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De auteur is onderzoeker en docent buitenlandse politiek in het Midden-Oosten 
aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is bezig met een proefschrift over de rol van 
ideologie op de buitenlandpolitiek van Iran.

Irans antiwesterse propaganda sluit aan bij de 
zelfidentificatie van Iran als verzetsstrijder in een door het 
Westen gedomineerde internationale gemeenschap van 
staten. De strijd rond het Iraanse nucleaire programma 
is daarbij een belangrijk wapen, waarmee Iran binnen en 
buiten de regio steeds meer aan invloed wint.

door Maaike Warnaar

Het Iraanse nucleaire wapen

Wanneer	een	islamitische	staat	met een semidictatoriaal bewind dat 
hatelijke retoriek aan het adres van Israël uit, bezig is met het verrijken van 
uranium, dan gaan er alarmbellen rinkelen. Als onderhandelingen stuk-
lopen en de bestaande internationale protocollen ineffectief blijken in het 
scheppen van duidelijkheid over de aard van het atoomprogramma, dan 
lijkt het vanzelfsprekend dat de Veiligheidsraad van de vn sancties instelt 
om bevriezing van de uraniumverrijking af te dwingen. Toch schiet deze 
internationale politiek zijn doel voorbij.

Ondanks alle internationale druk blijft Iran onwrikbaar. Bewijs, me-
nen sommigen, dat het vasthoudt aan radicale ideologische principes en 
daarom niet voor rede vatbaar is.1 Maar kan men van een revolutionair, is-
lamitisch land anders verwachten? Toch dient de Iraanse recalcitrantie wel 
degelijk rationele doelen in binnen- en buitenland. Verzet tegen het Wes-
ten draagt zowel in Iran als daarbuiten bij aan het groeiende imago van 
het land als tegenwicht tegen de tanende macht van de Verenigde Staten. 
Door de vn	ingestelde sancties bevestigen dit beeld en versterken slechts 
de vastberadenheid van Iraanse leiders om geen duimbreed toe te geven en 
zijn daarmee contraproductief.

Verschillende deskundigen in en buiten Iran benadrukken dat het 
Iraanse beleid niet gemotiveerd wordt door ideologie, maar door rationele 
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overwegingen. Zo blijken de relaties tussen de vs	en Iran in werkelijkheid 
niet zo slecht zijn als beide landen doen voorkomen.2 Ook tussen Iran en 
Israël blijkt de vijandigheid vooral geopolitiek, en niet ideologisch van 
aard.3 Toch is het te makkelijk om de uitspraken van het Iraanse leider-
schap over het ‘stinkende lijk’ Israël4 of de ‘arrogante’ Verenigde Staten 
af te doen als loze woorden. Hoewel er in werkelijkheid mogelijkheden 
zijn tot samenwerking tussen Iran en het Westen (die ten dele ook worden 
benut5), hebben beide kampen er belang bij elkaar af te schilderen als 
aartsvijand. Irans antiwesterse propaganda sluit aan bij de zelfidentificatie 
van Iran als verzetsstrijder in een door het Westen gedomineerde interna-
tionale gemeenschap van staten. Dit zelfbeeld dient strategische doelen in 
binnen- en buitenland.

De	strijd	om	Khomeini’s	mantel

In Iran is sinds 1979 een voortdurende machtsstrijd gaande, waarvan de 
basis ligt in het karakter van de Iraanse Revolutie. Hoewel de revolutie 
resulteerde in een Islamitische Republiek, was het geen islamitische re-
volutie pur sang. De omverwerping van de sjah was het resultaat van de 
inspanningen van een coalitie van oppositiegroepen. Zij verzetten zich 
niet alleen tegen de despoot, maar ook tegen de westerse grootmachten die 
zijn bewind hadden gesteund. De pluriformiteit van de revolutionairen 
van 1978-1979 vormt de achtergrond voor de politieke dynamiek binnen het 
huidige Iraanse regime. Middels het coöpteren, intimideren en uitschake-
len van andersdenkenden heeft Khomeini de Iraanse natie samengebracht 
onder één noemer: de Islamitische Republiek Iran.6 Echter, de invulling 
van het begrip Islamitische Republiek is sindsdien een bron van onenig-
heid geweest. Er bestaan met name verschillen van mening over de verhou-
ding tussen enerzijds pragmatische overwegingen, culturele vrijheden en 
democratie, en anderzijds de rol van islam en islamitische wetgeving. In de 
grondwet vastgelegde politieke structuren, waarbinnen democratische en 
theocratische instituties middels een web van besluitvormingsprocessen 
aan elkaar verbonden zijn, werken deze meningsverschillen in de hand.7 
Theocratische instituties hebben echter het laatste woord in de besluitvor-
mingsprocessen en hebben een veelvoud aan democratische initiatieven 
kunnen tegenhouden.

