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Conclusie

Deze studie analyseert de dynamiek van factionalisering onder de politieke elite in de 
Islamitische Republiek van Iran (IRI) en de benaderingen van de verschillende facties 
tot de economie, sociaal-culturele ontwikkelingen en de buitenlandse politiek sinds de 
Islamitische Revolutie in 1979 tot 2007.

Het moderne seculier-autoritaire regime van Mohammad Reza Shah Pahlavi kwam in 
1979 ten val door een coalitie van seculiere en Islamitische maatschappelijke krachten. 
Ayatollah Khomeini zag kans om een semi-theocratische republiek te stichten doordat 
hij in staat was de Shi’itische instituties te mobiliseren en in te spelen op de bestaande 
massale wrok tegen het Shah regime. Ook profiteerde Ayatollah Khomeini van het feit 
dat  Mohammad Reza Shah het draagvlak verloor binnen de moderne stedelijke samen-
leving die de Shah zelf had gecreëerd door middel van een snelle modernisering vanaf 
de late jaren ‘60 tot en met de jaren ‘70 van de vorige eeuw. De Islamitische revolutie 
bracht een fundamentele verandering in de samenstelling van de politieke elite in Iran 
teweeg. De seculier georiënteerde leden van de politieke elite werden vervangen door 
hoofdzakelijk geestelijken of religieuze niet-geestelijken. De aard van het politieke sys-
teem van de IRI is hierdoor uniek. Het is gebaseerd op een combinatie van staatsinsti-
tuten die door het Islamitische recht gelegitimeerd zijn. Enerzijds zijn er de religieuze 
toezichthoudende instituties (de Raad van Experts [Majles-e Khobregan], de Raad van 
Hoeders [Shora-ye Maslahat-e Nezam] en de Expediency Council [Majma’-e Tashkhis-
e Maslahat-e Nezam]). Anderzijds zijn er republikeinse instituties [d.w.z. een scheiding 
der machten in een wetgevende [majles=parlement], uitvoerende en rechterlijke macht]. 
Verder zijn er ook nog de belangrijke semi-statelijke economische instituties (de reli-
gieuze stichtingen [bonyads]). Het grondbeginsel van het politieke systeem is het ve-
layat-e faqih systeem (de heerschappij van de religieuze wetgeleerde), ontwikkeld door 
Ayatollah Khomeini. Volgens het velayat-e faqih systeem is de Opperste leider (vali-e 
faqih) het hoofd van het politieke systeem. De Opperste leider wordt niet door het volk 
gekozen en mag alle wetsvoorstellen die door het parlement zijn aangenomen afwi-
jzen. Toch is de macht van de Opperste leider niet absoluut. Hij wordt gecontroleerd 
door de religieuze toezichthoudende instituties. De Opperste leider en de religieuze 
toezichthoudende instituties samen houden toezicht op de republikeinse instituties. Dit 
veroorzaakt een constante spanning tussen de Opperste leider en de religieuze toezich-
thoudende instituties enerzijds en de republikeinse instituties anderzijds.

Er bestaan geen feitelijke politieke partijen in de IRI. De politieke facties verteg-
enwoordigen de verschillende benaderingen tot de economie, sociaal-culturele on-
twikkelingen en de buitenlandse politiek. De drie belangrijkste politieke facties zijn de 
Conservatieve factie, de Pragmatische factie en de Reformistische factie. De politieke 
facties zijn niet homogeen. Zij bestaan uit losse coalities van groepen en individuen 
met gelijksoortige visies. De facties hebben geen coherente organisatorische structuur 
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en geen officieel programma. Soms kunnen verschillen binnen een factie leiden tot 
verstoringen en resulteren in allianties met andere facties of tot de neergang van een 
bestaande en de opkomst van een nieuwe factie. De mate waarin een factie in poli-
tieke besluitvorming of in het politieke debat participeert, hangt af van welke factie 
of alliantie van facties de (semi)statelijke instituties in een bepaalde periode contro-
leert. Maar ook al hebben uiteenlopende facties in de loop der tijd de republikeinse 
instituties gedomineerd, de religieuze toezichthoudende instituties, de strijdkrachten 
en de religieuze stichtingen zijn sinds de Islamitische revolutie onder controle van de 
Conservatieve factie geweest. Dat betekent dat de Conservatieve factie voortdurend de 
machtigste staatsinstituten heeft beheerst. Ze heeft daardoor dan ook een belangrijke 
invloed op de besluitvorming op economisch en sociaal-cultureel gebied en de buiten-
landse politiek.

