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GEHEIM 1. POLITIEK.
a. SOVJET-BLOK.

.(T)IndeSOVJET-UNIE wordt momenteel een campagne gevoerd tegen
"bureaucratisch misbruik en overbezetting. Die campagne moet
KHRUSHCHEV in staat stellen het staatsapparaat voor het 21e
Partij-Congres geheel aan het nieuwe programma aan te passen.
Ook te Moskou wordt de bureaucratie hardhandig aangepakt.

(2) Tijdens zijn bezoek aan de SOVJET-UNIE van 24 October tot 12
November jl. heeft GOlïULKA zich in zijn uitlatingen uitdrukke-
lijk achter KHRUSHCHEV1s buitenlandse en ideologische politiek
gesteld. Zijn redevoeringen hadden een sterker anti-Amerikaanse
en anti-Westduitse strekking dan voorheen en hij veroordeelde
krachtig het Joegoslavische "revisionisme".

b. MIDDEN-OOSTEN.
(1) IRAK.

De jongste ontwikkelingen in IRAK worden gekenmerkt door een
steeds scherper tegenstelling tussen de Communisten en de
voorstanders van het Arabische ;eenheïdsstrevén volgens de leer
van NASSER. Klaarblijkelijk gaan de belangen van beide bewe-
gingen reeds thans niet meer samen. Terwijl het Communisme met
de mond de Arabische eenheid steunt, heeft het vol-ijverig
bijgedragen tot de val v'an de Nasser-gezinde Generaal AREF en
de arrestatie van een groep hem steunende officieren.
KASSIK onderschat kennelijk het Communistische gevaar voor
IRAK. Hierdoor zijn. de Communisten in de gelegenheid hun po-
sitie te versterken. In BAGHDAD leiden ze grote anti-Nasser
demonstraties. Op straat worden openlijk pamfletten verspreid,
afkomstig van het Communistische hoofdbureau in BAGHDAD, met
felle propaganda tegen.NASSER. Het is duidelijk dat de Commu-
nisten van MOSKOU consigne hebben ontvangen te trachten de So-
cialistische, anti-Qommunistische en in het Midden-Oosten zeer
machtige Baath-Partij te verslaan.
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GEHEIM In de hoofdstad heerst een uitgesproken anti-Westerse gezind-
heid, welke zich voornamelijk richt tegen ENGELAND en AMERIKA.

Het KASSIM-regime acht het nog steeds nodig om met; machinegewe-
ren en tanks gewapende troepen op de "been te houden voor het
consolideren van de revolutie.

(2) LIBANON.
De zwakke positie van de viermanschap—regering uit zich in het
onvermogen de "bevolking.-te...'bewegen tot het inleveren van wapens.
De -toestand.-,i.s uiterlijk rustig,' doch de spanningen onder de op-
pervlakte tussen Christenen-en Moslims blijven ernstig en ge-
vaarlijk.

(3) SOEDAN. '"
Uit de tot dusverre "beschikbare "berichten kan worden geconclu-

. - . ., . ' deord dat de recente staatsgreep in.-de SOEDAN is uitgevoerd:-Eët
. - . de "bedoeling te voorkomen dat de zwakke Regering-KHALIL zou

moeten wijken voor een meer pro-Egyptisch georiënteerd "bewind.
. Het is niet uitgesloten dat de Eerste Minister KHALIL van het
plan tot de "coup" op de hoogte was of daaraan zelfs heeft mede-
gewerkt. Generaal ABBOUD, de leider van de staatsgreep, heeft
vorig jaar een zuivering onder de legerofficieren doorgevoerd,
waartij pro-Egyptische elementen werden verwijderd. Hij is,
evenals nagenoeg de gehele legerleiding, de gematigde Umrna-
Partij - de Partij van KHALIL - gunstig gezind. Ofschoon moet

. worden bedacht dat de politieke toestand in de SOEDAN onstabiel
is, kan de staatsgreep uit internationaal-politiek oogpunt voor-
lopig als een gunstige wending worden beschouwd.

2. MILITAIR. .
a. SOVJET LEGERGROEP DUITSLAND.

(1) In het tijdvak van 24 tot 27 October 1958 werd in de buurt van
het oefengebied ZEITHAIN een grote manoeuvre gehouden van de
'Sovjet Legergroep Duitsland met het Oostduitse leger. Van Russi-
sche zijde namen aan de manoeuvre twee tankdivisies deel, van

Ĝ O-ostduitse zijde één of meer gemotoriseerde infanteriedivisies
m één tankdivisie. De manoeuvre bestond uit een aanval over
een .rivier door gecombineerde Russische en Oostduitse eenheden

••'''• ( waarbij tanks, voorzien van een "snorkel"-apparaat, waren in-
" gedeeld ), waarna door een tegenaanval van Oostduitse eenheden
'• dé aanval werd afgeslagen. Deze manoeuvre is de grootste gecom-
" bineorde Russisch/Oostduitse oefening welke ooit is gehouden.

• • , .. Deze.manoeuvre geeft blijk van de gemeenschappelijke tactische
doctrines:yan beide legers, terwijl hot voorts demonstreert de
effectieve functionering van het Warschau-Pact op militair ge-
bied.
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GEHEIM (2) Een nog onbevestigd bericht meldt de waarneming van Russische
vuurmonden 203 mm kanon in de buurt van POTSDAM. Deze vuurmond
werd het eerst waargenomen tijdens de parade in MOSKOU in 1955
en moet in staat worden geacht zowel conventionele als atoom-

. • - ; . . • - . 'munitie-te verschieten̂ ;'••-• — •••-•.;..-~--~ -.--—. ... •• ...

