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SAMENVATTING

1. Oost-Europa
De Oostduit se minister van defensie heeft een rede gehouden
waarin nog eens de heersende mening betr. de militaire doctrine
van het Warschaupakt wordt weergegeven* Zo is "het imperialisme
de oorzaak van alle oorlogen» terwijl de socialistische staten
alleen deelnemen aan rechtvaardige oorlogen". De strijdkrachten
zijn dan ook een belangrijk instrument, omdat een "politiek
gebaseerd op kracht*1 moet worden gevoerd, waarvan militaire
dreiging en chantage deel uitmaken. De strijdkrachten van de
westelijke landen moeten worden gezien als een object voor
politieke en subversieve acties.
In de verslagperiode werd nog eens bevestigd dat in de Poolse
partijleiding geen eenheid van opvatting bestaat, maar ook dat
de Sovjet leiding nog steeds vertrouwen in Gierek blijft stellen,
waardoor diens positie (voorlopig) nog onaantastbaar is.
In Roemenië werd om vooralsnog onbekende redenen de iainister
van defensie vervangen. Uit andere gebeurtenissen is gebleken
dat Ceaucescu t.o.v. de Sovjet-Unie duidelijk heeft moeten inbinden, al blijft de militaire samenwerking met Joegoslavië
voortduren.
Ondanks do verschillen op buitenlands politiek terrein tussen
Joegoslavië en China, nemen de contacten op militair-politiek
gebied tussen beide landen toe. Er is een duidelijke afkeuring
door Joegoslavië van de interpretaties m.b.t. de gehouden conferentie van Europese Communistische Partijen, zoals die door
de Sovjet-ïïnie en de haar loyale op'n worden gegeven.
Uit een NAVO-onderzoek van de Sovjet defensie-uitgaven in 1975»
is gebleken dat deze ruim 50 miljard roebel bedroegen; voor
de komende jaren wordt een stijging van ca 596 per jaar verwacht.
De Sovjet-Unie streeft er naar om een "overlaad vrije'1 doorgaande militaire verbinding tot ver in Polen te creëren; economische
motieven worden hiervoor aangevoerd.
,
V.w.b. de oefenactiviteiten van de Warschaupakt landstrijdkrachten zijn geen bijzonderheden te vermelden m,u.v. de officiële
aankondiging van de, in Polen te houden, Warschaupakt oefening
"SCHILD '76".
Verbetering van en uitbreiding met militair materieel blijft
onverminderd plaatsvinden bij alle Warschaupakt landstrijdkrachten.
In dit rapport wordt in een korte beschouwing de taak en werkwijze van de Sovjet militaire handelsorganisatie, VOYENTOHG,
uiteengezet. Deze organisatie voorziet de militairen en hun familieleden van de noodzakelijke levensbehoeften.
Zowel bij de Oostduitse als Tsjeohoslowaakse strijdkrachten is
een tekort aan artsen. Het is niet bekend of dit zich ook voordoet bij de overige Warschaupakt landstrijdkrachten.
Een periodiek terugkerend verschijnsel in de Sovjet militaire
vakpers is de kritiek op de opleiding en vorming van jonge oommandanten, die een duidelijk gebrek aan initiatief vertonen.
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2. Midden-Ooaten/Afrika

Be onderlinge verhouding tussen de landen in het Midden-Oosten
en Noord-Afrika wordt, mede door de burgeroorlog in Libanon,
steeds slechter, waarbij de Sovjet invloed steeds meer schijnt
af te nemen.
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DEEL I» Ooat-Europa
Hoofdstuk A» Politiek
mfidentieel

1. Varachaupakt
a. Rede van DDR Minister van Defensie, Hoffmann
Op 1 dec 1975 werd de DDH Minister van Defensie een eredoctoraat toegekend door de "Karl Harx" Partijhogeschool van de
SED te Oost-Berlijn. Bij die gelegenheid, hield hij een rede»
waarvan een verkorte versie verscheen in het «aart-1976 nummer van het SED-maandblad "Einheit" onder de titel
"Strijdkrachten in onze tijd" ter viering van de 20e verjaardag van de Nationale Volkaamee (NYA).
Dit artikel is in de oorspronkelijke taal als bijlage
opgenomen.
Buiten het VP vestigden Joegoslavische persberichten van
21 april voor het eerst de aandacht op deze rede.
De aangehaalde passages waren duidelijk met de bedoeling uitgekozen om het strijdlustige karakter van de rede aan te tonen. Vervolgens kreeg het artikel ruime aandacht in de
Westelijke pers, aan welke reakties in het vorige maandoverzicht al summier aandacht werd besteed*
Al deze reakties concentreerden zich op de volgende thema's
uit Hoffmann's rede:
"Wir teilen die Auffassung also nicht, die aelbst fortschrittliche Menschen in der Friedensbewegung vertreten, im
Atomzeitalter sei ein gerechter Krieg nicht mehrr» möglich, der
Raketen-Kernwaffen-Krieg auch keine Fort set zung der Politik
der kampfenden Klassen mehr, sondern nur noch «tornar e s
Inferno, Weltuntergang".
Het Joegoslavische persagentschap "Tanjug" zei n.a.v. deze
uitspraak» "Wij delen deze opvatting „niet, dat in het
nucleaire tijdperk een gerechtvaardigde oorlog mogelijk is,
of dat een met nucleaire raketten gevoerde oorlog iets met
klassenstrijd van doen heeft".
"Bis jetzt kennt die Geschichte tatsSchlich keinen Fall, in
dem eine sozialistische Revolution zum Siege geführt worden
ware, ohne daas die Kanonen ihr Machtwort gesprochen htttten,
oder ohne dass sie mindestens gerichtet und geladen waren".
"Hohe chinesische Militars fordern heute offen die Abspaltung der mittelasiatischen Sowjetrepubliken von der üdSSH.
Sie drohen mit dem Einsate von Atomraketen gegen die Sowjetischen Staudümme in Siberien gegen die Industriegebiete
von Kusnezk und Karaganda", deze uitspraak, gecombineerd
met Hoffmann's opmerking dat de missie van de socialistische
strijdkrachten zich heden ten dage ver uitstrekt buiten de
grenzen van de individuele socialistische landen, werd in
sommige Westelijke persreakties gezien als rechtvaardiging
voor en voorbereiding op een preventieve slag resp. een inzetten van NTA-eenheden tegen China.
".... von dieser Bundeswehr zu behaupten, sie habe ausschliesslich dafensiven Zwecken zu dienen, ist simple Augenauswischerei. In Wirklichkeit ist (sie)
das Instrument
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imperialistischer Expansionspolitik, von dam in Europa
die gröeste Gefahr für den Friedea
ausgeht".
Bij nadere beschouwing bevat de rede uitspraken van strategische en militair-politieke aard welke onderbouwd worden
door verwijzingen naar de ideologie. Zo beschouwd geven ze
de heersende mening weer en kan gevoeglijk worden aangenomen
dat ze representatief zijn voor een deel van de militaire
doctrine van het VP (leest de Sovjet-TJnie).
Opgemerkt kan worden dat de wij«e van uitdrukken en argumenteren meer "sophisticated" is dan In andere toespraken van
Hoffmann, maar dit had waarschijnlijk te maken met de gelegenheid en zijn gehoor op 1 dee 1975* In feite bevatte zijn
toespraak geen nieuwe stellingen, maar werden de volgende»
bekende standaard-aspecten van de "socialistische militaire
theorie" weergegeven.
(1) De theorie van de oorlog

De bekende these dat het imperialisme de oorzaak is van
alle oorlogen en dat het socialistisch kamp alleen aan
rechtvaardige oorlogen deelneemt werd door Hoffmann herbevestigd .
In navolging van de gangbare Sovjet praktijk om Lenin's
steun aan dé opvattingen van Clausewitz te citeren, werd
eveneens de optie op een globale oorlogvoering met nucleaire middelen als een instrument van de politiek herhaald en werd duidelijk gemaakt dat de SU en haar bondgenoten niet zouden aarzelen hiervan gebruik te maken
indien noodzakelijk in wat zij als een rechtvaardige
oorlog zouden beschouwen.
Dit verschaft een kant en klare ideologische rechtvaardiging voor het treffen van voorbereidingen en voor het
eventueel voeren van een dergelijke oorlog.
(2) De rol van militaire macht en ,het belang van de strijdkrachten
Hoffmann*s opmerkingen-over de rol van-militaire—macht en
het belang van de gewapende macht Xeggen een duidelijk, verbaad met handelingsvrijheid in die zin dat een. geloofwaardige militair.? macht de SU en haar bondgenoten politieke vrijheid van handelen verschaft en ken in staat stelt in het
offensief te gaan.
Ook wordt de militaire hulp als een instrument beschouwd om
het,.in.de derde wereld gewonnen terrein veilig te stellen.
De strijdkrachten van derde wereld-landen wordt in dit
verband buitengewoon belang toegekend en het voor zich
winnen van deze» strijdkrachten wordt als één van de
eerste prioriteiten gezien. Toorts het belang onderstreept
om de strijdkrachten van alle Westelijke landen als een
objektvoor politieke en subversieve akties te zien.
Al deze opvattingen zijn sinds Lenln in allerlei varianten
en met wisselende nadruk herhaald, maar hun herbevestiging
geeft duidelijk een belangrijk element van de huidige
Sovjet en VP militaire politiek weer, getuige o.a.
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Hoffmann's reis eind 1974 naar Peru en begin dit jaar
naar India»
(3) Wijze en gebruikmaking van de strijdkrachten, vormen
van klassestrijd en typen oorlogen
Door duidelijk militaire dreiging en chantage onder de
instrumenten van een "politiek gebaseerd op krachtH te
laten vallen, lijkt sterk een preoccupatie weergegeven
te worden met de mogelijkheden van een indirekte strategie als onderwerp van de socialistische militaire
theorie en als een manier da de strijdkrachten te gebruiken*
Nationale bevrijdingsoorlogen en oorlogen welke door
imperialistische machten tegen individuele socialistische landen - waarbij Hoffmann kennelijk denkt aan proSovjet socialistische landen buiten het VF - worden gevoerd, worden gekenschetst als de meest waarschijnlijke
typen oorlogen.
Mogelijk vormt dit een indikatie voor een toenemend belang en gewicht dat VP-leiders toekennen aan militaire
akties buiten het NATO- en het VP-gebied. E.e.a. kan o.m.
geadstrueerd worden door artikelen in gezaghebbende militair-politieke tijdschriften zoals "Militftrwesen" (DDR)
overt "Der Sieg in Vietnam- ein Beitrag sur weiteren
TerEnderung des internationalen ErSfteverhftltnisses .
In de redevoeringen en verklaringen op de partijcongressen dit jaar in de SU en in de DDR kon deze zin onveranderd worden geconstateerd met de toevoeging "ten gunste
van het socialisme".
Niettemin blijft in de VP-visie de met raketten gevoerde
nucleaire oorlog als het gevaarlijkste type oorlog gelden,
waarop het VP in eerste instantie haar planning en capabilities moet richten om volledige vrijheid van handelen
te behouden.
:
(4) Het imago van de vijand/oorlogstheaters
Het Vesten met de NATO als dominante groepering en de
TS als de gevaarlijkste militaire macht, blijft volgens
Hoffmann de belangrijkste tegenstander.
Centraal Europa blijft het meest waarschijnlijke theater
van een mogelijk toekomstige oorlog tegen de NATO en
daarmee het belangrijkste gebied voor de eerstkomende tijd.
De speciale vermelding van de Bundeswehr als de dominerende,
effektiefste en agressiefste organisatie in dit gebied
onderstreept het belang ervan in het ideologische
"Feindbild" van de DDR.
Tergeleken met het Vesten, neemt China nog altijd een
tweede plaats in als militaire tegenstander. China's militaire intenties worden kennelijk geacht meer gericht te
zijn op hun politieke uitwerking dan op militair voordeel.
Toch kunnen Hoffmann's uitlatingen zo worden uitgelegd,
dat aangenomen wordt dat een bepaalde (beperkte) militaire
dreiging t.o.v. het Centraal-aziatisch gedeelte van de
SU bestaat en dat in het VP enigermate geanticipeerd wordt
op subversieve activiteiten tegen de achtergrond van een
beperkte nucleaire dreiging.
Ondanks dit alles blijft het veiligstellen van hun eigen
(machts)basis de eerste taak van de VP-strijdkrachten, zo
komt uit Hoffmann's rede duidelijk naar voren.
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Om deze taak te kunnen volvoeren, moeten ze bereid en
paraat zijn om de NAVO op ieder tijdstip beslissend te
kunnen verslaan. Bit impliceert een constante bereidheid tot offensieve aktie en nucleaire oorlogvoering.
Het noemen van de wederzijdse bijstandsverplichting
welke rust op de strijdkrachten van de WP-landen is waarschijnlijk door Hoffmann zo bedoeld, dat het lijkt alsof
ze ook op alle niet tot het VF behorende, maar met de
SU verbonden ^socialistische landen van toepassing is.
Ook wordt door de DDR mini ster de pli.cht van de VP-landen genoemd om hun strijdkrachten op een peil te houden
en naar de maatstaven te beoordelen welke gelden voor
de Sovjet strijdkrachten, waarvan op deze wijze andermaal de voorbeeldfunktie werd onderstreept.
Beide verplichtingen geven de bekende "internationalistische" principes weer, waarbij het interessant is welke
landen volgens Sovjet definitie onder de "socialistische
gemeenschap" vallen, waarop dan eventueel het "socialistisch internationalisme" (dat de betrekkingen van de
NSWP-landen, maar indien opportuun geacht ook die van
andere socialistische landen, t.o.v. de SU regelt, en
dat in de praktijk uitgemond is in de zgn leer van de
beperkte soevereiniteit oftewel de Brezhnev-dóctrine)
van toepassing is. uit Hoffmann's woorden kan ook worden opgemaakt dat een andere verplichting voor alle WP-etrijdkrachten de militaire steunverlening is aan Derde Wereldlanden met een anti-Westerse oriëntatie-, -waarbij het eerste
doel is, de strijdkraohten van die landen onafhankelijk
te maken van steun door het Westen.
Hoffmann's gehele redevoering overziende ken gezegd worden dat hierin geen aanwijzingen worden gevonden voor
fundamentele wijzigingen in de militaire doctrine van
het WF.
Het beeld van de vijand, de belangrijkste oriëntatie van
de militaire krachtsinspanning van de WP-landen en de
voornaamste missie van de WP-strijdkrachten werden erin
nog eens opnieuw bevestigd.
Hoffmann's ideologische stellingen over "de oorlog" en
de rol van militaire macht wekken sterk de indruk dat
het gebruik van ieder middel en iedere benadering welke
kans maakt op succes voor de doeleinden van de SU en haar
bondgenoten gerechtvaardigd wordt.
Wat relatief nieuw is, is dat op vele plaatsen in
Hoffmann's rede een op bereiking van Sovjet doeleinden
gerichte globale strategie zo indringend wordt weergegeven door een DDB-miniater van defensie. Kennelijk hebben
de NSWP-landen hierin een rol te vervullen, waarvoor overigens ideologische argumenten in voldoende mate voorhanden
zijn.
(B) (G) (W)
onfidentieel

2. Sov.1 et-Unie
a. De benoeming van Minister van Defensie, Ustinov, tot
Maarschalk SU
Op 30 juli werd de in april benoemde Sovjet Minister van
Defensie, Ustinov, tot Maarschalk van de SU gepromoveerd.
GEHEIM
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Deze bevordering volgde op zijn benoeming op 8 mei tot
Legergeneraal.
Commentaart Hoewel deze bevordering snel gevolgd is op zijn
promotie tot Irgên , was deze l wel te verwachten.
Ustinov's voorgangers hadden;als Minister van
Defensie ook allen deze rang. Ook verhoogt het
zijn formele militaire status in zijn betrekkingen
met de andere in aktieve dienst zijnde maarschalken die, afgezien van de eveneens nieuwe Maarschalk Brezhnev, aan Ustinov ondergeschikt zijn
in de hiërarchie van het ministerie van defensie .
Hier komt nog bij dat in het WF, waar de SU als
primus inter pares geldt, de Sovjet minister,
van defensie als zichtbare uitdrukking hiervan
een hogere rang dient te hebben dan zijn collega's
van de overige WF-landen, die gewoonlijk de rang
van Irgen hebben.
Hoewel e.e.a. Ustinov's prestige vergroot lijkt
te hebben, is. het weinig waarschijnlijk dat hiermee ook een grotere macht.gepaard gaat. Hierbij
moet evenwel bedacht worden dat nog steeds geen
aanwijzingen voorhanden zijn dat Ustinov niet
langer als sekretaris van het Centraal Comité
fungeert, hetgeen betekent dat Ustinov als enige
in zowel het Politbureau, als in de regering
en het CC-secretariaat zitting heeft.
Geheim

