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IRAN EN DE AANSLAG OP DE AMERIKAANSE AMBASSADE IN BEIROET

Op 18 april j.l. werd de Amerikaanse ambassade in Beiroet getroffen door

een zware bomexplosie, die een groot aantal slachtoffers veroorzaakte.

Alhoewel nog niet met zekerheid valt te zeggen welke groepering c.q. in-

lichtingendienst precies achter de aanslag zit, mag aangenomen worden dat

deze vooral gericht is tegen de Amerikaanse bemoeienis met de Libanese

kwestie. De rol van de Amerikanen in het overleg tussen Israël en Libanon

wordt fel betwist door radicale Arabische kringen, waarbij in ieder geval

gedacht moet worden aan landen als Lybië, Syrië en het overigens niet-Ara-

bische, maar wel zeer nauw met Syrië samenwerkende Iran en aan allerlei

extremistische door voornoemde landen gesteunde splintergroeperingen in

Libanon. In die kringen wordt gevreesd dat de uiteindelijke regeling Syrië

in de kou zal laten staan.

In bijgaand rapport wordt ingegaan op de achtergrond van de organisatie

'Al-Jihad Al-Islami' aangezien wordt aangenomen dat zij verantwoordelijk is

voor de aanslag. Omdat deze groepering nauwe banden heeft met Iran wordt

voorts een uiteenzetting gegeven van de Iraanse visie op Amerika en Israël.

De denkbeelden van Teheran betreffende Amerika kunnen niet beter worden

samengevat dan in de volgende woorden die Ayatollah , op k november

1982 sprak : "De wereld moet Amerika vernietigen, omdat dat land verant-

woordelijk is voor alle conflicten die er in de wereld woeden".

De mogelijke effecten van het gebeuren in Beiroet dienen niet onderschat te

worden : de gebleken Amerikaanse kwetsbaarheid kan n.l. op heel verschillend»

wijze inspirerend werken. De openhartige Amerikaanse mededeling dat de aansla

ook het leven kostte aan een vooraanstaande medewerker van de CIA zal niet

alleen het triomfantelijke gevoel onder radicale Arabieren nog verder ver-

sterken, maar kan tevens loslippigheid van organisatoren en/of uitvoerders

van de actie in de hand werken en zo het onderzoek vergemakkelijken.
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IRAN EN DE AANSLAG OP DE AMERIKAANSE AMBASSADE IN BEIROET

Een zware bomexplosie verwoestte op 18 april j.l. een deel van de

Amerikaanse ambassade in Beiroet : tientallen mensen kwamen daarbij om

het leven (waaronder de chef-analist voor het Midden-Oosten van de CIA),

terwijl meer dan honderd personen verwondingen opliepen.

In de eerste uren na de aanslag werd de verantwoordelijkheid daarvoor

door enkele groeperingen opgeëist, n.l. resp. door de 'Al-Jihad Al-Islami'

(de Islamitische Heilige Oorlog), de 'Organisatie voor het Wreken van de

Martelaren van Sabra en Shatila' en de 'Arabische Socialistische Unionisten

Voorts zou de redactie van de in Beiroet verschijnende krant 'Al Liwa' zijr.

opgebeld door een onbekende, die verklaarde dat de gewelddaad onderdeel

uitmaakte van de wereldwijde Iraanse revolutie tegen imperialistische

doelen.

Omdat aan de claim van 'Al-Jihad Al-Islami' internationaal het meeste

geloof wordt gehecht, wordt hieronder nader ingegaan op hetgeen dezerzijds

omtrent die organisatie bekend is. Voor wat betreft de beide andere orga-

nisaties zij voor dit moment volstaan met enkele kanttekeningen:

- De 'Organisatie voor het Wreken van de Martelaren van Sabra en Shatila1

is onbekend. Hierbij moet evenwel worden aangetekend dat een op 8 januari

j.l. in Tel Aviv gepleegde aanslag op een Israëlische autobus niet alleen

is geclaimd door de zgn. -groep, maar volgens een door de aan

Syrië gelieerde Palestijnse verzetsorganisatie 'Al Saiqa' uitgegeven ver-

klaring ook door een eveneens onbekende 'Groep van Martelaren van Sabra

en Shatila'. Deze laatste claim werd niet alleen door het Syrische pers-

bureau SANA wereldkundig gemaakt, maar opmerkelijk genoeg ook overge-

nomen door het in Bagdad gevestigde Palestijnse radiostation 'Bagdad -

Stem van Palestina'.

- De aanduiding' Arabische Socialistische Unionisten' doet de gedachten

uitgaan naar nasseriatisehe pro-Lybische personen.

