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 European Iraqi Freedom Association (EIFA) is een NGO en een Non-profit organisatie die 

haar basis heeft in Brussel.1 

 International Committee in Search of Justice (ISJ) is een non-profit NGO in Brussel, 

samengesteld uit gekozen parlementariërs, voormalig ambtenaren en andere 

hoogwaardigheidsbekleders met een motivatie voor promoten van mensenrechten, vrijheid, 

democratie, vrede en stabiliteit. De campagnes van het ISJ hebben de steun van meer dan 

4000 parlementariërs gekregen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.2 

                                                           
1
 De voorzitter van de EIFA is Struan Stevenson, voormalig Europees Parlementslid voor Schotland van 1999-

2014, voorzitter van de delegatie voor de relaties met Irak van het EP (2009-2014) en voorzitter van de Friends 
of Free Iran Intergroup (2004-2014). Hij is ook lector in Midden-Oosten beleid. 
2
 De voorzitter van het in Brussel gevestigde International Committee in Search of Justice (ISJ) is Alejo Vidal 

Quadras, een Spaanse professor in atoom- en kernfysica, die vicevoorzitter van het Europees Parlement was 
van 1999 tot 2014. 
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Korte samenvatting 
Een uitgebreide studie naar het gedrag van het Islamitisch Revolutionair Garde Corps (IRGC) 

gedurende de voorbije drie decennia heeft bevestigd dat het IRGC zich heeft ingemengd in de zaken 

van alle 14 Moslimlanden in de regio. Het gaat om verschillende activiteiten en graden van 

interventie. 

De gezamenlijke studie van de European Iraqi  Freedom  Association (EIFA) en In Search of Justice 

(ISJ), twee in Brussel gesitueerde Niet Gouvernementele Organisaties, lieten zien dat inmenging in de 

zaken van andere landen in de regio normaal is en dat de IRGC top daar direct mee te maken heeft. 

Het unieke brede overzicht over de verbreidheid van de inmenging door het IRGC in de regio heeft 

getoond dat deze activiteiten toegenomen zijn sinds 2013 en dat ze een nieuwe impuls hebben 

gekregen door de nucleaire deal tussen Iran en de P5+1. 

De studie bevestigde, dat het IRGC direct verwikkeld is in de verborgen bezetting van vier 

afzonderlijke landen: Irak, Syrië, Jemen en Libanon. In alle vier deze landen heeft het IRGC een 

directe duidelijke militaire aanwezigheid. In de zomer van 2016 bevonden  zich bijna 70.000 aan het  

Iraanse regime gelieerde strijders in Syrië. 

Het IRGC bemoeit zich rechtstreeks met de interne aangelegenheden van op zijn minst acht landen, 

of ze is bezig met complotten smeden tegen hun overheden. Deze landen zijn Irak, Syrië, Jemen, 

Libanon, Palestina, Bahrein, Egypte en Jordanië. 

De studie bevestigde dat, op basis van beschikbare informatie, het IRGC terroristische verbanden of 

netwerken heeft opgezet in minimaal 12 landen in de regio. 

Een van de meest schokkende bevindingen van het rapport was, dat terroristische activiteiten 

gelieerd aan het IRGC zijn uitgevoerd in 13 van de 14 landen, met als enige uitzondering Oman, een 

land dat het Iraanse regime heeft geholpen om sancties te vermijden. 

Het IRGC heeft ook laten spionneren en informatie laten inwinnen in 12 landen. De meeste van deze 

landen hebben de spionnen van het regime gearresteerd of vervolgd. Het IRGC heeft ook op grote 

schaal wapens en explosieven verzonden naar alle 14 landen. 

Tijdens een persconferentie in Washington D.C. op 14 februari jongstleden heeft de Iraanse 

Nationale Verzetsraad (NCRI) de hoofdkwartieren en 14 centra laten zien waar het IRGC zijn 

buitenlandse huurlingen traint. De informatie was ingewonnen door bronnen van de Mojahedin e 

Khalq (MeK) binnenin het Iraanse regime en in het IRGC. Volgens deze bronnen zijn de kampen 

onderverdeeld naar nationaliteit van de huurlingen en naar type van training. Zowel de terroristische 

als de militaire training voor de milities worden voorzien van al het nodige, zodat zij instaat zijn tot 

infiltratie en tot het verwezenlijken van de regionale doelen van het regime. 

Elke maand krijgen honderden strijders uit Irak, Syrië, Jemen, Afghanistan en Libanon – landen waar 

het regime bij gevechten in de frontlinie staat – militaire training en worden vervolgens uitgezonden 

voor het plegen van terrorisme en oorlogsvoering. Kleinere groepen worden ook getraind in andere 

landen om terroristische daden uit te voeren. In januari 2007 liet de MeK details zien van ongeveer 

32.000 Irakese agenten van het Iraanse regime die aan het werk waren in Irak. 
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De studie bevestigde dat inmenging door het IRGC niet beperkt is tot de militaire tak en dat het een 

beslissende rol heeft in de buitenlandse politiek van Teheran. 

In het systeem van het heersende theocratisch regime wordt buitenlands beleid gevormd door de 

Opperste Leider, momenteel Ali Khamenei.  Daardoor wordt de ontwikkeling en afhandeling van 

beleid naar sommige landen overgelaten aan het IRGC. En op deze manier heeft het IRGC feitelijk de 

leiding genomen over het buitenlands beleid van het regime via veel van zijn ambassades. De Iraanse 

ambassades in Irak, Syrië, Libanon, Afghanistan, Jemen, Bahrein en Azerbeidzjan vallen onder deze 

categorie. 

Behalve in de zojuist genoemde landen heeft het IRGC ook een dominante rol in buitenlandse 

politiek waar het gaat om Armenië, Rusland, Turkije, Saoedi-Arabië, Bahrein, Koeweit, de Verenigde 

Arabische Emiraten, Qatar en Oman. 

In landen als Irak, Syrië en Afghanistan zijn de ambassadeurs afkomstig uit de rangen van het IRGC of 

zijn ze geselecteerd uit figuren die het IRGC zeer na staan. Dit is zo gedaan om het IRGC in staat te 

stellen tot het uitvoeren van zijn activiteiten en voor het doorvoeren van zijn agenda:  het benutten 

van mogelijkheden binnen de diplomatieke immuniteit van de ambassade en de ambassadeur. 

Een voorbeeld: Brigadier Generaal Iraj Masjedi, hoofd van het bureau Irakese zaken bij het IRGC, is in 

januari  benoemd tot Iraanse ambassadeur in Irak. Hij is een belangrijk adviseur van de commandant 

van de al-Quds strijdkrachten, Qassem Soleimani, die de Irakese paramilitaire groepen leidde die 

verbonden waren met het Iraanse regime, en die commandant was over de operaties tegen de 

Coalitie in Irak, wat leidde tot honderden doden. 

Het rapport bevestigde dat het IRGC de meest beduidende economische macht van Iran is, en dat het 

zijn financiële en economische mogelijkheden gebruikt heeft voor de inmenging in andere landen. De 

uitgebreide baaierd van de inmenging is een heel zware last geweest voor de Iraanse economie. 

Sinds de laatste vijf jaar heeft Teheran 100 miljard dollar gespendeerd aan operaties van het IRGC in 

Syrië alleen al. Een heel groot deel daarvan is het verstrekt door geheime budgettoewijzingen van 

het bureau van Khamenei. Het geld is gebruikt om wapens te kopen en om te betalen voor uitgaven 

van het Syrische leger. Het regime betaalt rond 1 miljard dollar per jaar aan soldij voor de 

strijdkrachten die gelinkt zijn aan het IRGC, ook voor gewapende strijders, milities en Sjiieten die 

worden beschermd door het regime. Brigadier Generaal Rostam Ghasemi van het IRGC bestuurt het 

logistiek centrum voor de oorlog in Syrië en is de vertegenwoordiger van het Khatam-Al-Anbia 

conglomeraat, eigendom van het IRGC. Eerst was hij de commandant van Khatam-Al-Anbia en de 

Minister van Olie onder Mahmoud Ahmadinejad. 

Het IRGC heeft een inlichtingendienst die parallel functioneert met het Ministerie van de Inlichtingen 

Dienst (MOIS). Belangrijker: het IRGC heeft zijn eigen inlichtingsactiviteiten uitgebreid door de regio 

en het heeft verschillende inlichtingsposten opgezet in een heel aantal landen gedurende de 

afgelopen maanden. 

Volgens de studie zijn IRGC surrogaten geenszins beperkt tot Sjiitische groepen, alhoewel Teheran 

heeft gefocust op Sjiieten in verschillende landen in de regio, zodoende sektarische spanningen 

verergerend terwijl ze strijders ronselde om groepen en milities op te zetten die zich verbonden aan 
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het IRGC. De gemene deler die ze hebben, is dat zij zichzelf zien als gehoorzaam aan en volgend het 

commando van Khamenei. 

Tegelijkertijd hebben  het geweld van het regime en zijn misdaden in andere landen in de regio 

onder de vlag van Sjiitische Islam, en de onderdrukking van de Soennieten, een tegenreactie 

opgeroepen, die zorgde dat groepen zoals DAESH (ISIS) ontstonden die een “Islamitisch Kalifaat” 

willen oprichten terwijl zij hun wraak en wreedheden naar alle vier de hoeken van de aarde 

uitbreiden.  

Aanbevelingen 

Het rapport beval de volgende stappen aan: 

1. Resolutie 2231 van de VN Veiligheidsraad gaan uitvoeren in vooral de raketactiviteiten van 

het regime en zijn wapensmokkel naar andere landen als Jemen, Syrië, Irak en Libanon 

stoppen 

2. Het IRGC en zijn verwante organisaties aanmerken als buitenlandse terroristische 

organisaties op de zwarte lijst van buitenlandse terroristische organisaties van de US en ook 

op de vergelijkbare lijsten in Europa en het Midden-Oosten 

3. Alle financiële bronnen en bedrijven die gelieerd zijn aan het IRGC sanctioneren 

4. Het uitbannen van elke en alle aan-, en verkopen van wapens door het IRGC en zijn 

verwanten 

5. Het IRGC, Hezbollah en andere verwante groepen uit alle landen van het Midden-Oosten 

zetten, vooral uit Syrië en uit Irak 

6. Initiëren van internationale inspanning tot het ontmantelen van paramilitaire groepen en 

terroristische netwerken die zijn gelieerd aan de Quds strijdkrachten in de regio. 
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Inleiding 
Nu de verspreiding van oorlog en terrorisme in het Midden-Oosten een enorme bedreiging is 

geworden voor vrede en stabiliteit in de wereld, die veel grote spelers in de oorlog meesleurt, moet 

er nodig een kritische vraag beantwoord worden: wat zijn de gronden en de hoofdoorzaken van deze 

conflicten en wie is er schuldig aan het creëren van deze catastrofale situatie? Het antwoord zal 

leiden tot een passende oplossing om de oorlogsmachinerie te stoppen en om wereldvrede en –

stabiliteit te steunen. 

Dit rapport beschrijft het ontstaan, de doelen en de verspreiding van de inmenging in regionale 

zaken door het IRGC.  

Het eerste deel van deze studie zal ons te zien geven wat de intenties zijn geweest voor de oprichting 

van het IRGC meer dan 38 jaar geleden. De formatie van een militaire macht ontwikkelde zich door 

met ideologische drijfveren tot een macht die, groter dan een normaal leger, enkel diende tot 

bescherming van de dictatuur van het Velayat-e-faqi (absolute klerikale leiderschap). Ook werd het 

een agressieve vorm van expansionisme en voor export van terreur onder de vlag van Islam. 

Hierdoor is de exclusieve reden van bestaan van het IRGC op te sommen als bedoeld voor 

binnenlandse onderdrukking en voor bemoeienis met interne zaken van andere landen, met de 

bedoeling het uitbreiden van de kwaadaardige invloed van het Iraanse regime. 

Je bemoeien met de interne zaken van andere landen en in het bijzonder export van terrorisme en 

fundamentalisme zijn geen marginale zaken voor het klerikale regime. Samen met binnenlandse 

onderdrukking vertegenwoordigt het een strategische pijler voor het overleven en het doorgaan van 

het regime in Teheran. Het niet begrijpen daarvan heeft geleid tot foute analyses wat betreft de 

huidige macht en mogelijkheden van het regime. 

Het Iraanse regime heeft de focus gericht op Sjiieten in verscheidene landen in de regio, daardoor 

sektarische spanningen vergrotend. Het rekruteerde strijders om groepen en milities op te zetten 

met banden met het IRGC. En ook heeft Teheran Soennitische terroristen geholpen om haar doelen 

te verwezenlijken. Wat de groepen die gevormd zijn door het IRGC gezamenlijk hebben, is dat zij 

allemaal het commando van de Opperste Leider van het regime, Ali Khamenei, beogen te 

gehoorzamen en te volgen. Zij nemen hun toevlucht tot geweld en criminaliteit om de 

uitbreidingsdoelen van het klerikaal regime in de regio vooruit te helpen. De wapens en het geld 

ervoor worden geregeld en verstrekt door het IRGC. 

Tegelijkertijd lokten het geweld en de misdrijven door het regime in andere landen in de regio, 

gepleegd onder de vlag van Sjiitische Islam, een tegenreactie opgeroepen, die zorgde dat groepen 

zoals DAESH (ISIS) ontstonden die een “Islamitisch Kalifaat” willen oprichten terwijl zij hun wraak en 

wreedheden naar alle vier de hoeken van de aarde uitbreiden.  

Al evaluerende de inmenging door het IRGC in 14 Moslimlanden in de regio, is het duidelijk dat er 

niemand immuun is voor de expansionistische agenda van het Iraanse regime en de terreur die 

wordt uitgeoefend door het IRGC. 

Een breed overzicht over de omvang van de inmenging door het IRGC in de regio laat zien dat het 

direct betrokken is bij de verborgen bezetting van vier aparte landen: Irak, Syrië, Jemen en Libanon. 
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Duidelijk is dat deze bezetting niet langer meer verborgen is in Syrië. In de zomer van 2016 waren er 

bijna 70.000 marionet strijders van het Iraanse regime aanwezig in dat land. 

Het regime is bezig met directe inmenging in de binnenlandse zaken of ze is aan het samenzweren 

tegen de regeringen in minstens 8 landen: Irak, Syrië, Jemen, Libanon, Palestina, Bahrein, Egypte en 

Jordanië. Op basis van beschikbare informatie weet men: het IRGC heeft terroristische filialen of 

netwerken opgezet in niet minder dan 12 regionale landen. Zijn terroristische activiteiten hebben 13 

landen geraakt, terwijl Oman heeft gefungeerd als politiek bemiddelaar voor het regime, om zo 

sancties te omzeilen. Het IRGC heeft ook spionage en inlichtingsactiviteiten ontplooid in 12 landen. 

