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HierbiJ doen wiJ u loekomen een gezamenlijke rapportage 'I RAN . Stand van zaken op hoofdpunten
en •n hoofdliJnen -2006' van de AlVD en de MIVO ten behoeve van uw vergadenog op 21
november 2008
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Dtrecteur Mtltlatre
lnhchbngen- en Ve thghetdsdienst

Hoofd Algemene
Inlichtingen- en Velltgheldsdienst
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Generaal-maJoor

Dit inlichtingenrapport is u itsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden doorgegeven aan
derden zonder vooratgaande nadrukkelijke toestemming van MND en AIVD
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Samenvatting
•
Het belangnJkste doel van het reg1me 1s de consolidatJe van de verworvenheden van
de lsfamttiSche Republiek en het vigerende SJI't bSch-theoaatlSChe systeem . In de
brnnenlandse polltteke verhoudrngen ZIJn de machtspositie van de Opperstelerder Ah
Khamene1 en de grondvesten van het rehgteus-pohtteke systeem nog steeds
-; onbetwist Hoeweliran mtem problemen kan ondervinden als gevolg van de
mternatlonale economtsche neergang en ondanks lo ale ve~ lghetdsproblemen , wordt
de stab1hte1t van het reg me op korte termiJn daardoor met wezenlgk aanget.ast
• - In de reg1o IS het Iraanse reg1me pnma1r gencht op Uilbreiding van regionale tnvloed en
het 1ndarrvnen van hetgeen het reg1me beschouwt als (potenbele) bedre1gmgen Iran
stoelt ZIJn reg1onale opstellrng pnmair op de zogeheten strateg1sche afschnkkrng (en
_, vergeldrng) van wat net reg1me ervaart als m1hta1re dreigrng Iran wil versterkte relabes
met SJI'Ibsche bevolkingsgroepen 1n Irak en Afghamstan op ZIJn m1nst bestendigen en
waar mogeliJk vergroten, pnma•r als egenwiCht tegen de betrokkenherd van de VS/het
Westen biJ deze landen. Voorts ts Iran gencht op de handhavmg van de goede

l

I

( )

'

1) Strategische doelen
Oe strateg1sche doelen, d1e de Opperste Le1der en ZIJn advtseurs m samenspraak met de
Opperste NatJonale Verhghetdsraad (SNSC) nastreven , worden gedeeld door gezaghebbende
Iraanse machtsgroepen Deze strategtsche doelen ZIJn.
•
ConsolidatJe van de verworvenheden van de lslamittsche Republiek Het ter d1scuss1e
stellen van de grondslagen van de lslamttlsche Republiek, het v~gerende SJr'ttlschtheocratische systeem, in het biJZOnder de postbe van de Leider, wordt beschouwd als een
directe en ems ge bedre1gmg van dtt systeem DergelrJke geluiden worden dan ook door
hel reg1me acllef bestreden en zonod19 geehm1neerd
•
Uitbreldtng van de regtonale polittek-mtlltatre mvloed van Iran m de Golfregto en de
(ArabiSChe) landen m het Mtdden-Oosten Iran wal versterkte relatJes met sjt'tttsche
bevolkingsgroepen tn Irak en Afghamstan op ZIJn mtnst bestendigen en waar mogeltjk
vergroten H1ermee tracht Iran een tegenWicht te bteden tegen de betrokkenheld van de
VSihet Westen biJ deze landen Ott vindt plaats naast de handhavtng van de goede
betrekkingen met vooraf Syne, de Golfstaten en Centraai-Az~atl sche landen
•
Strategische afschrikking Iran stoelt zrJn regtonale opstelling pnmair op de zogeheten
strategische afschnkking van wat het regtme ervaart als mrhta1re dre1ging De Amenkaanse
troepenmacht m de regto wordt als belangrqke dreiging gezten. Voorts ztet Iran lsrael als
de andere grote VIJand In de opbouw van de m tlalfe capactlett geeft Iran poonte•t aan het
programma voor baU1sbsche raketten ter vergrobng va het afschnkwekkend vermogen
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In de binnenlandse politieke verhoudtngen ZIJn de machtspasttie van de Opperste Letder
Ah Khamenet en de grondvesten van hel rehgreus-politJeke systeem nog steeds onbetw1st
Ondanks lokale verstonogen an de mteme openbare orde/vettighe~d en hoewet er
polilteke problemen ZIJn, is de stabtlltett van het reg1me voorlop1g niet tn het gedmg De

;"

,....'

hervormers prohleren z1ch nog steeds op het pohbeke strtJdtoneel. maar hun rot1s m ferte
gemarg1nahseerd.
•