Tien minuten na de explosie bij het ambassadegebouw ontving het in Beiroet

gevestigde kantoor van het Franse persbureau AFP een anoniem telefoontje

waarin de verantwoordelijkheid daarvoor werd opgeëist door de vrijwel

onbekende organisatie 'Al Jihad Al Islami'. Deze groep heeft zich in de

afgelopen weken ook verantwooordelijk verklaard voor enkele aanslagen op

leden van de multinationale vredesmacht, een uit Amerikaanse, Franse, Ita-

liaanse en sedert kort ook Britse militairen bestaande eenheid, die in en
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rond Beiroet zorg moet dragen voor orde en veiligheid. Voorzover valt

na te gaan golden deze claims in ieder geval een op 16 maart gepleegde

aanslag op enkele Amerikaanse mariniers en een tweetal op 8 april uitge-

voerde aanvallen op door Franse militairen ingenomen posities.

Concrete meldingen van acties tegen Israëlische doelen zijn dezerzijds

niet bekend.

Naar verluidt is 'Al-Jihad Al-Islami' gelieerd aan de 'Islamitische Amal1

een extremistische splintergroep, die zich heeft afgesplitst van de

organisatie 'Amal1 (Hoop) van de Shi'itische moslems in Libanon* Hoewel

dezerzijds niets bekend is over de reden van deze splitsing, is het aan-

nemelijk dat zij het gevolg is van de tweeslachtige houding, die de 'Amal1

inneemt tegenover het Shi'itische regiem in Teheran.

De 'Islamitische Amal' heeft zijn basis in Baalbek, een stad in de in Oost-

Libanon gelegen Bekaa-vallei, die door het Syrische leger bezet wordt. In

en rond die stad zijn eveneens de Iraanse revolutionaire gardisten gelegerd

die na de Israëlische invasie in Libanon in 1902 "als vrijwilligers" naar

dat land zijn gekomen om de Syrische troepen aldaar bij te staan in de strj;

De schattingen over de huidige omvang van het contingent Iraanse gardisten

lopen uiteen van enkele honderden tot circa duizend. Voor de volledigheid

dient in dit verband nog opgemerkt te worden, dat in de Bekaa-vallei niet

alleen Syriërs en Iraniërs aanwezig ajn, maar ook enige duizenden Palestijns

verzetsstrijders en een klein aantal Lybische militairen.

Tussen de 'Islamitische Amal1 en de Iraanse gardisten bestaat een nauwe

samenwerking, die o.a. tot uiting komt in de door de Iraniërs verzorgde

Islamitische vorming van jonge Libanezen, die zich tot de ideeën van de

Iraanse geestelijke leider Ayatollah voelen aangetrokken.

Dit onderricht beperkt zich overigens niet tot strikt religieuze aange-

legenheden, maar omvat ook een militaire opleiding.

Voorzover bekend wordt de 'Islamitische Amal' geleid door de 40-jarige

oud-onderwijzer , die volgens sommige geruchten zelf van

Iraanse afkomst zou zijn. In 1980 behoorde overigens tot het

triuaviraat dat de 'Amal1 leidde, terwijl hij daarvoor optrad als

secretaris-studentenaangelegenheden van die organisatie.



De activiteiten van de 'Islamitische Amal' bezorgen de Libanese regering

al enige tijd de nodige hoofdbrekens. Zo kwam het op 21 november 1982,

de Libanese onafhankelijkheidsdag, in Baalbek tot botsingen tussen enerzijds

leden van de 'Islamitische Amal' en Iraanse gardisten en anderzijds het

geregelde Libanese leger. De eersten bezetten enige tijd het gemeentehuis,

waar zij het portret van de Libanese president ( een christe-

lijke Falangist, die evenwel als tamelijk pro-Syrisch bekend staat) van

de wand rukten, en probeerden voorts - tevergeefs - het plaatselijke kamp

van het Libanese leger in handen te krijgen. Het christelijke radiostation

'Stem van Libanon' beschuldigde "de eenheden die verantwoordelijk zijn voor

de ordehandhaving in Baalbek en omgeving" (lees : de Syriërs) er overigens

van deze actie te hebben gesteund. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen

ontbood de Libanese minister van Buitenlandse Zaken de Iraanse ambassadeur

in Beiroet. Deze laatste zou bij die gelegenheid te verstaan zijn gegeven

dat alle gewapende gardisten uit Libanon dienden te vertrekken, anders zou-

den de diplomatieke relaties worden verbroken. Na afloop van het onderhoud

ontkende de Iraanse diplomaat opvallend genoeg dat er landgenoten van hem

betrokken waren geweest bij de schermutselingen in het oosten van Libanon.

Radio 'Stem van Libanon' meldde evenwel dat in een dorpje bij Baalbek

de lijken van een vijftal Iraniërs waren gevonden.