De meeste van die landen hebben de spionnen van het regime gearresteerd of vervolgd. Het IRGC 

heeft een grote variëteit aan wapens en bommen geleverd aan 14 landen. Natuurlijk zijn de 

activiteiten van de Quds strijdmacht van het IRGC niet beperkt tot het Midden-Oosten.3 Brigadier 

Generaal Salar Abnoush, de subcoördinator van het Khatam al-Anbia hoofdkwartier, zei in een 

toespraak over de gesneuvelde strijders van de groep: “Degenen die van de Velayat (Khamenei) 

houden, zullen altijd zijn orders gehoorzamen en kennen geen grenzen in het beschermen van hem.” 

Hij voegde toe: “De wereld moet er zeker van zijn dat het IRGC weldra gevormd zal worden in de VS 

en Europa.”4 

Volgend op de oprichting van het IRGC in 1979 en speciaal na de oprichting van de buitenterritoriale 

Quds strijdmacht in de jaren 1980 zaaide de terroristische groep uit als een kankergezwel  in de 

regio, beginnend in Irak en dan naar de rest van de regio. Het bracht de gesel van oorlog en terreur. 

In de kern van deze gewapende macht zit een fundamentalistische en terroristische ideologie en het 

heeft geen andere stelling of impliciet doel dan louter het uitbreiden van zulk terrorisme en 

extremisme. 

Een uitgebreide beoordeling van de doelstellingen en de reikwijdte van de activiteiten van het IRGC 

in het Midden-Oosten zou de oorzaak van de oorlog en het terrorisme in de regio illustreren en 

leiden tot een effectieve en stevige oplossing om deze wereldwijde calamiteit te bestrijden. 

 

 

                                                           
3
 Het IRGC voert dezelfde inmenging in andere landen in de regio en in de wereld uit. Maar deze studie gaat 

over het Midden-Oosten, enkel de 14 landen die zijn genoemd. 
4
 Door de staat gerund nieuwsagentschap Tasnim, 27 oktober 2016. 
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Kerndoelen en mandaat van het IRGC 

De stichting van de religieuze dictatuur in Iran op basis van het beginsel van 

de Velayat-e Faqih 
Na de wederrechtelijke toe-eigening van de macht in februari 1979 vestigde het klerikale regime zijn 

macht op basis van het principe met de naam Velayat-e-faqih, wat betekent: de absolute 

heerschappij van de clerici of Moellahs. In het hart van dit staatstype zit het concept dat de 

Islamitische rechtsgeleerde die als Vali-e faqih (Opperste Leider) is geproclameerd, gezien wordt als 

de erfgenaam van de Profeet en vertegenwoordiger van de laatste (12e) Sjiitische Imam. Op die basis 

heeft de Opperste Leider de volle en absolute autoriteit over de zaken van de gehele Moslim Oemma 

(natie). Daarmee worden er geen geografische grenzen of natiestaten erkend waar het gaat over 

zaken van de Moslim wereld. 

Op deze grond rust de export van terrorisme en fundamentalisme door het regime en wordt het een 

onscheidbare en strategische component van zijn nationale veiligheid. De preambule van de 

grondwet van het regime zegt expliciet: “Wat betreft de Islamitische inhoud van de Iraanse 

Revolutie, wat een beweging was voor de overwinning van alle onderdrukte mensen over hun 

onderdrukkers, bereidt de grondwet de basis voor het doorgaan van deze revolutie hier en in het 

buitenland. Specifiek: het streeft naar uitbreiding van internationale relaties met andere Islamitische 

bewegingen en mensen om de weg te banen naar een formering van een enkele universele 

gemeenschap, in overeenstemming met het vers in de Koran, “Waarlijk, uw Broederschap is een 

enkele Broederschap, en ik ben uw Heer en Hoeder: daarom dien mij (en geen ander)” (21 : 9), om 

ook te verzekeren dat de continue strijd voor de emancipatie van de verstoken en onderdrukte 

naties in de wereld is versterkt.” 

Mohammad-Javad Larijani, adviseur voor buitenlands beleid bij het Iraanse regime, beschreef het 

buitenlands beleid van de clerici op 7 augustus 1989 als volgt: “We hebben een grote plaats in de 

Wereld van de Islam. Er is geen ander land dan Iran dat de capaciteit heeft de Islamitische Wereld te 

leiden. En dit houdt een historische rol in.” 
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Het IRGC: primaire kracht voor handhaving van de Velayat-e-Faqih 

dictatuur en de hoofdexporteur van terreur 
De Sepah-e Pasdaran-e Enqelab-e Eslami, oftewel  het Iraanse Revolutionair Garde Korps (IRGC) werd 

gevormd in mei 1979, maar drie maanden na de vestiging van het klerikaal regime in Iran. De naam 

en de identiteit van deze instelling geven geen verwijzing naar “Iran”, omdat haar mandaat over de 

geografische grenzen van Iran heen gaat.  Het is het belangrijkste instrument van de Opperste Leider 

voor de vestiging van een “Islamitisch Kalifaat”. 

Artikel 1 van het IRGC handvest, dat werd geschreven in 1979, luidt: “Het IRGC is een instituut onder 

het commando van de Opperste Leider en zijn doel is om de Iraanse Islamitische Revolutie te 

beschermen en om blijvend te pogen heilige idealen te realiseren en om de heerschappij van de 

heilige wetgeving uit te breiden, op de basis van de wetten van de Islamitische Republiek Iran, terwijl 

ze volledig de defensieve structuur  van de Islamitische Republiek moet versterken middels 

samenwerking met andere gewapende krachten en militaire training en organisatie van volks 

krachten.” 

Artikel 11 van datzelfde handvest gaat over training van personeel, en zegt: “De training van de leden 

van het IRGC zal gebeuren op basis van de gidslijnen van de velayat-e faqih in de ideologische, 

politieke en militaire gebieden, om de gevraagde vaardigheden te verkrijgen en de mogelijkheden 

om de gemandateerde missies uit te voeren.” Artikel 47 stelt: “Als het aankomt op politieke en 

ideologische zaken, is het IRGC onderworpen aan de velayat-e faqih.” 

Deze officiële verklaringen onderstrepen duidelijk twee punten: het IRGC is onder het volle 

commando en de volle autoriteit van de vali-e faqih (Opperste Leider), en zijn doelen zijn “bewaren 

van de Islamitische Revolutie”, en  “om heilige idealen te realiseren en om de heerschappij van heilig 

recht te verbreiden”. Diep verborgen onder het vernis van Islamitische verhalen en frases over heilig 

recht ligt het praktische doel van het IRGC om het klerikale regime te bewaren en te beschermen 

door middel van inlandse onderdrukking, invloed op de binnenlandse aangelegenheden van landen 

in de regio en terrorisme. 

Een veteraan commandant van het IRGC, Brigadier Generaal Ahmad Gholampour, zei in een 

interview met het door de staat gerunde Fars: “De taak van het leger is de bescherming van de 

grenzen en de geografische banden van Iran. Maar de IRGC heeft het woord “Iran”niet in zijn naam. 

Dit betekent dat het de Islamitische Revolutie en haar bereikte zaken wil beschermen zonder te 

kijken naar grenzen. Dit zal iets toevoegen aan ons werk en verantwoordelijkheden. Het IRGC heeft 

als plicht om in te grijpen in welk gebied dan ook waar het gevaar voor de revolutie aanvoelt. Wij 

hebben de vrije hand om betrokken te raken in elke geografische plaats en elke politieke, sociale of 

culturele aangelegenheid.”5 

 

                                                           
5
 “Uitgebreid interview met Gholampour” Fars Nieuwsbureau, 6 oktober 2016. In Farsi: 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950706001035 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950706001035
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Uitnodiging voor het ontsteken van de Islamitische Revolutie in Irak; Begin 

van Export van terrorisme 
In de tijd van de gijzeling in de ambassade van de Verenigde Staten in Teheran in november 1979 

wilden de heersende geestelijken geen enkele kans verliezen om hun agressieve beleid door te 

voeren en om zich meer met hun buurlanden te bemoeien, speciaal in Irak. Irak heeft een grens met 

Iran van 1200 kilometer lang. Er woont een Sjiitische meerderheid en er is een aanzienlijk aantal 

belangrijke Sjiitische heilige plaatsen in het land. Dit maakte Irak een perfect doelwit voor Khomeini 

om zijn fundamentalistische ideologie en terroristische tactieken heen te exporteren. 

Vanaf dag nummer één van de Irak-Iran-oorlog in de jaren 1980 noemde Khomeini oorlog een 

“heilige zegening”. Na juni 1982, toen Irak geen Iraans grondgebied meer bezette, was het enkel het 

Iraanse regime dat erop stond het verwoestende conflict te laten voortduren. Khomeini’s officiële 

motto was het “bevrijden van Quds (Jeruzalem) via Karbala”. Door een beroep op deze oorlog kon 

het regime zijn macht consolideren,  interne onderdrukkende maatregelen rationaliseren  en 

ondertussen een beeld schetsen van een matrix van crises en uitdagingen als resultaat van de oorlog. 

Jarenlang heeft Khomeini deze oorlog willen voeren. Maar toch was zijn regime aan het eind 

verslagen. En in juli 1988 dronk Khomeini uiteindelijk wat hij zelf beschreef als “de beker met gif” 

door in te stemmen met een staakt het vuren. 

De oorlog resulteerde in meer dan een miljoen doden en nog een miljoen gewonden alleen al aan 

Iraanse zijde. Bovendien wordt geschat dat drie of vier miljoen mensen dakloos of ontheemd zijn 

gemaakt. 
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De vorming van de Quds strijdmacht om fundamentalisme en terreur te 

verspreiden 
In de tijd na de acht jaar durende oorlog met Irak werd een van de fundamentele zaken 

bediscussieerd in het regime. Dat was zijn strategie voor het bewaren van de “Islamitische 

Republiek” in zijn geheel. Er werd gedebatteerd over twee belangrijke opties: de eerste noodzaakte 

een focus op binnenlandse zaken en een poging tot oplossing van sociale uitdagingen, terwijl de 

tweede optie ging over het uitbreiden van de invloed van het regime en om de noodzaak tot het 

exporteren van de revolutie. De regering besloot tot de laatste optie. Daarom begon het regime aan 

een reorganisatie van het militaire apparaat. In 1990 werd de terroristische Quds strijdmacht 

gemaakt, wat in de kringen van het regime zelf werd omschreven als “de Genesis van een 

internationaal Islamitisch leger”. Het was het product van de ervaringen en conclusies van het regime 

in de jaren 1980, geïnformeerd door zijn uitgebreide terroristische acties over de hele wereld. De 

implementatie van het beleid van het “exporteren van de revolutie” (fundamentalisme) en 

terrorisme ging door verschillende fases gedurende jaren, zich ontwikkelend van wanhopige en 

mismoedige elementen tot een zeer gefocuste en sterke politiek. 

Al korte tijd na het einde van de Iran-Irak-oorlog en de dood van Khomeini zocht de nieuwe Opperste 

Leider Ali Khamenei naar een oplossing voor het bewaren en bewaken van de IRGC als groot leger 

dat het traditionele overschaduwen zou. Hij vond het antwoord in het reorganiseren van een tak van 

het IRGC en noemde dat de Quds strijdmacht. Hij versterkte deze tak en breidde hem uit, en zette 

aan de top ervan een paar van de meest doorgewinterde en ervaren commandanten van het IRGC. 

Degenen die eerder verscheidene operaties voor het IRGC hadden uitgevoerd buiten Iraans gebied, 

werden er uitgepikt voor het hoofdkwartier van de Quds. De Quds strijdmacht vormde speciale 

eenheden en bases voor verschillende landen en regio’s om de terroristische activiteiten van het 

regime in verscheidene gebieden te organiseren. Mét dat de Quds strijdmacht was gevormd, namen 

de terroristische activiteiten van het regime in verscheidene landen in het Midden-Oosten en in de 

wereld flink toe. Zoals duidelijk is uit de naam, was het doel van deze strijdmacht het bereiken van 

Jeruzalem, waarvan de Arabische naam Quds is. Dit geeft aan dat zelfs de naam geen twijfel laat 

bestaan over het doel: exporteren van terrorisme en oorlog naar andere landen van de regio. 
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De beslissende rol van het IRGC in het buitenlandbeleid van het regime 
Het buitenlands beleid van het regime wordt gevormd door de Opperste Leider, momenteel Ali 

Khamenei, en is gebaseerd op expansionisme en de export van terreur. Beleidsvorming en uitvoering 

van de doelen van het regime in sommige landen is officieel overgedragen aan het IRGC. Hierin heeft 

de Quds strijdmacht, als bijzondere tak van het IRGC, de eigenlijke leiding genomen in de 

buitenlandse politiek van het regime via vele van haar ambassades. De Iraanse ambassades in Irak, 

Syrië, Libanon, Afghanistan, Jemen, Bahrein en Azerbeidzjan kunnen we in deze categorie 

onderbrengen. Zelfs het personeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (de ambtenaren) doen 

hun werk volgens de wensen en aanwijzingen van het IRGC. 

Opgeteld bij de bovengenoemde landen heeft het IRGC een dominante rol in de buitenlandse politiek 

richting Armenië, Rusland, Turkije, Saoedi-Arabië, Bahrein, Koeweit, de Verenigde Arabische 

Emiraten, Qatar en Oman.  

In landen als Irak, Syrië en Afghanistan zijn de ambassadeurs afkomstig uit de rangen van de Quds 

strijdkrachten of ze zijn mensen die dichtbij het IRGC staan. Dit is zo gedaan om het IRGC in staat te 

stellen haar activiteiten uit te voeren en om haar agenda door te voeren middels het gebruik maken 

van mogelijkheden die er zijn dankzij diplomatieke onschendbaarheid van de ambassade en de 

ambassadeur.  

Al vanaf het begin van de oorlog in Irak in 2003 met de Verenigde Staten (VS) is de ambassadeur van 

het regime altijd al geworven uit de hoge commando rangen van de Quds strijdmacht. De eerste 

ambassadeur van het regime in Irak na de oorlog, na de val van het regime van Saddam, was 

Brigadier Generaal Hassan Kazemi Qomi. Voordat hij deze functie kreeg, was hij het hoofd van het 

Iraanse consulaat in de Afghaanse stad Herat. In 2011 verving Brigadier Generaal Hassan Danaifar 

Qomi. Danaifar was eerst ondercommandant bij de marine van het IRGC en hij was ook een tijd 

commandant van de opbouw van het Khatam al-Anbia hoofdkwartier. In januari 2017 werd Brigadier 

Generaal Iraj Masjedi, hoofd van het bureau van Irakese zaken bij het IRGC en belangrijk adviseur van 

de Quds commandant Qassem Soleimani, aangewezen als ambassadeur voor het Iraanse regime in 

Irak. 

In Syrië staat ambassadeur Mohammad-Reza Raüf Ashtiani, wiens termijn eindigde in oktober 2016, 

dichtbij het IRGC. Zelfs na zijn vertrek bleef een aantal commandanten van het IRGC in de ambassade 

van het regime zitten. Daar zit ook Brigadier Generaal Fallahpour bij, die inlichtingenagent is van de 

Quds strijdmacht en die al het IRGC personeel in Syrië natrekt. En ook Brigadier Generaal Alinejad is 

in die ambassade gestationeerd, als militair attaché. Er is nog geen nieuwe ambassadeur benoemd 

vanwege het openlijke conflict tussen het IRGC en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Opgeteld 

bij de directe controle die wordt uitgeoefend door het IRGC op een aantal ambassades, functioneren 

officieren van de Quds strijdmacht als militair attaché in veel van de diplomatieke missies en 

bevorderen onder die dekmantel  het beleid van het regime. 

