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Irans Koerden en de Islamitische 
Revolutie

 

Op 19 augustus 1979 zette het nieuwe islamitische bewind in Teheran 
een grootscheeps militair offensief in tegen de Koerdische provincies, 
die zich tijdens de revolutie de facto atonoom hadden verklaard. 
Ayatollah Khomeini, die zich inmiddels ook tot opperbevelhebber van 
het leger had uitgeroepen, kondigde een algehele mobilisatie af van 
leger, politietroepen en revolutionaire gardisten. De directe aanleiding 
tot het militaire offensief werd gevormd door een op zich betrekkelijk 
onbelangrijk gewapend conflict in het Koerdische stadje Pawe tussen 
(sjiïtische) revolutionaire gardisten en de (soennitische) plaatselijke 
bevolking. Er waren al eerder zulke botsingen geweest: de gardisten 
(pasdaran), die veelal onder het ‘lompenproletariaat’ van de grote 
steden waren gerecruteerd, wekten door hun beledigend optreden tegen 
soennieten veel verzet in Koerdistan. Toen zij in juli naar het district 
Meriwan gestuurd waren om te interveniëren in botsingen tussen arme 
boeren en landheren leidde dit tot spectaculair verzet. De regering had 
toen, na onderhandelingen, toegezegd de pasdaran (revolutionaire 
gardisten) terug te trekken uit Koerdistan. Dit keer echter werden de 
ongeregeldheden in Pawe aanleiding tot grootscheepse militaire 
operaties. Niet alleen Pawe zelf – dat stadje was al ‘gepacificeerd’ op 
het moment dat de mobilisatie werd afgekondigd – maar geheel 
Koerdistan bleek het doelwit van deze operaties te zijn. Het 
autonomiestreven van de Koerden leek te worden beschouwd als de 
ernstigste bedreiging van de islamitische revolutie sinds het vertrek 
van de sjah. Daarnaast zal de mobilisatie zeker ook wel de bedoeling 
gehad hebben de scheuren te dichten die zich in de sjiitische gelederen 
begonnen te vertonen.

Het leger en de pasdaran werden eerst naar de zuidelijke stad Sanandaj 
gedirigeerd, waar Koerden volgens geruchten de militaire basis zouden 
belegeren (wat achteraf niet waar bleek). Vervolgens kwamen de 
andere Koerdische steden aan de beurt, die één voor één na kort, 
symbolisch verzet werden ingenomen. Ayatollah Khalkhali, de 
scherprechter van de islamitische revolutie, volgde het leger en 
berechtte de ‘contrarevolutionairen’ standrechtelijk. Op 4 september 

file:///P|/Igitur%20Archief/acquisitie/actie%20websites/bruinessen/bruinessen_80_iranskoerdenendeislamitische.htm (1 van 24)15-3-2007 15:12:05



Irans Koerden en de islamitische revolutie

1979 viel Mahabad, het belangrijkste centrum van Koerdisch 
nationalisme, in handen van het leger. Een half jaar lang was Mahabad 
de hoofdstad geweest van een de facto autonoom gebied.

In december 1946 was iets dergelijks gebeurd. Met de inname van 
Mahabad maakte het Iraanse leger toen een definitief einde aan de 
Koerdische republiek waarvan het een jaar lang de hoofdstad was 
geweest. Er volgden 32 jaar van nationale onderdrukking. Deze keer 
liep het echter anders. De Koerden waren beter voorbereid, terwijl 
anderzijds het centrale gezag nogal verbrokkeld was en sommige 
legeronderdelen zich onwillig toonden tegen de Koerden te vechten. 
Goedbewapende Koerdische partizanen (peshmerga's) trokken de 
bergen in en begonnen een vrij efficiënte guerillastrijd. Na anderhalve 
maand heroverden ze zelfs de stad Mahabad, terwijl ze ook elders 
militaire en morele successen behaalden. De Koerdische leiders 
Ezzeddin Hosseini en Abdurrahman Ghassemlou bleken op blijvende 
massale steun van de stads- en plattelandsbevolking te kunnen 
rekenen. De centrale autoriteiten zagen zich gedwongen opnieuw 
onderhandelingen met de Koerdische leiders te beginnen – op zich al 
een groot succes voor de Koerden. Zelfs Khomeini zond een 
persoonlijke afgezant naar de twee leiders die hij kort tevoren min of 
meer vogelvrij verklaard had.

Met de hervatting van de onderhandelingen is een oplossing van het 
conflict echter nog niet in zicht gekomen. Een compromis tussen de 
standpunten van de Koerdische nationalisten (die een vergaande mate 
van autonomie wensen) en die van de centrale autoriteiten (die een 
sterk centraal gezag willen behouden) zal op zich al moeilijk te 
bereiken zijn. De situatie wordt echter nog aanzienlijk gecompliceerd 
door tegenstellingen en machtsstrijd zowel binnen de Koerdische 
samenleving als tussen de verschillende sectoren van het centrale 
gezag onderling en daarbinnen (regering, revolutionaire raad, leger, 
pasdaran).

De belangrijkste Koerdische politieke organisaties, de Komela en de 
Democratische Partij van Koerdistan-Iran (DPK-I), en de 
charismatische leider Hosseini hebben de onderlinge rivaliteit 
gedeeltelijk opgeschort en zijn overeengekomen gezamenlijk met de 
centrale autoriteiten te onderhandelen. Maar er bestaan scherpe sociaal-
economische tegenstellingen binnen de Koerdische samenleving, 
vooral tussen de ‘feodale’ elementen die proberen hun oude 
machtsposities te herstellen en arme boeren, gesteund door o.a. 
Komela en de linkervleugel van de DPK-I. Oude stamrivaliteiten zijn 
evenmin verdwenen. De centrale autoriteiten (vooral het leger en de 
pasdaran) hebben getracht van die rivaliteiten gebruik te maken en 
intervenieerden herhaaldelijk ten gunste van de meest reactionaire 
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elementen in Koerdistan.

De machtsstrijd in Teheran en Qom maakt de waarde van behaalde 
onderhandelingsresultaten uiterst twijfelachtig. Zo werd medio 
december 1979 door regeringsvertegenwoordigers een voorstel voor 
(beperkte) autonomie gedaan (zie Appendix IV). Sindsdien is in 
Teheran echter de macht van Bani Sadr toegenomen, en deze is een 
verklaard tegenstander van autonomie. 

Tenslotte zijn er nog andere storende factoren: vanuit Iraq opereren 
groepen sjah-getrouwen, die o.a. in Koerdistan infiltreren en via 
sabotage en terreur de chaos trachten te vergroten. Een merkwaardige 
rol wordt ook gespeeld door een organisatie van uit Iraq afkomstige 
Koerden, de Qiyada Muwaqqata,[1] die door de centrale autoriteiten is 
(her-)bewapend. De onderhandelingen, tussen vertegenwoordigers van 
de Koerden en van de centrale overheid, die in november 1979 
begonnen, werden talloze malen onderbroken door nieuwe reeksen 
gevechten, geprovoceerd door groepen die de positie van de 
onderhandelingspartners van dat moment wilden ondermijnen.

Liever dan diep op de gebeurtenissen zelf van het afgelopen jaar in te 
gaan, geef ik in het volgende enige achtergrondinformatie bij deze 
gebeurtenissen. Allereerst een korte sociologische schets van 
Koerdistan, vervolgens enkele opmerkingen over de geschiedenis van 
het Koerdische nationalisme in Iran, en tenslotte een overzicht van de 
belangrijkste politieke krachten in Iraans Koerdistan, grotendeels 
gebaseerd op twee bezoeken die ik er in het voorjaar en de zomer van 
1979 bracht. 
 

Enkele faits divers over Iraans Koerdistan

Een van de controverses in verband met het Koerdische vraagstuk 
betreft het preciese aantal Koerden en de omgrenzing van het gebied 
waar Koerden de meerderheid vormen. Koerdische nationalisten 
brengen vaak overdreven hoge bevolkingscijfers naar voren, maar de 
5,6 % van de Iraanse bevolking die de Koerden volgens officiële 
statistieken zouden uitmaken komen mij als een te laag getal voor.[2] 
Op grond van eigen waarnemingen en een analyse van andere 
beschikbare gegevens komt een aantal van 3,5 miljoen Koerden in 
1979 mij als een redelijke schatting voor. (In de buurlanden Turkije en 
Irak leven naar schatting ca. 8 respectievelijk 3 miljoen Koerden.) 

