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Crisis VS-Iran: wat u wilt weten 

 
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Phuong Mai 
(Docent Midden-Oostenstudies aan de Hogeschool van Amsterdam, Nederland, en auteur van The 
Way of Islam). 

07:00 - 24/01/2020   eerst JEUGD ONLINE 

•  
•  
•  
•  
•  

Onlangs werd de situatie in het Midden-Oosten gespannen nadat de 

Amerikaanse aanval generaal Qassem Soleimani, commandant van 

de Iraanse Quds-taskforce, om het leven bracht . Om de onderliggende 

oorzaken te begrijpen en te anticiperen op de gevolgen van deze 

ontwikkeling, moeten we diep in de geschiedenis kijken. 
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Na de dood van generaal Soleimani werd de situatie in het Midden-Oosten gespannen. 
SCREENSHOT POLITIEK 

sjiitisch islamisme 

Het huidige Iran stamt af van het uitgestrekte en machtige Perzische rijk. Dit land volgde 
oorspronkelijk het zoroastrisme, aanbad de zonnegod, werd toen veroverd en bekeerd door de 
islam, het grootste deel van de bevolking volgde de sjiitische (ook bekend als sjiitische) lijn, goed 
voor ongeveer 10%, met de meerderheid van de soennitische islam in de wereld . 

In 1953 besloot de toenmalige premier van Iran, Mohammad Mosaddegh, de Britse 
oliemaatschappijen te nationaliseren, tot woede van deze grote mogendheid. Toen Mosaddegh zijn 
band met de Communistische Partij van Iran uitte, steunde Groot-Brittannië een staatsgreep die 
hem ten val bracht. Deze staatsgreep bracht Pahlavi op de troon (sjah) en veranderde Iran van een 
democratie in een monarchie. 

Koning Pahlavi werd, ondanks vele hervormingen om het land te moderniseren en gendergelijkheid 
te bevorderen, gezien als een marionet van het Westen, die de islam verontreinigde vanwege zijn 
uitbundige amusement en zijn verkleining van de macht van de sekten.Dokter Shia. De Iraanse 
revolutie in 1979 bracht het land van een duizend jaar oude monarchie tot een theocratie, waar God 
de opperste leider is en de leider de Ayatollah betekent "teken van God". 
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De islamitische revolutie van Iran in 1979 bracht het land in de theocratie en Ayatollah Khomeini werd de eerste 

imam. 

TL 

De Iraanse revolutie en de opkomst van de sjiitische islam vormden snel een krachtige politieke, 
economische en religieuze kracht. De macht van de sjiitische islam baart soennitische Saoedi-
Arabië zorgen. Sindsdien is het invloedsgeschil tussen de sjiitische en soennitische linies intenser 
geworden, met name tussen Saoedi-Arabië en Iran. 

Wie is generaal Soleimani? 

Het sjiitische islamisme heeft zich ontwikkeld tot waar het nu is dankzij de grote inspanning van 
generaal Soleimani. Hij is een persoon die rechtstreeks onderhandelt, dialogen voert en politiek 
- militaire plannen maakt met vele regeringen in het Midden-Oosten. Dankzij zijn actieve deelname 
zette Rusland zich bijvoorbeeld in voor het helpen van Syrië in de strijd tegen de Islamitische Staat 
(IS). 

In deze oorlog schudden de VS en Iran elkaar de hand. De VS troffen IS in de lucht, generaal 
Soleimani viel IS op de grond aan. De VS zijn echter de oorlog ingegaan omdat IS een islamitische 
terrorist is. Iran ging opnieuw de oorlog in omdat ISIS een rivaliserende soennitische moslimterrorist 
is. Iran verdedigt de Syrische regering omdat zijn president, Bashar al-Assad, een sjiiet is. De strijd 
tegen IS is een gouden kans voor Iran om zijn invloed in het Midden-Oosten te versterken. 

De grootste prestatie van generaal Soleimani was het feit dat hij hielp bij het opzetten van vele semi-
professionele militaire organisaties (milities) in landen met sjiitische moslims. Deze omvatten de 
Iraakse militiemacht (PMF), die tienduizenden telt, en andere soortgelijke groepen, Hezbollah 
(Libanon) en de Houthi's (Jemen), die allemaal min of meer verbonden zijn met Teheran. Door 
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middel van uitgebreide wapens kan Iran de sjiitische islam promoten en zijn invloed in de regio 
vergroten. 

Generaal Soleimani is dan ook een held van Iran maar ook een doorn in het oog van veel mensen in 
de buurlanden. In Irak is de huidige regering de sjiitische islam, die naar men aanneemt nauwe 
banden heeft met Teheran. Voordat Soleimani werd vermoord, braken er sinds eind 2019 veel 
protesten uit in Irak, een van de belangrijkste redenen om te protesteren tegen de invloed van Iran in 
Bagdad. Volgens officiële statistieken heeft de regering hard opgetreden en zijn meer dan 500 
mensen omgekomen. 