De Quds strijdmacht heeft ook een inlichtingenafdeling die parallel aan het Ministerie van Informatie 

fungeert. Sterker nog: het IRGC heeft haar eigen inlichtingenactiviteiten uitgebreid in de regio. In de 

afgelopen maanden heeft ze haar eigen inlichtingenposten opgezet in een aantal landen. Dit wijst op 

het bestaan van een systematisch en weloverwogen beleid, tegengesteld aan gefragmenteerde en 

onsamenhangende politieke, informatie verschaffende of militaire acties. 
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Terrorisme opleidingscentra van het IRGC 
Het IRGC heeft een directoraat opgezet, gewijd aan de opleiding van huurlingen en buitenlandse 

strijders. De kampen zijn verdeeld naar nationaliteit van de studenten en naar type opleiding. De 

opleiding tot terrorist zowel als de voortgezette militaire training voor milities worden verstrekt, 

zodat de terroristen beter kunnen infiltreren in verschillende landen en de regionale agenda van het 

regime kunnen doorvoeren. 

Elke maand krijgen honderden soldaten uit Irak, Syrië, Jemen, Afghanistan en Libanon – landen waar 

het regime is verwikkeld in gevechten aan het front – militaire training en worden vervolgens 

uitgezonden om oorlog te voeren en terreurdaden te plegen. Er worden ook kleinere groepen uit 

andere landen opgeleid om terreur te bedrijven en operaties uit te voeren. Voor operaties die 

moeten worden uitgevoerd in landen waar geen oorlog is – de landen aan de Perzische Golf zoals 

Bahrein en Koeweit – worden terreurcellen opgeleid. 

Het hoofdkwartier van het opleidingsdirectoraat zit in de Imam Ali militaire basis, 20 km vanaf de 

hoofdweg Teheran - Karaj. De commandant van het directoraat is een veteraan van het IRGC, die 

direct rapporteert aan de Hoofdcommandant van de Quds strijdmacht, Qassem Soleimani. De 

groepscommandant tot 2015 – voor een aantal jaren – was Brigadier Generaal Rahimi. Voor Rahimi 

bekleedde Brigadier Generaal Khosrow Orouj die positie. Daarvoor was Orouj IRGC commandant in 

Libanon waar hij nauwe banden onderhield met Hezbollah. Hij nam deel aan de 33-daagse oorlog in 

Libanon en was vriend van Imad Mughniyeh, een hooggeplaatst lid van de Islamitische Jihad en van 

Hezbollah. 

Hieronder volgt een aantal van de opleidingskampen van het IRGC die totnutoe geïdentificeerd zijn: 

1. Imam Ali academie in Tajrish, Teheran – theoretische opleiding voor islamitisch 

fundamentalisme en terrorisme 

2. Malek Ashtar kamp in Amol – voor survival training 

3. Semnan Centrum – praktische raketopleiding 

4. Baadineh Centrum in Varamin – stadsopleiding 

5. Mashhad Centrum – focus op opleiding voor Afghaanse soldaten 

6. Pazouki Garnizoen – focus op Afghaanse soldaten die worden uitgezonden naar Syrië 

7. Jalilabad Garnizoen – focus op Afghaanse soldaten voor uitzending naar Syrië 

8. Chamran Garnizoen – ook voor Afghaanse soldaten die naar Syrië gaan 

9. Telecabin Axis – Commando opleiding 

10. Abadan – Duik-, en mariniersopleiding  

11. Ahwaz – mariniersopleiding 

12. Qesm Axis – cursussen voor de marine 

13. Shahriar Garnizoen – Training voor Syrië 
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De structuur van het IRGC 
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Verzending van wapens en explosieven door het IRGC 
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Directe militaire interventie door het IRGC 
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IRGC met actief terreurnetwerk 
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Waar IRGC terroristische operaties uitvoert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Hier bemoeit het IRGC zich direct met binnenlandse zaken 
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Oorlogsvoering in Irak 
Volgende op de Iran-Irak-oorlog in de jaren 1980 stuurde het IRGC haar eerste legerkorps naar Irak 

omdat ze dit land het belangrijkste doel vond. Het IRGC wees Brigadier Generaal Iraj Masjedi aan als 

zaakgelastigde. Deze tak van de Quds strijdmacht begon met het groeperen van Irakese huurlingen in 

het zo genoemde Badr Korps, die voorheen werd gezien als tak van de Revolutionaire Garde. Deze 

tak van de Quds strijdmacht ging door met haar penetratie en terreur in Irak tot 2003, voordat het 

land werd bezet door het Coalitieleger.  

De bezetting van dit land door de Coalitie gaf Iran de beste kans om haar militaire bemoeienis uit te 

breiden in Irak. Mét de ineenstorting van Irak als Staat trad een duidelijke verschuiving op in de 

machtsbalans, in het voordeel van Iran. 

Geheime bezetting van Irak door het IRGC in 2003 

De Irak-oorlog begon op 19 maart en kwam ten einde op 9 april toen de staat Irak uiteenviel. Het 

Iraanse regime zag deze situatie zes maanden van tevoren aankomen, en bereidde zich voor op het 

behalen van haar eigen voordeel daaruit. Iran ontwikkelde een strategie gebaseerd op “geheime 

bezetting via dissidenten”; ze droeg het Badr korps op om Irak binnen te komen door verschillende 

grensovergangen bij Basra, Meysan, Waset en Diyala. Dit gebeurde nadat de Moellahs dit leger in 

vier divisies had verdeeld en in twee brigades die sinds 20 jaar onder commando stonden van de 

Quds. 

De Badr groepen begonnen verschillende diensten en regeercentra over te nemen, ze stuurden 

regeringsdocumenten op naar Teheran en namen de volledige controle over langs de grenzen met 

Iran. De vorming van de 25 leden tellende Regeringsraad in Irak, overwegend bestaande uit figuren 

die banden hadden met het Moellah-regime in Iran, verstrekte het benodigde platform waarvandaan 

de Irakese politiek geïnfiltreerd kon worden. 

Van de jaren 2003 tot 2009 begon het Iraanse regime met verschillende maatregelen die erop gericht 

waren haar invloed in Irak uit te breiden. Dit hield ook in het veroorzaken van instabiliteit door het 

doorvoeren van een beleid dat gefocust was op terreuraanslagen tegen het Coalitieleger, het 

vermoorden van politieke figuren en protesterende Soennieten en hulp aan Sjiitische groeperingen 

die banden hadden met Iran. Op die manier breidde ze zich op lokaal niveau uit en kreeg ze meer 

politieke invloed. Sommige van die groepen werden opnieuw gecreëerd om werk van de Badr 

groepen aan te vullen en andere groepen bestonden al, maar werden helemaal onder Iraanse 

controle geplaatst. 

Naast het vormen van die Sjiitische groeperingen voorzag het Iraanse regime ook in financiële 

support, wapens en logistiek voor verscheidene Soennitische groeperingen. Al-Qaeda-leiders in Iran 

werkten compleet samen met het Iraanse regime, en de leider van Al-Qaeda in Irak, Abu Musab al-

Zarqawi verbleef lange tijd in Iran en bracht daar Iran en Irak onder volledige coördinatie met het 

Iraanse regime. Zarqawi zocht een stel mensen bij elkaar die de eerste cel werden van wat later 

bekend zou worden als Daesh, oftewel ISIS. Vergelijkbare groepen in Irak, of groepen die wapens 

kregen van het Iraanse regime, vermoordden tienduizenden mensen, onder wie ook soldaten van de 

Coalitie. 
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Er werd een lijst van 32.000 agenten in Irak, die hun salaris ontvingen van het Iraanse regime, 

gepubliceerd door de MeK, de Iraanse Volksmojahedin. De lijst bevatte veel namen van 

regeringsbeambten, parlementariërs, veel militaire commandanten en meer van dat soort 

elementen. Tezamen met de namen van deze figuren maakte de MeK ook de maandelijkse 

salarissen, gebruikte methoden om de salarissen te betalen en zelfs details van bankrekeningen 

openbaar, wat allemaal de schijnwerper richtte op de wijdverbreide inmenging van het Iraanse 

regime in Irak.  

Terwijl dit netwerk van door Iran gesteunde ambtenaren groeide in Irak, misten de Soennieten en 

zelfs onafhankelijke Sjiieten elke steun. Midden in deze situatie werd Ibrahim Jafari van de Dawa 

Partij de Minister President van dit land in januari 2005. Bijgevolg boycotten de Soennieten de 

verkiezingen in 2009, wat leidde tot de komst van Nouri al-Maliki als Minister President. 

Tijdens zijn zittingstermijn raakte de Irakese regering compleet verbonden met Iran. Het beleid van 

de Moellahs in deze periode was het uitroeien van al haar tegenstanders, of het nu Soennieten, 

Sjiieten of Koerden waren, door middel van het creëren van sektarische oorlogen en door hen te 

laten onderdrukken  door de politie en militairen onder commando van al-Maliki. 

In oktober 2015 postte een lid van het 9e Badr korps in Irak, genaamd Sadeq al-Mousawi, een lang 

stuk op zijn Facebook account over de terreuraanslagen door het IRGC op Amerikaanse soldaten in 

Irak. Hij schreef: “In de jaren die volgden op de bezetting van Irak door de VS was elk Iraans IED 

(geïmproviseerd explosief) dat Amerikaanse tanks en gewapende voertuigen beschoot, geactiveerd 

door Haj Hamid (een IRGC-commandant die later gedood is in Samarra). Alle Irakese groepen kregen 

advies, hulp en goede wapens via hem. Hij is Irak nooit uit geweest tijdens de bezetting, alleen voor 

een paar weken of voor aanvallen die hij wilde doen in Palestina, Libanon of Jemen.” 

“De Amerikanen hebben hem nooit herkend”, gaat de post verder, “Toen hij een keer werd 

gearresteerd door hun soldaten, dachten ze dat hij een Irakees burger was. Ze namen een foto van 

hem en lieten hem een paar dagen later weer vrij, dankzij tussenkomst van een Irakese 

hooggeplaatste. Een paar jaar na zijn vrijlating bedachten de Amerikanen pas wie ze gearresteerd 

hadden, en dat hij lid was van het Irakees verzet dat actief was tegen hun leger. In een tijd dat 

verscheidene hoge Iraanse ambtenaren betrokken waren bij onderhandelingen met de Amerikanen 

in Irak, was het IRGC feitelijk bezig met de ergste aanslagen tegen de Amerikanen. Tijdens de korte 

periode dat hij met pensioen was, ging hij door met samenwerking met bijzondere 

beveiligingsdiensten in Irak.” 

Toenemende IRGC-invloed na vertrek van Amerikaanse militairen in 2011 

Het IRGC kon haar inmenging in Irak in politieke en militaire zin opschalen na het vertrek van de 

Amerikanen uit dit land. Met steun van de Moellahs en middels stembusfraude kon Nouri al-Maliki 

premier worden in 2010 na de parlementaire verkiezingen. 

Als premier die banden had met het Iraanse regime, stond hij erom bekend dat hij orders van het 

IRGC uitvoerde. Hieronder viel ook: de weg banen voor terreuraanslagen tegen de behuizingen van 

de Iraanse oppositiekrachten in de kampen Liberty en Ashraf. Dat resulteerde in tientallen doden en 

honderden verwondingen. 
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Iran’s politieke beleid tijdens de termijn van al-Abadi na 2014 

Haider al-Abadi werd premier van Irak na de parlementaire verkiezingen van 2014, en na 

toenemende ontevredenheid met al-Maliki. Toen Maliki als premier werd ontslagen en de kloven 

breder werden in de alliantie van de Sjiieten, leed het beleid van het Iraanse regime in Irak twee 

hevige en fundamentele nederlagen: het regime genoot niet langer meer de volledige controle over 

Irak zoals tijdens Maliki’s termijnen als premier. Daarom probeerde het Iraanse regime na de 

verkiezing van al-Abadi zijn Kabinet te verzwakken, zodat ze grote invloed over het land zou kunnen 

behouden. 

Militaire invloed van het IRGC op Irak onder al-Abadi 

Volgend op de aanval op en inname van Mosul in Noord Irak door Daesh in 2014 vaardigde Ayatollah 

Ali al-Sistani een decreet uit, waarin hij Irakezen opriep tot deelname in de oorlog tegen Daesh. Het 

Iraanse regime en het IRGC trokken voordeel uit deze fatwa via hun aanhangers. Ze verenigden alle 

vrijwilligers onder de Volks Mobilisatie Eenheden (PMU) voor een complete sektarische oorlog. 

Dit gaf nieuwe redenen voor het Iraanse regime om weer haar militaire aanwezigheid in Irak neer te 

zetten. Ze gebruikte de PMU om Soennitische provincies onder de duim te houden, allemaal onder 

de noemer van bestrijding van Daesh. Een week na de inname van Mosul begonnen Qassem 

Soleimani en de Qudscommando’s met het vormen van die PMU in Irak, gebaseerd op de structuur 

van de eigen paramilitaire Basiji in Iran. 

De hoofdstructuur van de PMU bestaat uit paramilitaire groepen als de Asaeb al-Haq, Badr milities, 

Kataeb Hezbollah en andere aan de Quds verwante medestrijders groepen. Op dit moment ontlenen 

al zulke groepen hun identiteit aan de PMU vlag en zijn ze allemaal onder direct commando van het 

IRGC. Het IRGC levert ook wapens, uitrusting, informatie, planning, verbindings-, en artillerie 

ondersteuning. 

Daarom hebben Qassem Soleimani en Ali Shamkhani, de secretaris van de Opperste Nationale 

Beveilingsraad van het Iraanse regime, het in hun vergaderingen met Iraakse ambtenaren glashelder 

gemaakt dat ontbinding van de PMU een rode lijn voor het Iraanse regime is. En dat zij bereid zijn tot 

strenge maatregelen om zo’n uitkomst te voorkomen. De PMU mag niet worden samengevoegd met 

een orgaan van de regering en moet een onafhankelijke militaire entiteit blijven. 

Door politieke druk in een tijd dat de Soennieten en de Koerden een parlementaire boycot 

organiseerden, gebruikte het Iraanse regime Sjiitische parlementariërs in het Irakese parlement in 

het einde van 2016 om een motie te tekenen die de PMU erkende als een officiële divisie in het 

Irakese leger, terwijl het een aparte macht bleef. Als resultaat daarvan kregen al die groepen die een 

band hadden met het IRGC een officiële status en zijn zij nu militaire operaties aan het leiden in 

verschillende delen van dit land (Irak). 

