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brief nr.: DIS/88/153/1685

CVIN-BIJDRAGE VAN DE MILITAIRE INLICHTINGENDIENST

A. MILITAIRE ACTIVITEITEN/ONTWIKKELINGEN

LANDSTRIJDKRACHTEN

O'

c. EOC-oefeningen.
Gedurende de tweede helft van juli vonden twee WP-oefeningen plaats,
die in overeenstemming met de EOC-akkoorden waren aangemeld.

(1) Van 21-27 juli in het algemene noodwestelijke deel van Polen een
bilaterale NGF/PPA-oefening met ca. 13.700 man. PPA deelname aan
die oefening was met ca. 500 man, behorende tot een mechinfbat,
slechts gering. M.b.t. aard, omvang en verloop van de oefening in
Polen was, bij het afsluiten van deze rapportage, slechts weinig
relevante informatie bekend.
Uit de verkregen informatie kon worden opgemaakt dat de Sovjet
deelname grotendeels bestond uit elementen van 6 Gde Mechdiv/NGF,
en de Poolse deelname mogelijk van 16 Tkdiv/2Lr. Volgens de tekst
van de aanmelding stond het voeren van het verdedigend gevecht
centraal.
Door de regering van de VS werd, eveneens in overeenstemming met
de tekst van de EOC-akkoorden op 23 juli een inspectie aange-
vraagd. Bijzonderheden m.b.t. de uitvoering van de inspectie waren
bij het afsluiten nog niet bekend.



(2} Van 24-30 juli vond in het centrale deel van de DDR een bilaterale
GSFG/EGA-oefening plaats met ca. 17.800 deelnemers. Sovjet deel-
name aan die oefening zou ca. 17.500 man bedragen, overwegend
behorende tot een tankdivisie en een mechinfdiv, beide op minder
dan organieke sterkte. Oostduitse deelname bestond uit ca. 300
man, behorende tot een tkbat.
Volgens de tekst van de aanmelding zou het aantal deelnemers van
27-29 juli boven de 17.000 man uitkomen, gedurende welke periode
waarnemers in de gelegenheid zouden worden gesteld delen van de
oefening bij te wonen. Ook bij deze oefening stond, volgens de
tekst van de aanmelding, het voeren van het verdedigend gevecht in
al zijn aspecten weer centraal.
Bij het afsluiten van deze rapportage bevond de oefening zich nog
in de opbouwfase (Fase 1: 24-27 juli) bestaande uit verplaatsingen
door deelnemende eenheden naar het oefeningsgebied en het inrich-
ten van verdedigende posities. Naar en binnen het oefeningsgebied
werden daarbij activiteiten waargenomen bij 20 Gde Lr, i.h.b. bij
35 Mechdiv en mogelijk 90 Gde Tkdiv, die tenminste een aanwijzing
vormden voor mogelijke deelname.
Bij het afsluiten van deze rapportage kon tussen de oefeningen in
Polen en de DDR geen onderlinge relatie worden vastgesteld in
enigerlei vorm.

LUCHTSTRIJDKR&CHTEN
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ZEESTRIJDKRACHTEN

a(C) USSR: Naamsverandering Sovjet vliegdekschip in aanbouw
Meer zekerheid is verkregen omtrent de verwachte naamsverandering
van het in aanbouw zijnde nieuwe Sovjet vliegkampschip, dat
aanvankelijk de naam 4flHM BREZHNEV was toebedeeld. Tijdens het
bezoek van Admiraal WHA aan de Verenigde Staten verklaarde deze
dat, in het kader van de veranderingen welke plaatsvinden in de
Sovjet Unie, de naam van de nieuwe Sovjet carrier TBILISI zou
worden, naar de gelijkmatige hoofdstad van de Sovjet republiek
Georgië.

b(C) USSR: Leverantie onderzeeboot aan India
Op 9 juli jl. vertrok uit de Oostzee een KILO-klasse onderzeeboot op
weg naar India. Het betrof hier de vierde leverantie van deze
onderzeebootklasse van de Sovjet Unie aan dat land en zal
vermoedelijk Bombay als thuishaven krijgen. Naar verwachting zal de
Sovjet Unie in totaal 6 eenheden van de KILO-klasse aan India
leveren.