Van deze 3,5 miljoen Koerden leven enkele honderdduizenden in de 
noordoostelijke provincie Khorasan. Zij stammen af van de Koerden 
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die daar door Sjah Abbas I, Nadir Sjah en andere Iraanse vorsten heen 
gezonden zijn als beschermers van de Iraanse grens tegen invallen 
door de Turkmenen en Oezbeken.[3] Deze Khorasan-Koerden spelen 
geen rol in de Koerdische nationale beweging, en zij hebben sinds de 
Iraanse revolutie evenmin van zich doen spreken. In dit artikel zullen 
zij verder buiten beschouwing blijven. Nog eens enkele 
honderdduizenden Koerden leven in steden buiten Koerdistan, 
waarheen ze als arbeidsmigranten verhuisd zijn. De overige Koerden 
bewonen een aaneengesloten gebied in Noordwest-Iran waarvoor ik de 
gangbare benaming Iraans Koerdistan gebruik. Dit gebied is niet 
identiek met de Iraanse provincie die Koerdistan heet, al maakt die er 
deel van uit. Daarnaast omvat Iraans Koerdistan ongeveer de helft van 
de provincie West-Azerbaidjan, vrijwel de gehele provincie 
Kermanshahan, en het grootste deel van Ilam. Het is niet toevallig dat 
de provinciegrenzen dwars door de woongebieden van etnische 
groepen heen snijden en dat in vrijwel alle provincies meer dan één 
etnische groep leeft. Op deze wijze heeft de centrale regering gepoogd 
opdeling van het land langs etnische lijnen te voorkomen. 

In een vroeg stadium probeerde de regering-Bazargan, de eerste post-
revolutionaire regering, de autonomie eisende Koerden tevreden te 
stellen met de benoeming van een Koerdische gouverneur over de 
provincie Koerdistan. De Koerden daarentegen eisten dat geheel Iraans 
Koerdistan één verenigd en autonoom gebied zou worden. De 
begrenzing van dit gebied zou door een volksraadpleging moeten 
worden vastgesteld (zie bv. artikel 5 van het partijprogramma van de 
DPK-I in Appendix II).

Er bestaat overigens wel een geografisch bepaalde lijn die tamelijk 
nauwkeurig de grens aangeeft tussen de gebieden die door Koerden 
bewoond worden en die van hun Turkstalige oosterburen, de Azeri’s. 
Dat is de overgang van bergen en heuvelland naar de vlakte. Heel 
Koerdistan bestaat uit bergachtig of op zijn minst golvend terrein. 
Vooral de gebieden dicht bij de Turkse en Iraakse grens bestaan uit 
woest, bergachtig terrein dat zich goed leent voor guerillastrijd. Aan de 
andere zijde van de grens zet Koerdistan zich gewoon voort; vrijwel 
iedere Koerd heeft wel verwanten ‘aan de andere kant’, en dat is een 
andere belangrijke factor die het voeren van een guerilla 
vergemakkelijkt.

De meeste Koerden zijn soennieten en volgen de regels van de 
sjafiïtische rechtsschool. Het feit dat de Koerden veel eerder dan hun 
buren, de sjiïtische Azeri's, autonomie eisten hoewel beide volken een 
traditie van nationalisme hebben, heeft hier zeker iets mee te maken. 
Overigens zijn niet alle Koerden van Iran soennieten. In het uiterste 
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zuiden van Koerdistan hangen velen de twaalver-sjia aan; de 
scheidslijn loopt iets ten noorden van Kermanshah. Ten westen en ten 
noordoosten van Kermanshah bevinden zich ook nog enkele enclaves 
van (Koerdische) ahl-e haqq, een uit de extremistische sjia 
voortgekomen sekte met sterk syncretistische trekken. De sjiitische 
Koerden stellen zich, afhankelijk van de situatie, nu eens primair als 
Koerden, dan weer primair als sjiïeten op. Sinds de islamitische 
revolutie begon is het Koerdische autonomiestreven vrijwel uitsluitend 
beperkt gebleven tot de 2 à 2,5 miljoen soennitische Koerden. 
Sjiïtische Koerden hebben zich bij diverse gelegenheden op zeer 
emotionele wijze gekeerd tegen dit ‘verraad jegens de revolutie.’

De meeste Koerden zijn boeren en veehouders. Nomaden hebben 
waarschijnlijk altijd slechts een minderheid gevormd; nu is hun aantal 
vrijwel te verwaarlozen. Wel komt onder sommige veehoudende 
stammen een vorm van half-nomadisme voor: men overwintert in een 
dorp, waar ook land bebouwd wordt, terwijl ’s zomers (een deel van) 
de dorpsbevolking met het vee mee de bergweiden op trekt. Niet alle 
Koerden behoren tot stammen; in Iraans Koerdistan is zelfs een 
meerderheid niet-tribaal.

De stammen vormden in het verleden een militaire en politieke elite; 
zij overheersten een laag van niet-tribale boeren, ra`yat of guran 
genoemd. Vrijwel al het land was eigendom van leden van de 
stammen; vooral de stamhoofden (agha) en hun verwanten bezaten 
vaak uitgestrekte landerijen. De ra`yats werkten doorgaans als 
dagloner of deelbouwer; in het laatste geval droegen zij een deel van 
de oogst, variërend van een vijfde tot twee derde, af aan de landheer.
[4] De agha had een vrijwel absoluut gezag over ‘zijn’ ra`yats. De 
landhervorming van de zestiger jaren heeft veel deelbouwers formeel 
eigenaar van hun land gemaakt, maar hun afhankelijkheid van de 
landheren is daarmee zeker niet beëindigd. Veel gewone stamleden 
zijn niet rijker dan de gemiddelde ra`yat. Ze onderscheiden zich van de 
laatsten, zeker sinds de landhervorming, niet door hogere economische 
status maar door een bewustzijn van sociale superioriteit, door sterke 
loyaliteit jegens de eigen stam, en door vasthoudendheid aan 
‘traditionele’ waarden en normen. De stamloyaliteit uit zich soms in 
rivaliteit of zelfs vijandschap met andere stammen, en meestal in trouw 
aan het stamhoofd (agha). Naarmate de stam groter is staat de agha 
verder van de gewone stamleden af. Een stamhoofd heeft altijd wel een 
garde van betrouwbare, sterke mannen om zich heen; bij grote 
stammen werd dit een waar privé-leger waarmee de agha zijn gezag en 
orde handhaafde en schattingen afdwong, niet alleen van de ra`yats 
maar vaak ook van de eigen stamleden. Deze praktijken waren 
grotendeels verdwenen, maar sinds de revolutie probeerden tal van 
agha's ze weer in te voeren.
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Naast de agha's bestaat er een andere categorie van traditionele leiders, 
die vaak tevens grootgrondbezitters waren (en zijn), de shaikhs. Dit 
zijn religieuze leiders, meestal met een tariqat (mystieke orde) 
geassocieerd. Veel van de traditioneel gelovigen hebben met minstens 
één van deze shaikhs een speciale relatie en bezoeken hem een of 
meerdere malen per jaar, waarbij ze geschenken meebrengen. Doordat 
shaikhs een gezag hebben dat stamgrenzen overschrijdt zijn zij beter 
dan de agha's in staat te bemiddelen in stamconflicten. Om dezelfde 
reden kwamen in de Koerdische nationalistische opstanden vaak 
shaikhs als leiders naar voren.[5] De huidige Koerdische leider 
Ezzeddin Hosseini, ook een geestelijke, speelt een vergelijkbare 
politieke rol, hoewel hij bepaald geen traditionele shaikh is.

