
Bestrijd het islamitisch extremisme: steun het Iraanse Verzet 

De VVD heeft het plan opgevat om in de strijd tegen islamitisch extremisme de beschermwaardigheid van 
kerkgenootschappen op te heffen. Dit is symboolpolitiek waarmee geen enkel concreet probleem wordt opgelost en 
zeker niet het probleem van het islamitisch extremisme. Het plan kan wat mij betreft direct de prullenbak in. 
 
De Nederlandse politiek negeert en blokkeert al jaren de werkelijke oplossing van het islamitisch extremisme, 
namelijk steun aan het Iraanse Verzet. 
 
In 1993 publiceerde Mohammad Mohadessin een boek met als titel Islamic Fundamentalism: The New Global Threat 
(http://welleweerd.net/iran/IslamitischFundamentalisme.pdf). Hij liet hierin zien dat islamitisch extremisme wortels 
heeft in de begintijd van de islam, maar dat pas met de komst van Khomeini in Iran het islamitisch extremisme een 
grote vlucht nam. Door Khomeini werd terrorisme het belangrijkste exportproduct van Iran. In overeenstemming 
met de doctrine van Khomeini steunt Iran zowel Sjiïtische als Soennitische terroristen als hiermee Westerse 
belangen kunnen worden geschaad. De Islamitische Staat (IS) heeft veel weg van de onderdrukkende islamitische 
staat die door Khomeini werd bedacht. Het belangrijkste verschil is dat IS zijn wreedheid etaleert, terwijl de 
Islamitische Republiek Iran (IRI) die juist probeert te verbergen. 
 
Als alternatief voor het islamitisch extremisme bepleiten de leiders van het Iraanse Verzet, Massoud en Maryam 
Rajavi, een vreedzame islam in de lijn van Ali, de grondlegger van de Sjiïtische islam. Deze schreef aan Malek Ashtar, 
gouverneur van Egypte: “Citizens are divided in two groups, either your brothers in faith or your brothers in 
creation.” En hij benadrukte: “Fill your heart with mercy, compassion and kindness to the masses of the people.”  
 
Het Iraanse Verzet heeft de afgelopen tientallen jaren veel tegenwerking van Westerse regeringen ondervonden. En 
dat terwijl het Iraanse Verzet het Westen juist heeft geholpen met belangrijke onthullingen over het Iraanse 
kernwapenprogramma en over de Iraanse export van het terrorisme in het Midden-Oosten.  
 
In 2015 getuigde Maryam Rajavi voor de Subcommissie m.b.t. Terrorisme, Non-proliferatie en Handel van het 
Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (http://docs.house.gov/meetings/FA/FA18/20150429/103392/HHRG-114-
FA18-Wstate-RajaviM-20150429.pdf). Zij ontvouwde in haar getuigenis de volgende strategie om het islamitisch 
fundamentalisme te verslaan: 
 

1. Verdrijf het Iraanse regime uit Irak en stel de Soennieten in staat om ISIS te verslaan. 
2. Help het Syrische volk met het wegjagen van Bashar al-Assad en de overgang naar democratie. 
3. Erken de wens en het verlangen van het Iraanse volk om het Iraanse klerikale regime om ver te werpen en 

bescherm de Iraanse dissidenten in Camp Liberty. 
4. Leg nadruk op de democratische en tolerante interpretatie van de islam als tegenwicht tegen de 

fundamentalistische interpretaties van de Islamitische Staat en de Islamitische Republiek Iran. 
5. Voorkom dat het Iraanse regime kernwapens in handen krijgt en perk de Iraanse agressie in de regio in. 

 
Ik hoop van harte dat de Nederlandse politiek deze vijf punten overneemt. 
 
Albert Welleweerd, 30 april 2016 
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