c(G) POLEN: BAL-COM-9 nieuwe landingseenheid voor de marine
Met werf nummer 716 van de Poolse marinewerf in Gdynia is een eerste
landingseenheid voor de Poolse marine thans in afbouw. Met een lengte
van 34 meter, een breedte van 6 meter en een tonnage van 185 t, kan
het vaartuig één tank (T-72/T-80) en 30-50 manschappen met
standaarduitrusting vervoeren met een max. snelheid van 24 knopen.
Naar verwachting zullen 15 eenheden van deze klasse bestemd zijn voor
de Poolse marine, terwijl er 35 naar de Sovjet marine zullen gaan.
Polen beschikt over één "Sea Landing Brigade", die bestaat uit ± 3500
nam amfibisch getraind personeel (zie ook tekening).
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B. MILITAIR - POLITIEK

Warschaupakt: bijeenkomst Politiek Consultatief Comité
a. Op 15 en 16 juli vond in Warschau de (jaarlijkse) bijeenkomst plaats

van het Politiek Consultatief Comité, het hoogste militair-politieke
orgaan van het Warschaupakt. Na afloop werden een communiqué, een
"Verklaring m.b.t. onderhandelingen over vermindering van de
strijdkrachten en conventionele bewapening in Europa" en een document
over "de gevolgen van de bewapeningswedloop voor het milieu en andere
aspecten van de ecologische veiligheid" gepubliceerd. Met name dit
laatste document heeft inhoudelijk weinig te bieden.

b. In het communiqué werden behalve de deelnemers de belangrijkste
gespreksthemas weergegeven. Hoewel hierin erkend wordt dat de
confrontatie tussen Oost en West afneemt zijn de WP-landen van oordeel
dat er nog geen fundamentele ommekeer heeft plaatsgevonden. Wat betreft
de interne ontwikkelingen en veranderingen in de WP-landen wordt op
geen enkele wijze gewag gemaakt van de huidige kernthemas
"perestroika", "glasnost" en "democratisering". Dit weerspiegelt de
verschillende opvattingen van de WP-landen over de noodzaak daarvan.

c. Belangwekkend is in het communiqué een passage over mensenrechten, mede
tegen de achtergrond van de nationale onrust in de Sovjet Unie en de
recente polemiek tussen Hongarije en Roemenië m.b.t. de slechte
behandeling van de Hongaarse minderheid in Roemenië. Opmerkelijk is dat
de WP-landen benadrukken dat mensenrechten verwezenlijkt moeten worden
met inachtname van de beginselen van nationale soevereiniteit en
niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Deze uitspraak houdt
impliciete kritiek op Hongarije in. Een Hongaarse uitspraak dat het PCC
besloten zou hebben tot instelling van een commissie voor humanitaire
kwesties (in de onderlingen betrekkingen) wordt door het communiqué dan
ook niet bevestigd.

d. Op het gebied van de wapenbeheersing herhaalt het communiqué een reeks
eerdere Sovjet/WP-voorstellen m.b.t. vermindering van de strategische
kernbewapening met 50%, een verbod op kernproeven, een verbod op
chemische wapens en m.b.t. de vermindering van strijdkrachten en
conventionele bewapening in Europa. Door de afzonderlijke verklaring
hierover kreeg met name dit laatste thema de meeste aandacht.

e. In de Verklaring wordt bepleit dat nog in 1988 onderhandelingen tussen
de NAVO en het WP beginnen over een zodanige radikale vermindering van
het militair, potentieel van beide bondgenootschappen, dat een
verrassingsaanval onmogelijk wordt. Die vermindering zou gepaard moeten
gaan met een overeenkomstige vermindering van de defensieuitgaven en
zou in drie etappes moeten worden gerealiseerd. Dit voorstel is op zich
niet nieuw doch is nu verder uitgewerkt, waardoor het mogelijk
aanknopingspunten voor onderhandelingen biedt. Geruchten aan de
vooravond van de PCC-bij eenkomst over een mogelijk ophanden zijnde
éénzijdige Sovjet militaire terugtrekking uit Hongarije, als gebaar van
goede wil, zijn niet bewaarheid.

