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I n l e i d i n g : i s lam en democra t i e 

'Dimukratia kufir' ('democratie is ongeloof') is een zin die wordt toegeschreven aan 

Ali Benhadj, een van de leidets van het Algerijnse FIS. Vooi sommigen is deze uit

spraak het zoveelste bewijs dat moslims cultureel niet in staat zijn om zich te voegen 

naai het westeise model van de liberale, representatieve demociatie. Ali Benhadj en 

Samuel Huntington zijn het op dit punt toetend met elkaai eens. Discussies over is

lam en democratie suggereren overigens dat ei sowieso iets mis is met 'de islam'. In 

die suggestie wordt een culturele factor — 'de islam' (op zich al een discutabel begrip: 

is er niet eerder sprake is van meerdere soorten islams?)1 — aangewezen als verklaring 

van de afwezigheid van liberaal-democratische instituties in de landen van het Mid

den-Oosten en Nooid-Afiika, terwijl geheel andere factoren (van politieke, poli-

tiek-histoiische en vooral ook van politiek-economische aatd) wellicht veel meer 

kunnen bijdragen aan een verklaring hiervoor.2 Daarover hieronder meer. 

Overigens is niet alleen de term 'islam', maar ook de term 'democratie' proble

matisch. De discussies over 'demociatie' zijn zo oud als de twee Giiekse wootden 

[demos en kratos) waaiuit het begtip ooit is samengesteld. Eenvoudig gezegd bete

kent het 'heeischappij van het volk'. Een deigelijke definitie is natuutlijk even sim

pel als voor velerlei uitleg vatbaar. Een paar vragen dienen zich al onmiddellijk aan: 

wie is 'het volk'; welke vorm van participatie heeft men voor ogen; betreft die heer

schappij zowel politieke als (sociaal-) economische zaken; moet er veel of weinig 

overheid zijn? Terzijde zij opgemerkt dat de Gtieken ons weliswaar het woord 'de

mocratie' hebben gegeven, maar niet het model. Wat latei 'demociatie' is gaan heten 

in Amerika en Europa - eind achttiende en in de loop van de negentiende eeuw — 

gaat nauwelijks terug op het type (ditecte) democratie in Athene (Birch 1993, 45-

46). 'Democratie' is een 'essentially contested concept'3, hetgeen eenvoudig geïl

lustreerd kan worden door een blik te weipen in een willekeurig politicologisch of 

sociologisch handboek.4 Het aantal democratie-opvattingen is te omvangrijk om op 

te noemen: 'zuivei procedureel' veisus 'radicaal-militant'; 'kapitalistisch' vetsus 'so

cialistisch'; Amerikaans' veisus 'patlementair'; 'liberaal' versus 'sociaal-democra

tisch'; 'smal' versus 'breed'; 'direct' versus 'vertegenwooidigend', enzovoorts. 

We gaan er hiei niet voetstoots van uit dat alle voimen van democratie noodza

kelijkerwijs een westers liberaal-democratisch model dienen te volgen. De specifieke 

invulling van 'democratie' is immers afhankelijk van de specifieke historische en cul-
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turele context waarin die 'democratie' opereert. Bovendien kan het nauwelijks ont- KRISIS 74 

kend worden dat sommige elementen van 'ons' type liberale democratie onderhevig 

zijn aan discussie en vatbaar voor alternatieve interpretaties. Is bijvoorbeeld liberale 

democratie uitsluitend gebaseetd op individuele rechten of is er ook tuimte vooi 

groepsrechten? Wat zijn de bronnen op basis waarvan rechten worden geformu

leerd, en op welke manier vindt die fotmuleting plaats? Hoe zit het met het gevaat 

van het ontstaan van een 'dictatuut van de meetdetheid' in liberaal-democratische 

systemen? Is et een noodzakelijk verband tussen politieke democratie en een vrije

markteconomie? Is economische gelijkheid een voorwaarde voor politieke gelijk

heid? Kortom, er is niet één zaligmakend en eenduidig liberaal-democratisch model, 

maar er is ruimte voor een variëteit aan democratisch-politieke modellen (Brynen, 

Korany, Noble 1995, f)J 

In onderstaand betoog kies ik dan ook niet vooi een al te restrictieve definitie, 

geheel en al gebaseetd op het Westminster-model6 maar laat ik expliciet mimte 

voor cultural-civilizationalspecificity (Sadiki 1998, 69), zonder evenwel in plat relati

visme te vervallen. Het is wel degelijk de bedoeling Halliday's 'ultieme' wetenschap

pelijke standaatd te halen, namelijk te komen tot een combinatie van analytisch 

univetsalisme en historisch particularisme (Halliday 1995, 15). Wil er op enigerlei 

betekenisvolle manier van 'democratie', 'democratisering' of'politieke liberalisering' 

gespioken kunnen woiden7, dan dient minimaal aan een drietal voorwaarden vol

daan te zijn: (1) regelmatige en vrije verkiezingen met een zo gioot mogelijk aantal 

kiezets; (2) vetantwooidingsplicht van de ovetheid aan de gekozen wetgevende 

macht; en (3) voldoende civiele en politieke vrijheden.8 

Het M i d d e n - O o s t e n a l s ' e x c e p t i o n e e l g e v a l ' 

Het valt moeilijk te ontkennen dat de islamitische wereld matig scoort op het ge

bied van politieke liberalisering of democratisering. Betnatd Lewis had weinig tijd 

nodig om te berekenen dat eigenlijk maar één van de 53 landen die lid zijn van de 

Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) als 'demociatisch' geafficheerd 

kan worden: Turkije, en dan nog met de nodige restricties. Weliswaat is in veel lan

den spiake van democtatische bewegingen en soms zelfs van beloftevolle ontwikke

lingen lichting een volwaatdige democtatie, toch komt geen enkel land ook maai in 

de buurt van wat Tuikije belichaamt als 'democratie' (Lewis 1996, 54). De 'derde 

golf' (Huntington 1991) lijkt aan deze regio vootbij te zijn gegaan. Hoe vetklaten we 

dat? Klopt het indeidaad dat dit gebied - zoals veel oriëntalisten beweten - een 'ex

ceptioneel' geval is, gekenmeikt dooi een cluster of absences^ 

Dit veiondeistelde exceptionalisme wordt in de wetenschappelijke literatuui 

dootgaans op een drietal verschillende manieren onderbouwd: men wijst op het 

modetnisetingsdenken, op de invloed van bepaalde internationale factoren of op de 

'politieke cultuut'.10 Eerst een paar woorden over het exceptionalisme verklaard op 

basis van de moderniseringstheorie. Deze stelt een aantal noodzakelijke socio-eco-

nomische voorwaarden voor het op gang komen van processen van democratise

ring. Daarbij wordt doorgaans gedacht aan ontwikkelingen als economische gioei 

en stijgende inkomens, afname van de betekenis van de landbouwsector toename 
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KRISIS 74 van industriële activiteiten en voortgaande urbanisatie en alfabetisering. Kijken we 

naar de reële wereld - zowel in het Midden-Oosten als in andere delen van de Derde 

Wereld - dan zien we dat een hoge socio-economische status een noodzakelijke 

noch een voldoende voorwaarde is voor het op gang brengen van democratiserings

processen. Behulpzaam is zo'n status doorgaans wel, maar meer dan dat kan er niet 

van gezegd worden. In het Midden-Oosten zelf, waai de genoemde socio-economi

sche indicatoren zich toch al geruime tijd in opwaartse richting begeven, is er alles

behalve sprake van een democratische^-jz-o^Waterbury 1994, 24). 

Een tweede manier om de uitzonderingspositie van het Midden-Oosten te ver

klaren, wordt ons aangereikt door de school die wijst op de bijzondere plaats van de 

regio in het kapitalistisch wereldsysteem. Daarbij focust men op factoren als de rol 

van olie ('het is niet zozeet de vraag of islam en democratie vetenigbaar zijn, maar of 

olie en democratie dat wel zijn')" en de invloed van het ArabischTsraëlisch conflict 

(en meer in het algemeen de gevolgen van de strijd tussen de supermogendheden 

ten tijde van de Koude Ooilog, ondet meei via het proces van militarisering). Uiter

aard valt niet te ontkennen dat er nauwelijks positieve stimulansen zijn uitgegaan 

van deze internationale omgevingsfactoren, verre van dat, maar in sommige andere 

delen van de Derde Wereld bestond een vetgelijkbate situatie zondei dat daai demo

cratiseringsprocessen noodzakelijkerwijs opgehouden werden. Met andere woor

den: het is nogal lastig om juist dit soort factoren aan te dragen voor de verklaring 

van het 'exceptionele' kataktei van het Midden-Oosten. 