In veel gevallen heeft de landhervorming van de jaren zestig de macht 
en invloed van de agha's en shaikhs aanzienlijk ingeperkt: veel van hun 
land is hun ontnomen en aan de ra`yats verkocht. De machtigste 
stamhoofden werden ‘uitgenodigd’ zich in Teheran te vestigen, waar 
zij lucratieve posten of althans een royale toelage kregen aangeboden. 
Leden van hun familie bleven echter doorgaans in Koerdistan achter. 
Niet alleen bleven dezen in het bezit van nog steeds grote landerijen, 
bovendien bleven de provinciale autoriteiten zich altijd tot hen wenden 
met zaken die de gewone bevolking betroffen. Aan deze positie van 
tussenpersoon bleven zij macht over de stam en over de ra`yat 
ontlenen. Onder de ra`yats, die een zekere onafhankelijkheid hadden 
verworven, nam de ontevredenheid over de resterende macht van deze 
agha’s toe. Na de val van de sjah kwam het op veel plaatsen tot harde 
botsingen tussen agha’s en ra`yats, vooral waar de agha's probeerden 
hun oude machtsposities opnieuw in te nemen.

Een ander gevolg van de landhervorming was, net als in overig Iran, de 
trek naar de stad. Lang niet alle ra`yats hadden land gekregen: 
sommigen van hen die land hadden gekregen raakten in de schuld en 
moesten het weer verkopen. Ze trokken naar de stad, waar al evenmin 
veel geregeld werk te vinden was. Voor wie niet naar Teheran of de 
oliesteden trok was er weinig anders dan seizoenarbeid in de 
steenbakkerijen, in huizenbouw en wegenaanleg. Industrie is er niet in 
Koerdistan. Niet alleen de armsten trokken overigens naar de steden; 
ook rijken en mensen uit de middengroepen stuurden hun kinderen 
naar de stad om verder te leren en een ambtenarenbestaan op te 
bouwen. 30 à 35% van de Iraanse Koerden woont nu in de stad. Het is 
mijns inziens vooral als gevolg van de urbanisering dat de politieke rol 
van de stammen sterk is afgenomen, en niet door de landhervorming 
op zich. Duidelijk wordt dat gereflecteerd in de ontwikkeling van het 
Koerdische nationalisme 
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Koerdisch nationalisme in Iran

Het Koerdische nationalisme is niet een recent verschijnsel. Precies 
een eeuw geleden, in 1880, viel de Koerdische shaikh `Ubaydullah, die 
vanouds net over de Turkse grens resideerde, met een stammenleger 
Iraans Koerdistan binnen, naar het zich liet aanzien met de bedoeling 
daar een onafhankelijk Koerdisch staatje te stichten. De meeste 
plaatselijke stammen sloten zich bij de shaikh aan. De motieven van de 
leiders — de shaikh zelf en de stamhoofden — en van de gewone 
deelnemers aan deze opstand waren gemengd, naar nationalistische 
sentimenten speelden er in ieder geval een rol in.[6] Meer 
particularistische loyaliteiten (jegens de eigen stam of de eigen shaikh) 
waren echter veel sterker dan Koerdisch patriottisme, en ook in de 20e 
eeuw werden die ‘traditionele’ loyaliteiten maar zeer langzaam, en 
nooit helemaal, naar de achtergrond gedrongen. De ontwikkeling van 
het nationalisme in deze eeuw kan het duidelijkst gevolgd worden aan 
de hand van de drie perioden waarin het zich vrij kon manifesteren 
doordat het centrale gezag wegviel.

De eerste periode begon eigenlijk met de Constitutionele Revolutie 
(1905-1906), maar doordat afwisselend Turkse ( in 1906, 1915 en 
1918) en Russische (in 1909 en 1916) legers noordelijk Koerdistan 
bezetten, ontstond er pas na de Eerste Wereldoorlog een werkelijk 
machtsvacuüm. Dat werd vrijwel onmiddellijk opgevuld door Simko, 
het hoofd van de machtige Shikak-stam. Tijdens de jaren van vreemde 
bezetting had Simko door handig diplomatiek spel en een intelligent 
gebruik van intimidatie en bruut geweld alle potentidle rivalen binnen 
zijn eigen stam overvleugeld, en ook onder naburige stammen aanzien 
verworven. Aan de vele legers die door Koerdistan heen trokken had 
hij een aardig wapen-arsenaal weten te onttrekken. In zijn privé-leger 
bevonden zich Turkse deserteurs, van wie er enkelen door Duitse 
officieren waren opgeleid, en ook Koerdische nationalisten uit andere 
delen van Koerdistan. Simko zelf werd deels door nationalistische 
verlangens gemotiveerd, zoals o.a. blijkt uit diverse brieven en uit het 
feit dat hij een Koerdische krant liet uitgeven. Hij handelde echter 
geheel in de stijl van het traditionele opstandige stamhoofd. Zijn gezag 
was voornamelijk op de uitoefening van fysiek geweld gebaseerd, de 
financiering van zijn activiteiten was hoofdzakelijk uit plundering 
afkomstig. De steden Urmia en Khoy droegen hiervan de zwaarste last. 
De troepen van de provinciale en van de centrale regering die tegen 
hem in het veld werden gestuurd bleken niet tegen hem opgewassen, 
waardoor zijn aanhang verder groeide. Bijna vier jaar heerste hij over 
een groot deel van noordelijk Koerdistan. In 1922 echter was Reza 
Sjah erin geslaagd een modern, gedisciplineerd en goed bewapend 
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leger op te bouwen, dat Simko een vernietigende nederlaag toebracht. 
Simko's aanhang slonk als sneeuw voor de zon. Hijzelf leefde nog 
enkele jaren als balling in Iraq en werd bij zijn terugkeer naar Iran op 
last van de sjah vermoord.[7] Er was geen persoon  of een organisatie 
die zijn rol overnam. Er bleef niets over dan een vaag, onspecifiek 
verlangen naar een Koerdische staat of, waarschijnlijk, alleen maar 
naar de afwezigheid van de Iraanse gendarme

De periode Reza Sjah werd gekenmerkt door culturele onderdrukking: 
Koerdische kleding werd verboden (evenals andere traditionele 
klederdrachten overigens); er werd gepoogd het Koerdisch geheel door 
het Perzisch te doen vervangen. De hardste maatregelen waren tegen 
de stammen gericht, die Reza Sjah als de belangrijkste belemmeringen 
voor de gewenste modernisering zag. Nomaden werden gedwongen tot 
sedentarisering, stamhoofden geëxecuteerd of verbannen, soms werden 
zelfs gehele stammen gedeporteerd, zoals bv. de Koerdische Galbaghi. 
De nagestreefde doelen van detribalisering en integratie van de 
stammen in de overige bevolking werden niet bereikt, maar het beleid 
had wel tal van ongewenste effecten: enorme sterfte onder de veestapel 
en schrikbarende verpaupering van de stammen.[8]

In september 1941 maakte een invasie door Britse en Sovjettroepen 
een plotseling einde aan het bewind van Reza Sjah.Het uiterste 
noorden en het uiterste zuiden van Koerdistan vielen binnen de zones 
die door de Sovjets resp. de Britten werden bezet; het grootste deel van 
Koerdistan viel binnen de ‘neutrale zone’ daartussenin. Tot laat in 
1945 bestond hier vrijwel geen effectief centraal gezag: Iraanse 
militairen en gendarmes waren gedeserteerd, hadden vaak hun wapens 
aan de locale bevolking verkocht. Alle verbannenen keerden terug, de 
stamhoofden herstelden hun traditionele gezag. Enkelen van hen 
breidden, in de stijl van Simko, hun gezag over een uitgestrekt gebied 
uit en regeerden enige tijd als onafhankelijke vorsten. Een enkele 
campagne door het centrale leger bleek echter voldoende om tijdens de 
oorlog nog hun macht te breken, waarna er niets van hun rijkjes 
overbleef.