',1 ·,

De poSitie van de hUidige president AhmadlneJad 1s weltswaar sterK doch met onbetwist
De Prestdent bhJft kwetsbaar voor poten\Jeel beschadtgende knttek op met name de
resultaten van ztjn economtsch beleid Hoewel AhmadtneJad stnds 2007 de greep van de
President op het nucleatre dosster en het onderhandelingsproces heeft versterkl bepaalt
de Opperste Letder nog steeds Ultetndehjk de 1nhoud, de voortgang en de
randvoorwaarden van dtt debat

•

de lslam1ttsche revolutie en dommeert het vethghetdsapparaat De IRGC-str~dmacht ts 1n
het afgelopen Jaar gereorganrseerd 1 om Iran beter te kunnen verdedtgen tegen een externe
aanval Het zwaartepunt 1n de ve~llghe t d sd octnn e ligt nu btJ betrokkenheld van de

I

I

Het lslamibsche Revolube Garde Corps (IRGC), rs de staatshoeder van de waarden van

bevolktng, die als een cruCiale factor voor succesvol m dttall optreden wordt beschouwd De
IRGC wordt tevens Ingezet als repressief machtsmiddel wanneer volgens de
machtheb bers de samentevmg 1ntem wordt bedre1gd De afgelopen jaren heeft de IRGC
haar tnvloed op de pohbeke en economssche besiUttvormtng nog verder wtgebre1d . D1t blykt
urt het benoeme n v an oud-commandanten tn top-functies 1n d1verse sectoren v an het
openbaar bes tu ur.

I

I

3) Externe opstelling
In de regto IS het Iraanse reg1me pnmatr gencht op uttbreldtng van regton ale mvloed en het
tndammen van hetgeen het reg une beschouwt a ls (potentiele) bedretgtngen De hutdtge
aanztenhjke postbe van Iran tn de gehele regto ts bepaald door de ontwikkelingen d1e ZICh na '9-11 '
hebben afgespeeld .
Israël en de Palestijnen
Het Iraanse reg tme proflieert Zich met een onwnkbaar ant1-lsrael standpunt, voornamelijk
ter 'bevnjdtng' van de PaleStiJnen. Deze opstelling heeft het Iraanse reg1me populantett
opgeleverd bg de Arab1sche bevolktng Vanurt deze opbek voorziet Iran Hamas en
Palesbn 1an lslamtc Jthad on11ermmderd van
hbek-ldeologische . log1stte ke en f~n anctele
steun
over m lhlatr-techmsche ste un aan
Harnas kunnen met worden bevestJgd, noch ontkend Iran combtneert deze 1deolog1sche
opstelling m et een pragmatJsche benadenng waann aansluitmg wordt gezoch t biJ de
Arabtsch e L tg a

•

Hezbollah
Iran houdt vast aan de band met de Ltbanese Hezbollah Iran beschouwt de pohlteke en
gewapende steun aan L1banese Hezbollah als een be fangnJk onderdeel van de
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confrontahepohtlek met lsrael. Hezbollah 1s evenwel geen verlengstuk van de Iraanse
buitenlandpohllek, maar heeft een grote mate van autonome manoeuvreerruimte door de
verworven sterke pos1tJe m het Libanese krachtenveld Ofschoon er tot nu toe wermg
daadweóteh}k ts geconstateerd, IS het waarschiJnliJk dat Hezbollah v1a de poreuze grens
met Syné 1n staairs om benodigd m1hta1r materieel. ook vanw t Iran, btnnen te smokkelen

•

Irak
Ten aanzien van Irak ts hel hoofddoel van Iran de vesbgmg van een vettige en stabrele
sttuabe met een door SJneten gedomtneerde rege nng Op term tJn w ll lran de aanweZJgheJd
en mvloed van de VS en het Westen In het buurland zoveel mogeliJk beperke n Tenetnde
d it te garanderen heeft Iran tnvloed verkregen op de pol 1eke en ve~rgher dssituat re tn
(Zu1d-)lrak. Hoewel iran acttef betrokken ts biJ, en ziCh mengt tn de pohtteke s1tuabe 1n Irak.
ZIJn er geen aanWIJZingen dat Iran een structurele rol speelt btJ het gencht
schaal onderm tJne'l van de veshgheldssttuatte sn Irak

•

en op grote

Syrië

Iran en Syne onderhouden een symbiotische samenwerkmgsrelatle dte IS Ingegeven door
opportuntsbsehe motteven Be1de landen WIJZen een permanente westerse m 1lrta1re