Een detde, meei populaire vetklaiing van het Midden-Oosten als 'eeuwige uit

zondering' betust op de veiondeistelling dat de politieke cultuur (lees 'de islam') van 

de regio een fundamenteel obstakel voimt voor de totstandkoming van democrati

seringsprocessen. Oriëntalisten spannen zich in om aan te tonen dat de islam nu 

eenmaal het idee van de natiestaat verwerpt en daarmee dus ook moderne seculiere 

opvattingen van nationalisme. Tegelijkertijd beweren ze dat 'de islam' geen schei

ding kent van godsdienst en staat [din wa dawld) en bijgevolg ook geen ruimte laat 

voor inteimediaite instituties tussen de religieus-politieke leidei en de individuele 

gelovige.12 In een opvallend bien étonnés de se trouver ensemble beweren islamisten op 

hun beurt vaak hetzelfde. 

Daaitegenovei bevindt zich de opvatting die vooral de politieke en maatschappe

lijke contingentie van religie benadrukt. Culturalistische en essentialistische argu

menten hebben ook in het verleden niet standgehouden en culturen hebben bewe

zen dynamisch te zijn. In dat vetband is het wellicht interessant om in herinnering 

te roepen dat in de jaren vijftig en zestig de traditioneel katholieke cultuur van 

Spanje verantwoordelijk werd gehouden voor de aanhoudende dictatuui van gene

raal Franco. Een kleine generatie later gaf niemand nog een stuiver voor een derge

lijk verklaringsmodel. Meer in het algemeen kan gewezen woiden op de rijke, vooral 

wisselende geschiedenis van de joods-christelijke traditie: ooit een steunpilaar van 

het politieke absolutisme, later geherinterpreteeid als zijnde in overeenstemming 

met het democratische ideaal. Met andeie wootden, de institutionalisering van 

godsdienstige overtuigingen is 'belangen- en context-gebonden' (Bromley 1996,14). 

Het is ook belangrijk etop te wijzen dat in de islamitische wereld in feite al meet dan 

duizend jaar geleden een functionele scheiding heeft plaatsgevonden tussen staat en 
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moskee en er dus al tijden lang geen sprake meer is van 'Caesaio-papisme'.13 In het KRISIS 74 

veilengde daarvan ligt de opvatting dat ook 'de islam' en alle daardoor geïnspireerde 

politieke activiteiten nolens volens onderworpen zijn aan de 'seculiere logica van de 

staat' (Tripp 1996). Zoals we straks zullen zien, kan de Islamitische Republiek Iran 

evenmin ontsnappen aan dit pioces van secularisering. 

Conclusie van het voorgaande moet zijn dat 'islam' niet dè verklarende factor 

kan zijn. Dat neemt niet weg dat we wel degelijk gedwongen worden om aandacht 

te schenken aan de relatie 'islam/islamisme en democratie'. Sinds de jaren tachtig 

immets zien we dat in giote delen van de islamitische wereld et niet alleen een roep 

is om meer politieke participatie, maar dat die roep gepaard gaat met de loep om 

etkenning van een speciale, islamitische identiteit. Bijgevolg zijn de processen van 

democratisering en islamitische 'revival' complementaii in veel landen. De islamis-

tische oppositie is vaak de enige seiieuze tegenkiacht tegen de zittende, doorgaans 

seculier-autocratische regimes. Het is dan ook interessant om na te gaan welke 

ideeën ovei 'demociatie' in die kringen de ronde doen. 

I s l am( i sme) en democra t i e in t heo r i e 

Net zomin als et gespioken kan worden van 'de' islam is er sprake van 'het' funda

mentalisme of 'hef islamisme. Theoretisch en politiek zijn er teveel verschillen om 

van één beweging te spreken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet een aantal 

gedeelde denkbeelden is, zoals de suprematie van tawhid (de absolute eenheid van 

God: 'Er is geen God dan God') als centraal doctrinair en politiek fundament en de 

superioriteit van de sharia (de islamitische wet, die de basis zou moeten votmen van 

een islamitische staat). Het zal ovetigens niet verbazen dat bij de vertaling van deze 

doctiines in politieke filosofieën sprake is van zeet uiteenlopende inteiptetaties. Ne

men we de twee uiteisten, dan zien we aan de ene kant de opvattingen van radicale 

islamisten die zich vooral uitdrukken in exclusivistische teimen: authenticiteit, 

puutheid, superioriteit en vooral salvational knowledge (Moussalli 1995, 88), en aan 

de andere kant de mainstream islamisten die meer oog hebben voor de morele auto

nomie van de mens en dus ook voor de toelaatbaaiheid van intetpietatie van de 

openbaring (Hoebink 1997, 212). De laatsten stellen zich aanzienlijk minder antago

nistisch op tegenovet waaiden als gelijkheid, plutalisme en democratie. 

Voor de islamistische diehards is er eigenlijk weinig discussie mogelijk. Zij ver

werpen het idee dat islam en demociatie, zoals boven gedefinieeid, ooit samen zou

den kunnen gaan: ei is immeis geen andere soevereiniteit dan Gods soevereiniteit 

[hakimiyyd). In het algemeen benadrukken dit soort islamisten de bepeikingen en 

de subjectiviteit van het menselijk oordeel. Bijgevolg verwerpen ze elke vorm van se

cularisme en staan ze zeer afwijzend tegenovei waaiden als petsoonlijke vrijheid. 

Het welzijn van het individu dient volledig ondeigeschikt te zijn aan dat van de ge

meenschap. Het gaat, kottom, om een totalitaire visie op de maatschappij. De be

langrijkste ideologen van deze radicale tiend binnen het islamisme zijn Sayyid Qutb 

(gest. 1966) en Abu 1-A'la al-Mawdudi (gest. 1979).H Hun ideeën hebben sommige 

islamistische activisten in de jaren tachtig en negentig tot gewelddadige activiteiten 

geïnspireerd.15 
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KRISIS 74 Naast - en soms tegenovet - deze scherpslijpers bevindt zich een groep islamis-

ten die als 'gematigd' te boek staan. Een aantal van hun denkbeelden voert terug naar 

Hasan al-Banna (gest. 1949), de oprichter van de Moslim Broederschap.16 Ofschoon 

al-Banna ook hakimiyya als het noodzakelijke fundament erkende van de staatsin

richting, liet hij niettemin ruimte vooi pluralistische inteiptetaties van die doctrine. 

In die zin legde hij mede de basis voor religieus en dus ook politiek pluralisme 

(Moussalli 1995, 101). Gedurende de laatste twee decennia heeft zich een groep isla

mistische denkers gemanifesteerd die juist deze ideeën van al-Banna verder ontwik

keld hebben. Het gaat hiet om vooraanstaande figuren als Taqiy al-Din al-Nabaha-

ni, Munit Shafiq. Mohammed Salim al-'Awwa, Sa'id Hawwa, Rashid al-Ghannushi, 

Mohammed 'Imata, Fahmi Howeidi en Hassan al-Tuiabi.17 

Stuk vooi stuk zijn ze wais van elke vorm van secularisme, maar dat wil niet zeg

gen dat men helemaal geen onderscheid zou maken tussen het religieuze en het pro

fane. Steiker nog, in de islamitische rechtswetenschap (fiqh) wordt juist het onder

scheid gemaakt tussen de 'ibadat en de mu 'amalat, dat wil zeggen de relatie van de 

gelovige met zijn Schepper (de 'vijf zuilen van de islam' omvattend), en al die aspec

ten die het economische, politieke en familiale leven betreffen. De eerste ligt vooi 

eeuwig vast, de tweede is aanpasbaar aan veranderende omstandigheden. Dat geldt 

ook voor de politieke otganisatie van de moslimgemeenschap, waaivoot God in al 

zijn wijsheid geen gedetailleetde beschrijvingen heeft nagelaten (Ayubi 1991, 1-34; 

Ktamet 1993, 4-5). De gemeenschap dient dat zelf in te vullen. 