f. Wat betreft het toekomstig functioneren van de WP-organisatie stellen
de WP-landen dat de dynamiek van de buitenlandse politieke samenwerking
verhoogd moet worden en dat het "mechanisme" daarvoor verder vervol-
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maakt dient te worden. Conform de sinds 1983 gegroeide praktijk werd
een Plv. Minister van Buitenlandse Zaken van het gastland van de
volgende PCC-bijeenkomst, Roemenië, aangewezen als Secretaris-Generaal
van het PCC voor de volgende periode (d.w.z. tot medio 1989)

g. Over het geheel bezien is sprake van een routinematige bijeenkomst
zonder echte hoogtepunten en zonder grote tegenstellingen tussen de
WP-landen onderling.

CEMA: 44e Raadszitting
a. In Praag is van 5 tot 7 juli de 44e Raadsbijeenkomst gehouden van de

CEMA, de economische organisatie van de socialistische landen. Hieraan
werd deelgenomen door delegaties o.l.v. de regeringsleiders van de tien
lidstaten (de WP-landen, Mongolië, Cuba en Vietnam), alsmede door het
geassocieerde lid Joegoslavië, en waarnemers uit een aantal andere
socialistische staten die nauwe economische betrekkingen met de
Sovjet-Unie onderhouden.

b. Tijdens de bijeenkomst bleek eens te meer, dat tussen de lidstaten
meningsverschillen bestaan. De meeste "besluiten" betroffen verkla-
ringen van algemene aard, die overgenomen werden van eerdere zittingen
(b.v. het streven naar verhoging van economische efficiency en het
scheppen van een "kwalitatief nieuwe technische en technologische
basis"). Verder bevestigde men reeds eerder overeengekomen programma's,
zoals het streven naar coördinatie van de nationale produktieplannen
voor 1991-95. Tegelijkertijd erkende men echter, dat de onderlinge
afstemming duidelijke tekortkomingen vertoont en dat de groei in de
onderlinge handel afneemt.

c. Het slotcommuniqué bevatte ook een tweetal uitspraken van algemene
politieke aard. Dit betrof:
- het verwelkomen van de officiële wederzijdse erkenning van CEMA en
EG, die de weg moet bereiden voor intensivering van het onderlinge
economische verkeer

- tevredenheid met de recente ontwapeningsovereenkomsten, die middelen
vrijmaken voor economische en sociale ontwikkeling, onder meer ook
voor steun aan ontwikkelingslanden.

, Dergelijke verklaringen over recente (militair-)politieke
) ontwikkelingen zijn echter eerder regel dan uitzondering.

d. In het communiqué ontbrak elke verwijzing naar de door Moskou gewenste
hervormingen in Oost-Europa. Men kwam niet verder dan bevestiging van
"de plicht om zich te houden aan de door de diverse partijcongressen
uitgestippelde economische strategie". In die s-trategieën zijn
weliswaar doorgaans elementen van ̂ MMMMMI vernieuwingspolitiek
opgenomen, maar sommige landen ontkennen dat ook zij een volledige
herstructurering moeten doorvoeren en houden een expliciet noemen van
het woord tegen. Zo wijzen de DDR en Roemenië (om verschillende
redenen) "perestroika" voor hun land geheel af, terwijl Bulgarije en
Tsjechoslowakije weliswaar een hervormingsprogram hebben gelanceerd,
maar zich daaraan in de praktijk weinig gelegen laten liggen.

e. Nog duidelijker kwamen de onenigheden aan het licht bij de passage in
het slotcommunigué over de "vrije beweging van waren, diensten en
andere produktiefactoren" (d.w.z. de creatie van een vrije markt),
waaraan Roemenië wederom haar goedkeuring onthield.
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f. Conclusie: Omdat de diverse Lidstaten van CEMA tegenstrijdige eco-
nomische belangen hebben, is het resultaat van de zitting niet opzien-
barend. Ook in de nabije toekomst zal het bijzonder moeilijk zijn om
hun economische activiteiten nauwer op elkaar af te stemmen.