I;
I

presentte 1n Irak af Voorts vmden Iran en Syne elkaar

I

rn

de behoefte het Internabanale

isolement en de gevolgen van sancttes. waar belde landen last van hebben, te doorbreken
Tot slot IS er sprake van m1hlatre samenwerktng, met name op het geb1ed van
Iran houdt er rekemng mee dat de relatte met Syne onder druk kan
te staan 1nd1en het Synsche reg me een strategtsche heronentatJe zou aangaan
door de banden met het Westen aan te halen

•

Afghanistan
De acbeve, voornamelgk econom•sche, betrokkenheld van Iran biJ Afghanistan wordt mede
bepaald door de relatle van Kabul met de VS/het Westen Daarnaast speelt de algemene
opstelling van de VS en aanzien van Iran een rol De westerse militaire aanweztgherd 1n
Afghan istan vat Iran op als een strategische dretgrng Het unemdehjke hoofddoet van Iran
IS de aanweZJghetd en mvloed van de VS/het Westen 1n dit land te beperl<en Door het
uitbouwen van een netwerk m Afghan1stan proberen de Iraanse tnhchbngen- en
veiitghetdsdtensten de Iraanse belangen m dtl land te bewaken en opt1es voor toekomsbge
ontwikkelingen open te houden Hoewel er wapensmokkel vanurt Iran naar Afghamstan
plaatsvmdt IS oor een offic:ele Iraanse betrokkenheld geen beWIJS
Iran IS sterk gekant tegen eventuele onderhandelingen van de regenn -Karzat met
Talibanlerclers, zelfs sndten deze gematigd ZIJn Iran vreest nameliJk voor een toekomsbge
mvloed van zijn aartsvijand, de rad icale soenn sche Tabban

4) Het nucleaire- en overbrenglngsmiddelenprogramma.
Het antwoord op de vraag of Iran aan (het ontwerp van) een kernwapen werkt of heeft gewerkt. ts
na Jaren onderzoek nog steeds met te geven De ontwlld:ehng van kernwapens 15 een schendmg
van het Non-Proliferatie Verdrag De vraag of Iran een kernwapenprogramma heeft of heeft gehad

Blad~

van B

( )

Ir

,,

'
ANO/ IVO

..

·~·

Aan de leden van het CVIN

I

,,

...

Nummet
Dat um

2008027382

13 november 2008

I'

[.

o(l

.,.

1,1

is daarom van groot belang Dne zaken ZIJn van belang bq de productte van een kernwapen. te
weten splijtstof. weapomsatJOn (het ontwerp en vervaardigen va n een nucleatr explos tef) en het
overbrengtngsmtddel
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SplljtstofproductJe
Uranium route· Iran gaat tegen de oproep van de rnternahonale gemeenschap tn door met
het voeden van de ultracentnfuges met UF6 en de rnstallabe van addtbonele IR-1
eentofuges tn de
(FEP) te Natanz

,..

,;

'

,..

Plutomum route · Naast de urantumvem)ktngsmstallatle tn Natanz ts ook de
zwaarwateronderzoeksreactor met een vermogen van 40 MW nabiJ Arak aanletding tot
zorg voor de tntemahonale gemeenschap Iran heeft aangegeven de reac or te bouwen als
onderzoeksreactor, voor de productie van lsotopen voor medische en tndustnele
doeletnden Voor de door Iran gemelde toepassmgen is nret noodzakeliJkerwiJS een
zwaarwateronderzoeksreactor nodig De gestelde doelen ZIJn ook met een
lichtwateronderzoeksreactor te realiseren , waarbiJ de lichtwaterreactor rn tegenstel ang tot
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Het 1s dus ondutdehjk of Iran de onderzoeksachvrte~ten alleen heef\ uttgevoerd voor CJVrele
en conventionele toepassmgen, zoals het zelf beweert In reder geval heeft het land door
deze onderzoeken belangrrjl<e technrsche experuse kunnen opbouwen noodzakelijk voor
de onltwr ~ckehna

.1.

J.
·'

·j:

)

I.

•

Overbrengingsmiddelen
Een belangnJk element 1n de doctnne van strategische afschnkk1ng IS een geschikt
Iran heeft daartoe een actlef balhstrsche ""L",'''V".nr:•rnm::.

