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I R A K

SITUATIE ÏH IHAK
Be macht Van de communisten in Irak blijft toe*
nemen. Sen aantal prominente ocmmunlsten behoren tot
de naaste medewerkers van KA^üïM» Verder beheersen zij
de pers en de radio. Het hoofd van d© politie is een
coïiiïfiunist, evenals MAEDA^T» de president van liet volksgerechtshof en schoonzoon van KASSIM. Ds ministeries
van Defensie en Economische Zaken staan onder communistische leiding. Be voornaamste posten in de Iraakse
luchtmacht zijn in communistische handen* Ook aijn er
talrijke communisten bij de ambtenarij. Het leger evenwel is nog niet in communistische handen, ofschoon wordt
aangenoment dat onder de gewone manschappen en de Onderofficieren talrijke communisten
De Britse regering meent niet» dat het de opzet
van Khaiid MGBA'SH (Husland^ voornaamste communis tisehe
agent en organisator in het Nabije Oosten) is» om Irak
tot een communistische staat te maken» maar eerder tot
een crypto-conanunisitsche infiltratiepost voor het gehele Nabije Oosten, Volledige overgang tot het communisme,
hoe welkom het Ruüland onder andere omstandigheden ook
zou mogen aijn, zou Irak isoleren van de rest van de
Arabische landen en haar waarde als ideologische infiltratiepost aanzienlijk verminderen of zelfs te niet doen.
Men tast in Whitehall nog ateed% geheel in het
duister omtrent KA>3SI!AS bedoelingen, behalve ten öpsichte
van enkele punten van binnenlands-politieke aard, aoals
de landhervorming , v/elke laatste in haar huidige vorm,
naar de mening van Britse landbouwdeskundigen, de land-.
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bouwproduktiviteit van Irak slechts ernstig kan schaden,
Be Iraakse regering in haar geheel biedt een chaotisch
beeld. Er sijn ministers zonder ministeries, en minis*
teries gonder ministers»
Vele nationalistische .Arabieren in Irak, maar ook
in andere Arabische landen, sijn er van overtuigd, dat
Groot-Brittannie" en de Verenigde Staten de communisten
in Irak hebben gesteund en nog steunen om op indirekte
wijse NAS8ER dwars te Kitten en ai j geloven dat dit de
oorzaak er van is, waarom KASSBR opnieuw de strijd heeft
aangebonden tegen de communisten ia Egypte en Syrië.
Van Britse ambtelijke si.jde wordt echter ontkend, dat
Engeland ook maar op enig© wij a© de cöönnunisten van Irak
sou hebben aangemoedigd of hun morele steun zou hebben
verleend.
Commercieel en financieel verwacht de Britse regering, ongeacht de verdere politieke ontwikkelingen in
Irak, niet anders dan ernstige schade voor de Britse belangen, Irak is beaig aich aan de communistische landen
te binden door middel van een aantal handelsverdragen.
Ket de Sovjet-Üiiie, Oost-Duit si en d en Joegoslavië zijn
reeds dergelijke handelsverdragen gesloten, Bögin januari
ssou een ruilhandelsverdrag tussen Hongarije en Irak worden ondertekend, krachtens hetwelk Irak landbouwproducten
zal leveren in ruil voor industriële produkten uit Hongarije. Er gijn eveneens besprekingen gaande tussen Irak
en China, ïsjechaslowakije en Boemenië voor het sluiten
van handelsverdragen.
De Britae uitvoer naar Irak bedroeg een vierde van
de totale Britse uitvoer naar de gezamenlijke Arabische
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landen* Het verlies van deze uitvoer zal Engeland te
staan komen op e n verlies aan uitvoer tot een 'bedrag
van totaal ongeveer £ 35*000,000 per jaar» Een verder
verlies is te verwachten wegens de omstandigheid dat
"buitenlandse firma*s* merendeels Britse, die reeds begonnen zijn Biet het uitvoeren van grote projekten, zich
genoopt sullen aien hun kontrasten niet verder uit te
vos ren» ten gevolge van de n-oeili jkheden, die hun in de
weg gelegd worden door de nieuwe antwikkelingsraad (iraq.
Developrnent Board). Dit betekent niet slechts het verlies
van toekomstige winst door do Britse firma's maar ook
het derven van uitstaande tegoeden voor reeds uitgevoerde arbeid»
Ook het Ministerie van Onderwijs van Irak staat
onder communistische leiding, evenals de "Rafidian Bank".
Bij het benoemen van een communist tot hoofd van de politie zou een aantal officieren van het leger geprotesteerd
hebben, 'Deze officieren aouden. op staande voet gearresteerd zijn. Het is niet slechts de Russische opzet, orn
Irak tot een. doeltreffende infiltratie post te maken,
maar Irak is tevens bedoeld ala een voorpost voor de '
Iraanse communisten, die tot heden vanuit Oost-Puitsland
moesten opereren. IDit zou de reden zijn, waarom Iran aijn
grens met Irak versegeld heeft»
Br zdjn andere tekenen die er op wijaeïi, dat, de
gebeurtenissen in Irak nauw verbonden zijn met een
nieuwe ideologische aanval op Iran, waar het coimnuniame
verboden is, maar waar desondanks het aantal communisten
op ongeveer zestig duiaend worat geschat. Er bevinden
zich talrijke Iraanse studenten in Europa, vooral in
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Frankrijk en Engeland, en in. de "betrokken landen doen
de communisten ïiun uiterste best om deae studenten, voor
iiet communisme te winnen. Hiermee houdt eveneens verbaad de publikatie van een Iraans nieuwblad voor Iraan—
se studenten in Europa, Deze publikatie wordt verzorgd
door de Franse coicffiianistische partij in medewerking met
enige Iraanse communisten.

Eind december 1958»