Belangrijkere ontwikkelingen, en met meer blijvend effect, vonden 
plaats in de stad Mahabad. Sovjetpropaganda, het Azerbaidjaanse 
voorbeeld, en de aanwezigheid van de Sovjetmacht in de omgeving 
speelden daarbij een zekere rol, die echter vaak overdreven is 
voorgesteld. Leden van de middengroepen — handelaars, 
ambachtslieden, ambtenaren — richtten daar in 1943 een 
nationalistisch Koerdisch genootschap op, de Komela-î Jiyanewe-î 
Kurd (Genootschap voor een Koerdische Renaissance). Na enige tijd 
sloot de zeer invloedrijke maar autoritaire religieuze leider Qazi 
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Muhammad zich bij de Komela aan en drukte er spoedig een sterk 
persoonlijk stempel op. In 1945 vormde hij de Komela om tot een 
nieuwe organisatie waarin naast de stedelijke middengroepen ook 
stedelijke notabelen, shaikhs en veel stamhoofden uit een wijde 
omgeving waren vertegenwoordigd (maar ook enkele uit Iraq gekomen 
radicale intellectuelen): de Democratische Partij van Koerdistan. De 
DPK was duidelijk bedoeld als pendant van de in Tabriz opgerichte 
Democratische Partij van Azerbaidjan. Anders dan deze was het 
overigens geen socialistische partij; het partijprogramma was zuiver 
nationalistisch. In de enige passage die naar sociale verhoudingen 
verwijst stelt het program dat landheer en ra`yat voor de wet gelijk 
dienen te zijn; maar daar voegt het onmiddellijk (ter geruststelling?) 
aan toe dat beider voortbestaan verzekerd moet zijn (zie Appendix I). 

Toen in december 1945 de Azerbaidjaanse democraten een eigen 
republiek uitriepen volgden de Koerden binnen korte tijd. Er werd een 
regering gevormd (bestaande uit stedelijke notabelen) en een soort 
parlement. Een leger was er al: het bestond niet alleen uit tribale 
troepen, gecommandeerd door enkele machtige stamhoofden, maar 
omvatte ook enkele duizenden geoefende krijgers die kort tevoren met 
de toen al bekende nationalist en opstandeling Mulla Mustafa Barzani 
uit Iraq waren gekomen. Tot president van de republiek werd Qazi 
Muhammad gekozen. In het jaar van haar bestaan veranderde de 
republiek weinig of niets aan de bestuurlijke en economische 
organisatie van haar gebied. De belangrijkste veranderingen lagen op 
het gebied van de ‘koerdificering’: de Iraanse gendarmerie werd door 
een Koerdische gendarmerie vervangen; schoolonderwijs werd in het 
Koerdisch gegeven. Voor het eerst werd ook een school voor meisjes 
geopend. Er werden schoolboeken, een krant en enkele literaire 
tijdschriften in het Koerdisch uitgegeven.

De republiek, eerst als onafhankelijk uitgeroepen, voerde spoedig 
onderhandelingen met de regering in Teheran over een vorm van 
autonomie binnen Iraans staatsverband. Deze liepen echter vast. 
Bovendien werd de republiek door interne problemen geteisterd. Er 
waren de gebruikelijke stammentegenstellingen, en er was groeiend 
verzet van stamhoofden tegen Qazi Muhammad en de DPK. Zij 
wantrouwden de eerste wegens zijn goede relaties met de Sovjets (die 
overigens medio 1946 Iran verlieten) en weigerden zich te 
onderwerpen aan het gezag van een politieke partij als de DPK. 
Ondanks het betrekkelijk conservatieve karakter van de DPK vormde 
deze immers door haar bestaan alleen al een bedreiging voor de 
traditionele leidende positie van de aghals. Minstens één van de agha's 
(`Amr Agha van de Shikak) stond in het geheim in contact met 
Teheran; anderen stonden via Iraq onder Britse invloed. 
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De centrale regering verhardde haar standpunt in de onderhandelingen 
en bezette, gebruik makend van de interne verdeeldheid, delen van het 
territorium van de republiek. In december 1946 werd, in een kort 
offensief (gecoördineerd met dat tegen Azerbaidjan) Mahabad 
ingenomen. De republiek stortte ineen. Barzani en zijn mannen weken 
uit naar Iraq en vandaar (via Turkije en nogmaals Iran) naar de 
Sovjetunie. Qazi Muhammad en twee andere leiders (een broer en een 
neef van hem) werden opgehangen.[9] De DPK echter viel niet uiteen, 
zij zette haar activiteiten ondergronds voort. Regelmatig herhaalde 
arrestatiegolven decimeerden de partij. Veel van de kaderleden die aan 
arrestatie ontkwamen vluchtten naar het buitenland en leefden 
langdurig in ballingschap – de meesten in Iraq, enkelen in andere 
Arabische en Oosteuropese landen. Desondanks behield de partij een 
basis in Iraans Koerdistan zelf. Een kortstondige periode van 
gewapend verzet door jonge radicale partijleden (1967-68) liep militair 
op een volslagen mislukking uit maar had een blijvend 
propagandistisch succes. In 1979 trad de DPK-I (zo genoemd ter 
onderscheiding van de gelijknamige partij DPK in Iraq) weer in het 
volle licht als de sterkste politieke organisatie in Iraans Koerdistan en 
misschien wel geheel Iran.[10] 
 

Iraans Koerdistan in 1979

Na de val van Teheran op 11 februari 1979 bleef in Koerdistan geen 
effectief centraal gezag over. Veel militairen en gendarmes 
deserteerden en verkochten hun wapens aan de plaatselijke bevolking. 
Politie- en gendarmerieposten werden door de bevolking bezet. De 
militairen die overbleven trokken zich terug op de militaire bases bij de 
steden en stadjes. In Mahabad droegen de militairen het beheer van de 
basis zelfs over aan de civiele revolutionaire raad die in de stad was 
gevormd. Eigenlijk veranderde er verder verbazend weinig: enkele 
hoge ambtenaren werden vervangen, verder bleven alle diensten, 
behalve de geheime dienst SAVAK, op dezelfde wijze functioneren. 
Alle ambtenarensalarissen werden normaal en zonder onderbreking 
vanuit Teheran overgemaakt, zoals ze ook tijdens de massale stakingen 
van het vorige jaar doorbetaald waren. Dat zou het hele jaar zo blijven. 
Het werk op het land ging ook gewoon door; de oogsten zouden zelfs 
beter dan gemiddeld worden. Alleen de economische situatie van de 
arme stadbevolking, die geen vaste broodwinning had, verslechterde 
snel. Net als elders in Iran lagen huizenbouw, wegenaanleg en 
dergelijke activiteiten het gehele jaar vrijwel stil en viel er voor deze 
bevolkingsgroep, die minstens tien procent van de bevolking uitmaakt, 
niets te verdienen. Zij vormt nu een van de meest onvoorspelbare en 
onberekenbare politieke factoren in Koerdistan, ontvankelijk als ze is 
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voor alle vormen van radicalisme.

Na de ineenstorting van het sjah-regime heerste althans op één punt 
een verbluffende unanimiteit onder de (soennitische) Koerden: ze 
eisten zelfbestuur, en waren vastberaden van deze gelegenheid gebruik 
te maken om die te verwerven, desnoods zouden ze ervoor vechten. 
Eind februari stelden 500 afgevaardigden uit heel Iraans Koerdistan, 
behorend tot verschillende lagen van de bevolking, een aantal 
gemeenschappelijke eisen op die aan de voorlopige revolutionaire 
regering werden voorgelegd (Appendix III). Er werd autonomie geëist, 
maar over de preciese inhoud van dat begrip bleef veel onduidelijkheid 
bestaan. De laatste twee eisen geven een aanwijzing dat er klasse- en 
andere tegenstellingen tussen de Koerden bestonden die men niet 
omwille van de ‘nationale eenheid’ onder de tafel wenste te schuiven. 
Die tegenstellingen zouden zich in de loop van het jaar aanzienlijk 
verscherpen. In februari waren de verschillende groeperingen in 
Koerdistan nog vrij amorf. Zij hadden wel een aanhang, maar die was 
nog zeer fluïde en ongeorganiseerd. Het hieronder gegeven overzicht 
betreft de krachtenverhoudingen zoals ze medio 1979 waren 
uitgekristalliseerd.

