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IRAANSE VISIES OP TERRORISME

Medio Juni 1985 kaapten Libanese shi'iten een toestel van de Amerikaanse
luchtvaartmaatschappij TWA. Het belangrijkste doel van deze terreurdaad was
Israël te dwingen circa 700 Libanese gevangenen vrij te laten.

Naar algemeen wordt aangenomen werd de actie uitgevoerd door enkele
extremistische, op Iran georiënteerde Libanese shi'iten. Na enkele dagen nam
de meer gematigde Amal-beweging, die geleid wordt door de Libanese minister
van Justitie Nabih BERRI, de touwtjes in handen.

Eind juni kwam de gijzeling * zeer waarschijnlijk onder druk van Damascus -
tot een vreedzaam einde. De gegijzelden werden vrijgelaten en Israël gaf de
Libanese gevangenen om wie
het - ging in de daarop volgende maanden groepsgewijs hun vrijheid terug.

Na afloop van de actie ging radio 'Teheran International Service' in een
anoniem commentaar nader in op het verschijnsel terrorisme.



IRAANSE VISIES OP TERRORISME

Amerikaanse vergeldingsacties leiden tot nieuwe gewelddaden.

In de weken die de gijzelingsactie duurde, werd vanuit Washington enige malen
gezinspeeld op mogelijke vergeldingsacties tegen de krachten achter de kaping.
In dit verband werden in de Westerse media veelal Iran en de op Teheran georië
nteerde shi'iten in Lebanon genoemd.

Het in de inleiding genoemde commentaar van de Iraanse radio begon met er op
te wijzen, dat de beëindiging van de kaping voor Washington blijkbaar niet het
einde van de affaire betekende. De stelling werd geadstrueerd door te
refereren aan Amerikaanse dreigementen met vergeldingsacties tegen de
'werkelijke' schuldigen. In dit verband vroeg de commentator zich af of men
zich in het Witte Huis wel realiseerde dat wraak niet onbeantwoord zou blijven
en onderdrukte groepen juist zou bewegen tot nieuwe gewelddaden tegen
Amerikaanse doelen.

De oorsprong van het terrorisme.

Vervolgens werd nader ingegaan op de oorsprong van het fenomeen terrorisme.
Het klimaat voor dergelijke daden werd - aldus de commentator - geschapen op
het moment dat het Westen zich gerechtigd achtte andere volkeren onder het juk
van de slavernij te brengen, dat wil zeggen toen de wereld werd verdeeld in
kolonisators en gekoloniseerden. Dat gebeuren was de eerste terroristische
daad. Het herstel van de toen geslagen wonden werd pas ingezet door de
verschillende "volksrevoluties" die inmiddels in veel landen hebben
plaatsgevonden.

De huidige stand van zaken.

Naar de mening van de commentator hebben "de grootmachten" (lees: de VS en de
USSR) evenwel niets geleerd van deze ontwikkelingen en zijn zij rustig
voortgegaan met hun politiek van intimidatie en bangmakerij. Zo bleef het
internationale terrorisme voortbestaan. De betrokken volkeren werden daardoor
gedwongen hun recht op reactie en wraak te blijven toepassen. Die reacties
waren vaak "pijnlijk en onnatuurlijk", zoals bijvoorbeeld de kapingen, maar er
was geen alternatief. De supermachten zouden dit moeten beseffen en hieruit de
les moeten trekken dat alleen zij een eind kunnen maken aan het verschijnsel
terrorisme.

Amerikaanse wraak blijft zinloos.

Het commentaar besloot met de vaststelling dat in ieder geval Washington deze
les van de historie nog steeds niet had geleerd. Vervolgens werd voorspeld dat
Amerika voor een eventuele wraakactie een prijs zou moeten gaan betalen. De
commentator suggereerde in dit verband in zeer voorzichtige bewoordingen dat
de TWA-kaping op z'n minst ook een antwoord was op de bomaanslag op een moskee
in Beiroet op 8 maart jl. Op die datum ontplofte een zware autobom in de
onmiddel!jke omgeving van de woning van sheykh Mohammad Husein FADLALLAH, een
van de belangrijkste leiders van de fundamentalistische, op Iran georiënteerde
Libanese shi'iten. Volgens latere berichten in de Amerikaanse pers zou de CIA
die actie hebben geïnitieerd.

Nog een reactie uit Teheran.



Volgens 'Teheran International Service' ging ayatollah Mohamed Reza MAHDAVI-
KANI, die een van de belangrijkste geestelijken achter het huidige regiem is,
tijdens een preek op de Universiteit van Teheran op 28 Juni jl. eveneens in op
de TWA-kaping.

De spreker zei kapingen te veroordelen en af te wijzen. In een adem door
benadrukte hij vervolgens evenwel dat de fundamentele oorzaak van dit soort
operaties gezocht moet worden bij Amerika en Israël en bij "internationale
arrogantie". Naar zijn mening zijn de terreurdaden die Israël uitvoert tegen
mosleas in bezet Palestina en in Libanon veel erger dan de kaping en de
ontvoeringen van Amerikanen in Beiroet. Hetzelfde gaat volgens de ayatollah op
voor de acties die de Verenigde Staten onderneemt in verschillende delen van
het "islamitische vaderland". Washington moet daarom eerst de hand in eigen
boezem steken, voordat het anderen beschuldigt van betrokkenheid bij
terroristische activiteiten.

Premier MUSAVI over zelfmoordacties.

Het Iraanse persbureau IRNA meldde dat premier Mir Hoseyn MUSAVI op 9 juli jl.
tijdens de ontvangst van een groep bezoekers was ingegaan op het fenomeen dat
mensen hun eigen leven opofferen "in de strijd tegen onderdrukking, tirannie
en uitbuiting door de supermachten en de vijanden van de moslems".

De Iraanse eerste minister wees zijn gehoor erop dat de Amerikaanse regering
verbijsterd is door de bereidheid van devote moslems uit Iran en "de vier
hoeken van de wereld" om hun leven te offeren in de strijd met de vijanden van
de Islam. Hij stelde - ongetwijfeld met tevredenheid - vast dat Washington ook
nog niet wist hoe het dit verschijnsel kon pareren.

Het behoeft geen betoog dat uitlatingen van deze soort eigenlijk alleen maar
kunnen worden aangemerkt als een oproep om in voorkomende gevallen voort te
gaan met het middel van de zelfmoordactie, en dat niet alleen in de oorlog met
Irak, maar ook in de strijd tegen vijanden van de Islam elders in de wereld.

Tenslotte

De leiders in Teheran mogen dan keer op keer in het openbaar betuigen dat zij
ontvoeringen, kapingen en aanslagen afwijzen, met hun uitspraken, dat met name
de regering in Washington in feite de bron is van alle ellende op de wereld,
kweken zij wel een klimaat waarin hun aanhangers er gemakkelijk toe kunnen
komen zich te vergrijpen aan Amerikaanse personen en eigendommen.
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