SOVJET UNIE

6.1 Nabeschouwing 19e Partijconferentie
a. Op l juli eindigde in Moskou de 19e Partijconferentie van de CPSU met

het aannemen van zes resoluties. Deze hadden betrekking op
respectievelijk de vorderingen bij de uitvoering van "perestroika" ;
hervorming van het politieke systeem; bestrijding van "bureau-
cratisme"; nationale verhoudingen; "glasnost" en juridische hervor-
mingen.

b. Hoewel eerdere uitspraken leken te duiden op een mogelijke verlenging
van de vierdaagse conferentie wegens het grote aantal afgevaardigden
dat het woord wilde voeren, bleek van een verlenging uiteindelijk geen
sprake te zijn. Daardoor heeft slechts een kwart van degenen die
wensten te spreken het woord kunnen krijgen. Opmerkelijk was daarbij
de relatief geringe rol van de Politbureauleden en partijsecretarissen
m. u. v. partijleider 1HHHH0, ̂ e zeer soeverein optrad met tal van
directe interventies.

c. De sprekerslijst als geheel vertoonde sterke overeenkomsten met die
bij partijcongressen in de afgelopen decennia. Zo hielden de
partijleiders van alle Sovjet republieken en van de belangrijkste
provincies redes, terwijl het aantal bedrij f sfunctionarissen,
arbeiders e. d. dat het woord voerde beperkt bleef. In dit opzicht
heeft de vernieuwingspolitiek nog weinig verandering gebracht. De
conferentie werd echter wel gekenmerkt door een ongekend "open" debat,
waarbij opmerkelijk is dat alle redes integraal in de Sovjet pers
werden afgedrukt, inbegrepen die waarin directe kritiek op
vooraanstaande functionarissen werd geleverd. Dit i. t. t.
partijcongressen, waarbij tot dusver slechts sprake was van
samenvattingen. Over het belangrijke redactionele werk in werkgroepen
is echter evenals in het verleden in het geheel geen verslag gedaan.

d. De resoluties gaan in de kern niet verder dan de eind mei gepubliceer-
de theses en de openingsrede van ̂ MIÎ HP- Deze omvatten tal van
vaagheden en tegenstrijdigheden, ook op tal van punten waarover een
uitspraak van de conferentie werd verlangd. Dit impliceert dat de
invloed van de conferentie op de tekst gering was . Ook het feit dat
potentieel belangrijke staatkundige veranderingen eerst tijdens de
conferentie door flH^Hm werden voorgesteld en dat hierover
nauwelijks een debat heeft plaatsgevonden bevestigt dat de centrale
partijleiding, ongeacht het verklaarde streven naar democratisering,
uiteindelijk een dominante positie behoudt in de beleidsvorming.

e. De resoluties zijn in wezen aanbevelingen voor verdere actie door de
partij- en staatsorganen, met name omdat de voorgestelde politieke
hervormingen veranderingen in de partij statuten en grondwet alsmede
nieuwe wetgeving vereisen. Dit biedt ruimte voor een afzwakking en
clausulering van de nagestreefde doelstellingen. Ook is op grond van
procedurele regels twijfelachtig of de door de conferentie gestelde
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uitvoeringstermijnen haalbaar zijn. Bovendien is de geloofwaardigheid
van de "democratisering" in het geding indien de vereiste grondwets-
wijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande volksraadpleging,
zoals die in 1977 plaatsvond bij de invoering van de nieuwe Sovjet
grondwet.

f. Tegen de achtergrond van eerdere beleidsuitspraken heeft de conferen-
tie m.b.t. "perestroika", "glasnost" en "democratisering" geen
werkelijk nieuwe beleidsinitiatieven opgeleverd. De meest belang-
wekkende nieuwe voorstellen op het terrein van de politieke
hervormingen kunnen tot een grotere invloed van niet-partijleden
leiden, doch de voor alle niveaus voorgestelde functiecombinatie van
partijleider en voorzitter van de sovjet kan aanleiding geven tot een