De sterkste organisatie in Iraans Koerdistan is zonder enige twijfel de 
DPK-I. Vooral in het gebied dat vroeger tot de republiek van Mahabad 
had behoord geniet zij een grote populariteit. Tijdens de revolutie had 
de DPK-I slechts een rudimentair kader. Eind 1978 keerden politieke 
gevangenen en ballingen terug naar Koerdistan en begonnen energiek 
aan de reorganisatie van de partij. Kort na de val van Teheran droegen 
de militairen op de basis van Mahabad (waar veel Koerdische 
officieren gelegerd waren) deze over aan de revolutionaire raad van 
Mahabad, waarin de DPK-I sterk vertegenwoordigd was. De partij 
kreeg daarmee de beschikking over een aanzienlijk wapenarsenaal. Zij 
bouwde een sterke organisatie van peshmergas (guerillastrijders) op, 
aan wie ze militaire en politieke scholing gaf. Een deel van deze 
peshmergas vormt een staande politiemacht annex leger; de meesten 
worden echter alleen gemobiliseerd wanneer dat nodig is. Veel van de 
laatsten fungeren tevens als contactpersoon van de partij in hun dorp.

De DPK-I heeft een tamelijk progressief partijprogramma, dat werd 
aangenomen op haar derde congres in 1973, waar de linkervleugel van 
de partij de overhand kreeg (zie Appendix II). De partijleiding 
probeerde in 1979 dit program in de praktijk te brengen, maar op een 
aantal punten (bv. art. 23) werden concessies gedaan aan de 
conservatieven omdat het partijbestuur wilde voorkomen dat de 
stammen zich, net als in 1946, tegen de partij zouden keren. Dat laatste 
hebben een aantal stammen inmiddels overigens toch gedaan. De 

file:///P|/Igitur%20Archief/acquisitie/actie%20websites/bruinessen/bruinessen_80_iranskoerdenendeislamitische.htm (11 van 24)15-3-2007 15:12:05



Irans Koerden en de islamitische revolutie

 

snelheid waarmee nieuwe partijafdelingen werden opgericht had 
verder tot gevolg dat op sommige plaatsen ‘feodale’ elementen zich in 
bestuursfuncties wisten te werken. Op langere duur lijkt een botsing 
tussen deze rechtervleugel en de linkervleugel van de partij, vooral de 
vele sympathisanten met de Tudeh-partij (Irans communistische 
partij), onvermijdelijk. De meeste kaders en aanhangers van de partij 
behoren overigens tot de (stedelijke en rurale) middengroepen en zijn 
gematigd progressief maar in de eerste plaats nationalistisch.

Een radicalere organisatie, kleiner en minder goed bewapend, maar 
met grote aanhang onder arme boeren is de Revolutionaire Organisatie 
van Zwoegers (zahmatkeshan) van Koerdistan, kortweg Komela (‘de 
Organisatie’) genoemd. De Komela is ontstaan uit een ondergrondse 
organisatie die in de laatste Pahlavi-jaren in de streek rond Bane en 
Meriwan actief was. Deze bestond uit jonge intellectuelen 
(onderwijzers, ingenieurs) die o.a. verzet van niet-tribale boeren tegen 
de landheren organiseerden en die uitvoering van de landhervorming 
afdwongen waar die tot dan toe slechts op papier had bestaan. Na de 
revolutie ontstonden hieruit boerenbonden die zich verzetten tegen 
pogingen van de landheren hun vroegere land opnieuw in bezit te 
nemen.[11] Rond diezelfde tijd, in de laatste maanden van 1978 and 
begin 1979,  ontstonden in de meeste steden van Koerdistan 
verenigingen van linksradicale signatuur, die voornamelijk uit 
studenten en jonge intellectuelen bestonden. In april sloten deze 
plaatselijke groepen zich tot een federatie aaneen, die aansluiting zocht 
bij de boerenbonden en zo de tegenwoordige Komela vormde. De 
Komela heeft nog geen schriftelijk vastgelegd program. Haar 
mondelinge uitspraken en geschriften onderscheiden zich van die van 
de DPK-I door een radicaler taalgebruik, een sterker benadrukken van 
de antifeodale strijd en een duidelijk afwijzende houding tegenover de 
Sovjetunie.

Tussen de Komela en de DPK-I bestaat een levendige rivaliteit. 
Daardoor blijft een doorslaggevende rol weggelegd voor de geestelijke 
Ezzeddin Hosseini, die een tussenpositie inneemt en bovendien een 
grote persoonlijke aanhang heeft. Hosseini, de imam jom`a 
(gebedsleider van de vrijdagsmoskee) van Mahabad, wordt als zeer 
progressief en integer beschouwd. Hij zegt een synthese van Islam (als 
zedelijk systeem) en socialisme (als vorm van economische 
ogranisatie) na te streven — in het kader van een autonoom 
Koerdistan, want hij is in de eerste plaats Koerdisch nationalist. In 
februari werd hij door brede lagen van de bevolking als enige 
woordvoerder namens de Koerden aangewezen. Hoewel de DPK-I 
heeft getracht deze vertegenwoordigende rol over te nemen is zij daar 
nooit geheel in geslaagd. Hosseini, de DPK-I en de Komela genieten 
samen de steun van de overgrote meerderheid van de soennitische 
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Koerden. Koerdistan is daarmee het enige deel van Iran waar relatief 
‘linkse’ groeperingen een meerderheid achter zich hebben.

Buiten Koerdistan cultiveert de DPK-I relaties met de (islamitisch-
socialistische) Modjahedin van het Volk, terwijl de Komela 
betrekkingen onderhoudt met niet-religieuze, linksradicale 
organisaties, waaronder de Fedayin van het Volk (die ook in 
Koerdistan een aantal kleine afdelingen hebben). De genoemde 
Koerdische organisaties voeren vanaf november 1979 gezamenlijk 
onderhandelingen met de regering. Tegenover hen staan echter niet 
alleen de verschillende sectoren van het centraal gezag, maar ook 
diverse conservatieve en reactionaire locale krachten: Koerdische 
‘feodale’ elementen, bepaalde stammen, conservatieve Koerdische 
geestelijkheid en de Qiyada Muwaqqata. Verder treden ook de 
revolutionaire comité's van nabije sjiitische steden (vooral 
Kermanshah en Urmia), die over een aanzienlijke gewapende macht 
beschikken, nu en dan tegen de Koerdische nationalisten in het veld. 
Al deze tegenstanders vormen geen monolitisch blok; zij gaan echter 
wel voortdurend ad hoc-coalities met elkaar aan. Onder de 
conservatieve geestelijkheid verdient Ahzad Muftizade, een theoloog 
uit Sanandaj, aparte vermelding. Hij leek eerst tot het nationalistische 
blok te behoren maar werd daar al vroeg uit losgeweekt door 
vertegenwoordigers van Qom (m.n. Ayatollah Beheshti), en is door 
dezen sindsdien diverse malen naar voren geschoven als acceptabele 
gesprekspartner en woordvoerder voor de Koerden. Muftizade steunt 
de islamitische republiek onvoorwaardelijk en eist géén autonomie. Hij 
durfde zich al vroeg in bedekte termen tegen de sjah te uiten, en geniet 
mede daardoor grote populariteit onder de traditionele middenstand en 
het ‘lompen-proletariaat’ van Sanandaj. Zijn aanhang ter plaatse was in 
augustus groter dan die van de Komela en de DPK-I. Het harde 
optreden van het centrale gezag schijnt daar inmiddels veel aan 
veranderd te hebben. Komela en de DPK-I wonnen aan invloed maar 
Muftizade's rol is zeker nog niet uitgespeeld.

