluitend kan er tevens worden 

gewezen naar de tegenstrijdigheid van de menselijke behoeftes. Zoals de Britse filosoof J. Gray in 

zijn werk, Black mass, aangeeft:  ‘It seems to be natural  for human beings to want incompatible 

things – excitement and a quiet  life,  freedom and security,  truth and a picture of  the wild  that 

flatters  their  sense  of  self‐importance.’256 Het  is  vooral  de  discrepantie  tussen  ‘freedom  and 

security’ die binnen het Verlichtingskader van Fukuyama zorgvuldig werd vermeden omdat dit 

de kern van zijn these ondergraaft. 

Hoewel de  relatie  van het Westen met de  staten van het Midden‐Oosten  in  grote mate 

wordt bepaald door ‘machtspolitieke’ argumenten, lijkt de relatie met Iran gebaseerd te zijn op 

een sterk geloof dat de machthebbers  in Teheran de politieke antichrist vormen van onze  tijd. 

Slechts  een onbuigzame politiek van containment  lijkt  recht  te doen aan het potentiële  gevaar 

wat er van de islamitische staat uitgaat. Hierdoor lijkt een situatie te zijn gecreëerd waarin het 
                                                             
256 Gray, Black mass, 17. 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Westen, ondanks haar wellicht goed bedoelde focus op de mensenrechtensituatie in Iran, vanuit 

Iraans perspectief  enkel  lijkt  te  beantwoorden  aan het  historisch  gegroeide  anti‐imperialisme. 

Deze  beschuldiging  van  utopisme  geldt  in  gelijke mate  voor  de  Iraanse  opstelling  ten  aanzien 

van het Westen. Het was Khomeini die met  zijn  absolutistische  interpretatie  van het velayate 

faqih,  gepresenteerd  in  zijn  magnum  opus  Islamitische  bestuur,  voorzag  in  een  universele 

oplossing  om  een  ‘rechtvaardige  staat’  te  creëren  na  anderhalve  eeuw  van  imperialistische 

uitbuiting. Op deze wijze houden de  twee  ideologische  tegenstrevers elkaar vanaf 1979  in een 

voor beide partijen schadelijke politieke vicieuze cirkel. Omdat het Westen historisch gezien aan 

de basis  ligt  van het  ideologische grondbeginsel  van de  Iraanse  staat  ‐  het  anti‐imperialisme  ‐ 

vervult het echter de sleutelrol voor de mogelijke beëindiging van deze patstelling. 

Vanuit  dit  perspectief  draagt  de  westerse  wereld  een  geschiedkundige 

verantwoordelijkheid om Iran op een gelijkwaardige diplomatieke wijze te bejegenen om zo een 

einde  te  maken  aan  de  historische  doorwerking  van  de  westerse  inmenging  in  de  moderne 

historie van Iran. Aanvullend kan worden aangenomen dat er elementen in de Iraanse politiek 

aanwezig zijn die gebaat zijn bij de huidige impasse waarin de relatie tussen Iran en het Westen 

zich  vanaf  1979  in  bevind.  Een  bewijs  hiervoor  zijn  de  recente  uitspraken  van  het 

plaatsvervangend  hoofd  van  Revolutionaire  Garde,  Hossein  Taeb,  die  naar  aanleiding  van  de 

mogelijke  bereidheid  van  presidentelect  Barack  Obama  om  onderhandelingen  te  starten  met 

Iran, stelde: ‘People who put on a mask of friendship, but with the objective of betrayal, and who 

enter  from  the  angle  of  negotiations  without  preconditions,  are  more  dangerous.’257 Het  zal 

uiteindelijk de toekomst zijn die zal uitwijzen hoeveel macht er in deze conservatieve elementen 

schuilt.  

Hierbij  is het van belang in te zien, dat de Iraanse politiek voor een belangrijk deel zelf 

verantwoordelijk is voor de negatieve beeldvorming. Vanaf de 444‐dagen durende gijzeling van 

het  Amerikaanse  ambassadepersoneel  tot  aan  de  doodseskaders  die  Teheran  in  de  jaren 

negentig naar Europa uitzond om politieke dissidenten te vermoorden, heeft Iran in grote mate 

zelf bijgedragen aan het extremistische  imago van de Iraanse machthebbers  in het Westen. Nu 

echter Iran, vanaf het presidentschap van Rafsanjani, op het gebied van de buitenlandse politiek 

een meer pragmatische weg lijkt te hebben ingeslagen, lijkt het Westen vast te houden aan het 

beleid  van  containment  dat  vanaf  Clinton  verder  werd  uitgebreid  met  een  veelomvattend 

unilateraal en multilateraal sanctieregime. 

  Centraal  binnen  de  politieke  opstelling  van  het  Westen  ten  aanzien  van  Iran  staat  de 

nucleaire  kwestie.  Hoewel  Iran  zich  in  2003  bereidwillig  opstelde  door  na  diplomatieke 

onderhandelingen  met  Groot‐Brittannië,  Frankrijk  en  Duitsland  het  additional  protocol  te 