. nog sterkere machtsconcentratie bij de partijleiding.

g. Ondanks deze kritische opmerkingen moet worden geconstateerd dat de
conferentie ontegenzeggelijk een stimulans voor de vernieuwings-
politiek vormt. Dit en het soevereine optreden van flmHm) houden
een versterking van diens positie in, hoewel e.e.a. gepaard ging met
concessies aan de meer behoudende stromingen in de partij. tfHHHB
doel, het onomkeerbaar maken van het vernieuwingsproces, lijkt door de
aangenomen resoluties nog niet te zijn verwezenlijkt. Waarschijnlijk
is echter zijn politieke speelruimte vergroot. Naar verwachting zal
daarom op korte tot middellange termijn het vernieuwingsproces
krachtiger kunnen worden voortgezet.

6.2 Afname nationalistische onrust Transcaucasus
a. Sedert medio juli is de nationalistische onrust in de Transcaucasische

Sovjet republieken afgenomen. Met name in Armenië is duidelijk sprake
van een normalisering van de situatie. Stakingen zijn verlopen en
stakingsoproepen worden grotendeels genegeerd. Ook zijn tal van
arrestaties verricht en enkele nationalistische activisten gedepor-
teerd. Een en ander gaat gepaard met een campagne tegen de leiders van
de Armeense unificatie-beweging, die o.m. van corruptie beschuldigd worden.

b. In het omstreden Nagorno-Karabakh is nog steeds sprake van onrust,
doch ook daar lijken de stakingen en demonstraties te verlopen. In een
resolutie van het Presidium van de Opperste Sovjet van 18 juli werd de
eis van het overwegend door christelijke Armeniërs bewoonde Nagorno
Karabakh, om van het overwegend islamitische Azerbaydzhan te worden
overgeheveld naar Armenië, ondubbelzinnig afgewezen. De Ie Vice-
Voorzitter van het Presidium, WJHfll' heeft daarbij echter verklaard
dat het laatste woord in deze zaak nog niet is gezegd en gesuggereerd
dat er ruimte is voor een compromis.

c. Eén van de voorstellen is om Nagorno Karabakh een zgn. "Autonome Repu-
bliek" te maken, waardoor het formeel nog wel tot Azerbaydznan zou
behoren, doch feitelijk een grotere autonomie zou verwerven. Hoewel
zulks nog allerminst zeker is, lijkt de Sovjet leiding hiermee althans
op korte termijn het pleit beslecht te hebben.
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BULGARIJE: Mutaties in de partijtop
a. Tijdens een bijeenkomst op 20 juli van het Centraal Comité van de Bul-

gaarse Communistische Partij, gewijd aan ideologie en cultuur, zijn
drie topfunctionarissen van hun positie ontheven. MHHHHIHHHHW
werd ontslagen als lid van het Politburo en secretaris van het Centraal

uit het Secretariaat.

O'

b. Het meest opmerkelijk was het ontslag van
gelopen tijd als relatief hervormingsgezind had geprofileerd. Hij werd
beschouwd als mogelijk opvolger van de reeds 34 jaar in functie zijnde
WHHB- ̂ BBHBHBB) stond echter reeds geruime tijd bloot aan kritiek. Zo
werd in maart 1986 een aanval gedaan op de partij leiding in de stad Sofia,
ook wat betreft de jaren waarin flBHBHH aan ̂ et hoofd daarvan had
gestaan.

c. De consequenties van de mutaties zijn niet geheel duidelijk. Enerzijds
passen ze in het de afgelopen jaren gevoerde beleid van stroomlijning
van de partijtop en zouden zij de weg vrijmaken voor de door het CC
gewenste Odecentralisatie van cultuur en wetenschap. Anderzijds wordt
het steeds duidelijker, dat flMHMi de hervormingen van flMHH wel
naar de letter, maar niet naar de geest volgt. Vele ingrijpende plannen
zijn geformuleerd, maar hebben weinig of geen reële veranderingen
gebracht. Omdat met name HBBMH0 een van ^e meest uitgesproken
voorstanders van meer ingrijpende maatregelen is, heeft hij mogelijk
een meerderheid van de partijtop tegenover zich gevonden. Deze zou
daarbij steun hebben gekregen van 4MH0 zelf, die geen voorstander
van "echte perestrojka" is en bovendien kans zag om opnieuw een rivaal
te verwijderen.