'

3- Polen
a. Versterking van de positie van Kepa
De positie van het Folitbureaulid en eerste secretaris
van de afdeling Varschau van de P7AP, Kepa, is als gevolg
van aijn kennelijk superieure houding tijdens de onlusten
van 25 juni n.a.v. de prijsverhogingen van voedselprodukten
buitengewoon sterk. Toen op 25 juni aanvankelijk een vrijwel
algemene besluiteloosheid in de leiding en i.h.b. bij
Giérek bleek te bestaan, zou hij op onmiddellijk handelen
en snelle beslissingen hebben aangedrongen.
De, na de 25e juni, georganiseerde sympathie-betuigingen
van de regionale partij-organisaties zouden ook een initiatief van Kepa zijn geweest.
Volgens bepaalde berichten zou in de Poolse leiding overwogen zijn om Kepa i.p.v. Jaroszewicz tot premier te benoemen.
(B-3) (H)
Commentaar tAan te nemen valt dat Kepa1s ambities niet gericht
zijn op de post van minister-president maar op
die van partijleider.
Dit zou tenminste kunnen worden opgemaakt uit
reeds eind 1975 ontvangen berichten als zou Kepa
de oppositie tegen Giérek in de partij geleidelijk
aan willen organiseren.
Geleidelijk, omdat Giérek's machtspositie voorlopig
onaantastbaar leek na het dec 1975 gehouden
Poolse partijcongres, waar bleek dat ook de
Sovjet leiding vertrouwen in Giérek stelde.
GEHEIM
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Dit streven zou o*a. begin 1975 gebleken zijn in
een sfeer van kritiek op Gierek's econom. politiek
n.a.v. aanhoudende tekorten van sommige voedselprodukten. Kepa trad toen als woordvoerder van een
orthodoxe groep funktionarissen op, die weliswaar
kritiek op Gierek's koers uitoefenden (te toegevend in zijn Duitslandpolitiek, te hoge buitenlandse schulden, te vaak toegeven aan protesten
uit de bevolking), welke echter wegens gebrek
aan een gezamenlijk alternatief niet in de eigenlijke zin van het woord als oppositie kon worden
gekwalificeerd.
Gierek kan in ieder geval niet zeker zijn van de
vroegere Moezar-aanhanger Kepa, die in de Gomulkaperiode al gold als een vertegenwoordiger van de
orthodoxe nationalistische vleugel van de P7AP.
Dat laatste zou eventueel een beletsel voor
Sovjetsteun aan Kepa kunnen zijn.
Bovendien weet Kepa dat - zolang Gierek steun
vanuit het publiek geniet hij alleen al op grond
daarvan aanvaardbaar blijft voor Moskou en zijn
optreden niet tegen Gierek gericht moet zijn.
Zijn opstelling n.a.v. de gebeurtenissen van
25 juni lijkt dan ook eerder tegen de, voor de
economische politiek verantwoordelijke,
CC-secretaris Szydlak (die o.a. nog al eens als
"tweede man" na Gierek in Polen genoemd wordt)
gericht dan tegen Gierek zelve.
heim

4. Roemenië
a. Personeelsmutaties
Op 15 juni werd de Roemeense Minister van Defensie, de Lejgergeneraal lonita, vervangen door Kolonel-Generaal Coman,
die tot dan toe CGS en eerste plv. Minister van Defensie was.
Enkele weken daarna werd als opvolger van Kolgen Coman tot
CGS de Ltgen Eortopan benoemd, die tot dan Commandant van het
Derde Leger was.
Hortopan is sinds 1974 üd van het Centraal Comité van de
Roemeense cp en wordt als een protégé van de nieuw benoemde
Minister van Defensie, Coman, beschouwd.
Op 1 juli werd op de bijeenkomst van het voltallige CC van
de cp bekend gemaakt dat de vroegere minister, en sinds
15 juni als vioe-premier optredende lonita, tot volledig
lid van het Politiek Executief Comité van het CC van de
cp («a Politbureau) benoemd was.
(B-2) (R) (V)
Commentaar: Over lonita1s vervanging deden aanvankelijk velerlei geruchten de ronde als zou zijn benoeming
tot vice-premier in feite een degradatie zijn.
Hiertoe droeg zeker bij dat lonita op de dag
van zijn vervanging als minister blijkens ontvangen berichten een nerveuze indruk zou hebben gemaakt.
Oorzaak voor deze speculaties kan geweest zijn
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lonita's bemoeienis met het oproepen van
reservisten eind mei i.v.m. spanningen welke
met de SU gerezen zouden zijn over een grensincident en welke tot een zekere paniekstemming
in Roemenië leidden.
lonita's benoeming tot lid van het Politiek
Executief Comité maakte aan deze geruchten een
einde, temeer daar dit als een demonstratief bewijs van vertrouwen van Ceaucescu kan gelden.
Intussen lijkt lonita niet alleen als persoonlijk adviseur van Ceaucescu inzake interne en
externe veiligheidsvraagstukken op te treden.
Ook zijn berichten ontvangen dat hij een coördinerende taak inzake alle met defensie verband
houdende vraagstukken zou hebben gekregen, hetgeen zou inhouden dat hij zeggenschap/bemoeienis
heeft over zaken van 6-8 ministeries.
Los gezien van de speculaties over lonita lijkt
het er toch op dat de sinds enige tijd met de
SU opgelaaide historische strijd over het voormalige Roemeense Beasarabië in mei plotseling
scherpe kantjes kreeg en dat Ceaucescu op dit
punt t,o.v. de SU heeft moeten inbinden. Kwam
dit al begin juni tot uiting, toen Ceaucescu
verklaarde dat Roemenië geen territoriale problemen met de SU of andere socialistische buurlanden heeft, op 2 augustus bleek dit nog sterker
uit het bezoek dat hij als eerste Roemeense
leider aan de Sovjet republiek Moldavië (dat het
grootste deel van het historische gebied
Bessarabië omvat) bracht. Dit bezoek leek de
expliciete ontkenning van welke Roemeense aanspraak dan ook op dit gebied te zijn.
Jeheim

5. Joegoslavië
a. Het bezoek van een oudstrijders delegatie aan China
Op 11 juli arriveerde een delegatie van de Joegoslavische
Bond van oudstrijders (Subnor) in Peking. Deze delegatie
stond o.l.v. Lrgen Kosta-Nadj. Aanvankelijk werd gedacht dat
deze delegatie van de in Joegoslavië invloedrijke Subnor-federatie de gast zou zijn van haar Chinese zusterorganisatie,
maar later bleek dat dit bezoek gebracht werd op uitnodiging
van het Chinese Ministerie van Defensie. Dit bleek ook uit
het banket dat op 12 juli door dit ministerie aan de
Subnor-delegatie werd aangeboden.
Bij deze gelegenheid werd het woord gevoerd door de plv Chef
van de Chinese GS, Wu Hsiu-Chien, die van 1955 tot 1958
Chinees ambassadeur in Belgrado was.
Hij prees "het Joegoslavische volk voor zijn overwinningen
t.b.v. de nationale onafhankelijkheid .... alsmede voor de
weerstand tegen buitenlandse controle, subversie, inmenging
in interne aangelegenheden en dreigementen". Verder zei hij:
MDe gemeenschappelijke strijd tegen imperialisme, hegemonisme en kolonialisme heeft ons samengebracht. Het is onze gezamenlijke wens, de vriendschappelijke betrekkingen tussen
China en Joegoslavië te versterken. Wij zijn verheugd, positieve ontwikkelingen óp verschillende gebieden, inclusief
de uitwisseling tussen de beide strijdkrachten te kunnen
GEHEIM
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constateren".
In zijn dankwoord zei Lrgen Kosta-Nadj er zeker van te zijn
dat "het bezoek van de Joegoslavische delegatie er toe zal
"bijdragen, dat de vriendschap tussen de volkeren en strijdkrachten van Joegoslavië en China zich verder zal ontwikkelen11.
Bij dit banket was vooral de deelname van talrijke hoge
Chinese militaire leiders opvallend.
Dat bij de verdere besprekingen niet alleen problemen waarmee oudstrijdersfederaties geconfronteerd worden centraal
stonden, blijkt uit het blad "Politika" van 20 juli, dat
meldde dat ook gesproken was over het Chinese concept van
Algemene Volksverdediging en dat de Chinezen grote belangstelling aan de dag gelegd hadden voor dit Joegoslavische
verdedigingssysteem. Ook "Folitika" zei dat dit bezoek de
relaties tussen de volken en strijdkrachten van beide landen
zou versterken.
(B-2) (R) (W) (G)
Commentaar: Ook dit bezoek past in het raam van de toegenomen
kontakten op militair-politiek gebied tussen China
en Joegoslavië, welke plaatsvinden in het bredere
kader van hun sedert enige jaren sterk verbeterde
relaties op staatsniveau. Dit laatste bleek ook
uit het bezoek dat de Joegoslavische premier
Bijedic najaar 1975 aan Peking bracht. Niettemin
bestaan er aanzienlijke verschillen op
buitenlands politiek terrein» bijv inzake het
Sino-Sovjet geschil en de visie op de détente.
De verschillen op partijpolitiek en ideologisch
terrein zijn echter het grootst, getuige het
feit dat geen formele relaties tussen beide cp'n
bestaan. S.e.a. neemt echter niet weg dat de
Joegoslavische cp binnen de communistische beweging en mede in haar eigen belang, geen kritiek
op andere cp'n (lees: Sovjet kritiek op China)
wil toestaan.
b. Het bezoek van Minister van Defensie Ljubicic. aan Roemenië
Een Joegoslavische militaire delegatie o.l.v. de Federale Secretaris voor Volksverdediging, Lrgen Ljubicic, bezocht op 12 en
13 juli Roemenië op uitnodiging van de Roemeense Minister van
Nationale Verdediging.
Bij de gesprekken over de militaire samenwerking werden mogelijkheden bezien, hoe de bestaande relaties tussen de strijdkrachten
van beide landen kunnen worden uitgebreid. Ljubicic bezoekt ook
de Hogere Militaire Academie in Boekarest en enkele militairtechnische onderdelen*
(B-2) (H)
Commentaar» Dit bezoek past in het kader van de jaarlijkse contacten tussen de ministers van defensie van beide
landen.
In dit geval betrof het echter ook het eerste contact op ministerieel niveau van Ljubicic met de nieuwe
Roemeense Minister, Coman, die in juni tot opvolger
benoemd werd van Lrgen lonita.
Vlak voor deze vervanging op 15 juni, bevond zich
een Joegoslavische militaire delegatie in het kader
van het door beide landen opgezette comité voor
GEHEIM
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militaire-industriële co-produktie en militaire
uitrusting in Roemenië» welke ook door president
Ceaucescu werd ontvangen.
Kort na lonita's vervanging was een Roemeense militaire delegatie in Joegoslavië.
Ter verdere voorbereiding van het bezoek van Ljubicio en waarschijnlijk om in Joegoslavië opheldering
te geven over de personele mutaties in Roemenië.
Het is niet bekend of tijdens de besprekingen op 12
en 13 juli accoorden over een verdere samenwerking,
i.h.b. op het terrein van de militaire uitrusting»
ondertekend werden.
Naast de reeds bekende samenwerking inzake het Oraovliegtuig, zou deze mogelijk ook op het gebied
van voertuigen en tanks gestalte kunnen krijgen.
Bekend is dat Roemenië zich recentelijk in Zwitserland georiënteerd heeft inzake de produktie van
tanks.
M.b.t. Orao-vliegtuig, dat met een Rolls Royoe-motor is uitgerust, kan nog worden vermeld dat de
nieuw benoemde Roemeense Minister, Eolgen Coman
op 22 juni een bezoek bracht aan Engeland waar hij
o.a. de Rolls-Royce fabrieken bezocht.
Bet bezoek van de Sov.iet 'i piv. Miniflter van defensie Gorshkov.
aan Belgrado
Op 18 augustus arriveerde de Sovjet plv. Minister van Defensie
tevens Opperbevelhebber der Zeestrijdkrachten, Adm Gorshkov,
voor een officieel bezoek te Belgrado. Gedurende zijn meerdere dagen durend bezoek bezocht hij o.m. enkele Joegoslavische
Marine-inrichtingen aan de Adriatische kust.
Commentaar» Dit bezoek kan verband houden met de Sovjet-pogingen een alternatief te vinden voor de verloren gegane faciliteiten in Egypte.

iheim

d. Kritiek op Oosteuropese visies m.b.t. de Oost-Berlijnse conferentie van Europese cp*n
Sedert eind juli is een duidelijke tendens in Joegoslavië
merkbaar om de interpretaties van de CFSU en de haar loyale
op'n m.b.t. deze conferentie uitgebreid te bekritiseren.
Radio Belgrado heeft bijv de pers van de WP-landen ervan beschuldigd het einddocument van deze Europese conferentie
op een wijze uit te leggen die totaal strijdig is met de verzoenende atmosfeer op de bijeenkomst in Oost-Berlijn.
De eerste die onder een massaal Joegoslavisch vuur kwam te
liggen was de Sovjet CC-secretaris, tevens kandidaat Politbureaulid, Ponomarei, n.a.v. diens artikel in het Sovjet tijdschrift "Kommunist".
Hierin schreef hij o.a. dat Mde essentie van het document
het programma van gezamenlijke actie moest zijn, dat gebaseerd
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is op een collectieve analyse van de Europese situatie11.
De bladen "Borba" (Belgrado) van 5 aug en "Vjesnik" (Zagreb)
van 6 aug reageerden hierop door heftig te ontkennen dat dit
document een gezamenlijk actie-programma inhoudt en dat vele
partijen een dergelijke benadering
van het document al in
de voorbereidende fase van de conferentie hadden verworpen.
Een andere door de Joegoslaven bekritiseerde passage was
Ponomarev's interpretatie van het begrip "proletarisch internationalisme". Deze schreef nl. in zijn artikel (dat ook integraal door "Neues Deutschland" werd overgenomen) dat de
betekenis van "proletarisch internationalisme" direkt verbonden is met het vraagstuk van "de relaties met dat socialisme
dat al getriomfeerd heeft"} dat betekent "met die landen
die al de grote ideeën van Marz-Engels-Lenin gerealiseerd
hebben in het leven van een nieuwe maatschappij". Volgens
Fonomarev kan er geen "efficiënte revolutionaire politiek
zijn indien die is gebaseerd op het beëindigen van de solidariteit met het werkelijke socialisme".
De reaktie in "Borba" hierop was eraan te herinneren dat tijdens de voorbereidingen voor de conferentie herhaaldelijk benadrukt was dat "het criterium van "proletarisch internationalisme" niet kan zijn de bepaalde relatie die men heeft
tot één socialistisch land of een groep van socialistische
landen. Bovendien kan de term "werkelijk socialisme" niet
in het einddocument van de Berlijnse conferentie worden gevonden" .
Op 7 aug zei de bekende Joegoslavische commentator Sundic
voor de radio dat in een bepaald circuit pogingen worden ondernomen om de these van een leidende partij op te leggen,
welke niet geaccepteerd werd gedurende de voorbereidingen
voor en op de conferentie te Oost-Berlijn.
Na ook de Sovjet opvatting van het "proletarisch internationalisme" bekritiseerd te hebben, verzette Sundic zich vervolgens tegen de pogingen om de Europese cp'n conferentie op
een lijn te stellen met Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse
cp'n conferenties, die, i.t.t. de Europese cp'n conferentie,
andere partijen en met name de Chinese hadden aangevallen
en de nadruk gelegd hadden op wat Sundic noemde "monolithisme
en het obligatoire karakter van gezamenlijke activiteiten".
Sundic zei na de conferentie in Oost-Berlijn verwacht te hebben dat interpretatie-verschillen inzake het einddocument onvermijdelijk de verschillen tussen de diverse partijen zouden
reflecteren, maar hij was er verbaasd over dat het begrip
en de verstandhouding van Oost-Berlijn zo snel waren afgebrokkeld. Hij zei dat een negeren van de wederzijdse concessies
in Joegoslavische ogen "een afwijking van het document en van
het consensus-principe is", waaronder de conferentie werd gehouden.
Er waren verschillende aanwijzingen direkt na de conferentie
op 29 en 30 juni te Oost-Berlijn dat Joegoslavië min of meer
verwachtte dat de SU c.s. zouden trachtten de conferentie te
herinterpreteren, en dat Tito's besluit om naar Oost-Berlijn
te gaan meer onderwerp van controverses wordt naarmate de
kritiek van de hierboven genoemde soort toeneemt.
Dit laatste moet gezien worden in het licht van inlichtingen,
volgens welke het besluit tot deelname van de Joegoslavische
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pertij aan de conferenties te Oost-Berlijn voor de basisorganisaties van de Bond van Joegoslavische Communisten als
een verrassing kwam.
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Hoofdstuk Bi Economie
Confidentieel