Ondanks dat de media ertoe neigen, de PMU te portretteren als hebbend een georganiseerde 

militaire structuur met een commandant, een chef van staven, onderofficier etcetera, is de realiteit 

zo dat alle zaken die gerelateerd zijn aan de PMU worden gecontroleerd en gedirigeerd door Abu 

Mahdi al-Muhandis, een bekende bij de Quds strijdmacht. 
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Het aan het IRGC gelieerde persagentschap Fars News bracht een rapport uit op 26 juli 2015, waarin 

ze de rol van het IRGC in het neerzetten van de PMU benadrukte: 

“De ware identiteit van Abu Mahdi al-Muhandis is Jamal Jafar Mohamed. Hij wordt officieus gezien 

als ondercommandant van de PMU, maar toch is hij in de praktijk de commandant van dit leger. Hij is 

een van de 17 mensen die worden beschuldigd van het hebben van een rol in de aanval op de 

Amerikaanse en Franse ambassades in Koeweit in 1983, en in de moord op de Koeweitse emir Jaber 

al-Ahmad al-Sabah in 1985. Hij wordt er verder van beschuldigd dat hij te maken heeft gehad met de 

kaping van een vliegtuig van Kuwait Airlines in 1984.  

Al Muhandis was ook betrokken bij het oprichten van de “Verenigde Irakese Nationale Alliantie”, de 

“Irakese Nationale Alliantie”en de huidige “Nationale Alliantie”. Hij is er een van de 

hoofdveroorzakers van dat Ibrahim Jafari en Nouri al-Maliki de rol van Premier hebben gekregen. 

Zonder de uitgebreide ondersteuning door de Islamitische Republiek, en bovenal de steun die 

Khamenei heeft getoond, zou de vorming van de PMU fundamenteel onmogelijk zijn geweest, in het 

bijzonder wanneer je kijkt naar alle maatregelen die getroffen zijn met het oog hierop. Khamenei 

beval onze broeders in het IRGC om de PMU te steunen, het IRGC voorzag ons van wapens, munitie en 

ook advies en planning voor militaire operaties”, aldus al-Muhandis zelf in een interview met het 

Libanese dagblad al-Akhbar. 

Emad Muqneye en Mustafa Badredin speelden een cruciale rol in de totstandkoming van het Irakese 

verzet tegen de Amerikanen volgens al-Muhandis. De ondercommandant van de PMU omschreef de 

missie van deze entiteit ook als handhaving van de veiligheid in Irak.  

“Wij zullen mensen uitzenden naar elke regio waar nodig en overal in Irak waar de veiligheid in 

gevaar is gekomen”, vervolgde hij.  

“Ik hoop dat de oorlog in Syrië beëindigd zal worden vóór Mosul. Anders moeten we daar soldaten 

naartoe sturen”, ging hij voort. 

Een nieuwe terroristische militie die werd opgezet door het IRGC in Irak, is Sarayay-e Khorasan. De 

groep zegt zelf dat ze is gevormd door Hamid Taqavi, een van de leidende figuren in het Quds leger in 

Irak. In december 2014 werd hij vermoord aan het front bij Samarra. De Secretaris Generaal van de 

groep is Ali al-Yaseri, een oude supporter van Muqdada al-Sadr, en zijn ondercommandant is Hamed 

Jazayeri, een clericus. Al-Yaseri heeft formeel verklaard dat hij gelooft in Velayat-e-Faqih en 

Khamenei, en niet in Irak of welk land dan ook. Het logo van de groep is hetzelfde als dat van het 

IRGC. 

Invloed van het IRGC commando op inmenging in Irak 

De Quds strijdmacht zit achter het beleid van het Iraanse regime in Irak. Jarenlang is Brigadier 

Generaal Iraj Masjedi een hoge commandant van de Quds geweest en werd hij benoemd tot 

verantwoordelijke voor Irak bij het Irak bureau van de Quds strijdmacht. Alle terroristische aanslagen 

in Irak worden door hem gedirigeerd en staan onder zijn controle. De Iraanse ambassade in Irak staat 

in feite onder het commando van de Quds van het IRGC. 
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Hassan Danaie Far, de vorige Iraanse ambassadeur in Irak, was ook een hoge Quds commandant. 

Maar in januari 2017 werd Iraj Masjedi geïntroduceerd als nieuwe ambassadeur in Irak. De Irakese 

regering heeft zijn benoeming nog niet bevestigd. Als gevolg daarvan kwam het IRGC patroon van 

alle maatregelen in Irak het politieke systeem binnen. Het Iraanse regime bemoeide zich met alles in 

Irak om het bestaan van de Moellahs in Irak te beschermen. Het Iraanse regime gebruikt Irak als 

springplank voor het sturen van wapens, uitrusting en geld naar Syrië, Libanon en Palestina, en om 

haar militaire inmenging door het Midden-Oosten heen uit te breiden. 
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Inmenging en oorlogvoering door het IRGC in Syrië 
De strategische betekenis van Syrië voor het Moellah regime in Iran 

Syrië is een van de belangrijkste doelen geweest van het klerikaal regime en de IRGC al vanaf dat 

Hafez al-Assad, de President van Syrië tijdens de Iran-Irak oorlog in de jaren 1980, hen voorzag van 

politieke en militaire hulp. 

In de tijd van de Arabische Lente in 2011 kwam de Syrische bevolking in opstand tegen de dictatuur 

van Bashar al-Assad, wiens heerschappij vervolgens bedreigd werd. Uit wraak zond Khamenei de 

IRGC erheen om Assad te steunen. Een aantal van de Iraanse ambtenaren heeft openlijk de betekenis 

van de Syrische oorlog voor het Iraanse regime bevestigd.  

Mehdi Taeb, hoofd van het Ammar Garnizoen en de broer van de IRGC inlichtingenchef Hossein 

Taeb,  zei in februari 2013: “Syrië is de 35e provincie van Iran. Wanneer de vijand ons zou aanvallen 

en Syrië  of de (Iraanse) provincie Khuzestan zou bezetten, kunnen wij Khuzestan later terugnemen. 

Maar wanneer we Syrië verliezen, zijn we niet meer instaat om stand te houden tot Teheran”.6 

Generaal Majoor Rahim Safavi van het IRGC, belangrijk militair adviseur van Khamenei, zei in een 

speech op een IRGC basis in Isfahan met het oog op het belang van aanwezigheid van het IRGC in 

Syrië het volgende: “De invloed van Iran is buiten Iran zelf getreden, van Irak en Syrië tot aan de 

Middellandse Zee. Dit is de derde keer dat de macht van Iran de Middellandse Zee heeft bereikt. 

Onze defensielinies zijn niet langer bij Shalamcheh. Onze pied á terre ligt nu in Zuid-Libanon, bij de 

grens met Israël. Onze strategische diepte heeft de stranden van de Middellandse Zee en het 

noorden van Israel bereikt. Het Westen maakt zich zorgen om de uitbreiding van Iran’s reikwijdte van 

de Perzische Golf tot aan de Middellandse Zee.”7 

Gedurende de laatste drie decennia heeft het Iraanse regime maximaal geprofiteerd van de Libanese 

Hezbollah, die haar agenda verwezenlijkte. De gijzeling van Westerse mensen in Libanon in de jaren 

1980 en de omvorming van Hezbollah tot een echt leger die ook een deel van de politieke macht 

pakte in dat land, maakte het terrorisme mogelijk voor de moellahs en moedigde hen aan het 

Westen te dwingen zich te wenden tot appeasement politiek ten opzichte van Teheran. 

In het licht van deze strategie, om de Libanese Hezbollah in stand te houden, speelt Syrië een 

sleutelrol op politiek gebied en ook geografisch. Dit komt doordat Syrië de doorvoer van wapens en 

andere materialen naar Hezbollah faciliteert. Daarom beschrijft Khamenei’s belangrijke adviseur het 

in het zadel houden van Assad als nog belangrijker dan het behoud van de olierijke regio Khuzestan  

in het westen van Iran. 

                                                           
6
 "Taeb: Syria is our 35th province," State‐affiliated Tabnak website, February 14, 2013. In Farsi. Also See BBC 

Persian here: http://www.bbc.com/persian/iran/2013/02/130214_nm_tayeb_syria_basij.shtml 
7 "Our defensive boundaries are in southern Lebanon with Israel," State‐affiliated Tasnim News, May 2, 2014  

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/02/13/357643/%D8%B9%D9%85%D9%82-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86  

 

http://www.bbc.com/persian/iran/2013/02/130214_nm_tayeb_syria_basij.shtml
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/02/13/357643/%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/02/13/357643/%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/02/13/357643/%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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Korte samenvatting van het 6 jaar durend conflict in Syrië 
De vreedzame opstand van de Syriërs begon op 26 januari 2011 en duurde een aantal 

maanden. Miljoenen gingen de straat op in verschillende steden en dorpen, terwijl zij vooral 

zongen: “het volk wil verandering van regime.” Ze eisten dat het regime omvergeworpen zou 

worden. Maar het dictatoriale regime van Bashar al-Assad verliet zich op de politieke en 

financiële steun van het Iraanse regime en op haar veiligheidstroepen. Ze beantwoordde het 

vreedzame protest van het volk met kogels en geweld.  

Zonder de steun van het Iraanse regime was Bashar al-Assad niet aan de macht gebleven. 

We kunnen zelfs stellen: na de enorme militaire desertie, het feit dat officieren van het 

Syrische leger aan de kant van de dissidenten gingen meedoen en de vorming van het Vrije 

Syrische Leger (FSA) op 30 juni 2011, was het regime van Assad bijna aan het instorten. In 

deze situatie kwam het klerikaal regime van Iran haar onaangekondigd te hulp en met al 

haar mogelijkheden. De grootschalige aanwezigheid van de soldaten van het regime in Syrië 

was niet geheim voor Westerse mogendheden, al helemaal niet voor de VS. 

Khamenei zond een van de meest ervaren IRGC commandanten, Hossein Hamedani, naar 

Syrië. Hij werd de commandant van de Mohammed divisie, die eerst verantwoordelijk was 

geweest voor het onderdrukken van de protesten in Iran in 2009 in Teheran. Meer en meer 

kwamen de soldaten van Assad’s leger onder commando van het IRGC te staan. 

In augustus 2013 gebruikte het Assad regime, fel als zij was op het uitschakelen van haar 

tegenstanders en het beschermen van zichzelf tegen omverwerping, chemische wapens in 

de buitenwijken van Damascus en in het bijzonder in de regio Ghoutah. Ze vermoordde 

hiermee burgers, vooral vrouwen en kinderen. Deze aanvallen geschiedden net voordat de 

officiële onderhandelingen over de kernwapens begonnen tussen Iran en de VS. Op basis van 

een geheim communiqué binnen het Iraanse regime hadden de Iraniërs de conclusie 

getrokken dat hun toenemende bemoeienis in Syrië geen serieuze respons zou ontvangen 

vanuit de VS of de rest van de internationale gemeenschap. 

Op basis van deze inlichtingen rustte de strategie van het Iraanse regime op twee pijlers. De 

eerste pijler was de volledige steun aan Assad met deelname in onderdrukking en afslachting 

van de tegenstanders en mensen die de straat op waren gegaan. De tweede pijler bestond 

uit het indirect versterken van extremistische groepen om een wig te drijven tussen de 

oppositie en om de vorming van een brede internationale consensus met de oppositie te 

voorkomen. Die zou hebben geleid tot een toenemende roep om verdrijving van Assad. 

Verschijning en groei van ISIS 

Er is overvloedig bewijs dat de Islamitische Staat (Daesh of ISIS) een bijproduct is van de 

onderdrukking van de Irakese bevolking en de druk op de Soennieten onder het regime van 

voormalig Premier Nouri al-Maliki in Irak en Bashar al-Assad in Syrië, die allebei onder invloed staan 

van het regime in Iran. Deze aanwijzingen zijn er in twee opzichten. De ene is gekoppeld aan het 

beleid van Iran in de regio, die rivaliteit heeft gevoed tussen Sjiitische en Soennitische 
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fundamentalisten. Dit aspect van het beleid van het regime dat Soennitisch fundamentalisme voedt, 

wordt grotendeels over het hoofd gezien. Een van de praktische implicaties van dit beleid is de 

onderdrukking, en eigenlijk de etnische zuivering van de Soennitische bevolking in Irak, geweest. Dit 

voedde de opkomst en groei van ISIS. Het was inderdaad een beleid dat door het regime bevorderd 

werd in de nasleep van de omverwerping van het vorige regime in Irak in 2003. 

De tweede aanwijzing wijst direct naar de rol van het Iraanse regime en haar bondgenoten in de 

oprichting van ISIS, ook in de vrijlating van extremistische gevangenen door al-Maliki en Assad. Die 

bevrijde gevangenen vormden eigenlijk de grondcellen van ISIS. In november 2014 zei John Kerry, de 

Minister van Buitenlandse Zaken van de VS, in een interview met Fox News: “ISIS werd gecreëerd 

door Assad doordat hij 1500 gevangenen bevrijdde en door al-Maliki die er 1000 vrijliet in Irak. Dezen 

kwamen samen als een terroristisch leger.”8 Hij noemde ook de aankoop van olie door het regime 

van Assad bij ISIS, wat een van de hoofdoorzaken was die bijdroegen aan de verschijning en het 

voortbestaan van ISIS. Kerry concludeerde dat Assad en ISIS een symbiotische relatie hadden. Sterker 

nog: het regime van Assad kan niet worden gescheiden van het Iraanse regime. 

Vooruitzicht op Assad’s val en Russische inmenging in het conflict 

In de eerste paar maanden van 2015 boekte de gewapende oppositie in Syrië beduidend grote 

overwinningen in het noorden en het zuiden van het land. Het bondgenootschap van Assad met 

Hezbollah en het Iraanse regime had ernstige terugslagen gehad. Ondanks het insturen van meer 

soldaten en huurlingen was het IRGC bang voor een nederlaag in Syrië. 

In de zomer van 2015, toen Khamenei  een nederlaag in Syrië voelde aankomen, ging hij snel naar 

Rusland om hulp. De commandant van de Quds strijdmacht, Qassem Soleimani, beloofde in een 

vergadering in Moskou met Putin, dat, wanneer Rusland zou zorgen voor voldoende luchtsteun, het 

IRGC en haar vervangers in staat zouden zijn tot het boeken van duidelijk succes op de grond en dat 

zij terrein zouden heroveren op de oppositie. In een persconferentie op 17 januari 2017 zei de 

Russische Minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov dat de Syrische hoofdstad Damascus twee 

of drie weken af stond van een val in handen van “terroristen” toen Rusland ingreep ten gunste van 

Assad.)9 

In oktober 2016 mislukte de eerste ronde van de aanval door het IRGC, de zo genoemde Moharram 

Operatie, in de buitenwijken van Aleppo . in deze periode sneuvelde de IRGC commandant in Syrië, 

Hossein Hamedani, tegelijk met tientallen andere hogere officieren en commandanten. Ondanks de 

zware tol, die discussie en spanningen veroorzaakte tot zelfs in het regime, ging Teheran door met de 

steun aan Assad en bleef ze meedoen aan oorlogsmisdaden, want ze rekende erop dat de VS en de 

Westerse overheden haar dodelijke rol in Syrië door de vingers zouden blijven zien. 