De meeste studies naar de Iraanse politieke elite8 delen het Iraanse 
politieke spectrum in twee groepen in: rechtsconservatieven en hervor-
mingsgezinden. Met de uitverkiezing van ayatollah Ali Khamenei als op-
volger van ayatollah Khomeini heeft de rechtsconservatieve groep sinds 
1989 de overhand in de theocratische instituties. Sinds een deel van deze 
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factie met de verkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad in 2005 een 
populistisch-autoritaire wending nam, zijn ook de democratische institu-
ties in rechtsconservatieve handen. De machtsstrijd tussen hervormings-
gezinden en rechtsconservatieven die van 1997 tot 2005 de interne politiek 
kenmerkte,9 heeft zich na de frauduleuze herverkiezing van Ahmadinejad 
in 2009 verplaatst naar de straten en pleinen van de grote steden van Iran. 
Binnen de politiek zijn de hervormingsgezinden gemarginaliseerd, maar 
als leiders van de populaire Groene Beweging vormen zij een blijvende 
bedreiging voor het regime.

Middels harde repressie en intimidatie is het regime in staat geweest 
de Groene Beweging te onderdrukken. Bij de herdenking van verkiezin-
gen één jaar na dato, op 12 juni 2010, bleven de meeste demonstranten dan 
ook thuis. Naast repressie wordt ook negatieve propaganda ingezet in de 
strijd tegen de oppositiebeweging. De rechtsconservatieven schilderen 
de Groene Beweging af als door het Westen misleide oproerlingen die een 
gevaar vormen voor zichzelf en voor de natie. De oplossing voor Iran ligt in 
een terugkeer naar de islamitische waarden van de revolutie: het leiden van 
een vroom en eenvoudig leven, een ongekend werkethos, een centrale rol 
voor de vrouw in het gezin, een standvastig geloof in de goede zaak en de 
bereidheid om hiervoor te vechten.10 Het is dit ethos die de (deels vrijwil-

lige) veiligheidstroepen motiveert 
het gevaar van de Groene Beweging 
tegen te gaan. De rechtsconserva-
tieven hebben echter niet het al-
leenrecht op de nalatenschap van 
Khomeini. Ook de Groene Bewe-
ging claimt terug te gaan naar waar 

het in 1979 werkelijk om te doen was: een Iran vrij van politieke repressie. 
De noodzaak voor het regime om de Groene Beweging met alle mogelijke 
middelen te bevechten, laat zien dat de strijd om de mantel van Khomeini 
nog niet is beslecht.

Verzet	tegen	de	‘pestkoppen’

Het wereldbeeld van de Iraanse rechtspopulisten grijpt op eenzelfde wijze 
terug op de idealen van de Revolutie. Hier wordt de nadruk gelegd op de 
strijd voor de afhankelijkheid van Iran van bijvoorbeeld de Verenigde 
Staten, de grootste bondgenoot van de laatste sjah. Iran kent een lange 
geschiedenis van westerse inmenging, met de cia-coup van 1953 tegen de 
democratisch gekozen leider Mosaddeq als dieptepunt.11 In de toespra-
ken van Ahmadinejad12 is de strijd tegen onderdrukkers en het opkomen 

De strijd om de mantel van 
Khomeini is nog niet beslecht
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voor de onderdrukten een terugkerend thema. De rode draad is de dicho-
tomie tussen het dominerende Westen en de landen die onder westerse 
onderdrukking gebukt gaan. Iran is zelf zo’n gemarginaliseerd land: zijn 
positie in de wereld wordt voortdurend ondermijnd door de ‘hegemoniale 
mogendheden’. Deze ‘pestkoppen’ halen volgens Ahmadinejad alles uit de 
kast om Irans ontwikkeling en invloed te beperken.