Om
te
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In
40

1. Sov.1 et-Unie
a. Defensie-uitgaven
In juni van dit jaar vond in Brussel een bijeenkomst plaats
van deskundigen uit de NATO-lidstaten, die gespecialiseerd
zijn op de defensie-uitgaven in de VP-landen.
Het doel van deze bijeenkomst was om, door de uitwisseling
van gedachten, ervaringen en informatie, te komen tot een redelijke schatting van de uitgaven die de Sovjet-Unie aan
haar defensie besteedt, en een poging te doen deze uitgaven
te rubriceren onder.de verschillende strijdmachtdelen en bestedingscategorieën zoals investeringen, onderhoud en operatieën, als ook research en ontwikkeling.
Hoewel de deskundigen op detailpunten soms van mening verschilden, was men het in grote lijnen met elkaar eens. Dit gold
met name voor de trend in de uitgaven van de Sovjet defensie
gedurende de periode 1970-1975De belangrijkste conclusies van deze bijeenkomst waren
(1) Schatting van de totale defensie-uitgaven
Aangezien de Sovjet-Unie jaarlijks slechts één. cijfer
m.b.t. haar defensie publiceert, de budgetpost defensie,
is het moeilijk om een exact inzicht te krijgen van wat
'in de Sovjet-Unie onder defensie-uitgaven wordt verstaan.
Uit de Sovjet economische literatuur komt naar voren dat
men drie belangrijke categorieën uitgaven onderscheidt,
namelijkt (a) aankoop van wapens en uitrustingsstukken,
(b) constructie en (o) lopende zaken.
Hierbij komen nog de uitgaven voor militair onderzoek,
ontwikkeling, testen en evaluatie (BDT&E) die voornamelijk betaald worden uit de post "wetenschap11 der diverse
budgets.
Onduidelijk is of militaire ruimtevaart in de Sovjet-Unie
onder de definitie "defensie" valt.
De totale defensie-uitgaven van de Sovjet-Unie worden
voor 1975 geschat op 50-55 miljard roebels.
In dit bedrag zijn niet inbegrepen de verlening van militaire hulp aan het buitenland, én de "civiele" ruimtevaart.
Vel Inbegrepen zijni RDT&È»*Investeringen, Personeelskosten, en Onderhoud en Operatiéën.
Sinds 1970 zijn de defensie-uitgaven jaarlijks met
4 4 5 percent (reëel) gegroeid. Fluctuaties deden zich
voor die voornamelijk veroorzaakt werden door variaties
in de strategische wapensystemen. Indien een strategisch
wapen aankoop programma voltooid werd, verminderden de
investeringskosten relatief terwijl HDT&E voor het volgende wapensysteem toenam en bij de aanvang van een nieuw
strategisch wapen aankoop programma doet de tegenovergestelde trend zich voor.
Door de voltooiing van de strategische wapen systemen uit
de zestiger jaren stegen de Sovjet defensie uitgaven in
1971 en 1972 slechts met 3 percent. De productie van een
nieuwe generatie strategische wapens in 1973 had tot gevolg dat in de periode 1973-1975 de totale defensie uitgaven jaarlijks met 5 a 6 percent stegen.

inflatie, hoewel laag in de Sovjet-Unie
elimineren zijn alle berekeningen gemaakt
1970 roebels, dus index 1970 « 100.
1970 bedroegen de defensie uitgaven
& 45 miljard roebel.
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(2) Uitgaven voor de krijgsmachtdelen
Be uitgaven voor de verschillende krijgsmachtdelen,
dus exclusief BDT&E verden in 1975 geschat op plm
40 a 44 miljard roebel, en verhouden zich als volgt t
(tabel 1)
1970
Strategische raketstrijdkraohten
Luchtverdedigingsstrijdkrachten
Luchtstrijdkrachten
Landstrijdkrachten
Zeeatrijdkrachten
Ondersteuaiag en commando, Mindef

1975

11Jé
12#
M%
23#
^Q%
1996

8%
20%
22%
1&%
1896

löo??

10092

(a) Strategische raketstrijdkrachten (SRS)
De jaarlijkse uitgaven voor de strategische raketstrijdkraohten - "land based" - fluctueren sterker
dan de uitgaven voor de overige strijdkrachtdelen.
Dit hangt nauw samen met het cyclische patroon dat
de uitgaven in deze sector vertonen. Dit cyclische
patroon wordt veroorzaakt doordat de uitgaven voor
de SBS relatief laag" zijn indien een nieuw strategisch wapensysteem wordt ontwikkeld (filfl&B dan relatief hoog) en het oude systeem is ingevoerd. De SBS
uitgaven geven een relatief hoge stijging te zien
indien een nieuw strategisch wapensysteem operationeel wordt.
in 1970 bedroeg het aandeel van SES in de totale
uitgaven voor de krijgsmachtdelen 11 percent (eindfase van de SS-9 en SS-11 ICBM-prograama's), In 1972
was dit gezakt tot 7 pereent daar in dat jaar geen
nieuwe strategische wapensystemen investering vereisten.
Sinds 1973 wordt het "MIBV-systeem ingevoerd
(SS 17-19) waardoor het aandeel van SRS tot 14 percent
in 1975 steeg.
(b) LuchtverdedigingsBtri.1dkracb.ten ( FVO )
De uitgaven voor de FVO namen in de periode 1970-1975
zowel absoluut als relatief af door de voltooiing van
de FTO-programma's met de jaren zestig.
(o) Luchtstrijdkrachten (Isk )
De i«k bestaan uit deze categorieën:
- lange afstand lak
- tactische Isk
- militair luchttransport.
Ha de landstrijdkrachten krijgen de Isk het grootste
deel van de uitgaven voor de krijgsmacht.
Deze uitgaven vertonen, net als bij de SBS, een cyclisch beeld dat samenhangt met de fase waarin een
bepaald systeem verkeert. (BBT&E-? Aankoop).
Multiple Independently targetable
Be-entry Vehicle
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De Isk cycli zijn echter minder geprononceerd dan
de SBS-clyeli.
De periode 1970-1975 was een tijd van expansie voor
de lek De uitgaven groeiden jaarlijks met 10 percent
en bun aandeel in de totale krijgsmachtuitgaven
steeg van 17 tot 20 percent.
Vooral de uitgaven voor de taktische Isk stegen snel
door het operationeel worden van verschillende nieuwe
vliegtuig types. De uitgaven voor de taktische Isk
bedragen momenteel ongeveer vijftig percent van de
totale uitgaven Isk.
Ia de periode 1970-1975 stegen de uitgaven voor militair luchttransport ook snel, terwijl de uitgaven
voor de lange-afstand Isk vrijwel constant bleven.
(d) Landstrijdkrachten (lask)
De uitgaven voor de lask - inclusief grenstroepen stegen in 1970 - 1975 langzaam maarzeker. Deze uitgaven aijn relatief stabiel aangezien vrijwel de helft
besteed wordt aan salarissen, weddea en vergoedingen*
Bovendien zijn de aankoopprogramma's van wapen en
uitrustingsstukken voor de lask veelal van langere
duur.
(e) Zeestrijdkrachten
Het aandeel van de marine in de totale uitgaven voor
/
de krijgsmacht bleef in de periode 1970-1975 constant
,.
op 18 percent, hetgeen een jaarlijkse groei impliceert
van 4 a 5 percent.
Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de
aankoop van SSBN's en de Baokfire.
(f) Ondersteuning en Commando (O 4 C)
Onder O A C vallen de achterwaartse diensten, militaire ruimtevaart, pensioenen en alle overige uitgaven (bijv. Mindef).
(3) De defensie uitgaven van de Sovjet-Unie kunnen ook als
volgt onderverdeeld worden: Investeringen, Onderhoud en
Operatleën, Research en Ontwikkeling.
Het aandeel van deze drie categorieën in de totale
defensie uitgaven is sinds 1970 ongeveer constant gebleven namelijk.
- Investeringen
- .- 40%
- Onderhoud en Operatieen - 40%
- H3H&E

- 20%.

(a) Investeringen
Het grootste deel van de investeringen gaat naar
nieuwe wapens en uitrustingsstukken*
In de periode 1970-1975 namen de SBS ongeveer 45 percent van alle'uitgaven voor nieuwe wapens in beslag.
Ongeveer 70 percent van de totale aankoop bestedingen
is bestemd voor vliegtuigen en raketten.
SDT&E deden zich geringe fluctuaties
voor, voornamelijk dankzij de ontwikkelingskosten bij de SRS en de Isk.
GEHEIM
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De bouw van nieuwe faciliteiten nam in deze periode
ongeveer 1O percent van de totale investeringen in
beslag*
(b) Onderhoud en Qperatieën (00)
De grootste operationele kosten zijn de personeelskosten die in de periode 1970-1975 ongeveer de helft
van de totale 00.kosten bedroegen.
35 percent van de 00 uitgaven werd besteed aan onderhoud van voorraden aan wapens en uitrustingsstukken,
en aan de aankoop van reserve onderdelen.
Deze kosten stijgen jaarlijks ongeveer 2 maal zo
snel als da personeelskosten hetgeen een indicatie is
voor de omvang van de Sovjet wapenvoorraden.
(c) Onderzoek en ontwikkeling (RDfDStB)
De schatting van de Sovjet uitgaven voor militaire
HBT&ET is vooral gebaseerd op analyse van de officiële
Sovjet statistieken waarbij het zeer moeilijk is een
scheiding te trekken tussen militaire en civiele
RDT&E.
Het is echter zeker dat de militaire RDT&B uitgaven
in de periode 1970-1975 snel zijn gestegen waarbij
de RDT&Ê kosten voor de SHS het leeuwendeel voor hun
rekening naaien.
(4) Geschatte absolute uitgaven voor defensie naar categorieën
Totale defensie uitgaven in 1975* 50-55 miljard roebel
SfiS
5,9
PVO
3,4
LSK
LASK

Marine
OdC
fiDT&E

8,4
9,2
7,6
7,5
10,5

(5) Verwachting
De Sovjet defensie uitgaven in de komende vijf jaar zullen
waarschijnlijk met 4 a 5 percent per jaar blijven stijgen.
Voornamelijk door de kosten die verbonden zijn aan de
strategische wapen programma's die momenteel uitgevoerd
worden.
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1. Varschaupaktlanden
a. Aanleg breedspoorlijn door Polen
Volgens het Poolse blad "Tribuna Ludu" van 28 mei is op
27 oei te Moskou een overeenkomst getekend tussen de
Sovjet-Unie en Polen m.b.t. de aanleg van een spoorlijn
uit het grensgebied bij Hrubieszow (GB 03) via Staszkow
naar het ijzer- en staalcomplex "Katowice", dat ligt bij
Zabkovioe Bede (N. van Katowice).'Dit complex wordt uitgebreid en zal volgens de plannen omstreeks 1980 uit de
Sovjet-ünie per jaar 12 min ton ijzererts, alsmede zes
min ton andere ruwe grondstoffen betrekken.
De Sovjets zullen een spoorbrug bouwen over de Bug) tevens zal een nieuw grensovergangstation worden geopend
tussen Hrubieszow en Vladimir Volinskiy in de Sovjetunie.
De "Linie Hutniczo Siarkowa" (LES » Staal-Zwavellijn)
zal ê"en totale lengte hebben van 397 km» waarvan 226 km
zal worden gelegd naast bestaande lijnen; het resterende
deel (171 km) zal nieuw worden gebouwd.
:
De LHS, die in de periode 1976-1979 zal worden aangelegd,
zal worden gebruikt door treinen met een netto treingewioht van ca 3.000 ton, getrokken door diesellocomotieven,
welke door de Sovjet-ïïnie zullen worden geleverd;
in 1982 moet de gehele lijn zijn feëleotrificeerd.
De LHS zal een aparte verbinding vormen met de Sovjet-Unie
waardoor het mogelijk is ijzererts rechtstreeks - zonder
het tijdrovende proces van overladen, waarbij vooral in de
winter aanzienlijke vertragingen optreden - aan te voeren
uit Krivoy Rog in de SU met bestemming Zabkowice Bedz.
Poolse steenkolen, zwavel, alsmede half- en eindproducten
van staal zullen via de lijn naar de SU worden getransporteerd.
b. Modernisering overlaadstations
Volgens "Tribuna Ludu" van 29 mei jl. heeft de Poolse regering besloten het overlaadpotentieel van een aantal overlaadstations te vergroten; m.n. worden genoemd het complex
Zurawica-Medyka (FA 32) en het station Halaszewice (V. van
Brest-Litovsk). Als gevolg hiervan zullen de werkzaamheden
meer efficiënt kunnen worden uitgevoerd.
iari Berichten betreffende de aanleg van breedspoorlijnen in de HSWP-landen circuleren reeds jaren*
Sovjet breedspoorlijnen komen momenteel voors
- in de nabijheid van overlaadstations van die
landen, welke grenzen aan de SU (het normaalspoor strekt zich hierbij uit aan Sovjet zijde);
- in Tsjechoslowakije, waar in 1966 een 90 km
lange lijn werd aangelegd van de Russische
grens naar Hajnowka (in de omgeving van Kosice),
naar een groot ijzer- en staalcomplex dat zijn
grondstoffen betrekt uit de SU.
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Via de Poolse spoorwegen wordt jaarlijks
ca 15 min ton goederen in iedere richting
vervoerd tussen de SU en Oost-Duitsland,
voor welke goederen Oost-Duitsland
9 transferabele roebels per overgeslagen
ton moet betalen. De uitbreiding en modernisering van de onder punt b. genoemde overslagstations wijst er op dat er voorlopig geen
doorgaande breedspoorlijnen naar Oost-Duitsland
zullen worden aangelegd.
Uitgaande van het Bussischa station Ustilug zal
de vroeger bestaande verbinding met Hrubieszow
worden hersteld; via bestaande Oost-Vestverbindingen zal vermoedelijk een breedsporige lijn
worden aangelegd tot Staszow, van welke plaats
de nieuwe lijn zal worden gebouwd, welke de grote Poolse stations zal vermijden.
Hoewel in een Engelse vertaling van een Tass-bericht d.d. 31 mei gesproken wordt over de aanleg van een "standard gauge line" in Polen,
wordt d.z.z. aangenomen dat het inderdaad een
breedspoorlijn zal worden.
Haast economische motieven hebben zeker ook militaire overwegingen een rol gespeeld bij de beslissing tot de aanleg van een breedspoorlijn.
Uitgaande van een jaarlijkse tonnage van 18 min
ton is een enkelsporige breedspoorlijn
- voorzien van moderne beveiliging - zeker in
staat een aantal militaire transporten te verzorgen.
D.z.z. wordt vermoed dat het economische motief
is benut om een "overlaadvrije" doorgaande militaire verbinding van de SU tot vér in Polen te
verkrijgen. De mogelijkheid is niet uitgesloten
dat de lijn t.z.t. wordt' doorgetrokken naar
Tsjechoslowakije (omgeving Ostrava), teneinde
op deze wijze de in dit land gelegerde troepen
te kunnen bevoorraden.
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Hoofdstuk Ds Landstrijdkrachten