,,'.;. . . (3) In OOST-DUITSLAND "zij n twee transporten waargenomen, vermoede-
• - . - ; • lijk bestaande uit "ground/air missiles". E r moet rekening wor-

, den gehouden- met de mogelijkheid dat de Russen operationele
"ground/air.missiles". in OOST-DUITSLAND hebben gestationneerd.

. •.. (4) De troepenrotatie vindt normaal voortgang.

b. TACTISCHE DOCTRINES SOVJET LANDSTRIJDKRACHTEN.
Een studie van do meest recente gegevens over de militaire tactiek
van de SOVJET-UNIE leidde o.a. tot de volgende conclusies:
(1) de tank wordt thans gezien.als het wapen van beslissende bete-

kenis "} derhalve niet meer de infanterie welke tot voor kort deze
plaats innam. Alle andere wapens - dus ook de infanterie - zijn
ondersteunende wapens. Reeds in de voorste aanvallende echelons
treden tanks op;

(2) .de infanterie wordt geleerd te vechten met een snelheid welke
met die van de tanks overeenkomt. Op alle echelons wordt het ge-
vecht bij dag én bij nacht beoefend. Speciaal aan gevechten bij
duisternis wordt steeds meer aandacht besteed;

(3) het gebruik van atoomwapens en het inzetten van tanks worden
als eikaars complement gezien. De eenheden wordt geleerd na het
bombarderen van bepaalde vijandelijke doelen met a-wapens, direct
op deze doelen af te gaan om ze te veroveren. De man wordt bij-
gebracht dat hij door zijn bewapening, uitrusting, kleding en
mobiliteit beschermd is tegen de uitwerking van"a-wapens. •: ••'•"

c. WARSCHAU-PACT.
In het kader van het Warschau-Pact zijn onlangs te WARSCHAU bespre-
kingen gevoerd om te komen tot standaardisatie van wapens en uitrus-
ting. Allereerst zou dit betreffen de uitrusting van infanterie-een-
heden met lichte wapens. Voorts werd overeengekomen dat wapens, welke
in één van de landen van h-o-t Sov jet-Blok. worden; gefabriceerd, in den
vervolge ook in de andere landen onder licentie kunnen worden ver-
'vaardigd. . . .

d. MIDDEN-OOSTEN.
(1) JORDANIË. ' . .

Een Amerikaanse militaire missie zal naar JORDANIË gaan om ad-
vies te geven inzake de reorganisatie van het leger. Het is niet
de bedoeling'dat Amerikaanse militairen in JORDANIË zullen worden
gelegerd, of dat de USA materiële hulp zal verlenen. ENGELAND
levert JORDANIË een aantal vliegtuigen, terwijl ook Engels per-
soneel voor opleiding van piloten en grondpersoneel naar JORDA-
NIË zal gaan.
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'(2) VERENIGDE AHABISCHE-'REPUBLIEK.
Naar gemeld wordt, zijn - uit vrees voor Israëlische acties -
de strijdkrachten van de VAR "begin November in staat van pa-

• . . . raatheid gebracht. Het "bezoek van Maarschalk AMIR aan MOSKOU
. .. betrof het sluiten van een nieuwe wapenovereenkomst met de

.USSR. De leveranties van vliegtuigen, tanks en ander materieel
door de landen van hot Sovj et-Blok .aan EGYPTE en SYRIË vinden
voortgang. ' . .
Een onbevestigd bericht maakt melding van de levering van
T-54 tanks aan SYRIË.

(3) IRAK'.' .;;; : . •--;••'-•-'•-• • - -..- • -
Kolonel ARTP, één van de belangrijkste figuren tijdens de
staatsgreep van Juli jl,, werd te BAGHDAD gearresteerd en zal
moeten terechtstaan-wegens verraad. Na zijn arrestatie zijn
verschillende officieren gearresteerd bij een zuivering van
de strijdkrachten. - - .

Blijkens een bevestigd bericht ontlaadde op 1? November jl.
een Russisch schip in BASRAs

. 14 tanks T-34, 20 mortieren 10 cm met bijbehorende jeeps,
6 stukken veldgeschut, 12 stukken lucntafweergeschut en
30. vrachtwagens 2-̂ -ton.

Ook het tussen IRAK en de SOVJET-UNIE onlangs gesloten handels-
verdrag biedt mogelijkheden tot verdere Sovjet penetratie in
IRAK. •••_•

GONFIDEN- 3. CONTRA-INLICHTINGEN.
TIEEL a. Gedurende de afgelopen verslagperiode werd de vermissing geconsta-

teerd van de volgende wapens s
2 pistolen^
2 karabijnen5
1 geweer Garandj
1 geweer Lee Enfield,

b o ANJV-activiteit onder militairen.
Op 19 November jl. werden in de omgeving van de Menno van Coehoorn-
kazerne te ARNHEM pamfletten uitgereikt, welke getiteld waren:
Aan de Nederlandse soldaten van de Oefening "CARILLON". De pam-
fletten waren vermoedelijk afkomstig van de Afdeling Arnhem, van het
ANJV. De Nederlandse Regering werd in dit pamflet beticht van.
"oorlogshysterie".
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