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1 „ rOLITIBK.
a. SCVJET-UMIE.
Binnenlandse toestand.
In de eerste weken van 1960 heeft zich een groot aantal
wijzigingen op organisatorisch en personeelsgebied voorgedaan.
•
De belangri jks'te hiervan zijn;
- het afzetten van B3LYAY3V als 1e partijsecretaris van de
republiek KAZAKHSTAN en de overplaatsing van KIHICHEMO
naar ROSTCV/DON.
Zowel KEBICE3NKO als BELYAYEV behoren tot de "inner circle"
van hoogste Sovjet leiders. KT.RICHBNKO was van 1953 tot
1957 ,1e partijsecretaris van de UKRAINS en werd in 1955
opgenomen in het presidium. Hij was tevens lid van het
Permanente Secretariaat van het Centraal Comité.
B^LYAYW is opgevolgd door KUNAYEV, voorheen premier van
KAZAKHSTAN, ondanks het feit dat laatstgenoemde tegelijk
met BSLYAYEV aan critiek onderworpen is geweest over de
slechte oogstresultaten in KAZAKHSTAN, het nieuw-ontgonnen
landbouwgebied van de SOVJ3T-UNIE|
- de opheffing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
( MVD ). De werkzaamheden van dit ministerie, welke o.m.
omvatten uitreiking van paspoorten, registratie van burgers, handhaving van wet en orde, de zorg voor het gevangeniswezen en de grensbewaking,, zijn overgedragen aan de
deelrepubliekeru
Met de zorg voor dé staatsveiligheid blijft belast het
KGB, een commissie op al—unie niveau.
'
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b „IRAK.
In aansluiting op de voorafgaande berichtgeving inzake het
wederom toelaten van politieke partijen door premier KASSIM
met ingang van 6 januari jl., wordt gemeld dat tot dusverre
vier partijen erkenning hebben aangevraagd;
'
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- de Communistische Partij van Irak ( trouw aan MC S KOU )"';
- de Democratische Partij van Kurdistan ( waarvan de linksgeoriënteerde MULLA MUSTAFA AL-BARZANI één van de leiders
is );
- de Nationaal-Democratische Partij ( niet-communistisch,
niet Nasser-gezind, nationaal ); en
- een tweede Communistische Partij, waarvan de oriëntering
ten opzichte van MOSKOU nog niet geheel duidelijk is.
De nieuwe wet op do politieke partijen, welke tal van restricties voorschrijft, biedt de mogelijkheid om een communistisch" overwicht te voorkomen, indien de wet op de juiste
wijze wordt toegepast.
2, MILITAIR.
a. Sovjet Legergroep Duitsland.
(1)Het rotatieprogramma werd vermoedelijk op 15 december
1959 beëindigd.
(2) De opleidingsactiviteiten zijn normaal voor de tijd
van het jaar.
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(3) Ingevolge instructies van de "Reichsbahndirektion" te
f BERLIJN mogen de GSVG-transporten sinds 1 januari 1960
niet meer geschieden via het gebied van BERLIJN. Ze
•J
moeten om BERLIJN heen worden geleidt/

'/. '
b. SOVJET-ÜNIE.
Op 14 januari 1960 werd tijdens een bijeenkomst van de Opperste Sovjet door de premier van de SCVJET-UNIE,
KHRUSHCHdïV, bekend gemaakt dat de Russische strijdkrachten
met 1,2 millioen man zullen worden verminderd. Deze éénzijdige actie, welke ongetwijfeld een belangrijk wapen zal
gaan vormen in het communistische "subversieve" vredesoffensief, vindt voor een belangrijk deel zijn oorzaak in
de omstandigheid dat de aanwas van de "manpower" 'van de
SOVJET-UNIE een aanzienlijke daling zal ondergaan als gevolg van het verminderd aantal geboorten tijdens en kort
na de Tweede Wereldoorlog. Het staat evenwel niet vast
dat de SOVJUT-UNIE zonder meer niet in staat zou zijn de
huidige sterkte van ca. 4,5 millioen man te handhaven.
Bedacht moet namelijk worden dat tot dusverre niet de gehele lichting van goedgekeurde en niet wegens studie of
wegens andere redenen vrijgestelde jongemannen in werkelijke dienst werd geroepen. Dit betekent dat de verminderde
aanwas van "manpower" niet volledig behoeft uit te werken
op de omvang van de strijdkrachten.
•Indien de huidige sterkte van de strijdkrachten gehandhaafd was gebleven, zou met betrekking tot elk van de
lichtingen 1963 en 1964 een tekort in "manpower" zijn opgetreden. Alleen gedurende het jaar 1964 ~ "l9&5 zou het
- totaal - 3-

.''•» ,>^a n •--• i ;. -

-^ *L..
't. l;\f >;u i* •..-'.
- ' u • .'<
>**
4L.

. K

.
.
. l

l

:

"'

'

- 3GSHEIK

CONFIDENTIEEL

totaal in werkelijke dienst zijnde aantal dienstplichtigen
"beneden het vereiste cijfer zijn komen te liggen.
Er bestaat derhalve voor de SOVJET-UNI3 geen absolute noodzaak
zijn huidige troepensterkte op een lager niveau te brengen.
De benodigde "manpower" is beschikbaar, zij het ook dat omstreeks 1964 - 1965 verschuivingen in de jaarklassen zouden
moeten plaats hebben. Een handhaving van de huidige sterkte
zou evenwel inhouden dat enkele jaarklassen in hun geheel
onder de wapenen zouden moeten worden geroepen,, hetgeen op
een regelmatige groei van de industriële "manpower" zeer storend zou werken. Van de in totaal gedurende de jaren 1960
t/m 1966 beschikbaar komende goedgekeurde mannen zou ruim
80 fi zijn dienstplicht moeten vervullen, een aanmerkelijk
hoger percentage dan dat wat op het ogenblik geldt. Om deze
redenen heeft men er de voorkeur aan gegeven een reductie in
de troepensterkte toe te passen. Teneinde bij de vervulling
van het zevenjarenplan en bij de voorziening van de industrie
en de landbouw met getraind en geïndoctrineerd kader hiervan
het meeste profijt te kunnen trekken, is reeds thans tot deze
maatregel overgegaan.
Militair gezien is de reductie van de strijdkrachten niet van
zeer grote betekenis. Door KHRUSHCH:W en de Sovjet militaire
leiders iss kennelijk ook om interne tegenstand tegen het
voorstel te breken, uitdrukkelijk gesteld dat de voorgenomen
ontwapening de verdediging van het moederland in geen enkel
opzicht in gevaar brengt. De Sovjet leiders beginnen - evenals
dit in het Westen het geval is - steeds meer te vertrouwen op
het uitwerkingsvermogen, de beweeglijkheid en de relatief grote
onkwetsbaarheid van raketten met kernladingen. De mechanisering
van de overige wapens en dienstvakken heeft eveneens een geringere behoefte aan mankracht ten gevolge gehad dan voorheen
het geval was.
Het groot aantal officieren ( 250.000 ) tenslotte dat blijkens
de aankondigingen zal worden gedemobiliseerd duidt er op dat
een groot aantal staven ( o.a. van mobilisabele eenheden )
zal worden opgeheven.
3. GOKTBA INLICHTINGEN.
a. Vermissing van wapens en munitie.
In de verslagperiode werd de vermissing
7 phosphorhandgranaten.

geconstateerd vans

b. Sabotage.
In het benzinefilter van een autolanceerinrichting van 109
Afdlua in de Legerplaats 't HARDE werd op 21 januari 1900 een
handvol suiker en vijf zuurtjes aangetroffen.
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