Geheim

1. Activiteiten
a* Algemeen
Gedurende de eerste helft van augustus vond bij de Varschaupakt landstrijdkrachten in het algemeen intensieve, bij de
GS7G zelfs zeer intensieve» oefen-/opleidingsactiviteit
plaats. Later vond een duidelijke teruggang in activiteiten
plaats. Mogelijke oorzaken hiervan zijn inzet bij oogstwerkzaamheden en voorbereidingen voor de in september in Polen
te houden Varschaupakt-oefening "SCHILD '76".
b. De Varschaupakt-oefening "SCHILD '76*
Op 19 augustus vond de officiële notificatie plaats van de
reeds lang verwachte Varschaupakt-oefening "SCHILD '76tt.
Volgens deze aankondiging zal hieraan worden deelgenomen
door de strijdkrachten van de Sovjet-Unie, Polen, Tsjechoslowakije en de DLH, met een totaal van 35*000 man.
Als oefeningsgebied wordt het gebied Bydgoszcz - Szczecin Vroclaw genoemd» waarin dan taktische eenheden en afdelingen
van land- en luchtstrijdkrachten zullen optreden. -•
Finland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk werden uitgenodigd
elk twee waarnemers te zenden.
Commentaart Het opgegeven oefeningsgebied is aanzienlijk groter dan aanvankelijk werd aangenomen en omvat in
feite geheel westelijk Polen.
De aanduiding "taktische eenheden1* zou erop kunnen duiden dat geen eenheden boven divisieniveau
zullen deelnemen.
Andere bronnen noemen 50.000 als deelnemersaantal.
Voorlopig wordt aangenomen dat de leiding zal berusten in handen van de minister van defensie van
het gastland, i.c. Lrgen Jaruzelski.
Bij het afsluiten van dit maandoverzicht bevonden
zich reeds meerdere Sovjet, Tsjechoslowaakse,
Oostduitse en (uiteraard) Poolse eenheden in het
betrokken gebied.
c. Tijdelijk Verboden Gebied
In de DDB werd ingesteld Tijdelijk Verboden Gebied 11/76 van
100001a - 1ö2355a aug. Voor de globale ligging, zie blz 21
Doel van deze restrictie werd niet geheel duidelijk. Gedurende de periode van restrictie bevonden zich zowel GSVG- als
NVA-eenheden in dit gebied.
Een onbevestigde melding spreekt dan ook van een gezamenlijke
Sovjet/Oostduitse oefening in genoemde periode. Het ging hierbij om elementen van respectievelijk 6 Gde Mechdiv/20 Gde Lr
en 4 Mechdiv/3 Lr.
Daarnaast zijn er, weliswaar zwakke, aanwijzingen die erop duiden dat dit TVG tevens diende voor verplaatsing van GSVG- en
mogelijk <J(5k NVA-eenheden naar Polen, voor deelname aan de
Varschaupakt-oefening "SCHILD '76".
d. De Joegoslavische oefening "GOLIJA '76" :.
Voor de tweede maal heeft Joegoslavië, overeenkomstig de
slotverklaring van "Helsinki", een oefening aangekondigd.
Ook nu weer betreft het een oefening met een deelname van
minder dan 25.000 man. De naam van de oefening is "GOLIJA '76"
en deze mal in de tweede helft van september in het zuidelijk
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deel van de Republiek Servië worden gehouden.
Bulgarije» Finland, Griekenland» Italië, Oostenrijk»
Roemenië, Zwitserland, de Sovjet-Unie en de BRD werden
uitgenodigd waarnemers te zenden.
reheim

2. Organisatie
a. Polen
(1) Aanwezigheid T-72
Op 26 augustus werd op het oefenterrein Swietoszów een
T-72 tank met Sovjet nationaliteitstekens waargenomen.
(B-2)

Commentaar: Op het oefenterrein Swietoszów is één van de
twee tankdivisies van de SGV gelegerd. Bovendien bevonden zich op het tijdstip van waarneming, in het kader van de voorbereidingen
voor de Warsehaupakt-oefening "SCHILD '76",
66ls. andere Sovjet eenheden op dit oefenterrein,
mogelijk zelfs van buiten Polen.
Het is in dit stadium derhalve nog niet mogelijk
te bepalen of de SGT reeds de beschikking heeft
over de T-72.
Het is niet uitgesloten dat dit type tank tijdens "SCHILD '76" door de Sovjets wordt gedemonstreerd.
(2) SA-9
Op 14 juli werd in Kliczkow (VS 3087) het beladen van een
trein met Poolse militaire voertuigen waargenomen.
Bij deze voertuigen, allen voorzien van het tactische
teken van 10 Tkdiv/MD-Silezië (1 Lr), bevonden zich ook
drie voertuigen met SA-9 systeem.
Commentaari De Poolse pers toont veelvuldig foto's van de
SA-9.
'
Deze waarneming echter bevestigt de aanwezigheid
van de SA-9 bij de Poolse strijdkrachten, met
name bij 10 Tkdiv/MD-Silezië (1 Lr).
(5) SCÏÏD
Op 9 juni werd in de omgeving van Sprotawa (WT 3713) een
oefenende Poolse SCTTD-eenheid waargenomen.
De eenheid beschikte o.a. over vermoedelijk drie MAZ-545
TEL's en een kraanwagen.
Eén afgedekte raket werd waargenomen op een TEL en één
raket hing in de takels van de kraanwagen*
Commentaari Na getoonde SCUD's op parade1s is deze waarneming de eerste aanwijzing dat de Poolse
strijdkrachten inderdaad beschikken over het
grond/grond geleid wapen SCUD.
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b, Tsjechoslowakije
(1) SA-4
Eind april werd op oa 30 km zo van BRNO organiek tot
SA-4 eenheden behorend materieel tijdens oefenactiviteiten waargenomen. In hetzelfde gebied werden bij een
SA-2 site, 2 x SA-4 TELs en 2 x SA-4 rakettransportvoertuigen gesignaleerd.
Commentaari Reeds in 1969 zou zijn besloten tot de invoering van de SA-4 ter vervanging van de 85 en
57 mm luchtdoelkanonnen.
Pas tijdens een parade in Praag in mei 1975
werden
5 x SA-4 TELs getoond.
Naar verwachting zal binnen afzienbare tijd
de eerste SA-4 Brig (?) operationeel zijn.
(2) SA-6
0p 30 april werd in een bivak in de omgeving van Pisek
waargenomen s
1 x STRAIGHT FLUSH radar

1 x LONG TRACK radar
2 x SA-6 rakettransportvoertuigen
6 x SA-6 TELs.
•mi De SA-6 werd voor het eerst tijdens de grote
Mei-parade van 1975 in Praag getoond. In april
1976 werd hij bij een oefenende eenheid vastgesteld.
Over de indeling van de SA-6 is op dit moment
geen zekerheid. Deze zou zowel op leger- of
divisie-niveau kunnen voorkomen. Ook de grondstrijdkrachten van het Commando van de
Luchtverdediging zouden voor de SA-6 in aanmerking kunnen komen.
De beweeglijkheid van de SA-6 bemoeilijkt de
vaststelling hieromtrent.
Verwacht mag worden dat de eerste SA-6 eenheden binnenkort operationeel zullen zijn.
(3) BMP-invoering
In november 1975 vas het 57 Mechreg/19 Meehdiv te Stribo
(UR 5513) geheel met de BMP uitgerust* In het eerste
kwartaal van dit jaar werden 85 BMP's vastgesteld bij het
49 Mechreg/20 Meehdiv te Marianske Laszne (UR 3338).
Commentaar» De invoering van de BMP gaat in gestaag tempo
voort. In vrij korte tijd werden twee mechregn
ermee uitgerust. Bij Melnik nad Labem
(oa 40 km n van Praag) worden regelmatig
BMP rivieroverschrijdingen beoefend.
Bovengenoemde mechregn behoren tot een Cat-A
divisie en bevinden zich op resp. 40 - en 25 km
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van de grens met de BED.
De BMP vervangt de OT-64C (Tsj. versie van
de BTR-60 PB ) het standaardvoertuig van de
meeste mechregn. Omtrent de nieuwe bestemming
van de vervangen OT-64C is niets bekend. Het
is zeer wel mogelijk dat s
a. Be vervangen OT-64C worden ingedeeld bij
' de drie (veronderstelde) mob-divs. Van deze
divs werden wel tanks in opslag vastgesteld
terwijl nog nooit gepantserde personeelsvotrt ui gen in heK mat-be stand werden waargenomen.
b. Bij enkele meohregn komt de OT-64 voor.
Bit model is niet voorzien van een toren.
Er bestaan vage aanwijzingen dat dit
"verouderde" type door de OT-64C zal worden vervangen. In dat geval zou veronderstelling a voor de OT-64 gelden.
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3 Logistiek

a. Sov.1et-ïïnie
(1) DeVOYENTORG
(a) Algemeen

De VOYENTOHG is de militaire handelsorganisatie,
die tot taak heeft de leden van de strijdkrachten
en hun familieleden te verzorgen met goederen en
diensten, die in de noodzakelijke levensbehoeften
voorzien*
(b) Geschiedenis
Gelijktijdig met de oprichting van het Bode Leger
werd op 16 november 1918 de VOYENTOHG opgericht
naar aanleiding van het dekreet van de Raad van
Volkscommissarissen over "de oprichting van verkoopplaat sen voor leden van het Rode Leger en de
organisatie van handel binnen het Rode Leger in
goederen, die in de eerste levensbehoeften voorzien.
.
.
In het tsarentijdperk bestonden 'militaire coöperaties, die naast de verzorging van de officieren als
hoofdtaak ai oh bezighielden met de verkoop van
marketentstergoederen aan militairen van alle rangen
en stanxtën.'
De opzet van de VOYENTORG is in feite een voortzetting
van deze militaire coöperaties. De YOYENTORG is in
de loop van de jaren evenwel drastisch veranderd,
getuige de gebeurtenissen in de volgende zeven periodes i
i Van de burgeroorlog tot eind 1920.
De verzorging van de troep bestond voornamelijk
uit het exploiteren van kapperszaken, wasserijen,
bad- en ontluizingsinrichtingen.
ii De hervorming van de strijdkrachten, het omschakelen van het oorlogscommunisme op de nieuwe economische politiek (1925).
Tijdelijk werd de handel op de markt toegestaan.
Er werden militaire consumentenraden ingesteld,
die zich in samenwerking met arbeiders consumentenraden niet alleen beperkten tot de verkoop
van goederen, maar ook produkten gingen verbouwen
en veel gevraagde goederen gingen aanmaken.
De verzorging werd uitgebreid tot de familieleden
van de leden van de strijdkrachten. Eind 1924
werden deze raden opgeheven, toen door marktoverschotten ongeveer 609é van de goederen buiten de
strijdkrachten verkocht werd.
De strijdkrachten werden hierna verzorgd door de
arbeiders consumentenraden.
iii De gedwongen colleotivering van de economie en de
hiermede samenhangende schaarste aan levensmiddelen hadden tot gevolg, dat de arbeidersconsumenten-raden binnen de strijdkrachten werden omgevormd
in zgn. militaire coöperaties.
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Deze verzorgden tot 1929/1930 uitsluitend de
leden van de strijdkrachten en hun familieleden*
Vanaf 1952 kwamen deze militaire coöperaties
onder controle van het Centrale Beheer van Militaire Coöperaties onder het Volkscommissariaat
voor de Verdediging. Deze maatregel werd genomen
om de band met het Sovjet systeem zo nauw mogelijk te maken.
iv Toen in 1933 de grootste moeilijkheden in de levensmiddelenvoorziening overwonnen waren werd de
VOYENTORG onder verantwoordelijkheid van het
Volkscommissariaat voor Binnenlandse Handel gesteld. Weliswaar bleef de taakstelling onveranderd,
maar de naam werd veranderd in Centrale Staatsvereniging voor economische behoeftevoorziening
van het Rode Arbeiders- en Boerenleger en-vloot
(TSEHTR-VOYENSORG)^ Omstreeks 1934 werd de
VOYENTORG in drie/afzonderlijke instituten verdeeld:
GLAVVOYENTOHG .
- t.b.v. het Leger
GLAWOYENÏLOTTORG - t.b.v. de Vloot
GLAVSFETST0HG
- t.b. v. de NKVD-troepen
Vanaf 1935 zijn - naar aanleiding van gevechtsac- ;
tiea in het Verre Oosten, in Polen en in Finland ooblelB^ ver zorgingsinr i entingen ontstaan» die moesten voorzien in de verzorging van de troep (buiten *
de Achterwaartse Diensten verzorging). Be ervaringen, die met deze mobiele verzorgings installaties
wentel opgedaan zouden later van nut blijken in
Wereldoorlog II.