Ook wat betreft de verhouding tussen heerser en de gemeenschap is er sprake 

van een zekere flexibiliteit in interpretatie. Lag vroeger de nadruk op de persoon van 

de heerser en de gehoorzaamheidsplicht van de gemeenschap der gelovigen ter be

houd van de status quo,'8 in deze tijd ligt de nadruk op het gezag van de gemeen

schap en de persoonlijke verantwooidelijkheid van elke individuele gelovige. Moder

ne islamistische denkers beklemtonen meer dan vroeger de noodzaak van beperking 

van absoluut gezag en willekeur door de rule of law. Dit soort mainstream islamisten 

— zoals de Moslim Bioedeischap — gaan er bijgevolg van uit dat de heetser (presi

dent, koning, emii) weliswaat de vertegenwooidigei van God op aaide is, belast met 

de uitvoering van Gods wet, maar dat deze heetset geen religieus gezag kan bezitten. 

De staat dient dus wel een religieuze basis te hebben, maar het leideischap kent geen 

enkele religieuze sanctionering (Kramer 1993, 6). 

Er is nog een derde gebied waarin de gematigde islamisten openstaan voor mo

derne westerse politieke ideeën. Dat blijkt in discussies over allerlei vormen van po

litieke participatie. We zien een verschuiving van de beperkte betrokkenheid van de 

gemeenschap bij het kiezen van een leidei via shura (consultatie) en bai'a (de eed van 

trouw), naar een constitutioneel systeem met een meer permanente controle over de 

heerser en het heersen in het algemeen. Steeds meer wordt ook gepleit voor een dui

delijke scheiding van uitvoerende en wetgevende macht. Die laatste wotdt dan ge-

votmd dooi een shura-raad, tegenwooidig regelmatig opgevat als het functionele 

equivalent van het westerse parlementaire systeem.'9 

De positie van de radicale islamisten is duidelijk. Zij stellen zich compromisloos op 

tegenovet elke voim van pluralisme, politieke participatie en andere elementen die 
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doorgaans onder het label 'democtatie' vallen. 'Dimukratia kufr is daar de slagzin. KRISIS 74 

De opstelling van de tweede groep, de gematigde islamisten, is ambiguet en mindet 

heldet dan we zouden willen, maat kan toch gezien wolden als een belangrijke bij

drage aan het debat ovei de inlichting van het staatsbestel volgens 'moslim-demo

cratische' beginselen.20 Ik realiseer me dat dit een welwillende inteiptetatie is en dat 

andere meningen mogelijk zijn. Wat vooi de één 'gematigd' is, kan vooi de andet 

nog steeds vooi 'radicaal' doorgaan. Kan de één al 'blij' zijn met vooizichtige ope

ningen in de lichting van een islamitisch pluralisme, de ander is pas 'tevreden' als et 

sprake is van een volledig seculiere democratische orde.11 

De sceptici benadrukken eigenlijk simpelweg dat islamisten überhaupt niet te 

vertrouwen zijn en ze zien dan ook niets in theorieën (en daarop gebaseerde politie

ke strategieën) die via een proces van political pacting de (gematigde) islamistische 

oppositie de regels van het democratische spel proberen bij te brengen.22 Als islamis

tische opposanten zeggen het democratisch gedachtegoed te omaimen, dan doen ze 

dat slechts uit tactische oveiwegingen en zodia ze de macht hebben, zullen ze niet 

aarzelen de democratische orde buiten spel te zetten: ^one man, one vote... one timet 

Dit soort twijfels wondt niet makkelijk weggenomen, ook niet na de niet aflatende 

inspanningen van islamistische ideologen als de Tunesiët Rashid al-Ghannushi, die 

maat blijft benadtukken dat vooi hem de keuze voor 'vrijheid, pluralisme en demo

cratie' wel degelijk strategisch is en niet tactisch (Kramer 1995, 123; al-Ghannushi 

1998). Hoe het ook zij, doorslaggevend kan natuurlijk alleen de evaluatie van de 

praktijk zijn. 

Is lam en d e m o c r a t i e in de praktijk: het geva l Iran 

Hoe manifesteert zich 'het islamisme' - in al zijn variëteit — in werkelijkheid?2' In de 

afgelopen tien tot vijftien jaai hebben islamistische bewegingen in landen als Alge

rije, Egypte, Jotdanië en Tunesië leien participeren in het bestaande politieke sys

teem. Dat impliceert dat zij beteid zijn geweest om hun vooiheen statte denkbeel

den met betrekking tot ideologisch en politiek pluralisme deels op te geven of op z'n 

minst aan te passen. Vooral de Egyptische Moslim Bioedets hebben laten zien hoe 

eertijdse onvoorwaardelijke afwijzing van hizbiyya (partijpolitiek) langzaam maar 

zeker plaats heeft gemaakt voor actieve deelname aan het politiek systeem, zij het als 

'quasi'-politieke partij.24 Ei bestaan aanzienlijke overeenkomsten en velschillen tus

sen de situatie in elk land, afhankelijk van de histoiisch gegloeide context en de 

krachtsverhoudingen binnen de verschillende staat-maatschappijcomplexen. In het 

algemeen zou je kunnen zeggen dat '...de stiategie van de islamistische oppositie (...) 

in belangrijke mate wondt bepaald dooi de strategie van het legime tegenovei die 

beweging' (Kramer 1995, 123). In sommige gevallen betekent dat dat volledige uit

sluiting uit het politieke systeem gewelddadig verzet oproept (Algerije), in andere 

gevallen leidt al dan niet volledige opname in het politieke systeem ertoe dat ook de 

(gematigde) islamistische oppositie opereert volgens de regels van het democratische 

spel (Jotdanië, Egypte, Koeweit, Jemen, Libanon).25 Andeis gezegd, elk regime 

krijgt de (islamistische) oppositie die het verdient. 

Opname in het politieke systeem tempert gewoonlijk het radicalisme, zoveel is 
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KRISIS 74 de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. Of de islamisten zich net zo gezeglijk 

zullen gedtagen als ze eenmaal aan de macht zijn, is een vraag die uiteraard niet met 

een simpel 'ja' of 'nee' beantwoord kan worden. Van de weinige gevallen die er zijn 

(of geweest zijn), was de situatie in Turkije (onder de Welzijnspartij van Erbakan) 

redelijk positief, met als negatieve tegenhanger het Soedan van generaal Umar al-

Bashir en Hassan al-Turabi.26 Het meeste materiaal voor onderzoek biedt natuurlijk 

de Islamitische Republiek Iran, zij het dat de islamisten hiei niet na verkiezingen -

zoals in Turkije — maar via een revolutie aan de macht zijn gekomen. Dit land onder 

de loep nemen, is des te interessanter omdat het — vooi velen althans - niet alleen 

het ptimaire referentiekader is in discussies over 'de dreiging van het islamitisch fun

damentalisme', maar ook met betrekking tot zaken als 'islam en revolutie' én 'islam 

en democratie'. 

Met het slagen van de Revolutie (1978-1979), die overigens eerder Iraans dan islami

tisch of sjiitisch was,27 en de vestiging van de Islamitische Republiek Iran brak een 

volgende fase aan in de nog niet zo lange geschiedenis van Iran als 'hypei-autonome 

staat' (Kazemi 1996, 121). Dooi de eeuwen heen was de macht van de Iraanse staat 

altijd vrij beperkt geweest, ten gunste van een veelheid aan groepen, associaties en 

oiganisaties die zich redelijk onafhankelijk van het staatsapparaat konden bewegen. 

Ondet de Qadjai-dynastie (1794-1925) begon die situatie te veranderen, merendeels 

als gevolg van een politiek van militaire moderniseringen. Dit proces van machts-

centialisatie zette doot ondet Reza Sjah en de Pahlavi-dynastie. Het kwam niet al

leen tot uiting in de bijna ongeconttoleetde expansie van het veiligheidsappataat, 

maat ook via een vetstetkte greep van de staat op de economie.28 De sjiitische geeste

lijkheid was eigenlijk de enige sector die wist te ontkomen aan al te strakke staats

controle (Ter Haar 1991). Door de tijd heen was zij erin geslaagd een belangrijke 

mate van economische en institutionele autonomie te behouden en kende zij een 

tiaditie van afwisselend samenweiking met en oppositie tegen de staat. Na de vesti

ging van de Republiek bereikte de bemoeienis van de staat met politieke, maat

schappelijke en economische zaken opnieuw een hoogtepunt. Na de dood van Kho

meini zou daat echtet verandering in komen. 