Het wereldbeeld van Iraanse leiders sluit niet alleen aan bij de zelfiden-
tificatie van Iran sinds de revolutie, maar vindt ook steeds meer regionale 
en internationale weerklank. Hoewel Iran in het Midden-Oosten alleen 
Syrië tot zijn bondgenoten kan rekenen, heeft Iran zijn eigen invloed zien 
groeien door het wegvallen van twee van zijn grootste vijanden: de Taliban 
in Afghanistan en Saddam Hoessein in Irak. Daarnaast steunt Iran Hezbol-
lah en Hamas, met wie het de gemeenschappelijke vijand Israël deelt. De 
laatste jaren is er bovendien een nieuwe trend zichtbaar: een veranderende 
rol voor Turkije in de regio. De verbeterde relaties tussen Turkije enerzijds 
en Syrië, Hamas en Iran anderzijds wijzen op een heroriëntatie van Turkije 
van West naar Oost. Turkije probeert de rol aan te nemen van bemiddelaar 
tussen het Westen en landen zoals Iran. Tegelijkertijd schroomt Turkije 

niet zich kritisch uit te laten over 
de acties van Israël tegen de Pales-
tijnse bevolking.

Ook op het wereldtoneel laten 
opkomende machten van zich ho-
ren: India, Indonesië, Brazilië en 
Argentinië bijvoorbeeld. In deze 
landen vindt Iran gelijkgestemden 

in het verzet tegen westerse overheersing, die onder meer zichtbaar is in 
de structuur van de besluitvormingsprocessen in de Verenigde Naties. Nu 
de invloed van de Verenigde Staten en Europa afneemt, zijn deze machts-
verhoudingen niet langer houdbaar, menen de opkomende staten. Ze zien 
Iran, met zijn onafhankelijke koers en zijn eigen nucleaire programma, als 
breekijzer om eigen wensen te realiseren.13

Een	wapen	in	de	strijd

De nucleaire kwestie zet het beeld van pestende hegemoniale machten die 
Iran willen ondermijnen kracht bij. De feiten spreken in Irans voordeel: 
binnen het non-proliferatieverdrag heeft Iran recht op het verrijken van 
uranium voor vreedzame doeleinden, zij het onder toezicht van de iaea, de 
nucleaire waakhond van de vn. Hoewel de samenwerking tussen de iaea	en 
Iran niet altijd vlekkeloos verliep, heeft de iaea op verschillende momen-

De nucleaire kwestie zet 
het beeld van pestende 
hegemoniale machten die Iran 
willen ondermijnen kracht bij
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ten aangegeven dat er geen reden is om Iran te verdenken van het hebben 
van een clandestien nucleair wapenprogramma. Iraanse leiders leggen de 
nadruk op deze naleving en blijven hameren op het vreedzame karakter 
van hun nucleaire programma. Daarnaast vragen zij zich af waarom het 
Westen zich zo druk maakt over de nucleaire ontwikkeling van Iran, ter-
wijl Israël er werkelijk een geheim nucleair wapenprogramma op na houdt. 

Duidelijk mag zijn dat het Westen hier met twee maten meet.
Het idee dat het Westen er slechts op uit is om Iran dwars te zitten wordt 

ondersteund door de manier waarop Ahmadinejad de problematiek van 
de nucleaire kwestie presenteert. Wanneer hij spreekt over Irans nucleaire 
programma, dan spreekt hij tegelijkertijd over Irans recht om zich techno-
logisch en wetenschappelijk te ontwikkelen. Als voorbeeld noemt hij onder 
meer dat Iraanse studenten niet meer toegelaten worden op sommige tech-
nische opleidingen in het Westen. Bewijs, meent Ahmadinejad, van waar 
het hier in werkelijkheid om te doen is: het Westen probeert de ontwikke-
ling van Iran tegen te houden, want alleen op die manier kan het Westen 
Iran blijvend van hen afhankelijk maken.