v Tijdens Wereldoorlog II werden de activiteiten
van de VOYENTORG- beperkt tot de verzorging van
het vëldleger Boor de invoering van het distributiesysteem werd de verzorging van de familieleden
afgeschaft.
Be VOYENTORG bleef onder de leiding van het Volkscommissariaat van Binnenlandse Handelt doch er
bestond een goede aamenwerking met de plaatsvervangend volkscommissaris voor de Verdediging en
het Hoofd van de Achterwaartse Diensten van het
Rode Leger.
Be feitelijke leiding werd overgedragen aan de
Hoofden van de verschillende beheerskantoren van
de VOYENTORG die verantwoording aflegden aan de
Hoofden van de Achterwaartse Diensten van de
respectievelijke Fronten.
vi Na de oorlog werd de verzorging van de familie
van de tot het Rode Leger behorende leden en de
nabestaanden van gesneuvelde militairen weer ingevoerd.
Vanwege de opheffing van het distributiesysteem
en de aanvoer van de allernoodzakelijkste goederen,
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werden in de grotere standplaatsen restaurants,
winkels en magazijnen ingericht» waar zonder
bonnen gekocht kon worden* Echter, door de
schaarste aan dit soort instellingen en de hoge
prijzen van de goederen waren deze restaurants,
winkels en magazijnen alleen toegankelijk voor de
hogere officieren en hun familie.
De VOYENTORG had ook te kampen met de gevolgen
van de oorlog.
Naast de afschaffing van het distributiesysteem
en de hoge prijzen van de goederen speelden de
structuurwijziging van de strijdkrachten, de demobilisatie en de inkrimping van het aantal militaire districten een nadelige rol.
Het Ministerie voor Binnenlandse Handel bleef nog
steeds verantwoordelijk voor de VOYENTORG en
dit gaf in de tijd van wederopbouw de nodige problemen, omdat de VOYENTORG ook werd ingezet voor
niet-militaire doeleinden.
Deze situatie duurde voort tot in 1956 een commissie van het Ministerie van Defensie in een rapport
vaststelde hoe onbevredigend deze gang van zaken
was.
vii In 19^6 werd het Ministerie van Defensie uiteinlijk verantwoordelijk voor de VOYENTORG.
Vanaf f957 werden door het Ministerie van Defensie
kosten noch moeiten gespaard om de VOYENTORG een
volwaardige aanblik te geven. De investeringen
betroffen goederen en gebouwen, teneinde nieuwe
winkels in te richten en de bestaande winkels
uit te breiden. Aan andere ministeries werden opdrachten verstrekt, goederen te leveren aan de
VOYENTORG.
De ministerraad besloot tot een volledige scheiding tussen de VOYENTORG en de overeenkomstige
civiele organisaties.
(c) Huidige Organisatie
i Algemeen
De VOYENTORG valt rechtstreeks onder het Ministerie
van Defensie, en wel onder het Hoofd Achterwaartse
Diensten, tevens plaatsvervangend Minister van
Defensie. De benaming is Bureau VOYENTORG.
Het Hoofd van dit bureau - vroeger een kolonel is een luitenant-generaal van de Intendance.
Het bureau VOYENTORG valt uiteen in beheerskantoren en afdelingen.
Op het niveau van een militair district, een
groep van strijdkrachten, een vloot, of het garnizoen Moskou, zijn beheerskantoren ingericht,
die uiteenvallen in afdelingen. Deze beheerskantoren worden gecommandeerd door een kolonel. Zij
zijn verantwoording verschuldigd aan de commandant voor Achterwaartse Diensten van het betreffende militair district of groep van strijdkrachten,
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Da VOYEHTOBG werkt met het ttzeIfkostenprincipe".
Daarnaast worden door staatskredieten de nadelige
saldi weggewerkt.
De personeelsleden staan naar alle waarschijnlijkheid op de loonlijst van het Ministerie van Defensie.
De artikelen worden via andere ministeries tegen
de kostprijs betrokken. Deze artikelen worden met
een voor de VOYEHTOBG kostendekkende verhoging in
de winkels verkocht. De bestelling van de verschillende soorten artikelen gebeurt in overleg met
de commandant van het militair district, een groep
van strijdkrachten, een vloot, of het garnizoen
Moskou. Deze commandant is ook verantwoordelijk
voor de bewaking van de winkels en de magazijnen,
evenals voor de levering van stroom, verwarming
en water; zo ook wordt het onderhoud van de behuizing en eventuele verbouw door deze commandant
bewaakt. Eet herstel, het onderhoud van voertuigen, de medische verzorging van het personeel
en de geneeskundige controle op de te verkopen
goederen, vallen eveneens onder deze commandant .
De commandant heeft mede-verantwoordelijkheid
voor een goede boekhouding en een zuinig aanschaffingsbeleid.
De VOYEHTOBG kan een beroep doen op transportmiddelen» benodigde handlangers bij de commandant
van het militair district-enz. Voor de politieke
scholing van het personeel van de VOYENTORG draagt
de commandant voor politieke zaken verantwoordelijkheid.
De organisatie van het werk wordt door de burgerchefs van de VOYEHTOBG geregeld.
<
De VOYEHTOBG is er voor alle leden (civiel en militair) van de strijdkrachten, binnenlandse strijdkrachten en grenstroepen. Ook horen hierbij de
familieleden en waarschijnlijk ook de gepensioneerde officieren. Indien het goederen-aanbod
van de VOYENTOHG de vraag naar goederen overtreft,
dan worden deze goederen ook aan buitenstaanders
verkocht.
ii Winkelbedrijven
- Op compagniesniveau is een kiosk, waarin toiletartikelen, schrijfbehoeften, rookartikelen en
koeken te koop zijn* De verkoop valt onder de
compagniessergeant.
- Op regimentsniveau, afdelings/zelfstandig bataljonsniveau zijn er aoldatenwinkels. In deze
winkels zijn dezelfde artikelen te koop als in
de kiosk, daarenboven worden hier conserven te
koop aangeboden. Deze winkels zijn alleen toegankelijk voor dienstplichtigen.
- Haast de soldatenwinkels zijner voor de officieren,
onderofficieren, burgerwerknemers en hun familieleden speciale winkels met een grote variatie
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aan levensmiddelen, huishoudelijk apparatuur,
uniformen en ondergoed*
- Grotere legerplaatsen of plaatsen waar veel officieren wonen hebben de beschikking over een
kruidenier, een bakker, een slager (vlees-viagroenten-conserven), een boekhandel, een bazar
(uniformen-kleding-ondergoed-etoffen-sportartikelen-jachtwapens-fietsen-motor en foto apparatuur-radio's-huishoudelijke apparaten-meubilair),
een drogist en een garnizoensvarenhuis (grotere
uitvoering van de bazar; gedeeltelijk postorderbedrijf). Verafgelegen woonoorden worden bezocht
met rijdende (-varende-)winkels.
- Op het niveau van militaire districten, groepen
van strijdkrachten, vloten, worden eveneens
grote warenhuizen geëxploiteerd, waarin hetzelfde
assortiment goederen wordt aangeboden als in
het garnizoenswarenhuis met uitzondering van
dameskleding.
- Een centraal warenhuis wordt geëxploiteerd op
het niveau van het Ministerie van Defensie.
Officieren en burgers van het Ministerie van
Defensie kunnen hier rechtstreeks inkopen doen.
Daarnaast voorziet dit warenhuis de warenhuizen
van de militaire districten en garnizoenen van
goederen.
2
De grootte van de winkels varieert van 25 m
(soldatenwinkel) tot 350 m (districtswarenhuis). De winkels zijn voorzien van e,en magazijn met een vloeroppervlak van 20 m tot:
450 m .
In de soldatenwinkels staan doorgaans 1 of 2
verkopers, terwijl in het warenhuis van het militair district ongeveer 20 verkopers aanwezig
zijn. In geen enkele winkel of warenhuis van
de VOYENTOHG wordt alcohol verkocht.
iii Meaaes en kantines
- offioieremesst komt voor op plaatsen, waar
25 of meer officieren gelegerd zijn. De officiersmess beschikt over een eetzaal en - uitsluitend indien meer dan 75 officieren in de
voedingsaterkte zijn opgenomen - een bar. In de
mess worden per dag drie maaltijden geserveerd.
Vaak 01jn er twee tot drie keuzemenu's per maaltijd.
- officieremess te velde i wordt ingericht, wanneer tijdens oefeningen meer dan 80 personen
- generaals en officieren - aanwezig zijn. In
deze mess worden drie maaltijden geserveerd,
waarbij meestal twee keuzemenu's per maaltijd.
Een bar ia aanwezig *
Deze mess is uitsluitend toegankelijk voor de
officieren van de oefenleiding en gasten.
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Be overige, aan de oefening deelnemende officieren zijn aangewezen op de veldkeuken van
hun eenheid.
- officierscasinoi komt voor op plaateen vaar
veel troepen of veel officieren geconcentreerd
zijn.
Een officierscasino bestaat uit een bar, een
dansvloer, een leeszaal en een recreatiezaal.
In het casino worden veel gezellige en culturele evenementen georganiseerd door een te vormen
raad (Sovjet), in overleg met de damesraad van
het officierskorps.
- soldaten "theebar"* komt bij elk regiment voor.
In de "theebar" worden thee, gebak en belegde
broodjes verkocht. Naast de barruimte is de
"theebar" voorzien van een leeszaal en een
reoreatiezaal.
Be "theebar11 is toegankelijk voor dienstplichtigen en beroepsonderofficieren.
Er zijn verwijzingen, dat proporchiks en michmans «ver een eigen recreatieruimte beschikken.
- Be officiersmesses en kantines worden gedreven
volgens het zelfkostenprincipe. Toor de officieren, die in de voedingssterkte zijn opgenomen,
worden de bereidingsgrondstoffen voor de maaltijden betrokken uit eigen produotiebedrijven*
Alkoholhoudende dranken worden uitsluitend in de
officierscasino's verkocht.
iv Bienstverlenende bedrijven
Bij iedere eenheid zijn een kleermakerij, schoenmaker i j en een kapperszaak aanwezig. In de grotere garnizoenen en plaatsen waar veel officieren
wonen komen combinaties voor van uniform- en
burgerkleermakerijen, reparatie werkplaatsen voor
kleding, schoeisel en horloges, foto-ateliers,
kapsalons, wasserijen en stomerijen.
v

Organisatie TOYENTOHG in het buitenland
Be winkels, messes, kantines en dienstverlenende
bedrijven zijn ook bij de in het buitenland gelegerde groepen van strijdkrachten aanwezig in de
onmiddellijke nabijheid van de woongebieden of
de kazernes of op het kazerneterrein.
Be inkoop van de goederen wordt door de VOYENTORG
gedaan bij de bedrijven, die door het gastland
bestuurd worden* Bij de verkoop van de goederen
hebben de Sovjet officieren eerste keus.
Be dienstverlenende bedrijven zijn vermoedelijk
gecontracteerde Sovjet bedrijven, die in het
gastland hun winkel of bedrijf leiden.
Het bedienend personeel in de messes, winkels en
bedrijven bestaat voor het grootste gedeelte uit
echtgenotes van de beroepsonderofficieren.

GEHEIM

MO 5/76

GEHEIM

31

(d) Sterkte
In het algemeen kan worden gesteld, dat het grootste
gedeelte van het personeel» dat werkzaam is bij de
VOYENTOHG, familie is van leden van de strijdkrachten.
De leiding van de VOYENTORG is in handen van officieren en onderofficieren van de Intendance.
Na
Wereldoorlog II was de sterkte aan personeel
20.000.
Na de wederopbouw van de strijdkrachten bedroeg dit
aantal 140.000.
In de periodev dat de VOYENTORG werd overgenomen door
het Ministerie van Defensie was de personeelssterkte
117.000.
Na de overname door het Ministerie van Defensie en de
investeringen in de VOYENTORG is de personeelssterkte
+ 150.000, waarvan + 1.600 officieren en onderofficieren.
Commentaar» Hoewel de VOYENTORG de taak heeft om de
leden van de strijdkrachten en hun familie
te verzorgen met goederen en diensten,
die in de noodzakelijke levensbehoeften
voorzien, is deze dienst geen alternatief
voor de dienst voor voeding en de dienst
voor kleding/uitrusting.
De messes, casino's, de bars, soldaten
"theebars" zijn niet zonder meer te vergelijken met de Westerse officiers/onderofficiers casino's/messes en manschappencantines.
Bij het uitbreken van een mogelijk conflict
zal de VOYENTOBG naar verwachting op
dezelfde wijze opereren als in Wereldoorlog II.
Het gebrek aan transportmiddelen zal moeten worden aangevuld met transportmiddelen uit de civiele maatschappij. Naar verwachting is dit reeds nu geregeld. Ook
zijn er aanwijzingen, dat vooruitgeschoven
depots zijn ingericht.
De verzorging van de familie is sterk afhankelijk van de duur van de oorlog, het
verloop ervan, evacuatiemaatregelen en de
economische toestand. Indien een distributie systeem wordt ingevoerd zal het zelfs
zeer de vraag zijn of een verzorging door
de VOYENTORG nog mogelijk is.
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b.. TBJeehoslowaki.ie en Oost-Duit eland
(1) Geneeskundige Dienst
(a) In Tsjechoslovaklje kampten de strijdkrachten met
een tekort aan artsen* Teneinde deze tekorten zoveel
mogelijk te beperken of geheel te dekken zijn de
volgende maatregelen genoment
•
- een militair arts moet, na beëindiging van zijn
dienstplicht* gedurende vier jaren, elk jaar drie
maanden voor herhaling in werkelijke dienst komen;
- elke medische student moet in het derde en in het
vierde semester van zijn studie een militaire
opleiding volgen;
- aktief dienende officieren proberen met wervingsacties onder de medische studenten, gegadigden te
krijgen voor een vijf- of achtjarig dienstverband;
- nog tijdens het assistentschap in een burger ziekenhuis- het staatsexamen is dan een half jaar achter
de rug en de student is bevoegd arts - worden de
artsen opgeroepen in werkelijke dienst.
(B-3) (R)
(b) Het tekort aan artsen in de HVA .is sedert 1974 merkbaar, doch dit jaar zodanig toegenomen, dat maatregelen om deze tekorten op te heffen noodzakelijk bleken.
- In de periode jan 76 - mei 76 zijn reserve-officieren
- arts • voor twee maanden in werkelijke dienst
teruggeroepen;
- een wervingscampagne int de DDE moest een aantal vrijwilligers - artsen en tandartsen - opleveren. Het
resultaat van deze campagne is echter niet bevredigend geweest;
- Lnitenant-Generaal Prof Dr Gestewitz - dekaan van
de militair-medische faknlteit van de "Ernst-Moritz
Arndt" universiteit te Greifswald en chef van het
•Centrale Armee Lazaret" van de UVA te Bad Saarow propageerde in een televisie-interview dd 30-3-76,
dat de opleidingsgang van actief dienende officieren
van de geneeskundige dienst na een sollicitatie bij
het bevoegde territoriaal commando als volgt is georganiseerd s
i een toelatingsexamen aan de militair-medische
afdeling van de universiteit te Greifswald;
ii de toegelaten kandidaten volgen een medische
studie aan een universiteit in de DDR;
iii het afleggen van het artsexamen en de benoeming
tot officier van de geneeskundige dienst.
(B-3) (R)
Commentaar t Opmerkelijk is, dat aowel bij
Oostduitse NVA als bij de Tsjechoslowaakse strijdkrachten de militaire
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arts een hoger salaris krijgt dan
zijn burger collega.
Desondanks blijven de tekorten aan
militaire artsen bestaan. '
In Tsjechoslowakije is dit onder andere te wijten aan het feit» dat medische studenten zich vanwege de
politieke situatie passief gedragen
en zich niet als vrijwilligers opgeven voor een langer dienstverband.
ienstgeheim