Gedurende de eetste tien jaar van het bestaan van de Islamitische Republiek — tot 

aan de dood van Khomeini in 1989 - was de macht van de staat over de maatschap

pij vrijwel compleet. Het was voor welke groepering dan ook zo goed als onmogelijk 

zich onafhankelijk van de staat op te stellen. Al het goede werd met de staatsislam 

geassocieefd en de minste kritiek — ook van de kant van de geestelijkheid - stond ge

lijk aan kiitiek op haat gtondslagen. De aan de staat toegekende macht was zo gioot 

dat zelfs de sharia et ondeigeschikt aan weid gemaakt' (Van den Bos 1998). Tussen 

1979 en 1981 vond de institutionalisering plaats van de Islamitische Republiek Iran, 

onder andere door de inwerkingstelling van een nieuwe giondwet. In dat kader von

den er overigens niet alleen discussies plaats over de wenselijkheid van een seculiere 

dan wel een islamitische staatsvorm, ook voorstanders van een islamitische regering 

waren het lang niet in alle opzichten met elkaai eens. Zo bestond er, vooral ook bin

nen kringen van de geestelijkheid zelf, belangrijke oppositie tegen Khomeini's doc

trine van de velayat-e fiaqih ('het gezag van de wetsgeleetde'). 
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O p basis van dit idee, neetgelegd in het vieide artikel van de grondwet, wist KRISIS 74 

Khomeini de absolute heerschappij van de geestelijkheid (in de eerste plaats die van 

hemzelf) te vestigen. Khomeini's interpretatie als zou in een islamitisch staatsbestel 

iedere scheiding tussen politiek en godsdienst per definitie zijn uitgesloten, en dus 

de macht pei definitie in handen moet komen van defaqih, is een duidelijke breuk 

met de sjiitische orthodoxie, die al heel vtoeg een scheiding heeft geaccepteetd tus

sen politiek en godsdienst, tussen seculier en geestelijk gezag.29 

Defaqih zou worden bijgestaan door een twaalfkoppige 'Raad van Hoeders van 

de Grondwet', bestaande uit zes dooi Khomeini aangewezen en zes dooi het parle

ment te benoemen islamitische rechtsgeleeiden. Deze raad kreeg tot taak erop toe te 

zien dat het islamitische gehalte van wetgeving en van potentiële wetgevers wordt 

gewaarborgd. Daarnaast opereerde de Assemblee van Experts, bestaande uit 86 gees

telijken, met als belangrijkste taak de hoogste gezagsdrager te kiezen en op diens 

functioneren toe te zien. 

Het constitutionele debat en het eclectisch kataktet van de grondwet zelf waten 

een reflectie van de moeizame pogingen om een mengvorm tot stand te brengen 

tussen elementen van een theocratie en die van een republiek: 

'Neem bijvootbeeld het feit dat de Iraanse ajatollahs ten tijde van hun ovetwinning niet 

het islamitische kalifaat hebben hetsteld (...) noch tot een imamaat of vice-imamaat zijn 

overgegaan, maar voor de eerste keer in de lange geschiedenis van Iran een republiek heb

ben opgericht, met verkiezingen, een grondwetgevende vetgadering, een pariement met 

echte debatten, een president, een ministenaad, politieke facties, een grondwet (een 

kloon van de Franse grondwet van 1958) en een soort Hooggerechtshof: allemaal zaken 

die absoluut niets te maken hebben met islamitische geschiedenis, orthodoxie en dog

ma's, maar alles met moderne Europese gewoonten en instellingen...' (al-Azm 1996, 41). 

Hoe het ook zij — 'republiek' en/of 'theocratie' — de militante clerus slaagde erin om 

in het begin van de jaren tachtig volledige controle te krijgen over het staatsappa

raat. De bteed samengestelde coalitie die het tegime van de sjah ten val had gebracht 

viel uiteen, gevolgd dooi de instelling van een nieuwe 'islamitische' oide, waarbin

nen dissidente geestelijken en seculiere proteststemmen de mond weid gesnoeid. 

De belangrijkste slachtoffers van dit nieuwe beleid van ideologische puuiheid waren 

de velschillende religieuze mindetheden (de Bahai in het bijzondei) en vrouwen.30 

Met de dood van Khomeini (juni 1989) brak een eerste fase van behoedzaam plu

ralisme aan, algemeen aangeduid als de 'Tweede Republiek.31 Ali Khamenei, tot dan 

toe president, werd tot nieuwe Opperste Leidei benoemd en Hashemi Rafsanjani, 

spraakmakend vootzitter van het parlement, weid president. Met het wegvallen van 

Khomeini's charismatische, bindende autoriteit groeide de fictionele verdeeldheid 

en wedijver als nooit tevoren. Een proces van ontideologisering en voorzichtige 'se

cularisering' zette in en de eerste hervormingen werden afgekondigd. Zo volgde me

teen in 1989 al een wijziging van de grondwet die de tot dan toe onbetwist religieuze 

basis van gezag in de republiek ter discussie stelde. De post van piemiei werd afge

schaft en de president kreeg meer bevoegdheden als hoogstverantwooidelijke bin

nen de uitvoerende macht. Deze president - anders dan de premier rechtstreeks 
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KRISIS 74 dooi het volk gekozen — kreeg alle functies die vooiheen aan de premiei hadden toe-

behootd. Belangiijkei natuuilijk was de herdefiniëring van het centrale instituut 

van het systeem, de velayat-e fiaqih. Artikel 107 werd uit de grondwet geschiapt 

waarin stond dat de leidei van de Islamitische Republiek een marja-i taqlid ('bion 

van navolging', het hoogste godsdienstige gezag) moest zijn. Dat gebeulde om de 

benoeming van Ali Khamenei, die geen marja-i taqlid was, tot leidet mogelijk te 

maken. De politieke functie van de fiaqih weid opgewaardeerd ten koste van zijn re

ligieuze gezag. 'Met het overlijden van Khomeini was de post die hij cieëerde, en zelf 

tien jaaf lang bezette, niet langei de leidende bion van religieus in Iran' (Ehteshami 

1996, 146).32 Die twee hervormingen samen vormden een belangrijke eerste etappe 

in het proces van 'secularisering' van de islam in Iran. 

Ofschoon zich in het post-Khomeini tijdpetk een grotet aantal zichtbare en ac

tieve machtscentra manifesteerde, mag daar ook weer niet teveel aan worden opge

hangen. Er was weliswaar meer discussie dan voorheen, maar die was toch in de eer

ste plaats het resultaat van verdeeldheid binnen de clericale elitecitcuits van de staat. 

'Maatschappelijke groeperingen konden [slechts] meer invloed krijgen door zich 

met een van de facties te veibinden en vice versa' (Van den Bos 1998,13). Het belang 

van deze facties als barometer van Irans binnenlandse politiek weid met name dui

delijk tijdens de deide zitting van het pailement (1988-1992). Dankzij de relatief 

sterke positie van de zogeheten radicale facties werd menig wetsvooistel geamen-

deerd of ronduit getorpedeerd. Het regime zag dit met lede ogen aan en om een 

hethaling van een dergelijke situatie te voorkomen, riep het in 1992 de nadiukke-

lijke assistentie in van de Raad van Hoedets van de Giondwet. Resultaat was dat 

veel mindei 'onbetrouwbare' kandidaten op de kieslijst terecht kwamen. Deson

danks kan het belang van de majlis nauwelijks oveischat wotden (Kazemi 1996, 

136-139). 