                                                             
257 T. Erdbrink, ‘Facing Obama, Iran Suddenly Hedges on Talks’, The Washington Post 13/12/2008, p.1. 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ondertekenen  en  het  verrijkingsprogramma  tijdelijk  te  stoppen,  toonde  het  Westen  zich  een 

slechte onderhandelingspartner door de eisen kort daarna  te verzwaren naar een permanente 

stop  op  het  Iraanse  kernprogramma  en  de  kwestie  in  2006  over  te  dragen  aan  de  VN‐

veiligheidsraad.  Ondanks  het  gegeven  dat  de  IAEA  op  dit  moment  geen  directe  aanwijzingen 

heeft  om  aan  te  nemen  dat  Iran  de  ambitie  heeft  de  nucleaire  technologie  voor  militaire 

doeleinden  in  te  zetten, werd op 3 maart 2008 door de VN‐veiligheidsraad de derde  resolutie 

aangenomen om  Iran door middel  van  strengere  economische  sancties  te bewegen het  gehele 

nucleaire programma stil  te  leggen.258 Hoewel het  toekomstbeeld van een nucleair bewapende 

staat met weinig bondgenoten voor  geen  ieder  een prettig  toekomstperspectief  is,  kan  er niet 

anders  worden  gesteld  dat  Iran  –  dat  met  India,  Pakistan,  Israël,  Rusland  en  China  door  vijf 

kernmogendheden wordt omringt – op een onevenredige wijze wordt behandeld die feitelijk in 

strijd is met het basisrecht van het non‐proliferatieverdrag. De westerse opstelling ten aanzien 

van de nucleaire ambitie van Teheran heeft de nucleaire kwestie  in Iran  juist doen aanzwellen 

tot een symbool van nationale zelfbeschikking. 

Terugkomend op de  hoofdvraag  naar  de  persistentie  van  het  huidige  Iraanse  politieke 

bestel  kan  gesteld worden  dat  de  Islamitische Republiek  Iran  in  de  afgelopen  negenentwintig 

jaar  heeft  aangetoond  dat  het  politieke  systeem  van  een  democratische  staatsvorm  met  een 

theocratische  supervisie  voldoende  stabiliteit  heeft  weten  te  genereren.  Hoewel  deze 

persistentie  in  grote  mate  het  gevolg  is  van  de  harde  repressie  van  dissidenten,  kan  tevens 

worden gesteld dat de schijn van democratie en de resultaten op het gebied van onderwijs en 

volksgezondheid een groter draagvlak hebben gecreëerd dan  in de tijden van sjah Mohammed 

Reza.  Vanuit  een  economisch  perspectief  kan  er  daarentegen  worden  vastgesteld  dat  de 

machtsbasis  van  de  bazaaris  een  ontwikkeling  van  een  gezonde  economie  in  de  weg  hebben 

gestaan.  Hierbij  moet  worden  toegevoegd  dat  dit,  naast  het  protectionistische  beleid  en  het 

gebrek aan concurrentie door de monopolistische macht van de staats‐ en semistaatsbedrijven, 

tevens is veroorzaakt door het diplomatieke isolement en het onophoudelijk binnenstromen van 

enorme inkomsten van de export van olie. 

  De  groeiende  economische  problemen  zal  de  Iraanse  politiek  de  komende  jaren 

langzaam maar zeker doen dwingen maatregelen door te voeren die uiteindelijk grote gevolgen 

zullen  hebben  voor  de  politieke  en  ideologische  structuur  van  Iran.  Voor  de  uitkomst  van  dit 

proces  is  het  van  groot  belang  dat  het  Westen  haar  ‘containment‐strategie’  loslaat,  om  door 

middel  van  gelijkwaardige  diplomatieke  onderhandelingen  een  constructieve  relatie  op  te 

bouwen,  zodat  de  mogelijkheid  wordt  gecreëerd  om  Iran  los  te  weken  uit  haar  anti‐

                                                             
  258 ‘Resolution 1803 (2008) Adopted by the Security Council at its 5848th meeting, on 3 March 
2008’, United Nations Security Council S/RES/1803 (03/03/2008) 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imperialistische  paradigma.  Dit  is  niet  alleen  in  het  belang  van  de  groeiende 

veiligheidsproblemen  rond  de  oplopende  spanningen  tussen  Iran  en  het Westen maar  tevens 

voor  de  Iraanse  bevolking  die  de  afgelopen  decennia  economisch  het  slachtoffer werd  van  de 

anti‐imperialistische  grondslag  van  hun  staat.  Hierbij  is  het  hoopgevend  dat  de  sjiitische 

doctrine  in  de  basis  een  groot  nadruk  legt  op  de  toepassing  van  de  interpretatie  van  de 

religieuze  dogma’s  in  de  context  van  hedendaagse  omstandigheden  (ijtihad), waarmee  in  de 

religieuze  basis  van  de  Iraanse  staat  voldoende  ideologische  bandbreedte  bestaat  om  een 

mogelijke hervormingen te integreren. 

  Op een zelfde wijze als dat de aanhoudende verslechtering van de Iraanse economie de 

machthebbers in Teheran zal doen dwingen doorslaggevende hervormingen door te voeren, zo 

lijkt het erop dat de VS  in de komende periode  ‘gedwongen’ zal worden Iran te accepteren als 

haar partner in de bestrijding van de ‘gemeenschappelijke vijanden’ in de regio. In dit licht kan 

de  gelukswens  van  Ahmadinejad  richting  Obama  na  zijn  verkiezingswinst  als  een  teken  van 

hoop  worden  beschouwd.  Niet  geheel  ten  onrechte  verklaarde  de  neoconservatieve  Iraanse 

president echter in dezelfde felicitatiebrief: ‘As you know, opportunities that are bestowed upon 

humans  are  short  lived.’259 Een  einde  aan  de  politieke  impasse  zal  niet  alleen  grote  gevolgen 

hebben  voor  de  ideologische  basis  voor  de  Islamitische  Republiek  Iran,  tevens  zal  de 

Amerikaanse president door belangrijke  ideologische barrières heen moeten breken om dit  te 

bereiken. De uiteindelijke uitkomst van dit langdurige proces zal voor eenieder onduidelijk zijn. 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