Theorie van de reden waarom president Trump generaal 
Soleimani heeft vermoord 

De twee staten Iran en Saoedi-Arabië hebben veel gemeen wat betreft hun ambities om hun 
religieuze en politieke invloed in de regio uit te breiden en hun mate van wantrouwen jegens het 
Westen, maar de VS is meer "vriendelijk" voor Saoedi-Arabië. 

Dit is in het begin een beetje verwarrend omdat de terroristische aanslagen op de VS op 11 
september 2001 Saudi-Arabië waren. Maar als de VS nog steeds zaken doet, wapens verkoopt aan 
Saoedi-Arabië, maar handelsembargo's met Iran invoert, is een van de belangrijkste redenen dat de 
Iraanse regering de VS openlijk haat, terwijl de Saoedische regering een hechte bondgenoot 
is. Bedreigingen voor de Verenigde Staten komen uit de mond van Iraanse leiders met nucleair 
potentieel, terwijl terrorisme van Saoedische oorsprong grotendeels afkomstig is van extremistische 
bevolkingsgroepen. Amerika moet de handen ineen slaan met de Saoedische regering om het 
terrorisme te bestrijden, en omgekeerd gebruikt de Saoedische regering de VS als 
beschermingsmacht in de oorlog voor religieuze invloed met Iran en de sjiitische islam. 



 
De VS hebben nauwe betrekkingen met Saoedi-Arabië, dat de soennitische moslimafstamming 

vertegenwoordigt. 

Reuters 

De Amerikaanse president Donald Trump is geen uitzondering, na zijn aantreden bezocht hij 
Saoedi-Arabië en tekende een contract om wapens te verkopen. Hij ontkende onmiddellijk 
vooruitgang op het gebied van denuclearisatie in Iran en keerde eerdere pogingen tot verzoening 
terug. Mondeling beschuldigde de Amerikaanse regering de heer Soleimani ervan achter complotten 
te zitten om Amerikanen aan te vallen - zonder specifiek bewijs te leveren - om zijn actie te 
rechtvaardigen. Waarnemers speculeerden echter drie andere verborgen redenen als volgt: 

Eerst speelt meneer Trump de mediakaart. Al het leidende nieuws in de wereld stopte onmiddellijk 
met praten over zijn afzetting door het Amerikaanse Congres en begon te praten over de escalatie in 
het Midden-Oosten. 

Ten tweede wil de heer Trump gezien worden als een sterke president die beslissend is in zijn 
handelen. Dit zal een deel van de kiezers doen geloven dat hij echt de belangen van Amerikanen wil 
beschermen, iedereen die Amerikanen aanraakt zal worden gestraft. 

Ten derde zal zijn openbare moord op de Iraanse generaal ervoor zorgen dat de vijand van Iran, 
Israël "de vlag in mijn maag opent". Misschien wil Trump meer de volledige steun van rijke Joodse 
kiezers in Amerika? 

Waarom is Amerika in Irak? 



Zoals hierboven vermeld, strijden de soennitische en sjiitische islam om invloed, maar de 
terroristische aanslag van 11 september kwam van soennitische terroristen en Saoedische 
staatsburgers. Als vergelding voerden de VS een oorlog tegen het terrorisme, maar vielen niet hun 
bondgenoot Saoedi-Arabië aan, maar in plaats daarvan Irak aan omdat het geloofde dat de regering 
van het land onder president Saddam Hoessein massavernietigingswapens bezat. 

Nadat Saddam - een soenniet - omver werd geworpen, begonnen zowel de VS als Iran het proces 
van strijd om invloed in dit land. In 2003 hebben de VS hier troepen gestort en trokken zich in 2011 
terug vanwege de moerassituatie. In 2014 stuurde Washington troepen naar Irak om ISIS te 
bestrijden. In 2017 heeft de coalitie tussen de VS en Irak hier in feite het grootste deel van de kracht 
van IS vernietigd. 

Nadat IS zo goed als vernietigd was, kwam de Iraakse regering terug voor een dilemma. Omdat aan 
de ene kant de VS zijn - de kracht die bijdraagt aan het veranderen van de religieuze samenstelling 
van de regering van de soennitische islam in de sjiitische. Aan de andere kant staat Iran - een 
naburige held die ook hielp bij de bestrijding van IS en de geest van de sjiitische religie deelt. 

De reactie van Irak? 

De dag dat generaal Soleimani werd vermoord, was ook de dag dat hij de Iraakse leider zou hebben 
ontmoet om te bespreken hoe hij met Saoedi-Arabië moest omgaan. Hij werd in theorie vermoord 
tijdens een diplomatieke missie, als gast en partner van de Iraakse regering, op Iraaks grondgebied. 