Ten tijde van de 'Tweede Republiek' was ei nog slechts sprake van zeer rudimen

taire vormen van wat algemeen wordt aangeduid als een 'civiele maatschappij'.33 

Zoals al eerder opgemerkt, zijn in Iran altijd al veel van de maatschappelijke otgani-

saties gelieerd geweest aan politieke facties in de regering, het parlement, de Raad 

van Hoeders, de Assemblee van Experts en de Oppeiste Leider Zo leek het ei eetdet 

op dat — via het proces van politieke patronage — conflicten op staatsniveau in de 'ci

viele maatschappij' weiden gereproduceerd dan dat er sprake was van de vorming 

van een bottom-up netwerk van maatschappelijke oiganisaties.34 Dit is echtet geen 

statisch gegeven gebleken en naaimate de tijd votderde kreeg het 'onderhandelings

proces' tussen staat en maatschappij steeds meet dynamiek. Dit uitte zich sinds be

gin jaren negentig in een tamelijk openhartig, openbaat debat over tal van zaken die 

voor die tijd moeilijk bespreekbaar waren: betrekkingen met Israël en de Verenigde 

Staten, vrouwenrechten, clericaal leiderschap, democratie, corruptie binnen het 

overheidsapparaat, problemen onder de jeugd, enzovoorts. In al die debatten doe

men de contouren op van (1) een voortgaande 'secularisering' (waarbinnen vooral de 

rol van de religieuze 'super-intellectueel' Abdol Karim Soroush opvallend is); (2) een 

verschuiving van het debat tussen ideologisch links en rechts naat dat tussen techno

craten en traditionalisten; en (3) een meer dan opvallende accentverschuiving van 

een islam-centrisch naar een Iran-centtisch petspectief.35 
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teligieuze intellectueel Abdol Kaïim Soroush, dooi sommigen aangeduid als de 

'Luthei van de islam'.36 Vooral via het maandblad Kiyan heeft Soroush zijn mening 

kenbaar weten te maken over de door hem gewenste inlichting van de Islamitische 

Republiek Iran.37 Hij heeft zich de afgelopen tien jaat ontwikkeld tot het enfant ter

rible van het regime en meei recentelijk zelfs tot het béte noire, dankzij zijn niet af

latende kritiek op de theologische, filosofische en politieke fundamenten van het 

bewind in Teheran. Weliswaat gaat hij niet zovei als Ali Shati'ati en andeie zoge

noemde menhdiyun ('zonderlingen'), die voor een islam zonder geestelijkheid pleit

ten, maar hij bepleit wel een giondige hetvoiming van die geestelijkheid. O m te be

ginnen zou de sjiitische geestelijkheid in zijn ogen niet langei afhankelijk moeten 

zijn van de godsdienstige belastingen die de gelovigen moeten opbrengen, maai veel

eer uit andere hoofde in haar levensonderhoud moeten vooizien. Ook de Itaanse 

geestelijken immeis kunnen zich niet onttrekken aan het 'wiens brood men eet, 

diens woord men spreekt', en daarmee is hun vrijheid en onafhankelijkheid aange

tast. Zijn motto is dat '...een godsdienst alleen veilig is in handen van mensen die ei 

geen belang bij hebben' (Ter Haar 1998, 14). Soroush ziet dus nog wel degelijk een 

belangrijke rol weggelegd voor de geestelijkheid.38 

Op het gebied van godsdienst en politiek is Soroush zeer uitgesproken. Hij be

toogt dat in een ideale islamitische demociatie de geestelijkheid geen a priori recht 

op heerschappij heeft. De staat dient gelegeerd te wolden dooi degenen die na vrije, 

algemene vetkiezingen aan de macht zijn gekomen. Een godsdienstige staat heeft in 

de eeiste plaats tot taak om de mensen in alle vrijheid te laten geloven en niet om 

hen 'in boeien naat de hemel te brengen'. 

'Een "godsdienstige staat", in de context van de islam, mag niet geïnterpreteerd worden 

als een op de islamitische rechtsgeleetdheid of op jurisprudentie ifiqh) gebaseerde staat, 

een staat dus waarin de regels en voorschriften van de fiqh worden nageleefd en waarin 

het bevoegde gezag, dat in handen is van een rechtsgeleetde (faqih), tot taak heeft deze 

regels zonodig met dwang aan de bevolking op te leggen. Want in een dergelijke inter

pretatie wordt de godsdienst die de islam is, tot fiqh gereduceerd, en daarmee wordt de 

basis van de godsdienst, namelijk het geloof, buiten beschouwing gelaten (..). Er is een 

wezenlijk verschil tussen fiqh en geloof. De islam van de fiqh is niet per se de echte islam. 

Fiqh is de buitenkant, de exoterische dimensie van de godsdienst, het geloofde binnen

kant, de esoterische dimensie' (Ter Haar 1998,16-17). 

Het zal niet verbazen dat Soioush van mening is dat 'islam' en 'demociatie' moeite

loos samen kunnen gaan. Sterker nog, islam en democratie zijn niet alleen verenig

baar ze zijn noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden. In een islamitische maat

schappij kan het ene niet volmaakt zijn zondei het andeie (Wright 1996, 68). Een 

islamitische demociatie kan dan ook niet van bovenaf wolden opgelegd: zij is slechts 

legitiem als ze vetkozen is dooi een meeidetheid van de bevolking, die zowel gelovi

gen als ongelovigen omvat. 

Volgens een aantal ctitici gaan sommige van Sotoush's ideeën zo ver dat ze ge-

vaarlijk dicht in de buurt komen van een secularistisch programma. De auteur zelf, 
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KRISIS 74 die niet bang is het woord 'secularisme' in de mond te nemen, heeft daarover een 

zeer genuanceerde opvatting. Hij zegt een tussenpositie in te nemen tussen aan de 

ene kant de 'radicale leken-modernisten' en aan de andere kant de 'nativistische, an

ti-moderne en anti-grondwettelijke islamisten' (Sadii en Sadri 1998, 3). Hij maakt 

nadrukkelijk onderscheid tussen 'objectieve secularisatie' (institutionele scheiding 

van kerk en staat) en 'subjectieve secularisatie' (verwereldlijking van culturele piak-

tijken en van het persoonlijke). Het eeiste moet mogelijk zijn zonder daarmee me

teen het tweede ook toe te laten: 'secularisatie zonder verwereldlijking'.39 Dat een en 

andei bijzondei gevoelig ligt, moge blijken uit het feit dat Soroush op nogal wat te

genwerking van het regime heeft mogen rekenen. Die campagne bereikte in 1995 

zijn hoogtepunt toen Soroush gedwongen werd zijn academische carrière in Iran op 

te geven en hij sterk in zijn bewegingsvrijheid werd beperkt. Dat heeft et evenwel 

niet toe geleid dat hij helemaal monddood is gemaakt omdat hij als publicist via 

Kiyan een publiek bereikt dat grotei lijkt dan ooit tevoien. Dat betekent dan ook 

dat er voldoende belangstelling blijkt te bestaan vooi de even simpele als gewaagde 

vraag of' . . .et in de islam maar één juiste weg is, of dat er meer, misschien wel vele 

wegen zijn die naar Mekka leiden' (Ter Haar 1998, 22). 

De ' D e r d e Republ iek ' 

Met de veikiezing van Mohammed Khatami tot president in mei 1997 lijkt de eer

der schoorvoetend ingezette politiek van liberalisering nadrukkelijk doorgezet te 

worden. In een eerste commentaai na Khatami's veikiezingsoverwinning jubelde 

Gary Sick terecht dat 'de bevolking van Iran op massale wijze voor civil society, de 

rechtsstaat en brede persoonlijke vrijheden had gestemd' (Sick 1997,1).40Tijdens de

ze verkiezingen was datgene wat niet gebeulde bijna net zo belangt ijk als wat wel ge

beulde: 

- president Rafsanjani deed geen poging om zijn (reeds eenmaal eerder verlengde) 

ambtsteimijn opnieuw te verlengen, ofschoon velen in zijn directe omgeving 

hem daartoe aanzetten; 

- Khatami's kandidatuui weid niet afgekeurd door de conservatieve Raad van 

Hoeders van de Grondwet, alhoewel het vooi iedereen duidelijk was dat hij de 

enige serieuze uitdager was van de establishment-kandidaat, Nateq-Nuri; 

- de hardliners hebben er vanaf gezien om de verkiezingen te manipuleren; 

- en tot slot heeft het establishment geen enkele poging ondernomen om de uit

komst van de verkiezingen ter discussie te stellen (Sick 1997, 2-3). 