De verschillende benaderingen van de politieke facties tot de economie, sociaal-cul-
turele ontwikkelingen en de buitenlandse politiek hebben zowel een ideologische als 
een materiële achtergrond. Ten eerste bestaan er zowel binnen als buiten de politieke 
facties verschillende ideeën over de vraag of de Islamitische wetgeving de enige of 
belangrijkste basis van het rechtssysteem in de IRI moet zijn. De Conservatieve factie 
beschouwt de Islamitische wetgeving, hoewel met verschillende interpretaties, als een 
belangrijke pijler in het juridische systeem in Iran. Voor de Pragmatische factie is de 
Islamitische wetgeving relevant op het sociaal-culturele niveau, maar minder op het 
economische niveau. De Reformistische factie vindt dat de Islamitische wetgeving on-
voldoende is om alles wat in de Iraanse maatschappij speelt te behandelen. Ten tweede 
verdedigen de politieke facties de materiële belangen van hun leden en de economische 
groepen die hen steunen. De Conservatieve factie vertegenwoordigt de belangen van 
de traditionele economische sector (de bazaaris), van de ultra-orthodoxe geestelijken 
en van het extreem religieuze publiek. De Conservatieve factie verkrijgt haar inkomen 
grotendeels uit officiële economische bronnen die zijn gebaseerd op fiscale instrument-
en (belastingen, heffingen, leningen) en de opbrengst uit de export van olie en gas 
(bronnen van buitenlandse valuta), maar ook uit religieuze bronnen (de moskeeën en 
Shi’itische heiligdommen) en de religieuze stichtingen buiten de fiscale instrumenten. 
De andere twee facties, de Pragmatische en de Reformistische factie, beschikken alleen 
over de officiële economische bronnen. De Pragmatische factie wordt gesteund door 
(religieuze) technocraten, een deel van de middenklasse en door liberale stromingen / 
groeperingen. De Reformistische factie behartigt de belangen van verschillende (secu-
liere) sociale groepen waaronder vrouwen, studenten en intellectuelen. 

De Conservatieve factie is voorstander van de liberalisering van handel maar tegen 
grootschalige privatiseringen, die tegen de belangen van de traditionele economische 
sector en de religieuze stichtingen in zouden kunnen gaan. De Pragmatische en Refor-
mistische facties staan voor economische liberalisering met een beperkte rol van de 
staat. Kort geleden stelden delen van de Reformistische factie, waaronder de voorma-
lige President Khatami, de inperking van de macht van de Opperste leider ten gunste 
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van de wetgevende macht voor. Maar het hervormen van het politieke systeem is noch 
in het belang van de Opperste leider zelf, noch van de religieuze toezichthoudende 
instituties. Zij vrezen hun invloed op politieke besluitvorming en ook de steun van de 
traditionele economische groepen en instituties te verliezen.

Met de verkiezing van Mahmoud Ahmadinejad tot president is de Neoconservatieve 
factie aan de macht gekomen. Dit is een minderheidsgroep die is voortgekomen uit de 
Conservatieve factie. De groep radicaliseerde na de oorlog tussen Iran en Irak toen zij 
buiten het politieke besluitvormingsproces werd gehouden door de destijds dominante 
Pragmatische factie. De Neoconservatieven zijn jongere ideologen die nauwe banden 
met de revolutionaire legermacht hebben. Zij beschouwen zichzelf als de enige ware 
verdedigers van Ayatollah Khomeini’s Islamitische ideologie en beweren dat het geen 
enkele overheid tot nu toe gelukt is een “ware Islamitische staat” in Iran op te richten. 
Mahmoud Ahmadinejad vertegenwoordigt delen van de samenleving die hun econo-
mische situatie verbeterd willen zien (vooral de armen in de steden en op het platte-
land), maar tegelijkertijd op sociaal-cultureel gebied conservatief zijn. Veel van deze 
armen in de steden en op het platteland kozen in de presidentsverkiezingen van 2005 
voor Mahmoud Ahmadinejad omdat hij in hun ogen hun belangen het beste behartigde. 
De meer hervormingsgezinde Iraniërs participeerden echter niet in de verkiezingen bij 
gebrek aan werkelijk alternatieve kandidaten.