De belangrijkste klasseconflicten die op het ogenblik spelen zijn die 
tussen agha's en ra`yats. Veel vroegere landheren (maar niet alle, 
overigens) hebben geprobeerd de landhervorming ongedaan te maken, 
en de ra`yats van hun verworven land te verjagen. Anderen eisten na 
de oogst met geweld hun traditionele oogstaandeel van de boeren. De 
machtsverhoudingen zijn echter veranderd. Veel ra`yats hebben in de 
revolutie wapens kunnen verwerven, en op een aantal plaatsen bestaan 
militante boerenbonden, die de strijd met de landheren zijn aangegaan. 
Ook de DPK-I heeft op een aantal plaatsen verhinderd dat agha's zich 
een deel van de oogst van ra`yats toeëigenen. Bovendien zijn de privé-
legertjes van de agha's nog maar een fractie van wat ze eens waren. In 
plaats daarvan kregen ze echter nu en dan steun van pasdaran en/of de 
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Qiyada Muwaqqata. Niet alleen de ra`yats durven zich openlijk tegen 
de agha's te keren, ook binnen de stammen is het gezag van de agha's 
begonnen te eroderen, zij het dat dit een zeer langzaam verlopend 
proces is. De houding van veel stammen is mede daardoor nogal 
ambivalent: enerzijds wensen de stammen autonomie, maar anderzijds 
lijken de nationalistische organisaties Komela en DPK-I een ernstigere 
bedreiging voor de stamtradities, de eenheid van de stam, en de macht 
van het stamhoofd dan de centrale autoriteiten.

Een groepering die er toe bijgedragen heeft een wig te drijven tussen 
de ‘linkse’ DPK-I en Komela en meer behoudende stammen is de 
Qiyada Muwaqqata (‘Het Voorlopig Leiderschap’, nl. van de 
Democratische Partij van Iraaks Koerdistan). Deze groepering 
vertegenwoordigt de meest conservatieve elementen onder de Iraakse 
Koerden die sinds Barzani's nederlaag als vluchteling in Iran 
verblijven. Zij is gegroepeerd rond de familie Barzani, en heeft invloed 
in het tribale milieu, zowel in Iraq als in Turkije en Iran.[12] Onder 
progressieve Iraanse Koerden bestaat vanaf de oprichting in 1976 grote 
weerstand tegen deze groepering, o.m. omdat zij met de CIA, de 
SAVAK (toen die nog officieel bestond) en de Turkse M.I.T. zou 
samenwerken, waarvoor inderdaad wel aanwijzingen bestaan. Hun eis 
dat de overheid de leiders van de Qiyada Muwaqqata zou uitwijzen 
(zie Appendix III, eis 8) werd niet gehonoreerd, integendeel: enkele 
honderden leden ervan werden door de centrale autoriteiten bewapend. 
Zij hebben zich sindsdien diverse malen gewapenderhand tegen de 
DPK-Iran en (vooral) de Komela gekeerd, zij aan zij met nu eens de 
privé-legertjes van ‘feodale’ heren, dan weer met eenheden van 
revolutionaire gardisten, pasdaran.

De aard van het Koerdische nationalisme heeft zich in de loop van 
deze eeuw ingrijpend gewijzigd, zoals in het bovenstaande is 
geprobeerd duidelijk te maken. Aanvankelijk stonden de 
nationalistische bewegingen onder controle van de ‘traditionele’ 
leiders (agha's, shaikhs); in een latere fase streden stedelijke elite 
(georganiseerd in een partij) en de traditionele autoriteiten om het 
leiderschap. Nu lijkt het stadium bereikt waarin de agha's en shaikhs 
nationalisme niet langer als legitimering en steunpilaar van hun positie 
kunnen gebruiken. Ze verliezen het laatste beetje gezag binnen de 
nationalistische beweging en beginnen zich ertegen te keren. Strijd 
voor nationale rechten en strijd van de arme boeren tegen economische 
uithuiting en politieke onderdrukking zijn nauw met elkaar verbonden 
geraakt
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----------------------------------------------------------------------

Appendix I:  Doelstellingen van de DPK (Iran) in 1945: 

De volgende acht eisen werden geformuleerd op de 
oprichtingsvergadering, op 16 augustus 1945:

1. Het Koerdische volk dient in Iran autonoom en vrij te zijn in het 
regelen van bestuurlijke zaken die hun eigen woongebied betreffen; het 
dient binnen de grenzen van de staat Iran zelfbestuur te verkrijgen.

2. Het dient in de eigen Koerdische taal onderwijs te kunnen volgen, 
en ook bij overheidsdiensten dient deze zelfde Koerdische taal gebruikt 
te worden.

3. Er dient terstond een provinciale raad te worden gekozen, in 
overeenstemming met de grondwet. Deze raad moet op alle sociale 
zaken en staatsaangelegenheden toezicht en controle uitoefenen.

4. Ambtenaren in overheidsdienst moeten beslist uit de bevolking van 
de streek worden gerecruteerd.

5. Er moet één en dezelfde wet worden gehanteerd die geldt voor de 
ra`yats zowel als voor de (land)heren; beider toekomst dient te worden 
gegarandeerd.

6. De DPK zal zich in het bijzonder inspannen om eenheid en perfecte 
broederschap tot stand te brengen met het Azerbayjaanse volk, en met 
de andere ethnische groepen die in Azerbaidjan leven, dwz. Assyriërs, 
Armeniërs, enz.

7. De DPK zal strijden voor de economische welvaart en het 
geestelijke welzijn van het Koerdische volk, door het in exploitatie 
brengen van de natuurlijke rijkdommen van Koerdistan, door het 
ontwikkelen van landbouw en handel en door het verbreiden van 
cultuur en van gezondheidszorg.

8. Wij wensen dat de volkeren die binnen Iran leven in vrijheid kunnen 
streven naar geluk en vooruitgang voor hun eigen vaderland.

LEVE AUTONOOM DEMOCRATISCH KOERDISTAN!

[Vertaald naar de eerste versie, die op de oprichtingsdag zelf is 
opgesteld en door ruim honderd aanwezigen ondertekend. Het 
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originele document bestaat nog steeds en werd mij door de huidige 
bezitter, een lid van het Centraal Comité van de DPK, getoond. 
Roosevelt en Eagleton geven op kleine details afwijkende vertalingen, 
die waarschijnlijk op latere versies zijn gebaseerd.]

 
-----------------------------------------------

Appendix II:  Enkele punten uit het partijprogramma van de DPK 
(Iran) dat op haar derde congres (september 1973) werd 
aangenomen.

 
Algemene doelstellingen:

1. De Democratische Partij van Koerdistan vormt de voorhoede van 
het Koerdische volk in Iraans Koerdistan. Zij aan zij met de 
progressieve krachten van alle volkeren van Iran strijdt zij tegen het 
imperialisme, tegen het reactionaire monarchistische regime en voor de 
bevrijding van geheel Iran evenals voor het recht van het Koerdische 
volk op zelfbeschikking.

2. De DPK steunt vrede en vriendschap tussen de volkeren en geeft 
uiting aan haar solidariteit met de bevrijdingsstrijd die de volkeren van 
alle landen voeren tegen het wereldimperialisme.

3. Het langetermijndoel van de DPK is het vestigen van een 
socialistische samenleving met gelijke rechten voor ieder.

4. Kort samengevat komt de strategie van de DPK neer op het 
verzekeren van autonomie van Iraans Koerdistan in het kader van een 
democratisch Iran.

5. De autonome regering van Koerdistan zal gezag hebben over het 
gehele territorium van Iraans Koerdistan. De grenzen van Iraans 
Kderdistan zullen worden vastgesteld in overeenstemming met de 
historische, geografische en economische omstandigheden, en op een 
wijze die overeenkomt met de wil van de overgrote meerderheid van 
de bevolking van dit gebied. 
 

Staatszaken

6. Alle taken die te maken hebben met de buitenlandse politiek, de 
nationale defensie en economische langetermijnplanning voor Iran in 
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zijn geheel zijn het prerogatief van de (centrale) regering van Teheran. 
Afgezien van deze taken komt het voorrecht van gezagsuitoefening in 
Koerdistan toe aan de nationale autonome regering van Koerdistan. 
Vertegenwoordigers van de nationale autonome regering van 
Koerdistan nemen deel in het beleid van de centrale regering.

7. Het volk is de bron van alle gezag in de nationale autonome regering 
van Koerdistan. Het zal dit gezag uitoefenen via zijn afgevaardigden in 
de Nationale Vergadering van Iraans Koerdistan.

[….]

10. Politie en gendarme zullen worden ontmanteld en vervangen door 
'peshmerga' (Koerdische guerilla) strijdkrachten. Het reactionaire 
keizerlijke leger zal worden vervangen door een volksleger dat zal 
worden gevormd ter verdediging van het vaderland en ter bewaking 
van de verworvenheden van het volk.