AFGHANISTAN: Terugtrekking van de Sovjet strijdkrachten
a. Op 24 juli heeft de Sovjet CGS, MSU 4MIBHB' verklaard dat op dat

moment circa 34.000 Sovjet militairen (van in totaal ruim 100.000 man)
uit Afghanistan waren teruggetrokken. Medio augustus moeten na een
terugtrekkingsperiode van drie maanden circa 50.000 man zijn
vertrokken. Aangezien in de resterende drie weken nog ca. 16.000 man
moeten worden teruggetrokken lijkt momenteel sprake van enige
vertraging.

b. Deze situatie kan voor de Afghaanse verzetscoalitie aanleiding vormen
de acties tegen de terugtrekkende Sovjet eenheden op te voeren. Het
verzet beschouwt de vertraging als een doelbewuste taktiek van het
Kremlin, gericht op steunverlening aan het Afghaanse regime. Voor het
politieke accoord van de Sovjet Unie met Pakistan (en de Verenigde
Staten) zal de tussentijdse vertraging waarschijnlijk geen groot
probleem vormen. In ieder geval moet de terugtrekking op 15 februari
1989 geheel zijn voltooid.

IRAN - IRAK
a. Na de herovering van de laatste door Iran bezette Noord-Iraakse stad

HALABJA (zie kaart) door Irak op 13 juli j l-, voert het voor het eerst
sedert 1981 een offensief op Iraans grondgebied uit. In de centrale
gevechtssector zouden inmiddels de Iraanse steden Dehloran,
Qasr-e-Shirin, Gilan Garb en Karand door Iraakse troepen zijn
ingenomen. Aangenomen wordt dat het uiteindelijke doel van de Iraakse
invasiemacht de verovering van de grote stad KERMANSHAH is.
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b. De Iraakse strijdkrachten worden in de gevechten gesteund door het
Traanse "NATIONALE BEVRIJDTNGSLEGER". Deze strijdmacht (sterkte ca.
15.000 man) is de militaire vleugel van de Iraanse verzetsorganisatie
Moedjahedin-e-Khalq. De beweging is voornemelijk samengesteld uit
"anti-Khomeinisten" die een seculiere, socialistisch-georiënteerde
staatsstructuur in Iran willen vestigen.

c. Hoewel het Iraakse regime de afgelopen dagen de ontruiming van de
veroverde Iraanse plaatsen en de terugtrekking achter de internationale
grens in het vooruitzicht heeft gesteld, lijkt het erop dat Irak zijn
positie in Iran voorlopig wil consolideren. Op deze wijze zou Irak zijn
onderhandelingspositie willen versterken.

d. De onderhandelingen onder auspiciën van de VN-Secretaris Generaal, die
op 27 juli zijn begonnen, gaan over de toepassing van resolutie 598 van
de Veiligheidsraad. De resolutie roept primair op tot een onmiddellijk
staakt-het-vuren. Het is niet uitgesloten dat deze indirecte Iraans-
Iraakse onderhandelingen binnenkort zullen resulteren in een bestand.

e. Hiermee is allerminst gezegd dat er een vredesakkoord ophanden is.
Daarvoor is het conflict tussen Iran en Irak, met name door de eisen
die biede partijen stellen om tot een definitieve beëindiging van de
oorlog te komen, te complex. Met de machtspositie die Irak momenteel
inneemt is het niet voorstelbaar dat Iran zondermeer een vredesregeling
accepteert. Wat dit betreft zal het standvastige Iraanse regime zich
geen vrede volgens de Iraakse voorwaarden laten dicteren.

Ö>
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