Iran ontvangt overigens nog steeds burtenlandse hulp biJ de
ontwtkket1ngen tn ZIJn balltsl\sChe raketprogramma en IS htervan ook deels afhankeliJk
Deze raketten kunnen worden urtgerust met een conventionele ladrng Het 1s daarnaast
mogeliJk dat Iran ZIJn balhsbsche raketten wtl ortrusten met massavem1ebglngswapens door
het aanbrengen van met-conventionele ladmgen Iran besch1k:l over de kennrs en
technologie om een eenvoudige chemische en b1olog1sche gevec:htskop te ontwikkelen.
Echter, er
momenteel
voor Iraanse acbvtte1ten
d1t

5) Vooruitzichten Intern
•
Iran heeft een omvangrqk potenbeet met tot dusver hoge tnkomsten Uit de ohe- en
gasexport Daarnaast heeft Iran de grootste miltlatre tndustrie m de regio, lsraél
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uitgezonderd De 1nteme (sooaal-}economlsche problemen nemen echter toe mede als
gevolg van de mtemattanale sancbes Structurele economiSche hervormingen ZIJn
noodzakelijk en zelfs urgent De politieke kracht van de reacbonarre ultra-ronservabeven tn
de machtseltte, d1e gekant z~n tegen hervormtngen, belemmert echter de moderntsering
lndren de hUidige daling van de olrepnjs doorzet en derhalve de tnkomsten van Iran
afnemen, wordt het beWJ d mogehjk met een 1nteme cnsts geconfronteerd Sterk gedaalde
ofie--mkomsten en een eventueel daardoor vetoorzaakte economiSChe cnsts zullen echter
naar verwachhng de mteme stabthte1t van het regime op de korte term1jn met wezenliJk
aantasten. Mogelijk zal Iran dan het bUdget van de m1ilta1re mdustne alsook de
economtsche steunver1enmg aan landen als Afghamstan en Irak moeten aanpassen De
noodzaak om een slap terug te doen zal effect sorteren op de pohtteke betrokkenheld van
Iran btj deze landen .
Binnenlandse ontwtkkeltngen (roep om werkelijke hervorm1ngen, soc1ale en economiSche
stagnatJe door de structurele problemen en afslwtmg van de were ldmark~ demografiSChe
druk} kunnen we ltswaar 1nvloed hebben op de wiJze waarop het reg1me tntem optreedt.
maar dtt zal het regrme met doen afwijken van de strategtsche kemdoelen· machtsbehoud
van het lslamlbsche reg1me en urtbreldmg van de reg1onale tnvloed van Iran

6) VoorultzJchten extern
•

Mede tngegeven door de aanZienlijke regionale posrt1e liJkt het Iraanse regtme ervan
overtUigd te ZIJn dat het relatief onkwetsbaar 1s voor •ntematlonale (VN) druk om defimbeve
opheldenng te geven over de werkehjke aard en nchbng van het nucleaire programma
Iran beantwoordt de exteme druk en sanctJes met een asserlieve en zelfbewuste
promotiecampagne en genchle allianties 1n het Mtdden-Oosten (Syne, Hezbollah, SJ i eten
1n Irak en elders), 1n de JSiamtbsche wereld 1n brede zm en met landen d1e een
vergelijkbare antJwesterse agenda propageren (Venezuela, BoliVIa. Soedan Deze
allranbes z~n deels ook voor binnenlandse consumpbe bedoeld.

•

Op langere term~n zal het Iraanse reg1me trachten het gunsttge politieke bJ waarvan Iran
s1nds '9-11 ' heeft geprofiteerd, om te zetten in structurele en permanente winst en stev~ge
verligheldsgaranlles. Iran zal blijvend streven naar volledtge erkenmng van de teg1bm1 e1t
van het reg1me (met name door de Verenrgde Sta en). Iran zal een dergelijke erkenmng
nret noodzakall ketWIJS door mlddel van onderhandelingen nastreven, maar d1e ook
trachten af te dwmgen door een comb1naba van verdere opbouw en toepassmg van
politieke en m1hta1re machtsmiddelen en verstevtgr g van regtonale rnvloed.
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balltstlsche raketsystemen wordt opgebouwd , het machtseven'Nicht m de regto In de
Iraanse perceptie garandeert dtt potentteel de vetltghetd van Iran tegen een VtJand~ge
buttenwacht In vetlrghetdspolrtrek opziCht vermtjdt Iran provocatie en escalatJe Fert IS wel
dat Iran een ambitieus mllrtatr programma heeft, dat nret alleen het Westen maar ook
landen tn de reg~o zorgen baart lndren Iran over een mrhtaH-nucleatre capacttelt komt te
beschtkken, brengt dtt een fundamentele WtJZI9tng rn de mthttm-polibeke verhoudmgen tn
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