11. Het Koerdisch zal de officiële taal van de nationale autonome 
regering van Koerdistan zijn. Het onderwijs op alle niveaus zal in het 
Koerdisch worden gegeven; ook in de overheidsdiensten zal dit de 
voorkeurstaal zijn. Het Perzisch zal eveneens als officiële taal worden 
beschouwd bij de nationale autonome regering van Koerdistan; het zal 
vanaf het vierde leerjaar van het lager onderwijs tegelijk met het 
Koerdisch worden onderwezen.

12. De nationale minderheden die in Koerdistan leven zullen dezelfde 
rechten hebben als hun Koerdische medeburgers 

[....]

14. Religie en staat moeten gescheiden zijn. Aan alle religies zal 
vrijheid gegarandeerd zijn, evenals gelijkheid voor de wet voor de 
aanhangers van de verschillende religies en sectes. Discriminatie op 
grond van ras of religie zal bij de wet verboden zijn.

15. Mannen en vrouwen zullen gelijke rechten hebben en voor gelijke 
arbeid gelijk loon ontvangen.

[….]

Economisch beleid:

17. De nationale autonome regering van Koerdistan zal via de publieke 
sector van de economie het belangrijkste terrein van economische 
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ontwikkeling van het land een geavanceerde industrie in het leven 
roepen en de nationale ambachten die nog bestaan beschermen. De 
coöperatieve en particuliere sectoren zullen naast de publieke sector 
deel mogen nemen aan de industrialisering.

18. Alle ondergrondse rijkdommen, evenals alle water, bossen en 
weidegronden zijn het eigendom van het volk in zijn geheel; het is de 
taak van de staat deze in het belang van de massa der bevolking te 
exploiteren.

[….]

23. De grond is eigendom van degenen die haar bewerken. Land in het 
bezit van vijanden van het volk zal kosteloos worden verdeeld onder 
de boeren die niets bezitten. De boeren zullen stoppen met de 
afbetalingen die zij in het verleden verrichtten ter vergoeding van het 
land dat ze (bij de landhervorming) hebben ontvangen.

[….]

Buitenlands beleid:

34. De democratische regering van Iran zal steun en hulp verlenen aan 
de strijd die wordt gevoerd door alle onderdrukte volkeren, in het 
bijzonder die in het Midden-Oosten. Zij zal politiek asiel garanderen 
aan patriotten van andere naties. De nationale autonome regering van 
Koerdistan zal de Koerdische broeders uit de andere delen van 
Koerdistan met alle middelen bijstaan en aan iedere Koerdische patriot 
asiel verlenen.

 
[Vertaald naar: Programme et réglement intérieur du Parti 
Démocratique du Kurdistan d'Iran. Approuvé par le troisième congrès 
du parti (septembre 1973). In 1979 werd op grote schaal een hiermee 
inhoudelijk identieke Koerdische versie van het partijprogram 
verspreid.]

 

 
---------------------------------------------------------------

Appendix III:  Koerdische verlangens in 1979

Eisen voorgelegd aan de eerste afvaardiging van de voorlopige 
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revolutionaire regering die Koerdistan bezocht, tijdens een ontmoeting 
met vertegenwoordigers van de verschillende Koerdische 
groeperingen, Mahabad, ca. 25 feburari 1979.

1. Het Koerdische volk zal, net als de andere volkeren van Iran, zijn 
volledige steun aan de revolutie geven, en is voornemens een leidende 
rol te spelen in het opbouwen van een welvarend en democratisch Iran.

2. Het Koerdische volk eist, evenals de andere volkeren van Iran, een 
onmiddellijke beëindiging van alle vormen van nationale 
onderdrukking, en eist zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren die 
deel uitmaken van de staat, binnen de context van een federaal Iran. 
Wij ontkennen ten sterkste alle beschuldigingen van separatistische 
neigingen, en verzoeken de regering-Bazargan om onmiddellijke 
beantwoording van onze eisen.

3. Wij geloven dat de onderdrukte massa's van Iran een 
doorslaggevende rol hebben gespeeld in de revolutie. Het is daarom 
het vanzelfsprekende en onmiskenbare recht van de arbeiders, boeren 
en andere onderdrukte klassen, deel te hebben aan de revolutionaire 
regering.

4. Iraans Kderdistan is ondanks zijn enorme natuurlijke rijkdommen 
nog steeds een van de meest achtergebleven gebieden van Iran. Het 
afschaffen van alle vormen van economische onderdrukking is een van 
onze fundamentele eisen.

5. Alle militaire bases en installaties in Kderdistan moeten door 
revolutionaire raden worden beheerd. Daartoe dient een 
germenschappelijk comite voor militaire zaken te worden opgezet dat 
is samengesteld uit revolutionaire en patriottische militairen en 
vertegenwoordigers van de revolutionaire raden.

6. De misdadige officieren die het leger opdracht gaven te schieten en 
oorzaak zijn van het sneuvelen van de zonen der arbeidende massa's 
moeten voor militaire tribunalen worden berecht. Vervolgens dient een 
zuivering te worden uitgevoerd om de transformatie van het leger van 
reactionaire macht in een volksleger mogelijk te maken. 

7. Alle in deze vergadering aanwezigen, die verschillende steden in 
Iraans Koerdistan vertegenwoordigen, geven te kennen dat Ayatollah 
(sic!) Ezzeddin Hosseini de enige leider van het Koerdische volk is en 
namens hen met de centrale regering zal onderhandelen. Zij wensen er 
ook op te wijzen dat de Voorlopige Regering en andere leiders van de 
Iraanse Revolutie niet moeten onderhandelen met Koerdische 
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reactionairen.

8. Aangezien de zgn. Qiyada Muwaqqata, de groep van aanhangers 
van Mulla Mustafa Barzani, agenten van de Amerikaanse CIA, de 
Iraanse SAVAK en de Turkse MIT zijn en niet de wensen van het 
Koerdische volk vertegenwoordigen, eisen wij van de revolutionaire 
regering dat zij alle contacten met genoemde groep verbreekt, en al 
haar verraderlijke leiders uit Iran uitwijst, maar er tegelijkertijd zorg 
voor draagt dat de families van de vluchtelingen daar niet onder lijden.

 
[Bij tal van gelegenheden werden deze eisen in de een of andere vorm 
herhaald. Het punt van autonomie is in latere versies verder uitgewerkt 
en volkssoevereiniteit kreeg meer nadruk. Expliciete vermelding van 
de Qiyada Muwaqqata verdween: een concessie aan enkele grote 
stammen onder wie de Barzani-familie nog veel invloed heeft.]

 

------------------------------------------------------------

Appendix IV:  Regeringsvoorstel betreffende autonomie 
 

Samenvatting van het autonomie-voorstel door de regering aan de 
ethnische minderheden voorgelegd, medio december 1979. 

Dit voorstel spreekt over ‘zelfbesturende gebieden’, met als hoogste 
gezag een regionale raad  
(voor de volledige tekst zie Le Monde, 18-12-1979).

 
1. Defensie, buitenlandse zaken, monetair beleid en economische 
planning, grote industriële ondernemingen, telecommunicatie, 
spoorwegen en hoofdverkeerswegen blijven onder het directe gezag 
van de centrale regering; de overige zaken die de bevolking van het 
gebied betreffen vallen onder de competentie van de regionale raad.

2. Hoge functionarissen (bv. gouverneur, hoofd van politie en van 
gendarmerie in het gebied) worden door de centrale regering benoemd, 
op voorstel van de regionale raad. Lagere functionarissen (op stadsen 
dorpsniveau) worden door de laatste benoemd.

3. De rechtspraak zal autonoom zijn maar onder controle van de Hoge 
Raad in Teheran blijven staan.
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4. De handhaving van orde en veiligheid ressorteert onder het 
regionaal gezag.

5. De wetgeving m.b.t. regionale religie, tradities etc. ressorteert onder 
de regionale raad.

6. De religie van de meerderheid van de bevolking van het gebied 
wordt als de officiële religie erkend.

7. Het regionale budget wordt gefinancierd uit subsidies van centrale 
regering en ter plaatse direct geheven belastingen.