4* Opleiding
a. Sov.i et-Unie
:
Met verwijzing naar het gestelde op blz 13 pt 2 van MO 10/75,
blijkt dat .maarschalk SU Grechko in een van zijn laatste
directieven nog heeft gewezen op het verbeteren van de tactische opleiding van kleine eenheden (pelotons» compagnieën en
batterijen).
In zonderheid om tijd noch moeite te sparen om jonge commandanten initiatief en de beginselen en juiste uitvoering van de
gevechtsleer bij te brengen.
Voorts blijkt het nog steeds te haperen aan de consequente
toepassing van opleidingsmethodieken.
Be bezorgdheid m.b.t. het laatste wordt weergegeven in een
artikel in de "Voyenny Vestnik" waarin wordt geschetst wat
er allemaal verkeerd was bij de opleiding van een tankpeloton.
Bij een bezoek leek in zijn algemeenheid alles in orde»
- er bestond een draaiboek,
- de oefentanks waren aanwezig,
- de doelen waren opgesteld*
Zowel de compagnies- als pelotonscommandant waren aanwezig.
Be laatste gaf een gedetailleerde uiteenzetting van de situatie, formuleerde zijn besluit en gaf vervolgens het bevel uit.
Alles volgens de regels.
Beide commandanten waren echter vergeten enkele zeer belangrijke punten te vermeldent
- welke vuurkracht de vijand tot zijn beschikking had;
- de aanvalsrichting van iedere tank afzonderlijk;
- de route om een mijnenveld te doortrekken;
- de coördinatie met neveneenheden;
- de beschikbare vuursteun van de eigen artillerie.
Be compagniescommandant • werd vooral kwalijk genomen dat hij
de beveleuitgifte van de tankcommandanten niet had gecontroleerd
en de voornaamste acties van het peloton niet had bijgestuurd.
Nu begrepen sommigen onderofficieren en soldaten niet hoe ze
hun taak moesten uitvoeren.
Bedoeld artikel onderstreept nogmaals het belang dat moet worden gehecht aan de juiste opleiding van kleine eenheden en herinnert de lezer eraan dat gedurende de Tweede Wereldoorlog het
vooral deze kleine eenheden waren, die in staat bleken aanzienlijk grotere eenheden te vernietigen door goed gecoördineerde
acties, snelle gewaagde manoeuvres en juist gebruik van het
terrein.
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Oudere commandanten «n stafofficieren dienen dit goed voor
ogen te houden» tekortkomingen op dit gebied te elimineren
en vooral de instructie en oefeningen goed te controleren.
Commentaari Kritiek óp de opleiding en vorming van jonge
commandanten, vooral op het gebied van aankweken
van initiatief, goede instructie en toepassing van
taktiek en gevechtstechniek, is een periodiek teterugkerend verschijnsel in de Sovjet pers en militaire literatuur.
Se legerleiding kampt nog steeds met de volgende
problemen m.b.t. de kleine eenheden:
- commandanten zijn vaak niet in staat hun eenheid
behoorlijk te ontplooien tot gevechtsformaties
en hebben weinig of geen kennis van de wederzijdse ondersteuningsmogelijkheden van de wapens en
diensten;
- luitenants hebben moeilijkheden om hun op scholen verworven theoretische kennis aan do troep
te instrueren;
- Opleidingsinstituten zijn na herhaaldelijk appel
nog steeds niet in staat om bedoelde problemen
definitief te verhelpen.
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DEEL IIi Midden-Poaten/Afrika
1. Libanon
De strijd in Libanon blijft onverminderd voortduren. Vel is
een aantal bestandsovereenkomsten afgekondigd» veelal op
initiatief van de bemiddelaar van de Arabische Liga, El Kohly.
Deze overeenkomsten verden of regelrecht geschonden of er ontstonden geschillen over de interpretatie.
Egypte beschuldigt Syrië ervan, uit te zijn op de vernietiging
van de Palestijnen. De Sovjet druk op Syrië neemt toe om de
Syrische troepen uit Libanon terug te trekken. (Er bevinden
zich meer dan 13*000 Syrische militairen in Libanon, d.w.z.
ca 10$ van de Syrische landmacht). Hoewel er in de pers berichten verschenen dat de Sovjet-Unie de militaire leveranties aan Syrië heeft stopgezet en heeft gedreigd haar militaire adviseurs terug te trekken, vinden de leveranties nog
steeds doorgang.
Toch blijft Moskou ook de Palestijnse militia steunen.
President Assad wil echter voor de Sovjet druk niet buigen,
getuige o.a. zijn toespraak van 20 juli.
Hoewel de Arabische vredesmacht onder bevel van gen maj Hassan
Ghoneim en naar schatting bestaande uit + 2.300 man (afkomstig
uit Saudi-Arabië, Sudan, Syrië en Libië )~~nog steeds in Libanon
is, heeft zij tot dusverre weinig kunnen doen aan haar "peace
keeping" taak. Irak steunt met ca. 500 vrijwilligers de Falestijnen.
Als mogelijke oplossingen van het conflict worden genoemd een
deling van Libanon in een (noordelijke) Christelijke staat en
een (zuidelijke) Palestijnse staat of een federatie tussen
Syrië, Jordanië en Libanon.
Hoewel in Syrië een nieuw kabinet is, gevormd, waarbij premier
Ajoebi is vervangen door gen maj Abdul Bahman Chleifawi, valt
er geen wijziging in het buitenlands beleid te verwachten.
Commentaart Ondanks de druk van de Sovjet-Unie op Syrië om zich
uit Libanon terug te trekken, is een definitieve
stopzetting van de Sovjet hulp vooralsnog niet te
verwachten, omdat een "breuk" met Syrië, de toch al
verslechterde Sovjet positie in het Midden-Oosten
nog verder zou verzwakken.
Ook de Syrische havens zouden dan de Sovjet vloot
kunnen worden ontzegd.
Een deling van de Libanese staat geeft o.m. de volgende problement
- een Palestijnse en een Christelijke mini-staat
zouden waarschijnlijk slechts op gespannen voet
naast elkaar kunnen bestaan, hetgeen beïnvloeding
en bemoeienis door derden zeer waarschijnlijk maakt;
- een Palestijnse staat aan de noordgrens zal de
veiligheidssituatie van Israël nadelig beïnvloeden
en het opnieuw oplaaien van het Arabisch-Israëlische
conflict veroorzaken, hetgeen slechts voor de
Sovjet-Unie voordelig kan zijn.
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2. Verhouding Egypte.._- Sudan _• - Libië
Begin juli werd in de Sudan een staatsgreep uitgevoerd door
leden van de ultra-conservatieve godsdienstige Ansar-secte.
gesteund door ca. 2.000 infiltranten uit Ethiopië, Mali, Tsjaad*
Zanzibar en Libië. De staatsgreep mislukte door het optreden van
de Sudanese strijdkrachten. President Numeiri van Sudan beschuldigde Libië'ervan de plannen te hebben opgezet, de wapens te
hebben geleverd en voor de opleiding van de rebellen te hebben
gezorgd.
Op 6 juli verbrak Sudan zijn diplomatieke betrekkingen met Libië.
Egypte steunde Sudan o.a. door het instellen van een luchtbrug
om de ca 1.300 militairen van de Sudanese brigade in Egypte naar
Khartoem terug te brengen* Tijdens het bezoek van Numeiri aan
Sadat werd op 15 juli een defensieverdrag tussen beide landen,
met een looptijd van 25 jaar getekend. Kort daarop werd besloten,
tussen Egypte, Sudan en Saudi-Arabië, tot nauwere politieke en
militaire samenwerking. Bovendien verweet Egypte Libië de voortzetting van subversieve activiteiten in Egypte.
Libië wordt gesteund door de Sovjet-Unie; de Pravda schreef dat
het imperialisme (d.w.z. de Egyptische politiek) schade toebrengt
aan de Arabische zaak.
Egypte verhoogde daarop de staat van paraatheid van zijn troepen
de grens met Libië en bracht het totaal aantal militairen aldaar
op ca 10.000 man (d.w.z. ca 4% van de landmacht).
:
Commentaar» Be spanning tussen Egypte en Libië'wordt steeds
groter. Als de Libische subversieve activiteiten in
Egypte blijven voortduren, dan is een militair conflict niet uitgesloten.
Libië wordt gesteund door Irak; Egypte door SaudiArabië en Sudan.
Be reden voor de, althans verbale, Sovjet steunverlening aan Libië is vermoedelijk gelegen in het f»}it
dat de Sovjet-Unie op korte termijn faciliteiten
wil verkrijgen in dit gebied, nu deze in Egypte verloren zijn gegaan.
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Armottgenersl Heint Haffmann

Streitkrafte in unserer Zeit
Aus AnlaS des 20.Jahro$tages der Nptipnalen Vólksamee veröffentüchen
wirgekOnt den Vortrag, den GanosseHêimHoffmann am 1. Dezembar t975
on der Parieihochscrwte „Kart Marx" belm ZK oer SED hielt. Der volle
Wortlaui ist in f Ineen Sonderdruck der Partethochischuh zur Verleihung der
£hrQndoktorwürde an den Autor erschlenen.

DfaRedaktion

lm Winter 1857 zu 1858 lasen Karl Marx und Friedrich Engels neberi anderen
mifitarischen Schriften auch die Werke dos Generals von Claüsewitz und tauschterf
sich daröber BUS, Lenin, der die militarpólitischen Arbeiten dar beiden Klassiker und
ihro Wertscria'tzung für diesen bürgerlichen Militartheoretiker kannte, studierto im
Jahrc 1915 auch ClBusewitz'Hauptwerk„VomKriege". Es-ging ilimdamalsum dis
prinzipietle Haltung der Bolschewiki,. überhaupt der dem Marxismus treu gebliebenen-Internationalisten, zom ersten imperiallstischeri Weltkri^og.
Als einen „Schritt zum Marxismus" bezeichnete Lenin besonders dl^.Erkenntrtisse
Claüsewitz' züm Verhaltnis zwischen Krieg und Politik.' Gegen Ende seiner
umfangreichervAuszüge aus Claüsewitz' „Vom Kriege" sleht djestarkhervorgetiobene Passage: „Der Krieg ist ein Instrument der Polifïjc'; er muS not\vendig ihren
Charakter tragen, er rnutS mit ihrem MaBe messen; (0'ie Führüno des Krieges.in
seinen Hauptumrissen ist daher die Politik selbs(, welche' die Feder mit dem Degen
vertauscht, aber darum nicht aufgohört hat, nach ihren eigenen Gèsstzen zu
denken."2 Und auch iene Stelle exzerpisrts Lenin, nach der der Krieg wohl seinö
«igene Grammatik. nicht jedoch seine eigene Logik habe.3 Worin aüer'dings diess
„Logik" besteht, welenen Gesetzen die Politik und damit auch der Krieg folgen, das
vermochte Carlvon Ciausewitz noch nicht, zu entdecken. Dazu bedurfte es des
dialektischon Materiaiïsmus und seiner Anwendung auf die Gcschichte, das
historicchen Materialismus.
Krieg isl Immer Mine! der Politik
Marx, Engels und Lenin untersuchten bis ins Detaü und wiesen nach,von wemund
wie Politik gemacht, das Interesse gesellscheftlicher Gruppen formuliert und '
durchgesetzt, der Kampf urn die Macht organisiert ünd geführt «ird. Erst sié
erkannten die Gesetze, nach densn Klassen und Klassenfraktionen einander
bekampfen, namentlich ihre ökonomischen Interessen mit Hilfe des Sts'atsapparates oder im Xampf gegen ihn veavirkiichen. Erst sie' durcnschauten die Gesetze.
nach denen Staaten und Staatenkoaiitionen ihre Qeziehungen zueinander règeln,
sich vor gegnërtschen Angriffen schützcn, andere Staaten ihren Wülen unterordnen odër sich von deren Vorherrschaft befreien. Der dialektischc und historische
M.aterialismus versetzte sie in dia Lage, auch die Mtlitartheoriè der Arbeiterklossa
und damit die wissenschaftlichön Grundiagen fyf deren Miiitarpoiitik zu schaffen.
Seitdem der wissenschaftliche Sozialisrnus zur Weltanschauung von Millionen
Menschénund in der Sowjetunion erstmaltg gesellschafttiche Realitat wurde, seit
dem „Dekret über den Friedön" und den Erfolgen Lenihscher Politik der.friedlichen
Koexistenz sind die Stimmen jener immer schwacher geworden, die den Krieg als
etwas Gbttgcwolites, Naturgcgebenes suffassen, hinnehmsr» oder ausgebeh.
Heute kommt kaum ein bürgerlicherTheoretikor mehr an der TetSÈche vorbei, da S
Kriege der manschüchon Gssell&chaft entspringan.

Keinor der führcndcn MilitSrs dos Irnporlallsmuj. sueh nicht dar Bundoswohr
'der SRO, würdo ilch hetito offan hinter das Ookénntnls des etteren Moltko
stellen, der geschrieben hatte: „Der etoige Fricdo ist ein Traum. und nioht einmal
eih schörier.und dorKrieg ist.ein Glibd in Gottes Weltordnung'..., Ohne don Krieg
würdo die Welt im Materialismus vcriiumpfen.'"1
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Grolï lm Schwange sind in den ISndarn des Kspftafs dagegen solche Theörlen, dte
vom Privateigontum an den Produktionsmitteln, von der Ausbeutung des Men• schon.durch den Menschen als den entscheidenden Quellèn-des Krieges ablenkën
oder sie yerschleïern sollen. Man sucht Zuf|ü(;ht bei Freud oder Marcusa und
deklariert Individuelle oder kojjektive „Frustretioo", „Aggressionssucht" oder
„Neid" als maftgebliche Kriegsursachen.
.Man will sogar d$n Krieg als „historischen Regulator" ge.genOber sogenannten •
„Bevölkerungsexplösionen" rechtferttgen. Sotcha Theqretiker wie Spenglor oder
Toynbee.machten.,.KulturkreiEü" und ihron Wandel^odér die Existenz geographïscher Zonen für die Gefahrundden Ausbruch yonKriegen verantwortlich. Andere,
wie der ohemalige Bundesvvehrgeneral Graf Baudissin, sehen im Gegensatz der
Ideologien, in einer allgemeinen „Ideofogisiêrung" des politischen Geschehens,
in zunehmender Rbhstpffknapprieit bder auch |m wissenschaftlich-technischen
Fortschritt di« Hauptursachen von Kriegen in der G eg en wart,
;
Es bedarf.kciner ausführlichen Beweise, urn dieseoder ahnliohe Theorien als das
ïu erkennen, was s|e sindt.bestenfalls richtige Teflerkenntnisse einzèlner Widersprüche der modernen Jmperiafistischen Klasscngesellschaft, haufiger aber Spekulationen, bowuSte Geschichtsfalschung, mehroderrninderraffirjierjvorgetrage- .
ner Antikommunlsmus.
'
,
Oio Geschichte unseres Jahrhunderts, auch die Geschichté dërletztéri droilïig Jahro
seit dem Ende des zweiten Wèltkriegés und dem Einsatz der ersteh Atombombe,
•laBt fór ausnahmslos alle Kriege seit 190C eine Grundursache erkennen: die
imperialistische Ausbeutergeseltschaft mit ihren inneren und auSeren Widersprüchen, ihren aggressiven Zielen, ihrem Welthcrrschaftsstreben, all d?n qualvollen
Auswirkungen ihrer Kolonialpolitik.
.
'
Jeder der zahlreicheri Kriege und Burgerkriege seit 1945 war entweder direkt mit
einer imperïalistischen Interyention verbunder» f- wie in Griechenland, Indochina,
im Nahen Os*en und in Korea - oder er entstand dureh Gegensatze, die das
imperialistische Kolonialsystem zwisehen Stammen, Völfcern und Staaten erzeugt
hatte, wie die Kriege auf dem indischeri Subkontinent oder in Afrika.
Welche Seite einen Krieg beginnt, das sagt noch nichts über dessen Charakter aus..
Trotzdem ist folgendes interessant: Oie meisten Kriege unseres Jahrhunderts
wurden auch von den imperialistischen Staaten oder ihren „Stellvertretern" vom
Zaune gcbrochen. Oemgegenüber sind die gerechten Kriege und Partisanenkampfe, in denen die Völker des Fernen Ostens, Algeriens, der portugiesischen
Koloniën und Late.inamerikas die Waffen erhoben, um das imperialistische Kolonialsystem zuzerbrechen, sogar in der Minderzahl!
Der harteste und grausamste Krieg seit 1945, die amerikanische Aggression gegen
das vietnamesischo Volk, entlarvte das imperialistische'Gesellschaftssystem, die
Herrschsft der grolien Monopole und des mjlitarisch-industriellen Komplexes
besonders drastisch vor aller Weit als die Hauptgefahr für den Friedan in unserer
Zeit, als Initiator und Nutznieüer des Wettrüstens und der Kriege zwisehen den
Staatent
Aber auph die Suez*Aggression von 1956, die Söldnerlandung in der Playa Girón
1961 und der Einfall smerikantscher Marineinfanterie in Santo Domingo 1965
beweisen: DisJmperialisten setzen ihre Politik nach wie vor mit miiitarlscher Gewalt
fort - der Krieg ist kalt kalkuliertes und'gewissenios eingesetztes Mittel ihres
Kampfes um Supèrprofite, um Rohstoffquellen und Absatzmirktè.

Einhéit j-7«

Oio Generale des Pcntagone, die Koruernmanegar der emerlkanischen Luft- und:
Raumfahrtindustrie haben sich nicht nur in Duizenden von öffentliclien ErktSrungen dazu bekannt, ihren Drang zur Expansion auch mifdém Einsati' von Kernwaff en
zu verwirklichen. Sie haben den Raketen-Kernwaffen-Krieg als teuflisches Mittel
des Kampfés um dio Weftherrschaft Jahr fQr Jahr in Stabsspielen cfp^obt.
Da joder Krieg einert Zusammenprall zweier Seiten mit entgegengesetzten Zielen
darstolft, hal er auch für je'de der kampfertden Parteien einen anderen, haufig wenrt es sich urn krlog zwischen arjtagpnrstischen Klassen oder Staaten handelt
'- einen diarnetral entgegengesetzten Charakter; ungcrecht von einér Seite,
gerecht von der anderen.
Gewifi, die Imperialisten fcönnen den Krieg als Mittel ihrer Politik heute langst nicht
mehr so bedenkenlos einsetzen, wio Sie das in der ersten Klitte dieses Jahrhunderts gowohnt waren. Oaran haben die sowjetischenStreitkrëfte, haben Wachstum
ünd Wirkea .vereintër .sozialistischer Mililarmacht einen maflgeblichen Anteil.
Nirgendwo auf uhserem Planeten können die Strategen der USA und der NATO
mchr nach Bejieben schollen und watten. Ünd mit etner mitltarischen Aggre&sion
gogen die Warschauer Vertragssiaaten wflrden sie sogar ihren eigenen Untcrgang
riskiercn. Oenn die sozialistischen Staaten könnten und worden das nicht widerstahdslós Wnnehmen - sie müliten und würden schnell und vernichtend zurückschlagen. Bei allem Leid, das in diesem letztcn und entscheidenden Konflikt
zwischen Fortschritt und Roaktion ober die Völker kame, besonders in dert
<kapitalistischen Landern - das ware von unserer Scite ein gerechter Krieg.
Wir toilen die Auffassung also nicht, die selbst fortschrittlicho Menschen in der
Fricdensbewegüng vertreten, im Atomzeitalter set ein gerechter Krieg nicht mehr
rnöglfch, der Raketen-Kernwaffen-Krieg auch keinö Foftsetzung der Politik der
kampfenden-Klassen mehr. sondern nur noch atomares Inforno. Weltuntergang.
Wir werden uns weder mit den Maoistcn noch mit jenen amerikanischen Wis-'
senschaftlern auf eine Stufe stellen, die behaüpten, ein Atomkrieg wirke sich
wenigèr gravierend auf dié Existenz des Menschengeschlechts und die Gésundheit
kommender Generationen aus, als man allgemein vermuté.
Aber auch wenn der Krieg, um mitClausewitz'Wortenzu sprechen, seine „absolute
Gestalt" annahme, wenn er „ganz Krieg, ganz das ungebundene Element der
Feindschaft'ware"5, jenes furchtbare Schlschtschwert, „was mit beiden Handen
und ganzer Leibeskraft aufgehoben sein will, um damit einmal und nicht mehr
zuzuschlagen"*, auch dann noch bliebe er durch und durch Politik.
Auch jene Formen des Einsatzes der Streitkrafte, die nach Clausewitz „in bloder
Bëdrohung des Gegners und in einorn Subsidium des Unterhandelns"7 bestehen,
sind ihrem Wesen nach Fortsstzung der Politik mit gewaltsamen Mitteln.
In dieser Sicht bewertén wir auch die antisoziatistfschen Aktionen der maoisttschen
Führer Chinas, die im Zuge ihrer grpSmachtchauvinistischen Politik schon vor
Jahren zü bewaffneten Grenzkonfliktén mit Indien und der Sowjetuniqn überge.gangon sind, die gegenwartlg im Bunde mit imperialistischen Söldnern, mit
Faschisten und Bassisten die revolutionare Regierung der Volksrepublik Angola zü
stürzen suchen,
Hoho chinesischè Militars fordern heute off en die Abspaltungdermittelasiatischen
Sowjetrepublikert von der UdSSR. Sie drohen mit dem Einsatz von Atomraketen
.gegen die sowjetischen Staudlmme in Sibirien, gegen die induetricgebiete von
Küsnezk und Karaganda.
Allo antisowjetischen VorstÖBe der Maoisten <eogen davon, öafï fhr Machtapparat
nichts mehr mit marxistisch-leninistischer Parlei-'und Staatsppiitik gemeln ha t.
Weder nach innen noch noch auSen dient die Politik der gègenwërtlgen Führer
Chinas den Interessen der chinesischen und der internationalen Arbeiterklasse.
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Kriogsgefahr noch nicht gebannt!
Geht marvvon dan wlchtlgsfan Zielen eu», oio 'der lmp§rl(?H8mus In dw Gajjoiwart
vorfolgt, so mu8 msön héute vornehmlich mit Kriegen gagen Völker, Staaten ödef
gesellscfiaftliche Bèswegungen rechneh, die eïnen naticmafen Befreiunigafeampf
.führen, und mit Krjegerv gegeneïnzëln* socialistische Staaten. Dicse Kriögéarteri
het es nech dem zwoiten Weltkrieg bsrgits gagebén - as se» nur an Köreé und
Indochjna érinnért,-Auch heute stnd die Möglichkeiten jteuer Kriegsausbröche
latent vorhendejï.T denken wirandiéKonflrkte ïrn Nahèn-Osten, urn Zypernpderin Lateinameriké.,;'•^ *