In januari en februari van 2016 verdubbelde het IRGC het aantal militairen in Syrië tot rond de 60 

duizend en Khamenei zond een aantal divisies van het normale leger naar Syrië. Met ruggensteun 

van zware aanvallen door het IRGC en haar huurlingen lukte het Iran om de Sjiitische steden Nubl en 

al-Zahra weer in te nemen in februari 2016. De militairen van het IRGC begonnen een slachting in de 

Soennitische stad Mayer bij Nubl. Zij zuiverden de stad en maakten er een IRGC basis van. 

                                                           
8
 https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2015/11/249588.htm   

9
 Reuters, January 17, 2017. http://www.reuters.com/article/us-russia-lavrov-syria-damascus-idUSKBN15111N   

https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2015/11/249588.htm
http://www.reuters.com/article/us-russia-lavrov-syria-damascus-idUSKBN15111N
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IRGC officials hebben een openlijke verklaring voor hun aanwezigheid in verscheidene landen. 

Brigadier Generaal Iraj Masjedi, een belangrijk adviseur van Soleimani (de commandant van de Quds) 

en de voorgestelde ambassadeur in Irak, zei tijdens een ceremonie die georganiseerd werd voor een 

gesneuvelde militair in Syrië: “In het verleden lag onze frontlinie in Abadan, Khoramshar, Mehran en 

Haj Omran. Vandaag is die frontlinie uitgebulkt naar Mosul, Libanon, Aleppo en Syrië.”10 

In de laatste maanden van 2016 begonnen het IRGC en haar huurlingen met de omsingeling van 

Aleppo en na een paar maanden van belegering en tegenhouden van de invoer van voeding en 

water,  en zelfs wrede bombardementen en oorlogsmisdaden, namen zij in december 2016 de stad 

in. Volgens rapportages namen 25000 soldaten onder leiding van Brigadier Generaal Seyyed Javad 

Ghaffari deel aan de operatie van de inname van Aleppo. Een overeenkomst tot staakt-het-vuren, 

waarin Turkije en Rusland partij waren, ging in op 29 december. Het IRGC was tegen het staakt-het-

vuren en ging door met het gevecht in verscheidene regio’s, waaronder Wadi Barada. 

Er is geloofwaardige informatie die suggereert dat het Iraanse regime een passend moment zou 

zoeken om aparte operaties uit te voeren, die in strijd zijn met het staakt-het-vuren, om zijn eigen 

beleid door te voeren. De ambtenaren van het regime zijn niet bijzonder gecharmeerd van het 

staakt-het-vuren in Aleppo, dat vervolgens werd uitgebreid naar geheel Syrië. Hun doel is het geheel 

en al uitroeien van de Syrische oppositie. 

Samenvatting van de inmenging door het regime en het IRGC in Syrië 

Tekenen dat het regime en het IRGC een complete oorlog in Syrië hebben ontketend, zijn als volgt: 

 Khamenei is persoonlijk en direct verantwoordelijk voor elke politieke en militaire 

besluitvorming betreffende de oorlog in Syrië, en bij veel gelegenheden is hij zelfs betrokken 

geweest bij tactische militaire besluitvorming. Khamenei drong in de hoogste rangen van de 

commandostructuur van het IRGC voor de oorlog, ook bij de hoofdcommandant Majoor 

Generaal Mohammad-Ali Jaafari, die persoonlijk naar Syrië afreisde tijdens aanvallen op Nubl 

en al-Zahra in februari 2016. 

 Terwijl het Quds leger, als buitenterritoriaal leger van het IRGC, het gevecht in Syrië leidt, zijn 

ook de grondtroepen van het IRGC en grondtroepen van het leger in de oorlog verwikkeld. 

Alle provinciale takken van het IRGC hebben een quotum voor het aantal leden dat nodig is 

om uitgezonden te worden naar Syrië per periode.  Andere onderdelen van het IRGC zoals de 

luchtmacht en de marine, zijn ook in de oorlog betrokken. In 2016 gaf Khamenei voor het 

eerst de order dat er een luchtmachteenheid geformeerd moest worden uit grondtroepen 

van het IRGC om het de mogelijkheid te geven de invloed en de activiteiten in Syrië uit te 

breiden. 

 Het totaal aan buitenlandse strijders dat door het IRGC is uitgezonden naar Syrië, is meer dan 

70 duizend, een cijfer dat het totaal aan huidige Syrische soldaten tot dwergaantal maakt. 

Volgens rapporten van het IRGC is dat laatste aantal minder dan 50 duizend. Het Iraanse 

regime heeft, naast het aantal soldaten, alle Iraanse ministeries en instellingen betrokken bij 

de oorlog in Syrië. Een voorbeeld: Brigadier Generaal Rostam Ghasemi bestuurt het logistiek 

commandocentrum voor de oorlog in Syrië en is vertegenwoordiger van Khatam van het 

IRGC. Voor die tijd was hij commandant van Khatam al-Anbia en ook Minister van Olie onder 

                                                           
10

 State‐run Fars News Agency, February 12, 2017. 
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Mahmoud Ahmadinejad. En zodoende  heeft het IRGC, dat het belangrijkste economische 

machtsblok in Iran is, ook haar economische bronnen aangewend voor de oorlog in Syrië. 

 Gedurende de laatste vijf jaar heeft het regime meer dan 100 miljard dollar uitgegeven voor 

de oorlog in Syrië, een groot deel ervan was verstrekt via geheime budgetbronnen van 

Khamenei ’s bureau. Het geld werd uitgegeven voor wapenaankopen en betaling van 

uitgaven van het Syrische leger. Het regime betaalt rond een miljard dollar per jaar aan 

salarissen voor soldaten die gelieerd zijn aan het IRGC, ook aan gewapende strijders, milities 

en Sjiieten die beschermd worden door het regime. 

 Het regime heeft een groot netwerk aan moellahs naar Syrië gestuurd om haat, geweld en 

fundamentalisme te promoten en te doen ontbranden, en ook om sektarische spanningen 

aan te wakkeren. Een aantal religieuze zangers van het regime is ook naar Syrië gegaan (doet 

denken aan de oorlog in Irak) om religieuze passies aan te wakkeren en om de paramilitaire 

Basiji’s, het IRGC, en Afghaanse en Irakese huurlingen aan te moedigen om door te vechten. 

 Een groot deel van de hooggeplaatste IRGC commandanten van het regime is in de loop van  

de oorlog in Syrië gedood. Om door te gaan met de oorlog in Syrië, was het regime 

genoodzaakt voormalige commandanten van de oorlog in Irak te sturen, en veel van hen  zijn 

vervolgens ook vermoord. Het totaal aantal gesneuvelde IRGC-strijders, inclusief Syrische, 

Afghaanse en Irakese huurlingen (maar zonder gesneuvelden van het Syrische leger) is meer 

dan 10.000. Ca. 1.500 van hen waren leden van het IRGC. Meer dan 70 daarvan waren 

kolonel of hoger. 

Een summiere beoordeling van de omvang van de inmenging in Syrië en de gesneuvelden van het 

IRGC en de kosten in Syrië laat zien hoe belangrijk deze oorlog is voor het voortbestaan van de 

religieuze dictatuur van Iran. 
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Oorlogvoering in Jemen 

 

Nucleair akkoord; Khamenei ’s noodzaak tot oorlogvoeren; oorlog in Jemen 

 

Sinds Ali Khamenei besloot om geheime nucleaire onderhandelingen te voeren met de VS en 

helemaal na de openlijke onderhandelingen die begonnen in 2013, is toenemende inmenging in 

landen in de regio van betekenis geworden voor het regime om de strategische zwakte te verbergen 

die gedemonstreerd werd door het terugtrekken op nucleair terrein. Daarom maakte het Iraanse 

regime, in tegenstelling tot wat hij vroeger deed, de aanwezigheid van het IRGC in de regio bekend, 

vooral de activiteiten van Qassem Soleimani. Het regime vertrouwde er op dat door de nucleaire 

onderhandelingen en het beleid van de regering Obama er geen ernstige reactie zou komen. Hierop 

gebaseerd heeft het IRGC sinds het midden van 2014 de burgeroorlog in Jemen doen escaleren via 

strijders die banden hebben met het klerikaal regime. 

Volgens de bronnen van het Iraanse verzet in Iran zelf hoopte het regime op meer concessies in de 

nucleaire onderhandelingen na de laatste vorderingen. Na Jemen was het regime van plan om de 

weg te banen voor een omverwerping van de regering in Bahrein en om onrust te zaaien onder de 

Sjiitische populatie in Saoedi-Arabië.  Operaties door strijders  in Jemen die banden hebben met het 

Iraanse regime dwongen Saoedi-Arabië en andere Arabische landen tot de vorming van een 

Arabische coalitie, als deel van een stevig beleid richting het regime. 

 

Geschiedenis van de inmenging in Jemen door het IRGC 

Gebruik makend van het rolmodel van Hezbollah creëerde het IRGC een surrogaatgroep in Jemen. Ze 

exploiteerde de discussies tussen de stammen en een Sjiitische minderheid in dat land. De stam van 

de Houthi’s werd de eerste kandidaat voor het organiseren van zo’n beweging. 

Hossein al-Houthi en zijn broer Abdulmalek en vader Badroddin waren meer dan een jaar in Iran in 

de vroege jaren 1980. Zij kregen in Qum training in religie, politiek, beveiliging en terrorisme. Na die 

tijd bezochten zij Iran regelmatig. 

Hossein al-Houthi verliet op bevel van het Iraanse regime de Haq Partij in 1997, en vormde een groep 

met de naam “Devout Youth Association”, met gebruikmaking van de Libanese Hezbollah als 

rolmodel. Later werd er de naam Ansarollah aan gegeven. 

Toen er in januari 2011 in Jemen een opstand begon, gebruikte het regime al zijn macht om 

Ansarollah te versterken, te bewapenen, uit te breiden en te trainen in het land. De meerderheid van 

de strijders werden opgeleid in Jemen, maar sommigen gingen naar Iran om opgeleid te worden in 

centra van de Quds Forces. 
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Oorlog in Jemen onder supervisie van IRGC commandanten 

 

Op 12 juli 2014 kondigde IRGC Brigadier Generaal Esmail Gha’ani, de ondercommandant van het 

Quds leger, een nieuw tijdperk aan van operaties door Ansarollah in Jemen tijdens een vergadering 

van een groep van diens commandanten. De vergadering lichtte toe dat deze operaties zouden 

dienen om Saoedi-Arabië in een kwetsbare positie te plaatsen. 

In september 2014 ontsluierde Alireza Zakani, een lid van het IRGC en een Iraanse parlementariër en 

ook een voormalig hoofd van het Studenten Mobilisatie Leger en een nauwe relatie van Khamenei, 

de rol van het regime in gebeurtenissen in Jemen en zijn plan om fundamentalisme en terrorisme te 

exporteren in de hele regio, onder de vlag van een “verenigend systeem van Moslims door 

Islamitische Revolutie”. 

“In Jemen vinden er veel grotere ontwikkelingen plaats dan in Libanon; 14 van de 20 provincies zijn in 

handen van de revolutionairen in Jemen, en dat is ook het geval voor 90% van Sana’a”, zei Zakani. Hij 

ging door met te zeggen: “Na overwinning in Jemen zal Saoedi-Arabië zeker de volgende zijn, daar 

deze twee landen een gezamenlijke grens hebben van rond 2000 kilometer, en er zijn in Jemen 

ongeveer 2 miljoen georganiseerde gewapende mensen ... vandaag bezit de Islamitische Revolutie 

drie hoofdsteden van Arabische landen en Sana’a zal snel veroverd worden, en het verenigend 

systeem van Moslims zal er komen”.  

Met openlijke hulp van het Iraanse regime en in samenwerking met voormalig Jemenitisch President 

Ali Abdullah Saleh zetten de Ansarollah strijders de zittend president af en namen een zij een groot 

stuk van het Noorden van Jemen in. Op 21 september 2014 werd Sana’a ingenomen door Houthi 

militanten. In januari van 2015 ging, volgend op de inname van het presidentieel paleis in Sana’a, een 

delegatie van de leiding van de Houthi’s naar Teheran voor een ontmoeting met Khamenei’s bureau, 

de Quds strijdkrachten en andere instellingen. 

Tijdens deze ontmoetingen deed de Quds een interne circulaire rondgaan met de tekst: “De strakke 

en sterke organisatie van Ansarollah is het resultaat van Iraanse inspanningen. Zij hebben jaren in 

Iran doorgebracht. Iran heeft15 jaar lang onafgebroken met Ansarollah gewerkt. Zij zijn ontwikkeld 

tot dit niveau met onze steun, opleiding, voortdurende voorziening en informatie. Daarbij komt dat 

de Quds strijdmacht hen heeft gesteund door het gebruik van Hezbollah en van Arabische groepen. 

Ansarollah hangt volledig aan Iran.” 

Brigadier Generaal Amirian van het IRGC, die belast is met operaties op het Arabisch schiereiland, 

commandeert strijders die banden hebben met het IRGC in Jemen en is in voortdurend contact met 

commandanten van Ansarollah. Vooruitgang van Ansarollah in Jemen en zijn bedreiging voor de 

Saoedische grens leidde tot Saoedische betrokkenheid bij de oorlog en tot de vorming van een 

Arabische coalitie die de vorderingen van Ansarollah heeft gestopt en die hen heeft gedwongen tot 

terugtrekking uit sommige delen van Jemen. 

Op 14 april 2015 heeft de VN Veiligheidsraad een resolutie betreffende de burgeroorlog in Jemen 

aangenomen, die de toevoer van wapens naar strijders van Ansarollah en naar Ali Abdullah Saleh 

blokkeert. Alleen: het IRGC ging door met levering van raketten en verschillende wapens aan 

Ansarollah om de oorlog te laten doorgaan. 
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In 2015 en 2016 werden meerdere wapenzendingen onderschept die waren verstuurd door het 

Iraanse regime aan de Houthi’s. Ban Ki-Moon, toen de Secretaris Generaal van de VN, stuurde een 

rapport aan de Veiligheidsraad op 18 januari 2017 betreffende de overtredingen door Iran van die 

blokkade. Daarin refereerde hij aan een rapport door de Franse overheid over het onderscheppen 

van een container met wapens in maart 2016. Dat onderscheppen gebeurde in het noordelijke deel 

van de Indische Oceaan dat aan Iran toebehoort en die zending was mogelijk bedoeld voor Jemen. 

In oktober 2016 lanceerde Ansarollah een Barkan 1 ballistische raket tegen Mekka in Saoedi-Arabië. 

Dit type raket is gebouwd door het IRGC, een kopie van de Scud B raketten. De aanval veroorzaakte 

wijdverspreide afkeuring door Islamitische landen in het Midden-Oosten. 
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Inmenging in Libanon 

 

Oprichting van Hezbollah om revolutie te exporteren in dat land 

De Libanese Hezbollah werd allereerst opgericht door fundamentalistische instellingen van de 

religieuze heerschappij en het bureau van Bevrijdingsbewegingen van het IRGC na de Iraanse 

revolutie in 1979. Hebollah is gebonden aan de religieuze heerschappij, heden belichaamd door 

Khamenei’s leiderschap. Na de oprichting werd al het personeel opgeleid door het IRGC en de Quds 

betaalde hun salaris. 