Ahmadinejad probeert met deze uitleg aansluiting te vinden bij een bin-
nenlands publiek. Door over het nucleaire programma te praten in termen 
als ‘Irans vanzelfsprekend recht’ en ‘een belangrijke stap in de technologi-
sche vooruitgang van de natie’, appelleert hij aan binnenlandse nationalis-
tische sentimenten. Voor zover hij hierin slaagt, heeft dit weinig te maken 
met de wens van de Iraanse bevolking van een nucleair programma. Waar-
schijnlijk zouden de meeste Iraniërs het programma willen opgeven, als 
dit een verbetering van relaties met het Westen betekende. Daarbij kost het 
programma veel geld, maar levert het niets op als het gaat om werkgele-
genheid of handelsbetrekkingen.14 Ook al loopt het Iraanse volk niet warm 
voor nucleaire energie, toch draagt Ahmadinejads vasthoudendheid aan 
het nucleaire programma bij aan zijn status als vertegenwoordiger van de 
rechten van Iran. Dat heeft alles te maken met de internationale successen 
die hij voor Iran boekt.

Iran heeft de vs	en Europa laten zien dat het geen westerse steun nodig 
heeft. Iran heeft inmiddels partners gevonden om hun nucleaire ontwikke-
ling door te kunnen zetten. Deze partners zijn wél bereid te geloven dat er 
sprake is van een vreedzaam nucleair programma, al was het alleen maar 
om daarmee de eigen invloed te vergroten. De overeenkomst die Iran in 
mei van dit jaar met Turkije en Brazilië sloot is daarvan het resultaat. Deze 
nucleaire uitwisselingsovereenkomst zou verdere sancties op Iran onno-
dig moeten maken. Toch zijn er in juni opnieuw sancties ingesteld door 
de vn-Veiligheidsraad, zij het in afgezwakte vorm vanwege Chinese druk. 
De instelling van deze sancties werd niet goed ontvangen door Turkije 
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en Brazilië, die hun eigen inzet gepasseerd zagen worden. ‘Het verdrag 
heeft noch de politieke erkenning gekregen die het verdient, noch de tijd 
gekregen om vrucht dragen. […] Dit geeft een verkeerd signaal af aan wat 
een constructieve dialoog had kunnen worden’, sprak de Braziliaanse vn-
ambassadeur Maria Viotte na afloop van de stemming.15

De vs weet in zijn verzet tegen een nucleair Iran gebruik te maken van 
bestaande machtsstructuren, maar Iran wint de sympathie van staten die 
zich in een gelijksoortige positie bevinden. Zo ook tijdens de herzienings-
conferentie voor het non-proliferatieverdrag die begin mei in New York 
werd gehouden. Daar werd unaniem de slotverklaring onderschreven dat 
er over twee jaar een conferentie wordt gehouden om alle nucleaire wapens 
uit het Midden-Oosten te weren. Ahmadinejad, die de conferentie toe-
sprak, sprak zich nadrukkelijk uit voor een atoomwapenvrije wereld. Hij 
benadrukte dat het hebben van nucleaire wapens niet iets is om trots op te 

zijn: het is ‘walgelijk en schande-
lijk’.16 De vs stemde met de slotver-
klaring in, hoewel het land betreur-
de dat de tekst wel kritiek op Israël 
uit, maar Iran zelfs niet noemt.17

In nucleaire ontwikkeling heeft 
Ahmadinejad wel degelijk een 
wapen gevonden: een wapen in de 

propagandaoorlog tegen het Westen. Zowel in binnen- als in buitenland 
boekt Ahmadinejad hiermee succes. Hoewel het nucleaire debat in Iran 
niet erg leeft, past Irans vasthoudendheid aan zijn recht op nucleaire ont-
wikkeling binnen het beeld dat Ahmadinejad van zichzelf neerzet als de 
voorvechter voor Iraanse wetenschappelijke en technologische vooruit-
gang. Internationaal gezien boekt Ahmadinejad wellicht het meeste suc-
ces met juist zijn onverzettelijke houding. Voor steeds meer staten is hij 
niet de onredelijke dictator die nucleaire wapens wil bemachtigen, maar 
een aanvoerder in de strijd tegen westerse dominantie en een pleitbezor-
ger voor een atoomwapenvrije wereld. Het resultaat voor Iran is dat het 
zijn status en invloed in de regio en daarbuiten ziet groeien. Voor een land 
als Iran, dat zich drie decennia lang geïsoleerd heeft geweten, lijkt dat 
geen onredelijke wens.

Voor steeds meer staten is 
Ahmadinejad een aanvoerder 
in de strijd tegen westerse 
dominantie
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