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DE IRAANS-NEDERLANDSE SCHRIJVER KADER ABDOLAH HEEFT ZIJN VADERLANDSE TROTS

‘Iran zal uit elkaar
Kader Abdolah is lang optimistisch
gebleven over zijn geboorteland. Zelfs
toen de ayatollahs het land
overnamen en hij naar Nederland
vluchtte. Maar het recente
machtsvertoon in de Perzische Golf
stemt hem droevig. ‘De wereld weet
het nog niet, maar Iran staat op het
punt te verdwijnen.’
GAEA SCHOETERS
ANN-SOFIE DEKEYSER

Alles begon met nieuwe sancties van de VS naar aanleiding
van een rapport van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA)
over het nucleaire programma
van Iran. Toen de Amerikaanse
president Barack Obama deze
week de Iraanse Nationale Bank
blokkeerde, escaleerde de situatie razendsnel. Iran dreigde met
het afsluiten van de olieroute
door de Straat van Hormoez, als
de EU een olie-embargo tegen het
land zou goedkeuren. Ondertussen devalueerde de rial, de Iraanse munteenheid, elke dag verder.
En hield president Ahmadinejad
alvast een grootscheepse militaire oefening. Spierballenvertoon
of reële oorlogsdreiging? Schrijver Kader Abdolah, president van
Perzië in het diepst van zijn gedachten, analyseert.
‘Onder Iraanse intellectuelen
heerst er een enorme angst dat de
oorlog nadert. Als die oorlog er
komt, betekent dat niet alleen het
einde van het huidige regime in
Iran, maar ook van de natie in
haar geografische betekenis. Iran
ligt als een kat tussen Afghanistan, de ex-USSR, Irak en de Perzische Golf. Dat is wat nog overblijft van het grote Perzische Rijk.
Door de eeuwen heen zijn er stukjes afgevallen, telkens als de centrale macht even haar greep op
het land verloor. Als Amerika het
Iraanse regime ondermijnt, valt
het land uit elkaar. Want het Westen wil alleen toegang tot de zuidwestelijke provincies voor de olie
Kader Abdolah: ‘We moeten de Taliban de kans geven zich te ontwikkelen.’ © Frederik Buyckx

en het aardgas. Zodra de Amerikanen binnen zijn, zullen ook de
Koerden en de Azeri’s de onafhankelijkheid vragen, en zal het
land uiteenvallen in een bloedige
oorlog, net zoals Joegoslavië, alleen veel erger.’
Volgens Abdolah ligt er in het
Westen een scenario op tafel om
het Iraanse regime manu militari
te vernietigen. ‘Niet omdat het zoveel van Iran of van het Iraanse
volk houdt, maar voor de olie. Bovendien is het Iran van nu te
groot, het zal altijd een bedreiging zijn voor het Westen. Dit
splitsingsplan lag al op tafel ten
tijde van de Great Game, toen
Rusland en Groot-Brittannië in
de negentiende eeuw hun macht
in Centraal-Azië wilden uitbreiden. Alleen zijn de Iraniërs er de
afgelopen 150 jaar in geslaagd het
land bij elkaar te houden, omdat
het centrale regime nog min of
meer deugde. Nu is de centrale
macht zo verschrikkelijk geworden, dat we om het land bijeen te
houden het meest fascistische regime ter wereld moeten steunen.’
Zijn de VS na hun ervaring in Afghanistan en Irak werkelijk vragende partij voor zo’n oorlog?
‘Amerikanen denken totaal anders dan wij; ze zijn niet bang om
hun fouten te herhalen. Zeker als
de economische crisis dieper
wordt, zullen ze de gok van de
oorlog wagen als ze denken dat ze
op korte tijd die olierijke gebieden kunnen inpalmen. En het
kan. In de Emiraten hebben ze
grote legerbases, en ze kunnen
vanuit het Koerdische deel van

