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1. POLITIEK.
a„ I BAK.

In aansluiting op voorgaande berichtgeving kan thans worden
gezegd dat KASSI1.I drie partijen officieel heeft erkend, nl.
de "Democratische Partij van Kurdistan", welke naar het com-
munisme neigt en onder leiding staat van ÏIULLA UJSTAFA AI-
BARZANI, de "Nationaal-Democratische Parti'j", welke een so-
ciaal-democratische politiek voorstaat, en de dissident-com-
munistische partij onder leiding van DAUD SA'IGH, welke par-
tij door KASSIK wordt gepousseerd uit een oogpunt van "ver-
deel- en heerspolitiek". Deze partij beroept zich op het
Marxistisch-Leninisme, doch is onafhankelijk van MOSKOU.
De "orthodoxe" communistische partij, welke aan de leiband
van MOSKOU loopt, is door KASSIK-niet - erkend. Bovendien
tracht KASSIK thans ook de communistische invloed bij Radio-
Baghdad te verminderen. Twee communistische radiocommentators
zijn ontslagen en and-ere-n zijn gewaarschuwd om niet met een
"rood potlood" te schrijven. De pro-communistische directeur
heeft een andere functie gekregen en Radio-Baghdad citeert
niet langer het communistische partijblad "Ittihad al-Shaab".
De orthodoxe communisten zijn uiteraard gebelgd over deze
gang van zaken, doch hebben zich nog niet met daden ,tegen
het regime gekeerd. Ongetwijfeld zal de orthodoxe communis-
tische partij, waarschijnlijk niet zonder succes, trachten
door infiltratie in de partij van SA'IGH een beslissende in-
vloed uit te oefenen.

•b. LAOS'.
Niettegenstaande het feit dat door het optreden in januari
jl. van een gematigde nieuwe regering in LAOS de politieke
rust in dat land voorlopig schijnt te zijn teruggekeerd, moet
er op worden gewezen dat de links-gerichte groepen niet van
zins blijken te zijn hun activiteit te staken,, zoals blijkt
uit het bericht dat het Centraal Comité van de "Neo Lao Hak
Sat" het politieke kader opdracht heeft gegeven de voormalige
"Pathet Lao"-organisatie. weer op te bouwen. Met alleen de
partij-organisaties op provinciaal en lager niveau, maar ook
de verschillende organisaties, zoals van jongeren en boeren,
-en de politiek-militaire groeperingen moeten v/orden gereor-
ganiseerd. - 2. -
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GEHEIM 2. KTLITAIR.
a. Sovjet Legergroep Duitsland,

(1) Biter zijn aanwijzingen dat in maart a. s-, zowel door de
Sovjet Legergroep Duitsland als door het Oostduitse le-
ger grote legeroefoningen zullen worden gehouden. Tot •
nu toe was het gebruikelijk dat dergelijke oefeningen
in het najaar worden gehouden. De veronderstelling ligt

• voor de hand dat heide legers tezamen zullen oefenen.

(2) De Sovjet Legergroep Duitsland neemt verschillende maat-
regelen welke verband zouden kunnen houden met een op
handen zijnde troepenreductie. Er zijn "berichten volgens
welke in de periode van maart tot mei 1960 35-000 man
zal worden teruggetrokken, hetgeen zou neerkomen op een
vermindering van de sterkte met ca„ 10$. Het is niet
uitgesloten dat het op grote schaal gereedmaken van ge-
sloten goederenwagons voor het vervoer van manschappen
verband houdt met deze troepenreductie. Een andere moge-
lijkheid is dat het hierbij mede gaat om een voorberei-
dingsmaatregel voor de bovengenoemde op handen zijnde
manoeuvres.

b. OOST-DUITSLAND.
Met ingang van 1 februari jl. werden in OOST-DUITSLAND drie
grote gebieden aangewezen welke voortan permanent gesloten
zullen aijn voor hot personeel van de te BERLIJN gevestigde
Westelijke militaire missies. Eén van deze gebieden is gele-
gen direct ten Oosten van BERLIJN tot aan de Poolse grens,
terwijl de twee andere zich in het Zuiden, nabij de grens
met TSJECHO-SLOWAKUIü, bevinden.
Een practisch'gevolg van de bovengenoemde maatregel is dat
het waarnemen en op deskundige wijze -evalueren van bepaalde
troepenbewegingen en vervoersconcentraties in deze gebieden
- van groot belang i'n verband met eventuele vooorbereidinge"
voor agressie - wordt bemoeilijkt.

3. CONTRA-INLICHTINGEN.
Door het partijbestuur van de CFN werd als uitvloeisel van de
oproep van. de 17 communistische partijen te R01LS ( november
1959 ) een "ontwerpprogram voor uitbreiding van de democratie
en voor beperking van de macht der monopolies" opgesteld.
Hierbij werd gesteld dat de eisen van de CPN onder de kapita-
listische eigendomsverhoudingen kunnen worden verwezenlijkt
zonder het kapitalistische stelsel als zodanig aan te tasten.
Het is opmerkelijk dat dit "revisionistische" standpunt door
DE GROOT is geaccepteerd.
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D I S T R I B U T I S

Bx.nr.
Aan;

Commandant van het 1e legerkorps 1

Nederlandse territoriale bevelhebber 2

Basiscommandant 3

Commandant der luchtdoelartillerie 4

Intern;

Chef van de Generale Staf, Plv Chef van de Generale Staf,
Sous-Chef van de Generale Staf 5

Hoofden van de Secties G 1, G 3, G 4 - HKGS 6

Ter informatie:
De militair-attaché bij Hr.Ms.Ambassade te ANKARA 7

BELGRADO 8
BOM 9
BRUSSEL 10
HELSINKI 11

( Adj.)BONDEN 12
PARIJS • 13
STOCKHOLM 14
WASHINGTON 15

Hoofd Sectie L 2 van de Luchtmachtstaf 16

G 2 - HKGS 1T t/m 25,