Daarom waren veel Irakezen geschokt en beledigd, vooral toen het bewijs dat Soleimani een aanval 
op de VS plantte niet erg duidelijk was. Binnen de Iraakse regering kunnen zelfs degenen die anti-
Iran zijn de Amerikaanse actie niet steunen, omdat dit kan worden gezien als verraad aan het 
land. In de congresstemming die volgde, 172 stemmen unaniem om de VS te dwingen zijn troepen 
uit Irak terug te trekken. Maar liefst 160 andere parlementsleden waren opzettelijk afwezig. 

Op straat veranderden de protesten onmiddellijk van kleur, van protesteren tegen de regering tot 
anti-VS, van Iran vragen het land te verlaten tot het eisen van de terugtrekking van Amerikaanse 
troepen. 

En toch bleef president Trump olie op het vuur gooien toen hij dreigde 52 militaire 
en culturele doelen van Iran aan te vallen. Het feit dat de heer Trump het oorlogsrecht negeert (of 
niet kent) en religieuze en culturele voorwerpen beschouwt als een doelwit om te vernietigen, maakt 
mensen nog bozer. Daar stopte Washington niet en kondigde aan dat het niet zou aarzelen een 
embargo op Irak uit te vaardigen. Veel Iraakse functionarissen, hoewel pro-VS en anti-Iraans, 
hebben ook opgemerkt dat Washington op een minder effectieve manier invloed uitoefent dan 
Teheran. 

Terwijl Iran zachte macht, cultuur, religie en economie gebruikt om Irak te beïnvloeden, gebruiken de 
Verenigde Staten geweld en intimidatie. Dat maakt dat elke Amerikaanse stap een motivatie kan zijn 
voor Irakezen om zich tegen de VS te verenigen en meer richting Iran te leunen. 

En als de VS zich terugtrekken, wie zal er dan van profiteren als niet Iran? Ironisch genoeg is waar 
generaal Soleimani van droomde toen hij nog leefde, werkelijkheid geworden met zijn eigen dood: 
de VS verdrijven in Irak, Bagdad terugtrekken naar de invloedssfeer van Teheran. 

De reactie van Iran en de vliegtuigcrash 
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Onder druk van sancties van de VS en Europa om Iran te dwingen zijn nucleaire programma op te 
geven, heeft het land altijd te maken gehad met economische uitdagingen. Van 2017 tot nu zijn er 
overal honderden protesten ontstaan, die vreedzaam begonnen en vervolgens gewelddadig 
werden. Meer dan 1.500 mensen kwamen om het leven bij confrontaties met het leger en de politie. 

De Amerikaanse aanval waarbij generaal Suleimani om het leven kwam, veroorzaakte aanvankelijk 
een schok en bracht Iran tot eenheid. Net als in Irak scandeerden mensen die de straat op gingen in 
plaats van transparantie van de regering te eisen anti-Amerikaanse leuzen. Als reactie op een golf 
van wraakvragen vuurde Iran op 8 januari raketten af op twee Amerikaanse militaire bases, hoewel 
dit geen slachtoffers maakte, maar werd beschouwd als de "eerste klap" in het gezicht van "de 
vijand". Uren na de raketlancering stortte een Oekraïens vliegtuig neer in Iran, waarbij alle 
bemanningsleden en passagiers omkwamen, waaronder veel Iraniërs. Na de eerste twee dagen van 
ontwijken, toen het bewijs duidelijk was, moesten de Iraanse autoriteiten toegeven dat ze het 
verkeerde doelwit hadden geschoten in de situatie van escalerende spanningen. 

Dit traumatische incident veranderde onmiddellijk de situatie in Iran. Mensen, boos omdat ze werden 
bedrogen, gingen de straat op om te protesteren tegen de regering. Ook een reeks beroemdheden 
in de sport- en entertainmentwereld verklaarde aan de kant van het volk te staan. De onrust 
escaleert nu en de situatie zal waarschijnlijk nog erger worden. 

Komt er oorlog en de toekomst van het Midden-Oosten? 

Oorlog zal waarschijnlijk niet onmiddellijk plaatsvinden, zelfs als het conflict escaleert. Het recente 
bombardement van Iran kan worden beschouwd als de eerste vergelding, maar is alleen bedoeld 
om de bevolking te sussen en is moeilijk te verspreiden. 

Ondertussen is Soleimani dood, maar het systeem van "vriendelijke" paramilitaire groepen met Iran 
in het Midden-Oosten blijft bestaan. Zijn lichaam stopte op weg naar huis in de Iraakse stad Karbala 
- een zeer belangrijke religieuze plaats voor sjiitische moslims. Dat is waar Hussein - de neef van de 
profeet Mohammed en zijn familie op tragische wijze werden vermoord door de moslims zelf. Zo 
werd Karbala een symbool van de soennitisch-sjiitische vete. Het feit dat generaal Soleimani werd 
gezien als de incarnatie van Hussein zou de vonk kunnen zijn voor toekomstige wraakacties uit alle 
hoeken van de wereld. 

•  

•  
•  
•  
•  

#Iran 

 

https://thethao.thanhnien.vn/
https://thanhnien.vn/iran/