,
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Jene Ktiögsart aber, auf dio sich die Staaten und die Streitkrëfte der NATO seitden
Jünfziger Jahren schwerpunktmaSïg Mnd systematisch vorbereiten - ünabhSrttiig
davon, vyelchen militarisctvstrategischen Konzeptipnen s«e dabei im einzétnen
folgten: der Strategie .der „massiven Vargeltung", der ;s(lexlbtén Reaktion", der
„angeméssenen Ervvidesrung" r, das ist der Kernwaftenkrieg gegen die Sowjetunion urid di.e rnit ihrvërböndeten Staaten des Warschauer Vertrages.
Nïmmt man dje USA als die sterksteKernwaffenmacht des Imperialismus, so liegt
das Schwergcwicht ihref Rüstuhg und ihrer Streitkrafte eindéutig auf solchen
Kampfmitteln, die in einem Raketen-Kernwaffen-Krieg eingesetzt werden können.
Prasident Ford bestatigtè schriftiich, die Vereïnigten Staalen^könnlen das erste
Land sein, das b der Ara nach dem zweiten Weltkrieg Kernwafferi einsetzt. urn
cincn „setektiven Kernschlag" gegen die Sowjetunion zu führen - als angebliche
„Vergë^tuhg" für eineh „massiverr konventtonellen Angriff" der ^treitkrafte des
Warsehauer Paktes auf Westeuropa." Es ist offensichtlich, daBsolcheErklarungen
die Sowjetunion und. die anderen Staaten unseres Bündnisses verleumden,
einschüchtern und erpressen sollen.
'
^ * -....
.,
Als der damaüge USA-Verteidigungsminïster, Schlesinger, denRüstungshaushalt
für 1976 begrüridete, sagte er am 5-Februar T975: „Wir sollten euch einige.
StützpunkteundAüfrnarschgebieteinÜberseeböibehatten.vónwoaussichunsere
Truppen raseh in Bewegung sétwn können, um steh mit rnöglicherweise suftretenden Bedrohungen unserer Interessen auseinanderzusetzen. Mitteleuropa jst das
wichtigste dieser Aufmarschgebiete."
Und wei! Mitteleüropa als wichtigstos Aufmarschgebiet des amerikanischen, ja
des Weltimperialismus gegen den Sozialtsmus gilt, deshalb kommt auch dem
politischen und miïitSrischen Gewicht der Bundeswenr eine so groRe Bedeutung
zu"- in den NATO-Planiingen wie in der Verteidigüngskonzeption der Staaten des
Warschauer Vertrages. Faktisch lauft, so schrieb ein amerikanisches Nachrfchtenmagaztn, die mïHtarische KapazitSt der NATO am zentralén Frontabschnitt auf zwei
Armeen hinaus, die amerikanische und die westdeutsche, wobei die BRDzweietnhalbmal so viel Truppen dort habe wie die Amerikanen.9
Von dieser-Bundeswehr, mit höchstem NATO-Ka'mpfwëft in Europa, mit immer
-, moderneren konvêhtionellen Waffen und Kernwèffeneinsatzmitteln, mit steigender Angriffsbareitschaft uhd,Angriffsfahigkeit ihrer Verbande - von dieser Bundeswehr zu behaupten, sie habe ausschiie(5lich defensiven Zwecken zu dienen, ist
simple Augenauswischerei. In Wirklichkeit ist die Bundeswehr - ahnlich der
Hitlerwéhrmacht und der Armee des cleutschen Kaiserreiches - das Instrument
imperianstischer Êxpansionspölitik, von deni in Europa die gröSte Gefahr für den
Frieden und das'Zusammenleben der Völkèr ausgehtl Und solange das so ist,
solange tut politïschè und militarische Wachsamkéit, tun hohe Kampfkraft und
Gefechtsbereitschaft der sozialistischen StreHkrafte bitter notl
Zur Rolle der Streitkrafte im revolutionaran ProzeS
lm Ringen urn die weltpolitischen Grundproblema unserer Zeit gewinnt dia Frage
nach der. politischen und sozialen Rolle von Streltkraften nicht nur unter dem
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Gesichtspunkt yon Krfeg urid Priedeh zunehrnend XSéwicht. Fast taglich érreichen
'Hn* Informatiönert, die vont. EinJIufï mHilafi$cher Kra'ftê auf die ppiitlsche lind
sozialo Entwicklung 'm zahlreiehen latüïnamerlkaniEChen, afrtkanischen und asi'atisehon la ndërn zeugen. Auch in den kapitalistlschén Staaten Europas wJd/nct man
det1 fiplle der Armee im Kfaftfeid des Klassénrlngens,zw!seheft fortscnjritl und
Reaktion wacnserKie AufmerksamkeJt.
Damit entstëht fQr die kommunistischen Parteién und alle anderen antiirri^èfialisti-,
schen Krafte zwangsldufig die Frage, wélché Stretegie und Taktik sie gff^cnüber
den StreitkrSften und ihrer FührunQ in den>erschiedenen Lêndórn anwonden
mossen.
Kar! Marx wies in einom Brief an Friedrich ÈWgeU ou$ dem Jahre 1857 darauf hin,
da(ï die gesamte Geschichte der bürgerliche^ Gesellschaften in der Goschichte
ihrer Arnrieên sehr schlagend resümiert sfei,10Diese Bemerkung üfrtérstreicht.nicht
nur den enge n ?üsammenhang zwischen Produktionsweise und Militarwesen. Sio
erlaubt auch den Schlüü, daft man die Funktionvon Streitkraften im revolutionaron
ProiieS stets konkröt-histtfrisch bourtetlen und .uhtersucheh mufi,welche Rcrtle die
Armee in der Geschichte des betreffenden'Landes bisher gespielt hat. dieInteressen welchéf sozialen Krafto sio Vorwiegond reprasentierte, wie eng sie mit'
dem eigenen Volk undfoésondéfs mit der Arbeiterklasse ^ wenn sie schon existiert
- verbonden ist.'
:
Jedö Armee der antagonistischenKlasssngesélJstiiaftfuh'giert als Bestandteil des
Überbaus, als Instrument des Klassenkampfés der Ausbeuter nach innen und
auBen, Abef kéine kann sich.nur aus def hefrschendcn, Klasse rekruticren. schon
gar nicht eïna moderne Msssenarmee, Elrte Wachsehdê Anzahl von Offizieren in
den Armeennichtsozialistischer Stoaten starnmt aus den Mittelschichton, aus der
.Jntelligenz und dem Kleinbütgertum.
Besonders in den Armeen der sogenannten „aritt&niWeM1' gibt es darunter
zahlreiche Offiziere, die energisch gegen die Kolonialherrschaft und den EinfluB
derauslahdischenMonopolevorgehen. ManchBialtretensiegleichermalïengegen
die halbfeudalen und grofibourgeoisen Klassenkrafte des eigenen landes:auf,
verbinden ihr politisches Wirken boreits mit soziafistischen Zielvorstellungen,
steheh gar der'Arbeiterklasse und ihrer politischen VórhutaufgeschlQSsen gegen»
übor. Haufig erwelsen sich aber. ihre Bindungen an die Bourgeoisie als starker,
Zeitweilig progressive 'Offiziere erliegen dem EinfluB reaktionarer Krafte und
wechseln ins Lager der Kontérreyolution Ober. Die ideologische Position, die,
weltanschaulicha Reife der Führuhgskrafte dieser Armeen spleten daher eine
bedeutende Rolle.
.
Wie stark die antiimperialistisch orientièrten Krafte in den Armeen und Regierungen dieser Staaten sind, davon hangt folglich ganz entscheidend ab, ob und wie
es gelingt, proimperialisUsche Abhangigkeitsverhaltmsse zu lösen, Verbindungen
zur sozialistischen Gemeinschaft auftunehmen und Hilfe dort zu suchen, wo aücrt
die Militè'rfrage langst im Sinne des gesellschaftHchén Fortschritts gelost Ist: bei
den.Sowjetstreitkraften und anderen sözialïstischen Armeen.'
Oïe letzten einelnhalb Jahre politischen Geschehens tn Portugal und seinen
ehemaligen Koloniën, auch die Ereignisse der vergangenen Wochen belegen
drastisch, dé(J der Kampf urn die bürgerliche Armee sehr unterschiedliche Formen
annehmen und vielfaliigs Methoden einschlieScn kann. Sein Ausgang wird aber
'm allen Pallen maBgeblïch vom EinfiuS der marxistisch-teninistischén Partéi der
Arbeiterklasse aüf diesehProzefi bestirnmt.
Die Niederlage def Ünidad Popular in Chile beweist besonders ichmerzlich, daS
eirt revölutionarer Prozefi ganz entscheiderld tiavon abhSngt, ob üntiin welchem
Umfaris| «$ fielingt, die fortschrittlich geisiroïtèn KrSftë In der Arrrtee auf die $eït9
def Revölution zu ziehen, glèlchïeitig die reaktionaren Elemente ^ vor «liem in der
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Spitze - ïulsolleroft undZug.unTZua eustför Arm*i» *u «ntfornon^CWlea Unidad
Populair wurde auch doshélb im Blut erstiekt. w«U irrte Fühter/n, dia UfcyaijtSt etyèr
reaktiönSren Atrrieaführung gfaubtón.
Wolchè Rollè fiisö «ipielt .miiitirisChe Gewalt für Sieg óder NM»rJèfle •felnèi'
Ravolutlon in .der Epoche des Übergang* vom KlpkeUsmus.zum SOTlaHsPrius?
Kommt eirie solche Revoluticn aos ohne daB eirv SchuS feilt, kann sie auf
unblüttgem Wegesiegen? Üis jetet kphnt dïe QescKtehte tatóachlich kölncn Fsll, in
dem eino Eozialistische Revolutiön ium Siego gefühjl worden ware> ohne daR die
Kanone'n ihr Mochtwort gesprochen hfiHen. ööör pbris da& sii mindasiens
gerïchtet und geladen weren!
Die Arbeitorklasée betet die Gewait nicht a.n. 1mm|Bf dann, wenri röVplutlönfre
Krëftc zur Waffe griffen, wsren «ie dazü gezvvüngéH worden, kpstete eS.das BluJ.
und Leben vieler eigener Genossen undFreundè. Leftinai^umerttlertélnWortbnd
Schrift behgrrlich gegen alle; die auf Cïewalt und riür auf Gewalt setzen. ZüHöfst
War er davon. öbèrKëugt, qla(i der Frieden die Sache der Arbaitefkfösse „unvcrgleichlich besser.vbrsnbringen wird als ein. Krlég".,jJeder f rieden ctöffnet deshalb
Jnserem Einflufï hupdertmal mehr und bcssere MÖglichkaïten^'1', achrïeb Lenin'
1920, inmittsn des Burger-und IntervontionskriGgös. •
Ebanso konsequent wandte sich Lenin allerdings auch gegsn slla Phantastereien
vom friedlichen; konfliktlosen Hineihvvachsen in den Soziajismus auf dern Wege
von Refprmen. Die sozialistischo Flevolution als die f undamehtal^ta soziale Umwa'lzuno der Geschichte vermag die neue, msnschömvürdige Ordnung nurdann
hcrvorzubringen, Wenn sie die altè Kléssenherrschaft bis auf datï Grund niedcrreidt, wenn sie jéderzeit bereit und fahig is!, den gewaltsamën vyjderstand der
gestürzteri Klêsse mit eigenen Gewaltmitteln niederzuhalta'n uhd'ziü öberwindert.
Konterrevolutionare'1 Gewalt mulï und kahn nur durch,'révolutionare Gewalt
beantwortet und gobrochan werdeii.
''
. ^
Wer fliese Grundlehre des Klassenkampfes miSachtet, wer die Revolution nur halb
macht', der setzt sie aufs Spiel und wird dieses Versëumntö früher odBr.spater mit
groSen Opfern bezahlen mussen. Daraus folgt, dafi die Arbeiterklasse und dié mit
ihr verbündelen Klassen und Schichten auf allé Formen des Klassenkampfes der
Bourgeoisie einge&töllt Und vorbereitet sein mussen: auf die konterrevolutionSre
politische 'IrVfiltratiq'n ebénso wie aUf den wirtschaftlichen Boykott, èuf den
bowaffnetenfaEchistisr.henPutschfibensowioauf rtieauslandische Intervention.
2u welchen Formen und Methoden die Realctton greifen kann und greift, urn ihre
verlorenen Machtpositionen wiederzugewinnen, das hangt vom inneren.und
aufteren Krafteverhëitnis der Klassen ab, das sich ir» allen bisherigen Revolutionen
als oine sehr dynamische GröSe erwias und sich sehr rasch zugunsten der einen
oder anderen Seife ëndern kann.
-~
Mit dor standigen Bereitschaft einer revolutionarén Klasse und ihrer Partei, zum
Schutz erkarnpfter Positionen auch militSrische Gewalt anzuwenden» mit ihreir
Fahïgkèit, von „friedlichen" Kampfformen •unvörzöglich zu „blutigen" ober-,
lugehen, rolativiert und reduziért sich auch der Zwang, dem die revolutionërenKrafte bei der Wahl und dem Einsatz thrèr Kamafmittel. unterliegen.
Kampfbereite bewaffneté Formalionen der Revdutión, die in den fortschrittlichen
und prolètarischeh Teilen der alten Armee zuvcrlassige Vërbündete besitzen und
die daraüf vorbereitet sjnd, mit diesenzusammt izuwirken, schranken die Möglichkeiten der Konterrevolutioh ein, militarische Gevalt anzuwenden. Deshalb mu/1 die
siegreiche Partei, wie Friedrich .Engels schriab,, wenn sie nicht umsonst gekampft
hsben will,diesörHerrschaftDauerverieihendt'ch den Schrecken, den ihre Waffert
den Reaktionèren Èinflööen"'?»
Marx und Engels haften eine aligameine Volis^awaffnung und Volksmilüen für
ausreichend gehalten, um die Revqlütibn vór , nterrevolutionèren Angrifféri der
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gestüriton Ausbeutorklassan iu schützen, Darm die relativ giaichmafjige Entwlck'u°°dB!J KapitnlUmus der frqien Konkwrreni bèrcchtigt* zu der Anntihmc. dad dor
Sozlalismus gjotchzêitig in allen, zumindëst aber in.den amwetjestér^entwickelten
kapttalistischen Lëndern: stagen würde.
Die seitderh Entstchen des Imperiaüsmus forcierte ungleichma&iéfc Entwicklung
des Kapitalismus, die Möglichkeït der siegreichen sozialistischen Révolution aucti
in einem Land, die kapitalistische Umkreisung dieses Landes, die damit verbun*
denë GefaHr, von hoehgerüsteten imperialistischen Staaten öberfallën zu werden
und ichlielilich die Notw.endigkeit,-puch gegen starke bewaffnete Krafte der
Konterrevolution im Lande kampfen zu mussen - all das föhrte Lenin zu dem
Schlufi: ÖJë, stegreiche sozialistischë Revolution und ïhr zuvertassiger Schutz
erfordèrn regulare sozialistische Streitkrafte.
'
'Aüch heüte mussqn nicht hur dïe sozialistischen Streitkrafte, sondern auch
reyolutïonaré Aufstsridsbewegungen und Partisaneneinheiten in erster Linie für
den Kjjrnpf mit rogufaren konterrevoluttonaren Armeen gewappnet sein, die in der
Regel technisch hervorragcnd gerüstet und Qut ausgebildet sind, die oft auch über
praktische Einsatzdrfahrungen aus Burger- oder Kolonialkriegen verfügen. piesen
Kra'fteh können VoIksmUizen ailcin, selbst wenn sie unter dem Befehl militarisch
ërfahrenér Kommandeure stehen, auf die Dauer nicht standhalten. Dos ist beim
heutigen Stand der MHitartechnik schon aufgrürtd der zwangslaufig geringen
Ausbildungsreiten für Muizen nicht mögüch. Die Sowjètünion hat die sterkste und
: modernste sozialistische Armee der Weit geschaffen. Die Partei Lenins erprobte
unter hürteston Bedingungen die Prinzipten des Aufbaus und des Einsatzés
regularer sozialistischer Streitkrafte und ihrerEinheilfmit dem werktatigen Volk auch durch andere Formen der Volksbewaffnung,
bi"e sowjetischen Streitkrafte sind Lehrmeistë'r*und;V'órbild sozialistischer MiHtarmacht - und das nicht nur für die Brudera,ntièen dés Warschauer Vërtrages.
sondern für die Arbeiterklasse und die révolütionaren Bewegungen aller Landér,
denen die Lösung der Militarfrage als Teil"de/ sozialistischen Revolution noch
bevorsteht..
Kollokttve sozialistische Militarmacht schützl don Frieden
Von Anfèrig an bcgründotan und organisierten Lenin und die Bolschewiki den
Zusammenschlyfi der bewaffneten nationalen Abteilungen zu einerzentratgeführtën und nach einheitlichëm Willen gelenkten Roten Arbeiter-und-Bauernarmee international zusammengesetzt und
internationalistisch
erzogen.
* i*
•
'
lm August 1918, als Lenfn die Kampfer des Warschauer revolutionaren Regiments
an die Front verabschiedete. rief er ihrien zu: „Ich bin überzeugt. Genossen, wenn
ihr alle milttarischen Krafte zu einer machtigen internationalen Roten Armee
zusammenschlieSt, ...dann halt uns keine Macht der Imperialisten stand!"13
Von diesem denkwürdigen Ereignis bis zum Abschlulï des Warschauer Vërtrages,
bis zum Werden und Wachsen der sozialistischen Militarkoalition unserer Ta ge liegt
ein schwerer und weiter Weg - gepflastért mit immer wieder neuen theoretischen
Fragen und praktischen Problemen. Hatte sich bis 1945 die höchste Form proletarischer Waffenbrüderschaft der Kommunisten anderer Landér in der Teilnahme am
Kampf der Sowjetarmee manifestiert, so hiefi es nunmehr, eigene Streitkrafte
souveraner sozialistischer Staateh aufzubauen und als organische Bestandteile des
sozialistischen Staaten- und Waffenbunbes zuentwickeln.
Galt es bis 1945. einzelne imperialistische Staaten oder Staatengruppierungen an
antisowjetischen AggressiOnen zu hfndern, möglichst lange Atempausen für das
friedliche Gedeihen der Sowjètünion zü sichern. so ergab sich nach dem Entstehen
des sozialistischen Staatensystems die Aufgabe, den Imperialismus in seiner
Gesamtheit zu zügeln. die militarische überlegenheit über seinè Hauptkra.fte zu
«rringen ,und zu halten.
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Bte t04J hajt$rrdte Partef :cenïn$.und der Sovjetstaat THeórfja< fcnd Praxis: des
èh JiWi^iweséri* aöjsïh aüsg? aföeitè't' und •weitéreniK^iekèlt. ^órX nun
den Psrtètën ünd ëtaatén unseires 8\*ndès ,mèhr öhd-meKr wöcne
n^ des- koltektïvén' yèrteidigüBgssyltöms zu teisten, n&ISté die
zur Ötgartlsatitm
einheitiie,hért FührurigsV und Aüsb|ldüngsprjnai0iemgeschickt mit den nati&naten
Bèsöhdérheitèn und den Kampferte^uhgian dèrjeWeiliöen Partei vefbindeh und,
die èichérheitsintèressen des elgenèf* Lartdieis Jtfi dte <tós fes! urtjl; die SöwjeJkinïort
gescharteo