Toch kan de verkiezing van Mahmoud Ahmadinejad tot president de steeds verder 
toenemende vraag om politieke, economische en sociaal-culturele hervormingen en 
koerswijzigingen in de buitenlandse politiek niet ondermijnen. Dit is gebleken uit di-
verse parlements-, presidents-, en gemeenteraadsverkiezingen, die meerdere malen 
werden gewonnen door de Pragmatische en de Reformistische facties. Een belangrijk 
aspect van deze tendens van hervormingen is dat de samenstelling van de Iraanse bev-
olking sinds de Islamitische revolutie fundamenteel is gewijzigd. De Iraanse bevolking 
is meer dan verdubbeld. Iraniërs jonger dan 30 jaar maken nu 70 procent van de totale 
bevolking uit. Mensen ouder dan 65 jaar daarentegen minder dan 5 procent. Jonge 
Iraniërs zijn gefrustreerd vanwege de slechte economische vooruitzichten en de so-
ciaal-culturele belemmeringen in Iran. Ze zijn kinderen van het informatietijdperk en 
nemen deel aan discussies over de wereldvrede, mensenrechten en democratie op het 
World Wide Web. Ook een belangrijk gegeven is het opleidingsniveau van vrouwen. In 
de IRI hebben vrouwen weliswaar te maken met hevige beperkingen van hun persoon-
lijke en publieke vrijheden, toch is het onderwijs voor vrouwen beduidend verbeterd 
vergeleken met de periode van de Shah. Tegenwoordig bestaat de helft van de studenten 
aan de universiteit uit vrouwen. Zij zijn zich nu veel meer bewust van hun rechten dan 
in de tijd van de Shah en organiseren zich om voor deze rechten te vechten. Een an-
der belangrijk aspect is het debat tussen geestelijken en (religieuze) intelligentsia sinds 
de dood van Ayatollah Khomeini. Veel van deze intellectuelen waren vroeger gepas-
sioneerde ondersteuners van de Islamitische revolutie, maar zijn veranderd in hervorm-
ers en behoren nu tot de grootste critici van het velayat-e faqih systeem. Zij debatteren 
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over onderwerpen als de rol van religie in de politiek en in hoeverre de geestelijken zich 
met de politiek moeten bemoeien. Hun debat raakt daarmee de kern van het politieke 
systeem van de IRI.

Sinds de Islamitische revolutie hebben de politieke facties, in het bijzonder de Con-
servatieve factie, gebruik gemaakt van de buitenlandse politiek om interne sociale 
en economische problemen en uitdagingen te verbergen. Tijdens de Iran-Irak oorlog 
(1980-1988) bijvoorbeeld was het Islamitische regime in staat de politieke facties en de 
Iraanse bevolking te verenigen tegen de agressor Irak en zijn Westerse bondgenoten en 
daarmee de aandacht van de economische problemen van het land af te leiden. Over het 
algemeen kunnen twee groepen onder de politieke facties worden onderscheiden met 
betrekking tot visies op de buitenlandse politiek. (1) De eerste groep wordt hoofdza-
kelijk vertegenwoordigd door de Conservatieve factie. Zij beschouwt de Iraanse maat-
schappij als onderdeel van de ummah (Islamitische gemeenschap) en benadrukt de 
identiteit van de Islamitische revolutie en de terugkeer naar Islamitische waarden. Om 
dit doel te bereiken moet de IRI een goede relatie met andere Islamitische landen heb-
ben (maar niet noodzakelijkerwijs met hun overheden), met de Islamitische gemeensc-
hap en zich onthouden van het zoeken van toenadering tot de Verenigde Staten (VS). 
Deze visie werd gedomineerd door de twee toonaangevende ideologische principes van 
de Islamitische revolutie op het gebied van de buitenlandse politiek: “Noch het Oosten, 
noch het Westen” en de “Export van de revolutie”. Deze ideologisch principes werden 
tijdens de eerste tien jaar na de Islamitische revolutie nageleefd. Door de grote econo-
mische problemen in Iran hebben delen van de Conservatieve facties tegenwoordig 
deze twee principes laten varen. 