Vervolgens liep op k maart j.l» een konvooi van het geregelde Libanese

leger in de omgeving van Baalbek in een hinderlaag, waarbij een zestal

militairen (w.o. de commandant van de eerste brigade) om het leven kwamen.

Het Syrische leger herstelde uiteindelijk de orde. Volgens radio 'Stem van

Libanon' waren de daders van deze aanslag leden van de 'Islamitische Amal1

en Iraanse gardisten.

Op 1? maart meldde radio 'Stem van Libanon' dat gewapende Iraniërs die

dag een wijk van Baalbek waren binnengetrokken om daar vervolgens pamflettï

te verspreiden, waarin werd opgeroepen tot een "sectarische strijd" en

"waarschuwingen" werden geuit aan het adres van het geregelde Libanese leg«

Op 18 maart ging het clandestiene radiostation van de Falange,

'Radio Vrij Libanon*, nader op deze zaak in. Bericht werd dat de

Libanese regering informatie had ontvangen, dat Syrië uit zou zijn

op afscheiding van de Bekaa-vallei van Libanon. Hiertoe zouden

Iraniërs in het gebied geïnfiltreerd worden, die zich vervolgens bij

de 'Islamitische Amal1 zouden aansluiten om zodoende deze organisatie



voldoende mankracht te geven om een onafhankelijke Islamitische staat

uit te roepen in Baalbek en omgeving. Volgens deze berichten zou een

zekere de geestelijke leider van deze ministaat moeten

worden. Vanuit Syrië zouden reeds circa 500 Iraniërs in het gebied zijn

aangekomen, die o.a. beschikten over radio-zendapparatuur geschikt voor

het verzorgen van geregelde uitzendingen» De avond daarvoor, aldus nog

steeds het clandestiene radiostation, zouden in de Bekaa-vallei pamflet-

ten zijn verspreid,waarin het Libanese leger werd opgeroepen het gebied

te ontruimen en Shi'itische militairen werden aangespoord uit dat leger

over te lopen naar de 'Islamitische Amal'.

Radio 'Stem van Libanon' verspreidde op 28 maart een uitspraak van

, vader van de Libanese president en ongekroond koning van de

Falangisten, waarin deze de Iraanse aanwezigheid in de Bekaa-vallei

onacceptabel noemde en een inbreuk op de Libanese soevereiniteit»

Zonder hen met name te noemen, verweet hij de Syriërs het voortdurende

verblijf van de Iraniërs in dat gebied mogelijk te maken.

De volgende dag meldde hetzelfde radiostation dat "volgens welingelichte

diplomatieke bronnen" de Iraanse gardisten opdracht zou hebben

gegeven terug te keren naar hun vaderland, en wel omdat de Libanese regerinj

hen niet voldoende mogelijkheden gaf om de Israëli's overal in het land te

bestrijden. zou evenwel de "onderwijzers", die betrokken zijn bij

het Islamitische vormingswerk, hebben geïnstrueerd om op hun post te blijvei

Van een daadwerkelijke uittocht van gardisten is dezerzijds overigens

nimmer iets vernomen.

Iraanse reacties

Interessant is dat het Iraanse persbureau IRNA op de dag van de aanslag in

Beiroet reeds vanuit Teheran wist te melden, dat het ging om een actie van

Palestijnse verzetstrijders als vergelding voor de bomexplosie die op 5

februari j.l. het kantoor van het Palestijnse Research Centrum in Beiroet

had verwoest *). De Palestijnen hadden immers bij die gelegenheid beloofd

wraak te zullen nemen, aldus het bericht uit de Iraanse hoofdstad, dat voort

nog wist te melden dat de PLO-vertegenwoordiger in Teheran verheugd had ge-

reageerd op het nieuws van de aanslag op de Amerikaanse ambassade. Opvallend

is, dat IRNA geen gewag heeft gemaakt van de claim van 'Al-Jihad Al-Islami'.

* ) De verantwoordelijkheid voor deze actie, die een twintigtal mensen-
levens kostte, werd opgeëist door het 'Front voor de Bevrijding van
Libanon van Buitenlanders', zeer waarschijnlijk een Falangistische
groepering.
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In een uitzending van de Iraanse televisie werd overigens wel aandacht

geschonken aan de reeds spoedig na de aanslag op gang gekomen stroom

van persberichten, die melding maakten van mogelijke Iraanse betrokkenheid

bij de terreurdaad. Verklaard werd dat Teheran er niets mee had te maken

en dat beschuldigingen in de richting van Iran ongetwijfeld betekenden

dat "men" weer iets tegen dat land in het schild voerde.

Voorzover dezerzijds bekend hebben Syrië en de overkoepelende Palestijnse

bevrijdingsorganisatie PLO tot op heden in ieder geval in het openbaar niet

gereageerd op de aanslag. PLO-leider kan het zich tegenover zijn

achterban ook moeilijk veroorloven de actie ondubbelzinnig te veroordelen.