die den ^oztaösrnus ',;züröcJ;ró}1en-' Vifoïplen ünd ein fó'r^iéttes Wéttf Cigtien
nierten. GleicHzeitig stsüte dié;Rervülution lm MilitanA/esen laufönd neue
Forderungen ar> St|uktur,:é^!iyj(ï(ftühg und möraliiichen "Oéist der trüppeni ar»
Staridhaftigkeit und FléxibHitat der.militëfifccHeiif öhi^hgsorgaheaOér Ebenen. Für
alle diese Prozesse des Entstchens und Efitarkerts einer , soziè'istischen MilitSrköalition gab ds kein gBschichllichos Leitbüd, dehn kein Kriegspakt der
AusbeuterklassqnkonntealsModell einar internetïonatenSozianstiMheriyerteidigüngsorganisation dienen. Aber es gab ein':Leninscheg,,Militarprogramm; die
sowjctische Militörwissenschaft und die reiclwn Karnpferfahrungen der sowietischen Streiikröfte - und daniit dié haüptsachHpheo tfieoretischcn und praktiseren
Gründlaflön för den Aufbaü der sozialtstischen- LandesyertéidVgung -ynd ihrès
Ke^rns, der Armee. Es gab in Gestalt der kornmunis^ischen und ArbeUerpartcien
unserer Lander jèneKrafts, die vyillens wnd fSHig waren, den kollefctiven SchuU der
gemeinsamen Érrungenschaften, gegen alle imperialisfischan Aggrossionen zu
organisieren - unddamit dpn starkstcn kratttjuetl sozfaiistiseher Undesverteidigung im-natiorialen und internationalen Malïstab.
/
Der Auftrag sozialistischer StreHkrëfte gehrt, fteute wbit ober die Grenzen des.
einzelnen sottslistischen Landes hinaus. Er umschlieBt seit zwei Jahrzehnten den
zuverlassigen militarischen Schutz der gesèmten soziaüstischen Staalengemeinschaft auf-dëm Niveau des modernen MiHtSrwesens, Er erfordort 'die kollekttv
bekundete Bereitschaft und Fahigkeit afler sozialistischen Bruderar meen, für die
Volk» Er verlapgt, ïrr» Falt« eines Kriegesfan der Seite der Waffenbröder för den
' Sozialismus und Kommunismus zu kampfen, das eigene Lèben (ür den Sieg

einzusetzen»
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Nicht ein gewisses „Minimum an müitarischem Defensivpotentiat" unserer Koalition, «uch kein sogenanntés „Gieierjgewichl des Schreckens" haben einen
Zustand in den internattpnfilon Seztehurigen- herbeigeführt, dentiie Martschrteit
. erleichtert als Wende vöm kelten Krteg zür Entspannung émpfinctet. Die im zèhen
Krjfteringen der Nachkriegsjahre Kart ërkampfte müitarisché t)berlegenheit der
Sowjetunibn ünd jhrer Vérböndeteiii Ober dia impertalistischen Hauptmachte war
es, die den Frieden sicharer, die aniiihnperialistischen Krafte SelbSibewufSter
gemacht und .den weltrevpiutiöhareri Prozefi vorangebraaht hat;
;
Die rnilitarische überiegehhelt der sozialistfatheft Staaten Europas wurzèit vór
allem in der Tatsache, deö in;anen .Landern unserer Gemeinschaft kampfstarke
marxi$tisc.h-lënini9t}scrie : fiarteJen ^in der Spitzo :der Arbeitérkiasse uiid ihrerStreitkrafté stehen* thre feste yèrbündenheit'mit der KPdSU uod ihre kplleküven
Anstrengün,aen irn Geisté des pröletafischeojhternattenalismus slnd und bleiben
der ünversiegbare Kraftqualt aller ' militarischón Potenzen unsefer tozialistischen
Die In aflén urisöreh Arrneen durchgesettle Fürirüngsrqlie der Pastei prSgt entscheidend sotóhe Xpmponenten def militarijchert Überleganheit des Soïiaiismus wie •
- -die fnffitSniqhé Eintóli«|lwjn[8 el* ; fjnirènribart Èinhèit V<Wi pofitischBf und
milfüirisch«r föhrungi'

- d?n moralïscjujn Gsis», die Dlszipür^ und derV Ausbildungsstand der Truppetr,

.
- d*n böwuSten Einsatz für exatrtai und Wlttótlvrclches ErfÖüen sSmtllchar
Parteiboschiussö und Befehle. das yorbildstrebBn- otter Partsimitgtiedervom
Wesentliche qualrtative Vórzüge vereïnigtef soziafistischer Milharmach^esultiaren
«us der Tatsaché, daü sich unsere Patteien, Staatön und Armeen allesamt auf die
sowjetischeMilitarwissenschaf t a Is die theoretische Grundlageunaererkollektïvan
Vertèldigungsanstrohgungen stützen. Die spwjetische Militarwissénschafl und die
umfongreichen Erfahrungen der so\Vjatischen Streitkrafte, mit deren intensivem
Studium sich auch dié Qffiztere und Generale der anderen Bruderarmeen befassen,
dienen «Hen Siaaten de^Warschaüer.V'ertrages als Grundlage irirer Miiit|rdökïf in.
DteUnbesiegbarkeildesSozialismuserw^chstvörallernausunsereretnheitlichen
marxistisch-Jeninistischén Wéltanschauung, aus der Einrteit yöri Vojkünd Armee.
Sie drückt sich.'m der Funkticnstüchtigkeit alter Bereiche derLandésverteidigung
aus — von der Wehrerziehung der Jugeiid bis zur Fêhigkeit Echneller und
organisierterMÓbitrnachuhg. .'/.".'.-.''•• y'. • ' ^ • ' • - >-,;:';' ••' ' -,- -:'; : /V:-r,'"'-:' : -...''.'•.-''••'':
Zum humanistischen Jnhalt unseres rriilitërlfichen Auf trages

•

"Als Jbhann Wolfgang Goéthe dia Kahónade von Valnjy erlabte. die unerféhüttèrliche Haltung der. franzöfitschen Rcvolutionssoldaten im Feuerhagol prauSischer
Geschütze, da prophezeite er; „Von hier und heuta geht eine neue Epoche der
. Weltgéschichte aus, und Ihr könrft sagen, jhr sëid dabeigewesen."'*
Wonn diese Worto schon für den Sturmwind der Französischen Revotutibn gallen,
der von der Seine aus in das Dachgeb§ikde$..feuda.le.h,Eurcsp;afauchte,urhwieviél:
guitiger vyar^n sie für die Orkane, dio russfsche Arbeiter, Bauern und Soldaten an
Newa und Moskwa entfesselten und die Patste zum Einsturz brachten}
' - • • '<••
.
'•.•'..
.
,
•••'.••
. '
Die neue Epoche der Weltgéschichte lat .19T7eingeteitet worden. Erstmalig êröff net
sich die Möglichkeit, das jahrtausendealte Streben der Menschheit nach Frieden
zu verwirWichen. Wie vieie Generationen Werte schaffender, für den Fortschritt
wirkender, von edien Gedanken erfüliter Menschén vor uns— bis Weit zurück in
dié SklavénhaltergeseNschaft - habenmitderunerfülltenSehnsucht nach Frieden
golebt ündjsind mi't ihr gestorbenl
Dioser Friédó rriufite Ober Jahrhunderté hïnweg Illusion bleiben/die soziale
Wirklichkeit lieU Ihn nicht zu, im Altertum nicht und auch nicht im Mitteialter, als
die Menschén inbrünstig oinen „Gottesfrieden" erflehten.
Das 13. Jahrhundert, das Jahrhundert der Französischon Revolutipn, die Freiheit,
Gleichheit und Brüderiichkeit auf ihre Fahhen geschricben halte, auch sie konnte
die Hoffnungen der werktatigen Messen nicht erfüllen, den Triumph des Humanismus nicht herbeiführen. Sie brachte den Anbrych der Herrschaft des Kapitals. „Der
verheiSne ewige Friede war", wie FriedricH Engel» schriöb, „umgcschlagen in
einen endlosen Eroberungskrieg."15
Die gesellschaftiiche Grundlaga für dert „ewigen Frieden" wird èrst in der
sozialistischen Revoiution geschaffen, wo mit der Arbeiterklaase eine geschichtsbildende Kraft die Zügél ergreift, die in der Lage ist, Friedan zu gebieten und zu
garantieren, wei) sie die Wurzeln des Krieges ein für allèmal ausreiöt.
Dié Macht der Arbeiterklasse führt den jahrtausendealten Kampf aller fortschrittlicheri sozialen Kraftg der Menschheitsgeschichte um Frieden, Gefechtigkeit und
Freiheit zum Siege. lm iSozialismus und Komm*nismus werden die Ideen der

•-...-'1-1. •-'
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gro&en Humanisten nicht nur studiert; hier finden sio die iïinen adaquaten
praktische n Verhaltnisse, werden sio Richtlinie der Staatspolitik. •
Wir Kommunisten wissen, wie Rosa Luxemburg so treffend formufierte. „dafi
hienieden auf der festen Etde, auf der wir stehen, ein solcner Zustand des ewigen
Friedens, wie ihn die gröBten deutschen Klassiker und Philosophen, wie zum
Beispiel'ein Kant, vpraüssagten, nicht mögüch ist, bis der Kapitalismus mit Stumpf
und Stiel ausgarottet sein wird."10
Und dennoch braueht die Menschheit nicht zu warteri, bis die letzte Bastion des
Kapitalismus gefallen, bis ünsere Welt kornmunistisch sein wird. Mit dor Leninschen Politik der friedlichon Koexistenz ist seit 1917 das Lösungsprinzip des
Friedonsprobloms vorgezcichnét. Und mit dem Entstehen und Gedoihen der
sozialistischon Staatengemeirischaft und ihrer vereinten Miiitarmacht sind die
materietien 'darantien zur tatsachlichen Lösung dieses-Prinzips geschaffen und
vermehrt worden. Sie bleiben es solange, bis den Feinden des Sorialismus dio
Waffen für immer aus der Hand geschlagen sindl
Mit dieser ernsthaften Entschlossenheit, nötigenfalls mit aller Hörtezurückzuschlagen, bereiten sichi die Angehörigon der Vereinten Streitkrëfte - unter ihnsn auch
die Soldaten der Nationalen Voiksarmee - auf immer noch mögliche Kriege vor,
damit ihre sozialistische Heimat in Frieden und Glück erblüHen'ka'nn. Bis zu dicser
Konscquehz reicht reaier, sozialistischer Humanismus, pin Humahismus, der. wie
Heinrich Mann einmal formuliorte, für sich einzüstehen weiB, und gegen seine
Mörder keine Schwache kenntl"
. .
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