(2) De tweede groep wordt vertegenwoordigd door de Pragmatische en de Refor-
mistische facties. Deze facties zijn ervan overtuigd dat Iran een sleutelrol moet spelen 
op het gebied van internationale betrekkingen, aangezien internationale handel en in-
ternationale diplomatieke banden de randvoorwaarden vormen voor de economische 
ontwikkeling van Iran. Sinds het einde van de jaren 80 van de vorige eeuw vormen 
de Pragmatische en de Reformistische facties de drijvende krachten achter het inter-
nationaal economische beleid van Iran en de verbetering van de diplomatieke banden 
tussen Iran en de landen van de Perzische Golf, de Europese Unie (EU), China, India, 
Centraal Azië, Rusland, en ook de VS. Verschillende gebeurtenissen hebben een grote 
invloed gehad op de ommekeer in de buitenlandse politiek: (1) de dood van Ayatollah 
Khomeini; (2) het aan de macht komen van de Pragmatische factie in 1989; (3) het einde 
van de Iran-Irak oorlog in 1988; (4) de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991; (5) de 
grotere aanwezigheid van VS militairen in de Perzische Golf sinds de Koeweit crisis 
(1990-1991); en (6) de economische problemen in de IRI.

Delen van de Conservatieve factie hebben de buitenlandse betrekkingen van Iran 
bemoeilijkt door financiële steun aan militante groeperingen in Islamitische landen te 
geven, Iraanse bannelingen te onderdrukken, Westerse burgers van blasfemie te be-
schuldigen, of door de staat Israël niet te erkennen. Toch, ondanks de verschillen in 



239Conclusie  |  |

benadering van de buitenlandse politiek, vindt ook de Conservatieve factie dat Iran 
een sleutelpositie in de internationale betrekkingen moet innemen. Sinds 1989 staat 
dit streven in de buitenlandse politiek min of meer los van welke samenstelling van 
facties de republikeinse instituties en de religieuze toezichthoudende instituties in een 
bepaalde tijd controleren. 

Dat betekent dat, in tegenstelling tot op het economische en sociaal-culturele niveau, 
de rivaliteit tussen de verschillende politieke facties een ondergeschikte rol speelt bij 
de besluitvorming over de buitenlandse politiek. De interactie met andere landen en 
regio’s blijkt bepalender. Zo lopen bijvoorbeeld de meningen over de nucleaire kwestie 
in Iran dwars door de verschillende politieke facties. Sommige leden van de Conserva-
tieve factie zijn tegen het bezit van nucleaire wapens. Sommige leden van de Reformi-
stische factie argumenteren echter dat Iran recht heeft op de ontwikkeling van nucleaire 
wapens en het een noodzaak is voor de nationale veiligheid. Tegelijkertijd is de nucle-
aire kwestie ook een instrument waarmee het Iraanse regime zich aan het thuisfront 
kan legitimeren. Veel Iraniërs zijn ervan overtuigd dat Iran het recht heeft om nucleaire 
technologie te bezitten. Zij geloven dat het bezit van nucleaire wapens Iran internation-
aal respect zal brengen en zien nucleaire technologie als een middel om de internation-
ale wetenschappelijke status van Iran te verbeteren. Maar dit moet niet gebeuren ten 
koste van internationale relaties. Confrontatie en internationale isolatie zullen de grote 
economische problemen van Iran niet oplossen. Het Iraanse regime vreest echter dat 
als het op het nucleaire vlak toegeeft, de EU en de VS andere eisen zullen stellen met 
betrekking tot mensenrechten, terroristische organisaties, de erkenning van Israël of 
in het ergste geval een verandering van het politieke regime in Iran. Voor het Iraanse 
regime is de nucleaire kwestie dus ook een testcase om internationale inmenging in 
binnenlandse politiek te voorkomen.

Het politieke regime in Iran is tot nu toe stabiel te noemen, ondanks alle tegenstri-
jdigheden die het politieke systeem van de IRI met zich meebrengt: (1) de verdeling van 
bevoegdheden tussen de Opperste leider, de religieuze toezichthoudende instituties, 
en de republikeinse instituties; en (2) de verschillende benaderingen van de politieke 
facties tot de economie, sociaal-culturele ontwikkelingen en de buitenlandse politiek. 
Maar ook de vraag om politieke, sociaal-culturele en economische hervormingen onder 
een groot deel van de Iraanse bevolking hoort in dit rijtje thuis. Desondanks staan de 
politieke facties, de Conservatieve factie in het bijzonder, voor een dilemma. Als de 
Conservatieve factie toegeeft aan de vraag om hervormingen zal het de steun van de 
traditionele economische groepen verliezen en daarmee een belangrijke machtsbasis. 
Als zij op de lange termijn de vraag om hervormingen negeert, zou dit tot een volk-
sopstand kunnen leiden. In dat geval zullen de kaarten van de politieke macht opnieuw 
worden geschud met als uitkomst een nieuw type politiek regime dat nog niet is te 
voorzien.


