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Iran/Irak

BEDREIGING VAI IRAN

De Sjah en zijn regering zijn er vast
van overtuigd, dat het hoofddoel van de Russische pene-
tratie in Irak is Iran verder te omsingelen en zoveel
mogelijk: te isoleren. De reizen van de Sjah beogen niet
anders dan een isolement te voorkomen en zoveel moge-
lijk steun van westerse zijde te zoeken. De Perzen ma-
ken zich onder meer ongerust over het toenemend aantal
jonge, in de Sowjet-Dhie getrainde Koerden, die per
vliegtuig uit Rusland naar Irak worden vervoerd. Deze
Koerden zouden tot een ondergrondse communistische or-
ganisatie behoren, die de naam "ParHi" voert. Deze or-
ganisatie bestaat uitsluitend uit Koerden en heeft het
hoofdkwartier in Soelamanja in het noord-oosten van
Irak, niet ver van de Iraanse grens. Het is bijna onmo-
gelijk de grenzen voor deze Koerden, die actief contact
onderhouden met de Perzische Koerden in de grensgebie-
den, te sluiten.

Een ander verontrustend element is,dat
in het zuiden van Iran geageerd wordt onder de Arabieren
van Khoezistan, die zich als Arabieren nauwer verbonden
gevoelen met Irak dan met hun eigen land Iran, en die
Khoezistan met zijn rijke oliegebieden met Irak verbon-
den willen zien. Een aantal leidende figuren van de Ara-
bieren uit Khoezistan bevinden zich sedert enige maan-
den in Bagdad als officiële gasten van KASSEM's regiem.

De Sjah heeft zijn hoop gevestigd op
het feit, dat de meeste Mohammedanen van Irak, evenals
de meeste Perzen, tot de S j ia-sekte behoren. De heilige
plaatsen van deze sekte liggen in Irak, in Kerbela en
Najaf , maar voor hun geestelijk leiderschap hangen de
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S j ia-Mohammedanen uit Irak: van Iran af, en de Sjah is
de hoogste geestelijke leider van de S j ia-sekte. Onder
de S;j ia-sekte in Irak bestaat de grootste tegenstand
tegen de communisten en het K&SSEM-regiem, en de Perzen
buiten dit feit uit in hun tot Irakgeriohte propaganda,
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