In de afgelopen maanden heeft hij Amerika immers niet alleen doorlopend

verweten dat het de Israëli's actief had gesteund bij hun invasie in Libanc

maar ook dat het verantwoordelijk was voor het bloedbad in de Palestijnse

vluchtelingenkampen Sabra en Shatila, omdat de multinationale vredesmacht

een aantal dagen voor de moordpartij uit Libanon was teruggetrokken, waar-

door de Israëli's en de Falangisten vrij spel hadden gekregen. (Zoals

bekend keerde de vredesmacht na de massa-slachting weer terug in Beiroet).

Iran oyer_Amerika en Israël

Alhoewel het nog niet zeker is, dat 'Al-Jihad Al-Islarai' werkelijk ver-

antwoordelijk is voor dé explosie bij de Amerikaanse ambassade en het, zo dj

wel het geval is, ook nog kwestieus is of de groep op rechtstreekse aan-

wijzing van de autoriteiten in Teheran handelde, geeft het voorgaande vol-

doende aanleiding om enige aandacht te schenken aan de Iraanse visie op

Israël en Amerika.

De Iraanse denkbeelden inzake de rol van Israël en Amerika in het Midden-

Oosten zijn op ondubbelzinnige wi-jze verwoord in de toespraak die de

Iraanse minister-president , op 10 maart j.l.

hield tijdens een plenaire zitting van de op dat moment aan de gang zijnde

topconferentie van de 'Beweging van Niet-Gebonden Landen' in New Delhi,

en dus in feite voor het forum van de gehele wereld.

Bij die gelegenheid merkte op dat de "Zionistische militairisten"

bij hun inval in Libanon in juni 1982 "materieel en anderszins waren

gesteund door hun meesters, de Amerikaanse imperialisten". Volgens hem

hadden de Israëli's zich daar gedragen als "de wilden die zij zijn" en

hadden zij daarmee de meest recente "daad van bloedig barbarisme" in deze

eeuw begaan.
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Vervolgens besteedde de Iraanse premier aandacht aan de vestiging van de

staat Israël. Hij repte daarbij van "racistische bandieten en terroristen,

die uit Europa, Amerika, Afrika en Azië naar Palestina waren gekomen om

zich te verzamelen in een strategisch gebied in het Midden-Oosten, met een

beroep op de goddeloze hypothese dat er een raciale band zou bestaan

tussen hen en de onderhavige landstreek". Volgens waren de Israëli's

naar Palestina gekomen met "snode plannen om andermans land te bezetten en

te domineren". In Palestina aangekomen, aldus de spreker, begingen de

Israëli's "alle misdaden en monstruositeiten, die voorkomen in de historie

van het barbarisme", waarbij zij "schaamteloos gesteund werden door de

grootmachten". Vervolgens verdreven zij "zonder enig blijk van mededogen hè

hulpeloze, onschuldige en godvrezende Palestijnse volk uit zijn vaderland".

De recente "Zionistische " invasie van Libanon en de daarop volgende

"slachting" onder Libanezen en Palestijnen tonen, zo vervolgde ,

"hoe ontzettend onbeschermd, hoe tragisch verspreid en hoe onschuldig

geslachtofferd het Palestijnse volk is in de huidige, geen scrupules ken-

nende internationale samenleving".

De Iraanse minister-president liet het niet bij deze onverholen aanval op

het ontstaan en het optreden van de staat Israël en de rol die Amerika

daarbij speelde. Hij ontvouwde ook zijn denkbeelden voor een oplossing van

de problemen, uitgangspunt daarbij was voor hem dat "het Zionisme een corru

te, reactionaire, racistische en expansionistische doctrine behelst", die

inhoudt dat "het gehele gebied tussen de Nijl en de Eufraat bezet dient

te worden". Dit zo zijnde, kan "een echte, duurzame vrede in het Midden-

Oosten alleen tot stand komen als de volkeren in dit gebied in opstand

komen tegen de belangen van de grote satan (lees: Amerika) en zijn onwettig

Zionistische, monsterlijke kind (lees : Israël), om vervolgens deze moderne

Nazi's op passende wijze te straffen".

Tenslotte verklaarde , dat Iran vasthield aan het voorstel om de

"Zionistische non-entiteit" uit te sluiten van alle internationale orga-

nisaties en instituten en om over te gaan tot een totale boycot van

Amerika wegens de steun die dat land aan Israël geeft.

Het behoeft na het voorgaande geen verder betoog dat mensen die in een

gedachtenwereld vertoeven als die waarin de Iraanse leiders blijkbaar

verkeren, ten aanzien van Israöl en Amerika tot alles in staat geacht

moeten worden.