In het begin van 1983 zette het IRGC Hezbollah centra op in de Bekaa Vallei en startte openlijk met 

de opleiding en bewapening van de Hezbollah. De verbindingsofficier voor  het IRGC tot 1985 was 

Mohammad Najar die later de Minister van Defensie werd onder Mahmoud Ahmadinejad. In deze 

periode werden terroristische operaties  uitgevoerd door Hezbollah op order en met steun van het 

IRGC. Twee van hun grootste operaties tegen de VS waren aanvallen op de ambassade en op het 

hoofdkwartier van de marine. De commandant van het IRGC was toen Mohsen Rafiqdoost die er 

later openlijk trots op was, dat het regime gemoeid was in deze terroristische activiteiten. 

Rafiqdoost werd geciteerd door het door de staatskrant Resalat op 20 juli 1987, waarin hij zei: “De 

Verenigde Staten weten van explosieven, gemixt met ideologie, die 400 officieren en mariniers in de 

barakken van de VS marine naar de hel hebben gestuurd; zowel de TNT als de ideologie erachter 

kwam uit Iran.” 

Terroristische operaties door het IRGC in Libanon 

De acties van het IRGC in Libanon begonnen tegelijk met de opening van een inlichtingen directoraat 

van het IRGC in 1981. Tussen 1983 en 1984 werden door het IRGC  en aan hen verbonden strijders 

verscheidene grote terroristische operaties uitgevoerd tegen de Amerikaanse en Franse belangen in 

Libanon. Deze hielden in: 

Zelfmoordaanval op de Amerikaanse ambassade in Beiroet op 18 april 1983 

De Amerikaanse ambassade was het doelwit van een zelfmoordaanslag met een bestelbus gevuld 

met explosieven. Het busje was gestolen van de parkeerplaats van de ambassade in juni 1982. Er zat 

1000 kilo aan explosieven in en het werd opgeblazen vóór het zeven verdiepingen tellende gebouw 

in Beiroet. Er werden 63 mensen gedood en er raakten 120 mensen gewond. Onder de doden 

bevonden zich 17 Amerikanen, onder wie het hoofd van de CIA voor het Midden-Oosten. De meeste 

doden waren aan het lunchen toen er een plafond op hen viel. Een paar uur later eiste Islamitische 

Jihad de verantwoordelijkheid op. De aanval was gepland door hoofden van het IRGC en werd geleid 

door het IRGC commando in Baalbek in de Bekaa vallei. 

Bomaanslag op het Amerikaans consulaat in Beiroet in 1984 

Een vrachtautootje, gevuld met 1102 pond aan explosieven, scheurde op het consulaat in Beiroet af 

en explodeerde voor het gebouw nadat veiligheidsmensen het vuur erop openden. Meer dan 20 

mensen werden gedood, veel meer raakten gewond, en de voorkant van het gebouw met vijf 
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verdiepingen stortte in. Een extremistische groep met banden met het Iraanse regime zat achter de 

aanval. 

Zelfmoordaanslag op de Amerikaanse marinebarakken in Beiroet op 23 oktober 1983 

Om 22 over 6 in de ochtend reed een geel Mercedes busje om een parkeerterrein net buiten de 

barakken. Plotseling reed hij de hal van het gebouw in en bracht daar 12.000 pond TNT tot 

ontploffing. Meer dan 240 Amerikaanse mariniers werden gedood, wat de grootste militaire slag was 

tegen de VS sinds de oorlog in Vietnam. 

Een paar minuten later werd het commando hoofdkwartier van de Franse vredesmacht in Beiroet op 

dezelfde wijze aangevallen, 74 doden als resultaat. 

Er vond een heel aantal andere operaties plaats tijdens deze periode, onder meer een 

zelfmoordaanslag op het Amerikaanse marinecentrum in Beiroet, die 39 mensen de dood injoeg en 

40 verwondde. 

Alle bovengenoemde operaties werden geleid door agenten van de IRGC inlichtingendienst, met de 

hulp van locale agenten, vooral Hezbollah strijders die een relatie hadden met het IRGC. Tijdens deze 

operaties speelde de ambassade van het regime in Damascus een hele grote rol. Moellah 

Mohtashami Pour was toen de ambassadeur. 

Acties van de Quds strijdmacht in Libanon na het staakt-het-vuren 

Het regime breidde haar terroristische activiteit in Libanon uit na een staakt-het-vuren in de oorlog 

met Irak. Van 1988 tot 1993 werd de zaak van de Westerse gijzelaars in Libanon een actief onderdeel 

van de buitenlandse politiek van het regime. Feitelijk begon de zaak in 1985 te spelen, maar ging die 

door na het staakt-het-vuren. Toen was er de verwachting dat Franse, Britse en Amerikaanse 

gijzelaars vrijgelaten zouden worden als gevolg van het eindigen van de oorlog. 

Na de vorming van de Quds strijdmacht in 1990 werd haar zevende korps aangewezen om 

terroristische operaties te leiden in Libanon en in Syrië. 

Namens het Iraanse regime heeft Hezbollah langdurig militaire operaties geleid met het doel het 

vredesproces in het Midden-Oosten te ontwrichten. Er werden, bijvoorbeeld, op 12 juli 2006 twee 

Israëlische militairen ontvoerd door Hezbollah op bevel van het Iraanse regime. Vervolgens stelde 

Israel op 13 juli een zeeblokkade in tegen Libanon, wat tot oorlog leidde tussen Israel en Hezbollah in 

Zuid-Libanon. Tijdens die oorlog gaf het Iraanse regime zijn volledige politieke, financiële, militaire, 

culturele en propagandistische steun aan Hezbollah, die samengesteld is uit door het IRGC 

gecreëerde groepen in het zuiden van Libanon. 

Er zijn verscheidene afdelingen in het Iraanse regime die steun geven aan Hezbollah, zoals het IRGC 

en het Imam Hulp Comité. Het budget van Hezbollah wordt betaald door het bureau van Khamenei, 

en het Ministerie van Defensie van het regime en de Quds strijdmacht zorgen voor alle wapens die 

nodig zijn voor Hezbollah en voor andere Libanese groepen die banden hebben met het regime. 

Hezbollah voert het beleid van het regime in de regio uit en momenteel vechten zijn mensen samen 

met het IRGC in Syrië. De vertegenwoordiger van de Quds in Libanon en de verbindingsofficier met 

Hezbollah is Brigadier Generaal Zahedi. 
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In december 2015 stelde het Amerikaanse Ministerie van Financiën een financiële sanctie in tegen 

Hezbollah. Vervolgens reageerde Hassan Nasrallah, de derde en de huidige Secretaris Generaal van 

Hezbollah, met verklaren dat de nieuwe sanctieronde van de VS geen invloed zou hebben op zijn 

groep, want Hezbollah krijgt zijn fondsen direct uit Iran. 

In zijn rapporten over het breken van wapenembargo’s op 8 januari 2017 verwees Ban Ki-moon naar 

een op TV uitgezonden toespraak op al-Menar, gehouden op 26 juni 2016, waarin Nasrallah vertelde 

dat het budget van Hezbollah, zijn salarissen, uitgaven, wapens en raketten allemaal voorzien 

worden door Iran. Ban Ki-moon gaf aan: “Ik ben heel  bezorgd over deze uitspraak, die suggereert dat 

vervoer van wapens en daaraan gerelateerde spullen vanuit de Islamitische Republiek van Iran naar 

Hezbollah wellicht gebeurd is tegen een Resolutie van de Veiligheidsraad in.” 
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Inmenging in Bahrein 
 

Geschiedenis van de inmenging door het IRGC in Bahrein 

In 1984 vormde het Iraanse regime het “Golf Hezbollah Korps”, geleid door Brigadier Generaal 

Mohammad Mostafa Najar. Het was bedoeld voor het inmengen in de zaken van buurlanden ten 

zuiden van Iran. 

Na het formeren van het Quds leger in 1990 kwam de Golf Hezbollah onder het commando van het 

Quds leger. Het zesde korps daarvan stond onder leiding van de IRGC Brigadier Generaal Ahmad 

Sharifi en was aangewezen voor export van het terrorisme naar landen aan de Perzische Golf en om 

deze landen te destabiliseren. Sharifi speelde een actieve rol in het conflict in Bahrein in 1993. Hij 

was ook de commandant van de terroristische operatie van de Khobar Torens in Saoedi-Arabië in 

1996.  

Vanaf 2014 is Brigadier Generaal  Amirian volledig in dienst wat betreft de zaken in Jemen en 

Bahrein, namens het Quds leger. 

Inmenging door het Iraanse regime in Bahrein na de crisis in 2011 

Na de crisis in Bahrein, die begon in februari 2011, vergrootte het Iraanse regime zijn invloed in dat 

land. Regeringsleiders spraken openlijk over de inmenging in Bahrein en Khamenei verwees ernaar in 

17 toespraken vanaf 13 maart 2011 tot 3 juni 2012 en hij claimde de interventie in Bahrein als 

onvervreemdbaar recht van het regime. Ook andere regeringsofficials riepen op tot omverwerping 

van de Bahreinse regering en annexatie van het land. Moellah Ahmad Jannati, inval imam voor het 

Vrijdaggebed in Teheran, zei in zijn preek op 8 juli 2011: “Bahrein moet worden veroverd door Islam 

en Moslims en moet winnen van Amerikaanse strijdkrachten die gekleed zijn als Saoedische 

soldaten”. 

In april 2011 werd de onrust in Bahrein en de gevolgen daarvan voor Iraans ingrijpen in dat land 

bediscussieerd door de Iraanse Opperste Veiligheidsraad, die concludeerde dat de gang van zaken in 

Bahrein onomkeerbaar was en dat Iran daarin moest investeren. Maar door de internationale reactie 

tegen interventie van de Islamitische Republiek in Bahreinse zaken en door politieke en 

internationale observaties besliste de raad dat Iran niet direct en openlijk daar bezig kon gaan. 

Daarom werd het noodzakelijk dat alles in het geheim zou gebeuren en via het IRGC, de Quds en 

aanverwante groepen, inclusief de Hezbollah. 

Volgend op dit besluit van de Opperste Veiligheidsraad zette Khamenei een hoofdkwartier op om de 

regering van Bahrein aan te vallen. Hoofd van dit centrum werd IRGC Brigadier Generaal Ramezan 

Sharif, de PR chef van het Generaal Commando van het IRGC en ook chef van de Intifada groep van 

het Quds leger. 

Daarna kwamen verschillende afdelingen van het regime vergaderen met Bahreinse Sjiitische 

groeperingen, en stemden met hen af. Een geheim rapport dat verscheen in maart 2015 zegt dat 

Qassem Hosseini, een van de officials van de antikoningsgezinde bewegingen in Bahrein, in Qom 

gevestigd is. Hosseini en een heel aantal Bahreinse lieden vergaderden met het Quds leger. 
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Volgend op de beslissing van de Opperste Veiligheidsraad trok het Quds leger Libanese Hezbollah 

strijders aan in Bahrein onder het mom van handeldrijven en van familie relaties. Een geheim rapport 

op 11 maart 2015 gaf aan dat ene doctor Rashed al-Rashed, een van de leiders van de Islamitische 

Tayar al-Amal, als doel had het omverwerpen van de Bahreinse heerschappij. Het Quds leger zond al-

Rashed naar universiteiten in Mashhad, Qazvin, Isfahan en Shiraz, en organiseerde meetings om over 

de revolutie in Bahrein te spreken. In onderhandelingen met deze groep bood de Quds aan om hem 

te voorzien van satelliet TV faciliteiten. In die tijd was er al een uur TV-zendtijd per dag voor hem 

geregeld door al-Alam en al-Menar, twee netwerken die banden hebben met Hezbollah. 

Khamenei persoonlijk steunt de Islamitische Tayar al-Amal beweging en revolutie in Bahrein. Het 

contact met het bureau van Khamenei wordt verzorgd door een geestelijke met de naam Sheikh 

Mohsen Qomi. Al-Rashed heeft al een aantal ontmoetingen gehad met Quds commandant Qassem 

Soleimani, Ahl al-Beit Internationale Associatie en met Moellah Akhtari. In 2014 zond Soleimani, de 

commandant van het Quds leger, al-Rashed een boodschap die hem verwees naar Hassan Nasrallah 

in Beiroet en hem uitlegde dat Teheran al-Rashed niet openlijk kon steunen om politieke redenen. Al-

Rashed ging naar Beiroet en na de ontmoeting met Nasrallah werd een onderofficier van Hezbollah, 

genaamd Sheikh Hassan Hemadeh, aangewezen als degene die belast was met de zaak Bahrein. 

Ook trok het regime agenten van het IRGC in Irak aan als steun voor de groepen in Bahrein. Op 20 

april 2011 hield de Badr Organisatie, met hoofd Hadi al-Ameri, een vergadering in Bagdad als steun 

aan opstanden in Bahrein, en ze organiseerde een demonstratie op 23 april 2011 bij de Khallani 

Moskee in Bagdad. 

Na zittingen en besluiten door verschillende afdelingen van het regime voerde het Quds leger eind 

2014 de uitgifte van wapens en explosieven naar Bahrein op en zette een aantal netwerken daar op. 

Een van die netwerken werd onthuld door Bahreinse veiligheidsdiensten op 30 september 2015. Op 

die datum rapporteerde Reuters dat het Bahreinse Ministerie van Binnenlandse Zaken een workshop 

voor het maken van bommen had ontdekt in Noiderat, een dorp ten zuiden van de hoofdstad 

Manama. Volgens het Ministerie was er 1,5 ton explosief materiaal gevonden in die workshop. Tariq 

al-Hassan, de politiechef van Bahrein, verklaarde de Islamitische Republiek Iran verantwoordelijk 

voor de workshop.  

Op 20 juni 2016 bedreigde Qassem Soleimani  de regering van Bahrein openlijk met gewapende strijd 

in een publieke verklaring. Hij waarschuwde dat, wanneer Bahrein over de rode streep zou stappen 

die het regime had getrokken, “er een dusdanige vlam zou ontstaan in Bahrein en de gehele regio dat 

die geen andere keuze zou laten aan de volken dan gewapend verzet”, en dat “het gevolg niets 

anders zou zijn dan algehele uitschakeling van het tirannieke regime.” 

Op 22 juli sloten de Bahreinse autoriteiten vijf mensen in die verdacht werden van het hebben van 

banden met Iran en van het proberen te plaatsen van bommen. Volgens het officiële Bahreinse 

nieuwsagentschap hadden deze lieden gevorderde militaire training gehad in centra van het IRGC en 

Irakese Hezbollah en hadden ze plannen gemaakt tot het plaatsen van explosieven op verschillende 

locaties in Bahrein. 
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Inmenging in Saoedi-Arabië 
Sinds het ontstaan van het Moellahregime in Iran streefde Khomeini naar het stichten van een 

kalifaat, om de controle over te nemen over Mekka. Khomeini erkende niet eens de naam Saoedi-

Arabië en noemde het land Hejaz. Het was een ongehoorde zet in 1987 toen hij verklaarde dat hij 

nooit zou stoppen met het tegenwerken van de regering van Saoedi-Arabië. 