Kortom, het was een eerlijke verkiezing geweest die op nauwkeurige wijze de me

ning van de kiezers had weergegeven. Meer dan tachtig procent van de kiesgerech

tigden - het hoogste percentage ooit - was naar de stembus gegaan en Khatami 

kreeg bijna zeventig procent van de uitgebrachte stemmen.41 Het gegeven dat alle 

mannen en vtouwen van boven de zestien mochten stemmen, heeft de uitslag op 

fundamentele wijze beïnvloed. Zowel de jongeren als een gtoot deel van de Iiaanse 

vrouwen brachten hun stem uit op de heivormingskandidaat Khatami. Daarnaast 

kreeg hij veel steun uit klingen van de intelligentsia en de middenklasse, die hem 

veel dank veischuldigd waren voor zijn liberale beleid ten tijde van zijn minister-
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tig.42 

De presidentsverkiezingen van mei 1997 waren om nog een andere reden bij

zonder. Voor het eerst in de geschiedenis van de Islamitische Republiek weiden de 

belangrijkste kandidaten gesteund dooi een divets aantal politieke otganisaties, te 

beschouwen als 'quasi-pattijen' (Fairbanks 1998, 18).43 Dit zijn weliswaar geen echte 

politieke partijen, maar de vorm waarin dit soort politieke organisaties optrad 

vormt wellicht wel een belangrijke stap op weg naai de eventuele voiming van fot-

mele politieke partijen. Nateq-Nuii bijvoorbeeld, voor velen lange tijd de gedood

verfde winnaar van de verkiezingen, was officieel naar voren geschoven door de be

langrijkste politieke organisatie van de clerus, de rechts geoiiënteerde Jame'eh-ye 

Rowhaniyat-e Mobarez (JRM), de Militant Clergy Association. Khatami zelf stelde 

zich weliswaar nadrukkelijk als onafhankelijk kandidaat op, maai kreeg veel steun 

uit kringen van de Majma'-e Rowhaniyun-e Mobarez (MRM), de Militant Clerics 

Society. Tijdens zijn verkiezingscampagne had hij zich positief uitgelaten over de 

vestiging van politieke partijen, zij het dat dat plaats zou moeten vinden op basis 

van 'Iraanse instituties en filosofische tendensen' (Fairbanks 1998, 30). 

Met het aan de macht komen van Khatami heeft zich een reeks ingrijpende ver

anderingen voorgedaan, niet alleen op het terrein van de buitenlandse politiek (ver-

beteide betrekkingen met de buuistaten - Afghanistan uitgezonderd - en met 

West-Euiopa en de Verenigde Staten) maai vooral ook binnen Iran zelf. De censuur 

van boeken, kranten, tijdschriften en films is aanzienlijk vetlicht en inmiddels heb

ben meerdere nieuwe culturele verenigingen en politieke organisaties het licht ge

zien. 

'Dezer dagen heeft Iran een vitale pers, een parlement dat levendiget is dan het Egypti

sche, en een politiek die - ook al is hij beperkt tot de heetsende elite — een competitief 

karakter heeft en zich met reële issues bezig houdt' (Bakhash 1998, 47). 

Het contrast is immens vetgeleken met de laatste drie jaren van Rafsanjani's presi

dentschap. Toen functioneeide de majlis nog maar nauwelijks en was de pers, op een 

enkele uitzondering na, van weinig betekenis. De controle op hans veiligheidsdien

sten liet sterk te wensen over en menig intellectueel en schrijver was zijn leven niet 

zeker 

Het zou getuigen van wishful thinking als we de nieuwe Itaanse ptesident als een 

sooit 'Jeffersoniaanse democraat in islamitische kledij' zouden beschouwen (Bak

hash 1998, 48). Weliswaai heeft Khatami zich dooi de jaren heen een groot bewon

deraar getoond van de westeise politieke filosofie — in het bijzonder van Thomas van 

Aquino, Machiavelli, Voltaiie en vooral Locke —, maar aan de andere kant ziet hij de 

Islamitische Revolutie als één van de belangrijkste gebeurtenissen in het Iran van de 

afgelopen eeuwen. Ook kent hij de godsdienst een belangrijke plaats toe in hans 

cultuui en maatschappij, en wellicht ook in de politiek en het overheidsappataat. 

Van beide wil hij het beste, zou je kunnen zeggen: hij spant zich in om de islamiti

sche wet, traditie en praktijk in overeenstemming te biengen met individuele rech

ten en vrijheden, en met westeise begrippen als rechtsstaat en civiele maatschappij. 
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KRISIS 74 Zo is Khatami er bijvootbeeld in geslaagd om het idee van civil society tot onderwerp 

van het gewone discours te maken, zelfs in de rechts georiënteerde pers. 

Teruggrijpend op sjiitische hervormers als Tabataba'i en Motahhaii, bepleit Kha

tami een herinteipietatie van de islamitische jutisptudentie en het islamitisch den

ken in het licht van de eisen van deze tijd. Het kost niet veel moeite om daarin een 

pleidooi te lezen voor een hervorming van het klerikale establishment. Het is dan 

ook niet veiwondetlijk dat het laatste jaar met enige regelmaat de basis van het regi

me zelf openlijk werd bediscussieerd.44 Dat was tot voot kort taboe. Zo riep onlangs 

Heshmatollah Tabarzadi, de leider van een groep islamitische studentenverenigin

gen, op tot constitutionele veranderingen. Niet alleen zou de Opperste Leidei recht

streeks dooi het volk gekozen moeten wolden, ook zou hij slechts vooi een bepetkte 

tijd zijn ambt mogen uitoefenen en bovendien zouden zijn bevoegdheden nauw 

omschteven dienen te wotden. Tot nog toe is het zo dat de Oppeiste Leidet vooi het 

leven wotdt benoemd en uitgebieide constitutionele bevoegdheden heeft. Regelma

tig ook klinkt de toep om verandering van de kieswet. Vooistandets daarvan beto

gen dat het niet meei van deze tijd is dat de Raad van Hoedets van de Gtondwet een 

veto kan uitspteken ovet mensen die zich kandidaat willen stellen vooi het patle-

ment, de Assemblee van Experts of elk andei gekozen oigaan. 

Het zal niet veibazen dat Khatami's poging tot liberalisering van het regime op 

forse tegenstand stuiten van de conservatieve klachten, in de eetste plaats van de 

Oppeiste Leidei zelf. Ayatollah Khamenei heeft nog steeds uitgebreide bevoegdhe

den (hij is opperbevelhebber van het leger, de Revolutionaite Gatdes en het politie

korps). Ook benoemt hij ondel meer zes van de twaalf leden van de Raad van Hoe

ders van de Grondwet, het hoofd van de rechteilijke macht (die weer de zes overige 

Hoeders aanwijst) en de directeur van de staatsradio en -televisie. Tegenstanders van 

Khatami doen hun uitetste best om niet alleen hemzelf maar ook zijn belangrijkste 

bondgenoten het leven zuur te maken. Zo moest Gholam-Hosein Katbaschi, Tehe-

fans butgemeester en één van Khatami's nauwste bondgenoten, medio 1998 het veld 

mimen.45 Hetzelfde gebeutde met Abdollah Nuti, minister van Binnenlandse Za

ken in Khatami's kabinet. Dit soort politieke rivaliteit laat onveilet dat ei ook af en 

toe pogingen wotden ondernomen om te komen tot een 'centrum-coalitie', met uit

sluiting van de linkse en rechtse hardliners. Afgelopen zomer bijvoorbeeld leek een 

dergelijk verbond in de steigers te staan (Future Alliances International 1998). 

De verkiezingen voor de 86 leden tellende Assemblee van Experts in oktober vo

rig jaar (1998) gooide echter roet in het eten. Hoopten kort daarvoor nog veel Ira-

niërs dat een verfriste Assemblee het vooizichtig opkomende liberaliseringsdebat 

een nieuwe impuls zou geven (waatonder de discussie over de rol de Opperste Lei

der zelf), door een ruime conservatieve meerderheid werd die hoop vooralsnog de 

bodem ingeslagen. De Raad van Hoeders van de Grondwet had zijn taak als 'waak

hond van de Revolutie' wel etg stipt vervuld en niemand van de dissidente kandida

ten (ondei wie negen vrouwen en enkele tientallen niet-geestelijken) had ook maar 

een schijn van kans gehad bij de kandidaatstelling. De lage opkomst - minder dan 

45 procent van de stemgerechtigden — kan worden uitgelegd als een motie van wan

trouwen van de Iraanse bevolking (Haeri 1998). De eerstvolgende krachtmeting zal 

plaatsvinden in het jaar 2000 als er weer parlementsvetkiezingen worden gehouden. 
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Dan zal blijken of president Khatami, ondanks regelmatige tegenslagen, in staat is KRISIS 74 

gebleken voldoende steun te mobiliseren voor zijn hervormingsprogramma en een 

meerderheid te verwerven in de majlis - die tot nog toe wordt gedomineerd door 

een hem vijandig gezinde samenstelling. 