8. De centrale regering zal de onderontwikkelde autonome gebieden 
een naar verhouding hogere toelage geven.

9. De regionale raden moeten de democratische vrijheden die ook in de 
grondwet zijn vastgelegd garanderen.

10.Alle minderheidstalen kunnen vrij worden onderwezen, Koerdisch, 
Baloetsjisch en Azeri zelfs op gelijke voet met het Perzisch, dat 
overigens de officiële en gemeenschappelijke taal blijft.

11 .Voor locaal gebruik kunnen ook officiële instanties van de locale 
talen gebruik maken.

12. Ieder autonoom gebied zal een instelling voor hoger onderwijs 
krijgen.

13. Ieder autonoom gebied krijgt een eigen radio- en televiezender die 
enkele uren per dag in de locale talen zal uitzenden.

14. Tot militaire en politie-academies zal een evenredig aantal 
candidaten uit de autonome gebieden worden toegelaten.

 

[Dit voorstel werd door de Koerden, na enige aarzeling, in eerste 
instantie afgewezen omdat het niet voldoende aan hun eisen tegemoet 
kwam. Anderzijds gaat dit voorstel veel centralistisch denkende 
machthebbers in Teheran en Qom te ver.]

 

--------------------------------------

file:///P|/Igitur%20Archief/acquisitie/actie%20websites/bruinessen/bruinessen_80_iranskoerdenendeislamitische.htm (21 van 24)15-3-2007 15:12:05



Irans Koerden en de islamitische revolutie

Literatuur:

Arfa, Hassan. 1964. Under five shahs. London: John Murray

— 1966. The Kurds: an historical and political study. London: 
Oxford University Press.

Bruinessen, Martin van. 1978. Agha, shaikh and state: on the 
social and political organization of Kurdistan. Proefschrift, 
Rijksuniversiteit Utrecht. [Herziene editie: Agha, Shaikh and 
state: the social and political structures of Kurdistan. London: 
Zed Books, 1992.]

— 1983. “Kurdish tribes and the state in Iran: the case of Simko's 
revolt”,  in: Richard Tapper (ed.), The Conflict of Tribe and State 
in Iran and Afghanistan. London: Croom Helm, pp. 364-400.

Eagleton, William. 1963. The Kurdish republic of 1946. London: 
Oxford University Press.

Galletti, Mirella. 1978. “Sviluppi del problema curdo negli anni 
1976-1978”, Oriente Moderno 58, 463-74.

Ghassemlou, Abdul Rahman. 1965. Kurdistan and the Kurds. 
Prague: Czechoslowak Academy of Sciences / London: Collet’s..

— "Le Kurdistan d’Iran" in: Gérard Chaliand (ed.): Les Kurdes et 
le Kurdistan. Paris: Maspéro.

Hisamî, Kerîm. 1971. Kerwanêk le •ehîdan-î Kurdistan-î Îran 
[Een stoet van martelaren voor Irans Koerdistan]. Geen 
plaatsaanduiding. 

Joseph, John. 1961. The Nestorians and their Muslim 
Neighbours. Princeton University Press.

Jwaideh, Wadie. 1960. "The Kurdish nationalist movement: its 
origins and development". Ph.D. thesis, Syracuse University.

Kurdistan Democratic Party-Iran. 1973a. Documents of the Third 
Congress of Kurdistan Democratic Party-Iran. Geen 
plaatsaanduiding.

—. 1973b. Programme et réglement intérieur du Parti 
Démocratique du Kurdistan d'Iran. Approuvé par le troisième 
congrès du parti. Geen plaatsaanduiding.

Kutschera, Chris. 1979. Le mouvement national Kurde. Paris: 
Flammarion.

Lambton, Ann K.S. 1969 [1953]. Landlord and peasant in 

file:///P|/Igitur%20Archief/acquisitie/actie%20websites/bruinessen/bruinessen_80_iranskoerdenendeislamitische.htm (22 van 24)15-3-2007 15:12:05



Irans Koerden en de islamitische revolutie

Persia. London: Oxford University Press.

 Roosevelt, Archie. 1947. “The Kurdish republic of Mahabad”, 
The Middle East Journal 1, 247-269.

Rudolph, Wolfgang. 1967. “Grundzüge sozialer Organization bei 
den westiranischen Kurden”, Sociologus 17, 19-39.

Salzman, Philip C. 1971. “National integration of the tribes in 
modern Iran", The Middle East Journal 25, 325-36.

 

 

  

Notes

[1] Na de nederlaag van de Koerdische opstand in Irak in maart 1975 
vluchtten tienduizenden Iraakse Koerden naar Iran, dat hun opstand had 
ondersteund tot het moment dat de sjah een voordelige overeenkomst met 
Saddam Hussein kon sluiten. De belangrijkste leider van de opstand, Mulla 
Mustafa Barzani, nam definitief afscheid van de politiek en de 
Democratische Partij van Koerdistan in Irak (DPK) werd ontbonden. 
Barzani’s zonen Idris en Mas`ud richtten later dat jaar samen met enkele 
getrouwen een nieuwe partij op, die zich het ‘Voorlopige Commando 
(Qiyada Muwaqqata) van de Democratische Partij van Koerdistan’ noemde 
en zich jaren later weer gewoon tot DPK zou omdopen. De Qiyada 
Muwaqqata genoot de stilzwijgende steun van het sjah-regime en slaagde er 
na de revolutie in goede betrekkingen aan te gaan met het nieuwe bewind.

[2] Dit percentage is gebaseerd op de volkstelling van 1956, waarbij naar de 
moedertaal werd gevraagd. Het dialect van een aantal zuidelijke Koerdische 
stammen werd echter niet als Koerdisch maar als Lori geclassificeerd, en 
deze stammen werden daarom niet als Koerd meegeteld.

[3] Voor meer gegevens over deze groep zie: van Bruinessen 1978: 215-20. 

[4] Landeigendom en verschillende vormen van deelbouw zoals die vóór de 
landhervorming bestonden worden uitvoeriger besproken in Ghassemlou 
1965: 118-73. Ook in Lambtons studie over het Iraanse platteland zijn 
verspreide gegevens over Koerdistan te vinden  (Lambton 1953: 259-336).

[5] De rol van de shaikhs in de Koerdische samenleving wordt uitvoerig 
behandeld in mijn proefschrift (van Bruinessen 1978: 249-352).
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[6] Over de persoon en activiteiten van  `Ubaydullah is veel interessants te 
vinden in Joseph 1961, passim. Zie ook Jwaideh 1960: 212-89.

[7] Een uitvoerige case study over Simko's opstand van mijn hand verschijnt 
elders (van Bruinessen 1983). Voor een verslag door een van de militairen 
die in 1921-22 tegen Simko vochten, zie Arfa 1964: 118-41 en Arfa 1966: 
48-64.

[8] Er bestaat bij mijn weten nog geen systematische studie over het beleid 
van Reza Sjah tegenover de stammen en de effecten ervan. Aanzetten 
daartoe in Lambton 1953: 285-94 en Salzman 1971.

[9] Twee goede studies over de republiek van Mahabad: Roosevelt 1947 en 
Eagleton 1963.

[10] Voor de geschiedenis van de DPK-Iran in de periode 1946 tot 1978 zie 
Kutschera 1979: 190-9, 344-8 en de door de DPK zelf uitgegeven 
Documents of the Third Congress of Kurdistan Democratic Party-Iran (1973).

[11] Documenten van en over deze boerenbonden – evenals van andere 
Koerdische groeperingen – zijn in vertaling gepubliceerd in het tijdschrijft 
Kurdistan News and Comment, nr. 2 (1979), uitgegeven door het Kurdistan 
Solidarity Committee (adres: c/o Students Union, Brunel University, 
Kingston Lane, Uxbridge, Middlesex, U.K).

[12] Op de situatie in Iraq zelf, waar aanhangers van de Qiyada Muwaqqata 
naast de meer progressief getinte Patriottische Unie van Koerdistan, opnieuw 
in een guerilla tegen de regering zijn verwikkeld, kan hier niet worden 
ingegaan. Voor een recent overzicht zie Galletti 1978.
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