 

De geschiedenis van de inmenging door het IRGC in Saoedi-Arabië 

Bij het Quds leger vielen de zaken van Saoedi-Arabië eerst onder het gezag van de zesde divisie van 

de Perzische Golf. Sinds de stichting van het IRGC was Brigadier Generaal Ahmad Sharifi de 

commandant van de zesde divisie  van de Perzische Golf. Hij had een grote rol in de explosie van de 

Khobar Torens in Saoedi-Arabië op 26 juni 1996. In 1997, toen zijn rol daarin openbaar werd, 

herplaatste het Quds leger hem. In de jaren daarna bracht het Quds leger hem naar een universiteit 

in Qom die bekend was als de Jeruzalem Universiteit. 

Louis Freeh,  de voormalig FBI chef die naar Saoedi-Arabië was gegaan om de bomaanslag te 

onderzoeken, was tot de conclusie gekomen dat het IRGC en het Quds leger achter de terroristische 

aanslag hadden gezeten. Tienduizend kilo aan TNT was er vanuit Libanon gesmokkeld met een 

gastankwagen. Het resultaat was de dood van 19 Amerikaanse soldaten geweest, en 400 gewonden. 

In 1997 zond het Iraanse regime, gebruikmakend van de Haji pelgrimsreis als dekmantel, veel IRGC 

soldaten met gemengde bewapening en schiettuig naar Saoedi-Arabië om daar zwaar letsel te ver- 

oorzaken. Er werden honderden mensen gedood bij de onlusten die daarop volgden. 

Het Iraanse regime heeft jarenlang geprobeerd om Sjiitische populaties in het zuiden van Saoedi-

Arabië te organiseren en ze te gebruiken tegen de Saoedische regering. Brigadier Generaal Amirian is 

belast met de zaken van het Arabisch schiereiland en geeft leiding aan deze interventies. De 

volgende zijn een paar voorbeelden van de laatste activiteiten tegen de Saoedische overheid: 

 

Geplande bomaanslag op Adel Jubair, voormalig Saoedische ambassadeur in de VS (en nu Minister 

van Buitenlandse Zaken): 

In september 2011 arresteerde de Amerikaanse overheid een Iraniër genaamd Mansour Arrbabsiar 

op beschuldiging van het proberen een bomaanslag te plegen tegen de Saoedische ambassadeur 

Adel Jubair. Iran ontkende elke betrokkenheid in het project. Een ooggetuige, die eerst had gewerkt 

voor de veiligheidsafdeling van het regime in Kermanshah, getuigde dat hij Mansour Arbabsiar (die 

de aanslag tegen de voormalige Saoedische ambassadeur bij de VS plande) twee of drie keer had 

gezien in het hoofdkwartier van het Quds leger in Kermanshah. Arbabsiar was daar in 1996 en 1997 

geweest om zijn vrienden te ontmoeten bij een bedrijf met banden met het IRGC in Kermanshah. 

Arbabsiar had holsters en militaire gordels vanuit de VS meegenomen voor zijn vrienden bij het Quds 

leger. 

Mansour Arbabsiar is familie van Javad Jafari, een van de commandanten van het Quds leger die 

ingelicht was over het plan voor de bomaanslag door Brigadier Generaal Abdolreza Shahlaei. Shahlaei 

is de commandant van de Nasr Basis van het Quds leger, van wie de taak is om in te mengen in Irak. 
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Volgens de getuige was Shahlaei, na het behandelen van deze zaak, gepromoveerd en bekleedt hij nu 

een belangrijke positie binnen het IRGC. De tweede man die gemoeid was met deze zaak, is Kolonel 

Gholam Shakori, een van de commandanten van het Quds leger. In de Iran Irak oorlog was hij lid van 

de Nabi Akram divisie in de provincie Kermanshah. 

In 2011 sprak de Iraanse Minister van Inlichtingen met de staatsmedia en ontkende elke connectie 

tussen Mansour Arbabsiar en inlichtingsagentschappen, maar de verklaringen van de getuige zoals 

hierboven bewezen wat anders. 

De commando’s en de agenten waren verwikkeld in de aanslag op de Saoedische ambassade in 

Teheran 

Volgens rapportage vanuit het regime zelf was de aanslag op de Saoedische ambassade in januari 

2016 georganiseerd en bestuurd door de Revolutionaire Gardisten, in opdracht van Khamenei. 

Brigadier Generaal Mohammad Reza Naghdi, baas van het Bassij leger, was de aanvoerder van de 

aanslag en had zelf het commando gegeven de ambassade in brand te zetten. Hij zei de 

brandstichters de ambassade niet te verlaten voordat ze hem in lichterlaaie hadden gezet. Naghdi is 

een van de criminele commandanten van het IRGC die in september 2009 op deze positie was 

geplaatst. 

De commandant van het leger dat de ambassade aanviel, was Erfanian; een commandant van de 

Bassij dat gelieerd is aan het IRGC. Een andere commandant ter plaatse was Davood Goodarzi, het 

hoofd van de studenten van het Bassij leger, dat wordt gebruikt om tegengeluid op de universitaire 

campus te smoren. Goodarzi had de politie ter plaatse van de ambassade bedreigd en had hen 

gezegd dat deze aanval gecoördineerd werd door meerderen in rang.  

Daar de politie geïnformeerd was via de MOIS over de aanslag, was hen en de beveiligers te voren 

verteld door de IRGC om de menigte niet uit elkaar te drijven en om niet in te grijpen in de situatie. 

En aldus ondernamen zij geen enkele poging het doelwit te beschermen. 

Nadat de Arabische landen dreigden de banden met Iran te verbreken en er een politieke crisis door 

het regime heen raasde, probeerden de commandanten van de Bassij uit verschillende regio’s van 

Teheran een vergadering te houden om te brainstormen over de gevolgen van de aanslag op de 

Saoedische ambassade. Deze vergadering werd gehouden  in een van de studentenmobilisatiecentra 

met de naam Seyed Shohada in de regio Abali, bij Teheran. Deze vergadering was op 14 en 15 januari 

2016 en werd voorgezeten door Davood Goodarzi en een van de onderofficiers van Mohammad Reza 

Naghdi. In deze vergadering werd aan de Bassij commandanten verteld dat vanwege de crisis die 

veroorzaakt was door de aanslag op de Saoedische ambassade, zij moesten zeggen dat de aanslag 

het werk was geweest van infiltranten, en dat de Bassij noch het IRGC er iets mee te maken had. Ze 

zeiden ook dat de Bassij moest zeggen dat zij enkel op de tweede dag aanwezig was geweest bij het 

protest voor de ambassade, om te tonen dat de aanval op en het verbranden van de ambassade 

gedaan was door onbekende infiltranten; zij waren alleen maar vreedzaam aan het demonstreren. 
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Inmenging in Palestina 
Gebruikmakend van de gevoelens van de Moslims in de regio na het aan de macht komen in 1978, 

startte het regime van Khomeini met het exporteren van terrorisme onder het mom van de 

Palestijnse zaak. Het ging zó ver dat ze de slogan “Jeruzalem via Karbala” gebruikte voor de Bassij 

strijders tijdens de oorlog met Irak. 

 

De achtergrond van de ingreep in Palestina door het IRGC 

Het Quds leger dankt de naam “Quds” aan het Arabische woord voor Jeruzalem. Khamenei en het 

IRGC hebben Palestina voortdurend gebruikt als dekmantel voor hun inmengingbeleid in de regio. 

Het zevende korps van het Quds leger heeft als taak het inmengen in Palestijnse zaken. De afdelingen 

voor het Midden-Oosten en voor Libanon van de organisatie hebben ook de neiging de nadruk te 

leggen op Palestijnse kwesties. Het Quds leger in samenwerking met de Iraanse ambassade in Syrië 

volgt zijn zaken wat betreft Palestina. Om zijn invloed uit te breiden, werkt het IRGC nauw samen 

met Hamas en Islamitische Jihad, door hen te voorzien van wapens en financiële hulp. 

 

Samenzwering van het IRGC om Yasser Arafat te vermoorden 

Van het begin af aan was de Iraanse agenda strijdig met de belangen en het welzijn van de 

Palestijnse bevolking. Het klerikaal regime heeft alles gedaan wat in zijn macht lag om de 

vredesbesprekingen te laten ontsporen vanaf het begin daarvan in 1991. Het doel was om het 

voortgaan van de onderhandelingen te verzwakken door fanatieke groeperingen te steunen zoals 

Islamitische Jihad tegen Fatah. 

Toen Khamenei en President Rafsanjani het doorgaan van het vredesakkoord niet konden stoppen, 

probeerden zij Yasser Arafat te vermoorden. In de jaren 1990 ontving het Iraanse verzet een rapport 

dat ook werd opgepikt door enige nieuwsorganisaties, over een vergadering van groepen die tegen 

de vredesonderhandelingen in Damascus van 1993 waren. Mohsen Rezaei, IRGC commandant in die 

tijd, en ook Mohsen Armin, hoofd van de inlichtingen divisie in Libanon, hadden deelgenomen aan 

die vergadering. De moordaanslag op Arafat werd daar besproken als een manier om de 

vredesbesprekingen te stoppen en om de regionale spanning op te voeren. De tweede zitting van 

deze vergadering vond plaats in december 1993. 

 

Stoken van tweedracht tussen Palestijnse groepen 

Na de dood van Yasser Arafat in 2004 begon het Quds leger een reorganisatie om een effectiever rol 

te krijgen in Palestina en ze ging actief werken met groepen die tegen vrede met Israel waren. Deze 

nieuwe benadering stookte het vuur op tussen Palestijnse groeperingen en dat leidde tot onderlinge 

strijd tussen de Palestijnse strijders in 2007 in Gaza.  
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Volgens rapporten uit het regime streefde het IRGC deze doelen na in die tijd: 

1. Voorzie onderdelen van Hamas en Islamitische Jihad van training en vestig trainingscentra 

van IRGC in de Gazastrook. 

2. Maak bemiddelingsbases en goede doelen om uitrusting en geld overdrachten naar de 

Gazastrook te faciliteren. 

3. Stuur Islamitische Jihad en Hamas strijders naar Iran via Syrië of Libanon om hun training af 

te maken. 

4. Stuur het IRGC om binnen de Al-Agsa Martelaars Brigade te komen, de militaire tak van de 

Fatah beweging. 

5. Samenwerking op inlichtingengebied. 

6. Voer financiële steun aan Hamas op. 

Vorming van nieuwe Palestijnse groepen door het IRGC 

Na de inmenging in Syrië begon de relatie tussen de moellahs en de Revolutionaire Garde aan de ene 

kant en Hamas en Islamitische Jihad aan de andere kant weg te zakken. Iran probeerde in Gaza een 

groep te vormen die geheel onder controle van het Quds leger zou staan, zoals Hezbollah in Libanon 

en Hashed Volksbeweging in Irak. 

De groep die ze vormden, was de Saberin beweging, die begon in april 2014, als jongste spruit van 

Islamitische Jihad. Het is een Palestijnse Sjiitische beweging die Hezbollah nagevolgd is in het 

modelleren van zijn logo onder de banier van het IRGC.  De algemeen secretaris van de Saberin 

beweging zei in een interview met Al-Akhbar nieuws op 30 december 2016: “Alle Palestijnse groepen 

hebben een zeer nauwe relatie met de Islamitische Republiek van Iran en wij krijgen allemaal hulp en 

steun uit Iran. Het is het enige land in de wereld dat de Palestijnse zaak steunt, vooral in militair 

opzicht.” 

Op 3 februari 20216 kondigde de Palestijnse autoriteit aan dat vijf mensen op de Westelijke Jordaan 

oever beschuldigd werden van collaboratie met Iran en dat ze waren gearresteerd op verdenking van 

het plannen van terreuraanslagen. Deze vijf lui waren leden van de Saberin beweging. 
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Inmenging in Turkije 
Overwegende dat Turkije een grens heeft met Iran, heeft het IRGC altijd al de bedoeling gehad om 

zich intensief met dit land te bemoeien. Bij de oprichting van het Quds leger werd besloten dat de 

Vijfde Brigade aan Turkije gewijd zou worden. Deze entiteit overziet speciale terreurprojecten en 

organiseert geheime terreurnetwerken in Turkije. De commandant van de Vijfde Brigade heet Haj 

Mansour en zijn basis is gesitueerd in Tabriz. Met de medewerking van het Ministerie van 

Inlichtingen lukte het de Vijfde Brigade Ali Akbar Ghorbani en Zahra Rajabi te vermoorden in Turkije 

in 1996. Zahra was een belangrijk lid van de Nationale Verzetsraad van Iran en Ali Akbar was een 

supporter van de Iraanse Volks Mojahedin. 

Tijdens de rechtszaak tegen een aantal terroristen die een aandeel hadden in deze en in andere 

moorden, kwam de rol van het IRGC, van het Ministerie van Inlichtingen en van terroristische 

diplomaten van het regime in Ankara en Istanboel aan het licht. Deze instellingen speelden een vitale 

rol in de rekrutering, de organisatie en het aannemen van geschikte Turken voor terroristische 

activiteiten.  

Een van de terroristen, genaamd Najmi Aslan, bekende dat hij gerekruteerd was via de cultureel 

vertegenwoordiger van het Iraanse regime in Ankara en dat hij naar Iran was gestuurd om militaire 

training te krijgen. Een andere terrorist, Shakar, die had deelgenomen aan de ontvoering van Ali 

Akbar Ghorbani, bekende dat hij na het vermoorden van Chitin Amej, een Turkse journalist die was 

vermoord op 7 maart 1990, gevlucht was naar Iran en later terugkeerde naar Turkije met een 

diplomatiek paspoort. 

De terreur en de spionage van het IRGC gaan door in Turkije tot op vandaag. Op 23 juli 2013 

veroordeelde een militaire rechtbank in Turkije twee Iraniërs die banden hadden met het IRGC voor 

spionage en verkoop van vertrouwelijke documenten aan het IRGC dat gaat over Turkse gewapende 

strijders. Het Turkse hof in Erzurum veroordeelde Shahram Zargham Khoi tot 15 jaar cel, Mohammad 

Ali Malek kreeg 13 jaar en vier maanden cel en een derde aangeklaagde, een Turk genaamd Timor 

Agori, kreeg 15 jaar. De drie werden beschuldigd van het krijgen van geld van het IRGC in ruil voor 

geheime documenten met betrekking tot de Turkse gewapende strijdkrachten, het Nationaal 

Inlichtingen Agentschap en wat publieke organisaties. 