Conc lus ie 

De islam is niet meer of minder verenigbaar met democratie dan andere religies. De 

Iiaanse ervaring toont in iedei geval aan dat ze samen kunnen gaan en de conclusie 

kan dan ook niet andeis zijn dat Belhadj en Huntington het mis hebben. In 1992 al 

concludeerde Eric Hooglund dat de Iraanse Islamitische Republiek weliswaar geen 

liberale democratie is, maar dat zij door de vrijwel rechteloze burgers in de meeste 

Arabische buurstaten in de Golfregio wel degelijk wordt gezien als een voorbeeld 

van een democratie binnen een islamitische context (Hooglund 1992, 21). Boven

staande analyse van het Iiaanse politieke bestel heeft geleerd dat Iran inderdaad nog 

bij lange na niet een libetaal-demociatisch bestel kent, maar het is wel het meest 

open en 'democratische' dat Iran ooit gekend heeft, zeket in de periode na mei 1997. 

Vetgeleken met de andete politieke systemen in de regio is het hoge niveau van poli

tieke participatie dan ook opvallend. Pluralistisch is de Iraanse politiek zeket, zij het 

dat de islamitische ideologie de grenzen van dat pluralisme vrij stiikt aangeeft. 

Naarmate de tijd vorderde, kwam er meer ruimte voor het openbaie debat. Dat 

sinds enkele jaren zelfs ondetweipen als de positie van de Oppeiste Leidei regelma

tig op de agenda staan - tot vooi kort was dat anathema — is een zoveelste illustratie 

van Itans glasnost. Zoals de tecent gehouden veikiezingen van de Assemblee van Ex

perts aangaven, is het echtei nog geen gelopen tace en de Iraanse bevolking zal bij

voorbeeld dan ook nog regelmatig worden toegesproken dooi vooraanstaande gees

telijken die de onvetenigbaatheid van islam en democratie preken.46 Desalniettemin 

kan de stelling vetdedigd wotden dat zelfs als Khatami's project maar voor een deel 

zou slagen, de Islamitische Republiek ei over een paar jaar beslist anders zal uitzien 

dan we geduiende een gioot deel van haat twintigjarige bestaan gewend waren. In 

andere gevallen — waar de islamistische oppositie vooralsnog niet de kans heeft ge

kregen 'zich te bewijzen' — zal de situatie te zijner tijd van geval tot geval bekeken 

dienen te wotden. 

Noten 

1. Zie onder meer Eickelman en Piscatori (1996) en Luyendijk (1998). Kramer (1993) wijst er 
ook terecht op dat het eenvoudigweg niet mogelijk is om in algemene termen over 'islam' (en de
mocratie) te spreken. Het gaat om 'specificiteit': dat wil zeggen onderzoek naar moslims die leven 
en debatteren in specifieke historische omstandigheden. 

1. Ik zal me in dit artikel expliciet beperken tot dit gebied, alhoewel ik me realiseer dat het 
grootste aantal moslims buiten deze regio woont. 

3. Zie Esposito en Voll (1996, 17), Leca (1994, 59-60), Rothstein (1995,65), Binder (1998, 46-
49) en Sadiki (1998, 64). 

4. Vergelijk bijvoorbeeld Fennema (1995), Birch (1993), Held (1987), Parry en Moran (1994) en 
Giddens (1989). Voor een recent en lucide overzicht, zie Biekart (1999, 21-58). 
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KRISIS 74 5. Zie ook Schmitter en Karl (1993) en Meiksins Wood (1995). 
6. Sadiki (1998, 62) spreekt van het 'Euto-Amerikaanse model' dat vrij algemeen als regel 

wordr gezien waar de rest van de wereld van zou kunen profiteren en waaraan men zich op ver
schillende manieren zou kunnen optrekken: politiek (democratisering), economisch (laissez-fair), 
maatschappelijk (individualisering) en cultureel (secularisering). Zie ook Norton (1995, 5): '...het 
Midden-Oosten zal zijn eigen karakteristieke stijl van democratie ontwikkelen (..) waarvan het re
sultaat wellicht meer op Singapore dan op New York lijkt.' 

7 Over de relatie tussen democratisering en politieke liberalisering zie Norton (1995,5) en Bry-
nen, Korany en Noble (1995, 3-4). 

8. Vergelijk de uitgebreidere lijst van zeven 'procedurele minimale voorwaarden' of'institutio
nele garanties' zoals geformuleerd door Dahl en opgenomen (en verder aangevuld) in Schmitter 
and Karl (1993, 44-46). Zie ook Rueschemeyer, Stephens en Stephens (1992, 43-44). 

9. Zie Bindet (1988, 225). Vergelijk Kramer (1993, 2) en - veel breder en diepgaander - Turner 
(1984). 

10. Dit deel van het betoog is grotendeels ontleend aan Bromley (1996, 10-16). In dit artikel 
kan niet worden ingegaan op alternatieve, deugdelijker pogingen tot verklaring van het achterblij
ven van het Midden-Oosten op het gebied van democratisering. Zie daarvoor onder anderen 
Bromley (1994) en Salamé (1991). 

11. Zie onder andere Middle East Report (1992, 3-5, 47). 
12. Bekende vertegenwoordigers van deze opvatting zijn P. Vatikiotis en E. Kedouri, soms ook 

S. Huntington en B. Lewis. Een recente, fraaie illustratie van dit soort essentialistisch denken 
wordt geleverd door Milton Viorst's 'The shackles on the Arab mind' (1998). 'Oude' en 'nieuwe' 
oriëntalisten worden over de knie gelegd in een magistrale bijdrage van Sadowski (1993). 

13. Zie daarvoor bijvoorbeeld M. Lapidus (1992, 1996), Eickelman en Piscatori (1966, 46-79), 
Ayubi (1991,1-34), Kramer (1993, 4-5), al-Azm (1996, 38-48), Zubaida (1998). 

14. Ook al worden de twee belangrijkste ideologen van het radicale islamisme hier in één adem 
genoemd, dat wil niet zeggen dat ze er volledig gelijkluidende opvattingen erop nahouden. Zo zijn 
Mawdudi's ideeën over 'islam en democratie' minder rechtlijnig dan die van Qutb. Zie onder 
meer Esposito en Piscatori (1991, 436-437). 15. We noemen bijvoorbeeld Mustafa Shukri, Salih Sir-
riyya, Abud al-Zumar en Umar Abd al-Rahman. Namen van bekend geworden radicale, geweld
dadige organisaties zijn: 'Al-takfir wa al-hidjra', 'Al-djihad' en 'Al-djamaat al-islamiyya', alle actief 
in Egypte, en de GIA ('Groupe islamique armee') in Algerije. 

16. Merk op dar over de ideeën van al-Banna zeer uiteenlopende visies de tonde doen. Verge
lijk bijvoorbeeld de meer welwillende interpretatie van Moussalli (1995) met die van Kramer (1995). 

17. Uitvoeriger daarover in Moussalli (1995, 99-116), Kramer (1993, 2-8), Esposito en Voll 
(1996), Abed (1995, 126-129), Ayubi (1991, 120-155 en 201-213). Over de figuur van de Soedanese 
leider van het Nationale Islamitisch Front, Hassan al-Turabi, lopen de meningen sterk uiteen. 
Sommigen zien in hem een pleitbezorger van een moslim-democratisch systeem, anderen kijken 
vooral naar de realiteit van het Soedanese militaire regime en zijn aanzienlijk minder mild in hun 
beoordeling van Soedans 'sterke man'. Vergelijk bijvoorbeeld El-Solh (1993) en Lesch (1996). 

18. Lange tijd gold het aan Abu Hamid al-Ghazali (gest. n u ) ontleende adagium 'De tirannie 
van een sultan gedurende honderd jaar veroorzaakt minder schade dan één jaar anarchie'. 

19. En in die zin dus ook afwijkend van het klassieke, veel beperkter shura-idee. Zie Kramer 
(1993, 7). Idjma (consensus) en idjtihad (vrije interpretatie) zijn twee andere begrippen die in dit 
verband van belang zijn. Zie Esposito en Voll (1996, 27-31). 

20. Kramer (1993, 8) vat als volgt samen: 'de mainstream is zover dat ze cruciale elementen van 
politieke democrarie accepreert: pluralisme (binnen het raamwerk van de islam), politieke partici
patie, verantwoordingsplicht van de overheid, de rule of law en de bescherming van mensenrech
ten. Maar zij is nog niet zover dat ook liberalisme wordt omarmd, als dat ook religieuze onver
schilligheid impliceert. Er zijn meer veranderingen op het gebied van politieke organisatie dan op 
het gebied van maatschappelijke en religieuze waarden'. En terecht voegt ze daaraan toe dat 'op 
het gebied van gender-relaties veranderingen [inderdaad] het minst zichtbaar zijn.' Zie ook Kra
mer (1994, 208-209). 
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21. Vergelijk bijvoorbeeld de visies van enerzijds Kramer (1993,1994 en 1995), Esposito en Voll KRISIS 74 
(1996), Esposito en Piscatori (1991), Zartman (1992), Sadiki (1998) en anderzijds Binder (1998), 
Waterbury (1994), Addi (1992) en al-Azmeh (1994). 

22. Dit idee van pacting is ontleend aan het werk van O'Donnell, Schmitter en Whitehead, 
maar vooral aan Przeworski's (1991) Democracy and the market: Political and economie reforms in 
Eastern Europe and Latin America. Cambridge, Cambridge University Press. Zie daarvoor Leca 
(1994), Waterbury (1994) en Binder (1998). 

23. Die gevarieerde praktijk kan schematisch via een viertal situaties worden weergegeven: (1) 
revolutionaire oppositie tegen het bestaande politieke systeem; (2) legale oppositie binnen het be
staande politieke systeem; (3) actieve deelname in de regering in alliantie met andere politieke 
krachten; en (4) de islamistische oppositie is erin geslaagd het fundament te vormen van her (nieu
we) politieke systeem. Esposito en Voll (1996, 33). 

24. De Egyptische Moslim Broederschap is nog steeds als politieke partij verboden, maar ze is 
er desondanks in geslaagd om zich in coalitie (tabaluf) met andere, legale politieke partijen een 
plaats te verwerven in het politieke systeem (tot en met — zij het met onderbrekingen — het parle
ment). Over Egypte en de andere genoemde landen, zie Kramer (1994, 210-223; t995> 119-123), 
Fuller (1996), Entelis (1996), Bellin (1995), Brand (1995), Robinson (1997 en 1998) Esposito en Voll 
(1996, 150-191), Spencer (1996, 93-142). 25. Over 'insluiting' versus 'uitsluiting', zie Norton (1996) 
en Bellin (1994, n-16), plus de literatuur over 'political pacting' (zie noot 22). 

26. VoorTurkije zie Ayata (1996) en Göle (1997); voor Soedan zie Lesch (1996). 
27. Zie daaroverTer Haar (1995,130-136) en Abrahamian (1993). 
28. Zie daarvoor het klassieke artikel van Skocpol (1982). 
29. Ter Haar (1995, 76-82). Zie ook Zubaida (1988,1-63) en Abrahamian (1993,13-38). Esposito 

en Voll (1996, 63) wijzen terecht op het spanningsveld tussen de noties van goddelijke soevereini
teit en volkssoevereiniteit, tussen klerikaal en seculier leiderschap. 

30. Zie onder meer Kazemi (1996,126-133), Esposito en Voll (1996, 66-74) 
31. Strikt genomen hadden zich al twee jaar daarvoor de eerste tekenen van pluriformiteit 

voorgedaan toen het regime besloten had de Islamitisch Republikeinse Partij op te heffen (Van 
den Bos 1998,13). 

32. Dit laat overigens onverlet dat de huidige Opperste Leider, Khamenei, nog wel degelijk 
zijn invloed doet gelden op religieus gebied. Met andere woorden, formele functie-aanduidingen 
zeggen niet alles. Voor deze nuancering ben ik dank verschuldigd aan Matthijs van den Bos. 

33. Evenals 'democratie' is civil society een essentially contested concept. Het is hier niet de plaats 
om in te gaan op het (zeer uitgebreide) debat over de juiste definitie en alles wat daarmee samen
hangt. Zie daarvoor onder meer Biekart (1999), Norton (1995 en 1996), Schwedler (1995), Bellin 
(1995, 120-125), al-Sayyid (1995) en Ayubi (1995, 396-446) en de verwijzingen aldaar. Het is, kort
weg gezegd, in een civiele maatschappij waar zich 'een melange van associaties, clubs, gilden, syn
dicaten, federaties, bonden, partijen en groepen treft om een buffer te vormen tussen staat en 
burgers' (Norton 1995, 7). Volstaan wordt hier met de vermelding van een tweetal, minimale 'ope
rationele criteria' voor een civiele maatschappij: (1) er dient sprake te zijn van een voldoende mate 
van tolerantie (vooral onder de leden van al die groepen, organisaties en associaties die deel uitma
ken van de civiele maatschappij) en (2) het staatsgezag mag niet langer op willekeur zijn gebaseerd 
(al-Sayyid 1995). 

34. Naast Kazemi (1996), zie ook Kazemzadeh (1996). 
35. Deze driedeling is ontleend aan Amirahmadi (1996b). Wat betreft de derde dimensie schil

dert Amirahmadi een 'vloeiende lijn' van de 'islam-islam' periode, via 'islam-Iran' (vooral onder 
invloed van de Iraaks-Iraanse oorlog) en 'Iran-islam' (sinds Rafsanjani president werd) naar uitein
delijk het (komende) tijdperk van 'Iran-Iran'. Seculier nationalisme krijgt steeds meer aanhang, 
ook onder devote moslims. Zie ook Amirahmadi (1996a). 

36. Zie Wright (1996) en Sadri & Sadri (1998, 7-8). De naam Abdol Karim Soroush is de nom 
de plume van Hosein Dabbaq. Zie ook Ter Haar (1998, 9). 

37. Voor een recent overzicht zie Matin-asgari (1997). 
38. Ter Haar (1998,165) wijst er overigens terecht op dat 'wie in de geschriften van Soroush een 
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KRISIS 74 antwoord zoekt op de vraag wat die rol concreet inhoudt, vaak tevreden moet zijn met algemene, 
om niet te zeggen vage antwoorden'. 

39. Het woord 'verwereldlijking' is de vertaling van profanation (Sadri en Sadri 1998). Soroush 
en andere pioniers van het 'reflexief revivalisme' staan bloot aan aanvallen van zowel de aanhan
gers van het rejectionist revivalism als van de bepleiters van het radicale leken-modernisme. Geen 
van beiden geloven in de mogelijkheid van scheiding van secularisatie en verwereldlijking. Beiden 
zijn van mening dat verwereldlijking vanzelf volgt als het proces van secularisatie eenmaal is inge
zet. De rejectionists, die het verval van de religie vrezen, verwerpen secularisatie zonder verwereld
lijking wholesale. De leken-modernisten op hun beurt staan erop dat de twee met elkaar verbon
den blijven. 

40. De schrijver Faraj Sarkuhi spreekt van een 'Tweede Revolutie' (Flinterman en Ter Laak 
1998, 13). 

41. Sommige bronnen spreken van een opkomstpercentage van bijna negentig procent. Zie 
Sick (1997,1) en Roelants (1998). 

42. Khatami is tien jaar minister geweest, waarvan overigens eigenlijk alleen de laatste drie als 
écht 'liberaal' beschouwd kunnen worden. In 1992 moest hij onder druk van de hardliners aftre
den. Daarna bekleedde Khatami vijfjaar de weinig eervolle functie van hoofd van de Nationale 
Bibliotheek. Die rijd benutte hij om na te denken, lezingen te geven en te schrijven. Zo publiceer
de hij een tweetal boeken: Bim-e Mowj ('The fear of the wave) en Az Donya-ye Shahr ta Shah-e 
Donya: Sayri dar Andisheh-ye Siyasi-ye ('From the world of the city to the city of the world: A survey 
ofWestern political thought). Zie Bakhash (1998). 

43. Zie ook Ehteshami (1998,13). 
44. '...the role of the Surpreme Leader continues to be discussed in daily editorials and the pe

riodical press' (Bakhash 1998, 49). 45. Karbaschi is ook secretaris-generaal van de de parlementaire 
factie die zich tooit met de naam 'Dienaren van de wederopbouw' (later 'Uitvoerders van de we
deropbouw'), een partij-in-wording die de belangrijkste steunpilaar vormt voor Khatami in de 
majlis. Zie ook Fairbanks (1998). 

46. Letterlijke voorbeelden daarvan in Bakhash (1998, 50). 
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