De Turkse krant Hürriyet publiceerde een verslag op vrijdag 4 mei 2013 waarin ze beweerde dat een 

groep prostituees in het grensstadje Aqdyr waren gearresteerd op beschuldiging van spioneren voor 

Iran. Volgens de krant gebruikte een aantal Iraanse vrouwen in deze groep tijdelijke huwelijken en 

prostitutie om informatie los te krijgen van militairen, beveiligers en staatsfunctionarissen en dat 

door te geven aan het IRGC. Het verslag noteerde ook dat: “De Turkse politie ontving een rapport 

over een groep samengesteld uit 24 mensen die verwikkeld zijn in spionage, onder de dekmantel van 

verkoop van decoratieve stenen. Alle groepsleden zijn  gearresteerd en 10 Iraanse vrouwen, die deel 

uitmaakten van deze groep, werden weggebracht naar Iran.” 

De Turkse beveiligingsdienst vertelde dat de vrouwen tijdens de verhoren toegaven dat de Iraanse 

Revolutionaire Garde hen voorzag van de vereiste documenten en hen meerdere keren hielp het 

land illegaal binnen te komen. De dames bevestigden dat ze door het IRGC waren aangestuurd om 

dichtbij militairen, beveiligers en staatsambtenaren te komen en dat ze werden geïnformeerd over 

de types van informatie die de Inlichtingendienst van het IRGC nodig had. 
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Inmenging door het IRGC in andere landen 
Het Moellahregime mengt zich ook in in andere landen van het Midden-Oosten. In dit hoofdstuk 

bestuderen we enkel begrensde en specifieke gevallen van deze interventies. 

 

Inmenging door het IRGC in Egypte 

Omdat Egypte een Moslim bevolking heeft en vanwege zijn historie van Islamitisch 

fundamentalistische bewegingen, is het land een van de belangrijkste doelen voor de export van 

terreur en fundamentalisme door het Iraanse regime. In de afgelopen jaren hebben de inspanningen 

van het IRGC om de revolutie naar Egypte te exporteren geleid tot sluiting van de sectie voor Iraanse 

belangen in Cairo door de Egyptische regering. 

Na de vorming van het Quds leger wijdde het IRGC zijn Achtste korps aan infiltratie in Noord 

Afrikaanse landen, inclusief Egypte. Gegeven het feit dat het Quds leger een basis had in Soedan, 

werden sommige van de activiteiten vanuit Soedan geleid. 

Middels het citeren van hogere Egyptische functionarissen berichtte de krant Al-Shorouq op 15 april 

2009 dat vier leden van de Iraanse Revolutionaire Garde waren gearresteerd. Volgens dit verslag 

“waren vier gearresteerde Iraniërs met valse paspoorten Egypte binnengekomen als Irakese Sjiieten 

in augustus en september 2006, en hun doel was het opzetten van een tak van het Quds leger van 

het IRGC”. Bronnen wezen uit, dat de aangehouden verdachten heel actieve lui waren binnen “het 

Quds leger” van het IRGC, maar dat hun commandant lid was van de Inlichtingendienst van het IRGC 

en dicht bij Brigadier Generaal Qassem Soleimani stond, de baas van het Quds leger. Zijn naam in het 

valse Irakese paspoort was “Mohammad Alameddin”. 

Begin januari 2013 lanceerde een groep die zichzelf “Islamitisch Revolutionair Garde Korps van 

Egypte” noemde, zijn formatie. Mohammad Alhazry, secretaris generaal van de net opgezette groep, 

beweert dat de organisatie meer dan vierhonderd leden heeft. Alhazry bevestigde dat, net als bij de 

grote broers van de groep, Hezbollah in Libanon en Hamas in Palestina, het IRGC van Egypte zijn 

financiële hulp kreeg van de Islamitische Republiek. 

“Ons doel is vechten tegen Zionisme en imperialisme vanuit de VS en om politieke, economische en 

militaire banden op te zetten met de Islamitische Republiek van Iran”, zei Alhazry, eraan toevoegend 

dat veel leden van de groep geïnspireerd zijn door Ayatollah Ali Khamenei, en dat dit het is waarom 

de vlag van de groep een mix is van de kleuren van de Egyptische en de Iraanse vlag met een foto van 

Khamenei in het midden. 
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Inmenging in Jordanië 
Het Quds leger van het IRGC bemoeit zich ook met Jordanië. In juli 2015 publiceerde de krant Al-Rai 

een gedetailleerd rapport over de arrestatie van een terrorist met banden met het Quds leger. Het 

rapport legde uit, dat een Noors Irakees iemand die bij het Quds leger hoorde, van plan was 

terreurdaden te plegen in Jordanië. Hij zou daarvoor 45 kilo aan hoog explosief RDX gebruiken, dat 

hij in het noorden van Jordanië had verstopt.  

De Jordaanse krant vertelde dat de verdachte in de vroege jaren 1990 in sectie buitenlandse 

operaties van het Iraanse MOIS had gewerkt. Deze sectie was opgericht door de Inlichtingendiensten 

om logistieke steun te verlenen en om smokkel te bestrijden. Hij reisde naar Frankrijk via Zwitserland 

om deel te nemen aan de moord op de voormalige Iraanse Premier Shahpour Bakhtiar. De 

beschuldigde nam ook deel aan een op afstand gestuurde detonatie die leidde tot de dood van een 

vrouw in Istanboel. Daarna werd hij belast met het verzamelen van informatie over hoe je het best 

heen en weer kon reizen tussen provincies en bossen in het Hashemitisch deel van Jordanië. In die 

tijd zat hij in de regio’s Ghabeh Al-Shaheed en Wasfi Al-Tall, waar hij twee plastic containers vol 

explosieven had begraven. Later bracht hij die explosieven naar Oman en daarna naar Libanon. 

De Jordaanse krant schrijft over vele reizen door de beschuldigde, Khalid Jassim Al-Rubaie, naar Iran. 

In 2009 ging hij naar Iran om daar familie te bezoeken. In 2014 had hij een ontmoeting met een 

Iraanse inlichtingen officier, ene Seyyed Abbas, daarna met een andere officier, Sajjad, die hem vroeg 

om naar de Israëlisch Jordaanse grens te gaan, daar pendelroutes op te zoeken en auto’s klaar te 

maken die geschikt zouden zijn voor terreuraanslagen, alvorens terug te gaan naar Noorwegen. 

Jordanië haalde zijn ambassadeur uit Iran terug in 2016 uit protest tegen het interventie beleid van 

het Iraanse regime in het Midden-Oosten. De Iraanse activiteiten in Syrië hebben bijgedragen aan 

een duidelijke toename van de smokkel van drugs en wapens langs de Jordaans-Syrische grens, aldus 

geconstateerd door Jordaanse beambten. De gesmokkelde wapens omvatten meer dan 1000 

geweren, 200 Kalashnikovs, 52 granaten, 5 afstandsbedieningen voor ontploffingen, 45 draadloze 

communicatie onderdelen en ongeveer 7 miljoen narcoticapillen, plus 50 stuks beschermende 

uitrusting. 
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Inmenging in de Verenigde Arabische Emiraten (VAR) 
 

Zoals uitgelegd in het voorafgaande deel, heeft het Zesde Korps van het Quds leger de Perzische Golf 

staten en de inmenging daarin als taak. 

Bijvoorbeeld: in april 2016 werden spionnen van het IRGC gearresteerd en berecht in de VAR. 

Volgens het rapport van internationale media veroordeelde het Federaal Opperste Hof van de VAR 

vier mensen op beschuldiging van spionage voor Iran en de Hezbollah. Volgens het persbureau Wam 

van de VAR werden drie van de aangeklaagden veroordeeld tot zes maanden cel op beschuldiging 

van het opzetten van een netwerk in de regering die was verbonden met de Libanese Hezbollah. 

Het dagblad Al Ittihad versloeg dat het Federaal Opperste Hof Jassim Ramadan Al-Balushi drie jaar 

oplegde op beschuldiging van spionage voor Iran. Hij had een ontmoeting gehad met een Iraanse 

inlichtingen agent in de ambassade in de VAR. Ramadan Al-Balushi had geheime informatie over 

mensen in de VAR woonachtig verstrekt aan de Iraanse kant. Een deskundige op het gebied van 

criminaliteit uit Abu Dhabi deed verslag over de uitruil van informatie tussen Al-Balushi en de Iraanse 

inlichtingen officier. 

De prevalentie van de Iraanse interventie via Hezbollah bracht de zes landen tellende Gulf 

Cooperation Council, bestaande uit Saoedi-Arabië, Qatar, Bahrein, Koeweit, Oman en de Verenigde 

Arabische Emiraten, er toe Hezbollah in maart op hun lijst van terreurorganisaties te plaatsen. 
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Inmenging in Koeweit 

Een recent voorbeeld van inmenging door het klerikaal regime en de terroristische Quds leger in 

Koeweit behelst de terreurbeweging  genaamd Abdoli, waarvan leden werden gearresteerd en 

vervolgd door de Koeweitse regering. Een verslag uit januari 2015 meldt: “Het vonnis over de 

terreurbeweging Abdoli laat zien dat een aantal Iraanse diplomaten vanuit de Iraanse ambassade in 

Koeweit betrokken zijn geweest bij de ondersteuning van Abdoli middels training, financiële hulp en 

coördinatie tussen leden onderling.” 

De uitspraak in deze zaak is 186 bladzijden lang en beschrijft duidelijk de rol van de staf van de 

Iraanse ambassade in de creatie en ondersteuning door Hezbollah cellen in Koeweit over een periode 

van twee decennia. 

In de uitspraak die is afgegeven door de rechtbank in Koeweit, is ontdekt dat een Iraanse diplomaat 

Hassan Hajieh, de belangrijkste verdachte die ter dood werd veroordeeld, had geholpen. Hajieh 

leerde over terreuraanslagen en het smokkelen en opslaan van explosieven en wapens van Hassan 

Abolfazl Zadeh, de eerste secretaris van de Iraanse ambassade. Deze diplomaat is omschreven als de 

gevaarlijkste Iraanse diplomaat in Koeweit, en hij ontvluchtte het land in 2010, na de ontdekking van 

een spionagenetwerk. Een andere diplomaat van de Iraanse ambassade had financiële hulp geboden 

aan de verdedigers om informatie te verzamelen over Iraanse dissidenten in Koeweit en dat aan de 

Iraanse ambassade te verstrekken. 

In de uitspraak van de rechtbank werden ook terroristische activiteiten van de culturele sectie van de 

Iraanse ambassade beoordeeld. Abolfazl Ardakani, de cultureel attaché van de ambassade, had met 

een aantal veroordeelden, onder wie Mohammad Hassan Hosseini, Zuhair Al-Hamid en Basel Dashti, 

afspraken gemaakt om de activiteiten van de bende in Koeweit te faciliteren. 

 

Een voorbeeld van acties van het IRGC tegen Qatar 

Volgens interne rapporten van het IRGC in januari 2016 was een complot gemaakt om Qatarese 

burgers te ontvoeren vanuit Irak, in samenwerking met beveiligingsofficieren uit de provincie Al 

Mothana in Irak, uit de stad Samaveh, en met Sjiitische groepen van de Al Nojaba beweging en Asaib 

al-Haq. 

Een beveiligingsofficier in Samaveh die ook een lid was van Al Nojaba, gaf met trots aan dat 

ontvoeringen door zijn groep werden gedaan in samenwerking met Asaib al-Haq. Hij benadrukte dat 

zo’n grote operatie niet mogelijk was geweest zonder coördinatie van ambtenaren van de provincie. 

De Al Nojaba beweging en Asaib Al-Haq, beide Sjiitische milities, staan onder de controle en het 

commando van de commandant van het Quds leger. De commandant van de Al Nojaba beweging, 

Akram Al-Kaabi, was vroeg in januari 2016 in Teheran en heeft daar veel interviews gegeven aan 

Iraanse staatsmedia. 
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Conclusie 
 

1. In dit rapport is maar een klein deel van het fungeren van het IRGC in het Midden-Oosten 

bestudeerd, maar toch geven deze feiten duidelijk aan hoe het IRGC een factor van 

oorlogsvoering en terrorisme is geweest door het Midden-Oosten heen; en er is geen land in 

de regio waar het IRGC zich niet mee bemoeid heeft, of er heeft bijgedragen aan oorlog, 

terreur of sektarische spanningen. 

2. Terwijl het Moellahregime zichzelf de beschermer van Islam en de Moslims noemt, is het de 

oorzaak van de meeste moorden in deze landen door het zaaien van religieuze onmin tussen 

Soennieten en Sjiieten. De reikwijdte en omvang van misdaden begaan door het IRGC is 

helemaal onvergelijkbaar met die door andere groepen. De bronnen die het IRGC krijgt via 

het Iraanse regime, zijn ambassades en faciliteiten, zorgen dat het IRGC een nog sterker leger 

voor het voeren van oorlog en terreur is dan zelfs ISIS. 

3. Het IRGC heeft in al die landen netwerken van zijn agenten gecreëerd. De gemene noemer 

van IRGC huurlingen en groepen in verschillende landen is, dat al die groepen zichzelf 

beschouwen als volgers van de Opperste Leider, de heersende dictator van Iran, en dat ze 

extremistische Islamitische ideeën hebben. 

4. Het netwerk van IRGC huurlingen die in verschillende landen vechten, is gesticht door het 

IRGC en dit is de hoofdfactor in de activiteit van dit netwerk. 

5. Militaire wapens en explosieven zijn vervaardigd door het IRGC en gedistribueerd in 

verschillende landen van de regio. 
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Aanbevelingen 
 

1. Bekrachtigen van resolutie 2231 van de VN Veiligheidsraad en in het bijzonder het stoppen 

van de raket activiteiten van het regime en het sturen van wapens naar andere landen als 

Jemen, Syrië, Irak en Libanon. 

2. Het IRGC en zijn verwante organisaties plaatsen op de lijst van Buitenlandse Terroristische 

Organisaties in de VS en ook op vergelijkbare lijsten in de Europese landen, het Midden-

Oosten en Noord-Afrika. 

3. Sanctioneren van alle financiële bronnen en bedrijven die banden hebben met het IRGC. 

4. Alle aanschaf en verkoop van wapens door het IRGC en zijn aanhangers uitbannen. 

5. Het IRGC, Hezbollah en andere groepen die banden met hen hebben, uit alle landen van het 

Midden-Oosten verwijderen, vooral uit Syrië en Irak. 

6. Internationaal inspannen om paramilitaire groepen en terroristische netwerken in de regio, 

die banden hebben met het Quds leger, te ontbinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Locatie in Teheran van 8 IRGC kampen voor opleiding van terroristen 
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Imam Ali Garnizoen 

Belangrijkste IRGC kamp voor terroristische opleiding van vreemdelingen 
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Imam Ali Academie 

IRGC kamp voor theoretische opleiding van vreemdelingen 
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Lowshan Garnizoen 

IRGC kamp voor speciale opleiding van vreemdelingen 
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Pazouki Garnizoen 

IRGC kamp voor opleiding van Afghaanse vreemdelingen 
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Babindeh Garnizoen 

IRGC kamp voor stedelijke oorlogvoering en terroristische opleiding van 

vreemdelingen 

 

 


