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SELECTIEVE SAMENVATTING VAN ONTVANGEN INLICHTINGEN.
(26 juni t/m 2 juli 1969)

SOWJET-UNIE;
De meeste soxvjetrussiche ambassadeurs in Azië, alsmede die
in Australië en de Verenigde Staten zijn naar Moskou geroepen voor consultaties. Ook de so^\rjetrussische chargé d'affaires in Peking verblijft in Moskou. Deze consultaties lijken in verband te staan met het "collectieve veiligheidssysteem. i*i Azië" zoals dat door EREZHNEV naar voren is gebracht.
Nadere precisering omtrent deze idee ontbreekt nog. Westerse
journalisten werden gewezen op een artikel van de gezagheb—bende commentator V. MATEYEV in de Izvestya van 28 mei 1969»
Dit artikel suggereert dat de Sowjet-Unie denkt aan een systeem, dat óók de landen insluit waar britse militaire presentie was of is. De Sowjet-Unie zal meer als sponsor en borg
optreden van een dergelijk systeem dan zelf lid worden.
Opmerking;

De idee is waarschijnlijk door KOSSYGIN besproken gedurende zijn bezoeken in mei aan India, Pakistan en Afghanistan en door PODGORNY
bij diens bezoeken aan Noord-Korea en Mongolië.
Het ziet er naar uit dat de Sowjet-Unie eerst
reacties afwacht, alvorens een verder initiatief te ontplooien.

SAOEDI-ARABIË;
De binnenlandse toestand in Saoedi-Arabië blijft rustig ondanks de recente serie berichten over samenzweringen en arrestaties.
De regering in Riaa zich het gevaar voor de binnenlandse veiligheid wel bewust en is dan ook van plan elk teken van politieke ontevredenheid de kop in te drukken.
Opmerking;

Het is wel waarschijnlijk dat de regering van
Saoedi-Arabië in staat is de binnenlandse veiligheid geheel te verzekeren.
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IRAK;
Volgens een overeenkomst van 21 juni jl. zal de Sowjet-Unie
Bagdad helpen met de ontwikkeling van olie-bronnen in het
Zuiden van Irak. Volgens Radio-Bagdad zal Moskou de Iraakse
Nationale Olie-Maatschappij (iNOC) 200 miljoen dollar aan
apparatuur en technische experts verschaffen om het gebied van
Al—Halfayah tot ontwikkeling te brengen. Moskou zal tevens aan
30 Iraakse specialisten van de INOC een opleiding geven in diverse werkzaamheden in de olieindustrie.
Opmerking;

Al-Halfayah, dicht bij de grens met Iran gelegen,
wordt door de westerse Iraakse Petroleum Maat—schappij als deel van haar oorspronkelijke concessie beschouwd. Hoewel daar geen boringen hebben plaats gehad wordt het gebied door experts
veelbelovend geacht.

SOEDAN;
De verandering van naam in de "Democratische Republiek van de
Soedan" en de diplomatieke erkenning van Oost-Duitsland waren
de eerste besluiten die in de gecombineerde vergadering de Revolutionaire Raad en de Raad van Ministers werden genomen voordat alle nieuwbenoemde Ministers ter vergadering in Khartoem aanwezig konden zijn.
Tijdens genoemde vergadering werd algemeen aangenomen, dat deze
besluiten nog door de voltallige Revolutionaire Raad en regering
bekrachtigd zouden worden nadat alle ministers zouden zijn beeedigd. De communistische Minister van Voorlichting, MAHJ02B OETHMAHV liet de besluiten echter onmiddellijk door Radio Omdoerman
omroepen waardoor deze voldongen feiten werden.
Opmerking;

MAHJOEB OETHMAN haast zich ieder overheidsbesluit,
dat zijn goedkeuring kan wegdragen, te publiceren
teneinde te voorkomen dat overhaaste besluiten,
zoals de erkenning van de "DDR", opnieuw in behandeling worden genomen.

VIETNAM;
Onlangs heeft de politieke assistent van President THISU van
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Zuid-Vietnam in Parijs getracht in contact te komen met één van
de vertegenwoordigers van het Nationale Bevrijdings Front.
Deze vertegenwoordiger van het Front heeft echter geweigerd een
privé-ontmoeting met zijn tegenpartij te hebben.
Bedoelde assistent is zeer pessimistisch gestemd en verwacht dat
de regering-THIEÜ nog voor het eind van het jaar met behulp van
de Amerikanen ten val zal zijn gebracht, waardoor de weg voor
een coalitie-regering vrij zou komen. De publicatie in Time-Life
van foto's van honderden Amerikanen, die in één week in Vietnam
v/aren gesneuveld acht hij kenmerkend. Deze anti-oorlogspropaganda is niet tegen NIXON gericht maar dient juist om het terrein
voor ÏIIXON voor te bereiden voor het opgeven van de strijd door
de openbare mening in de Verenigde Staten van die oorlog afkerig te maken»
VIETNAM;
Onlangs heeft de Noord-Vietnamese Minister van Defensie;, VO NGUYM
GIAP, in een rede opnieuw zijn visie bevestigd, dat communistische
strijdkrachten zolang kunnen vechten als maar nodig is als zij
de juiste militaire taktiek toepassen. GIAP schetste een strategie
van niet aflatende militaire operaties op kleine schaal, die bedoeld is de amerikaanse doelstellingen te dwarsbomen, druk te blijven uitoefenen op de geallieerden en de communistische strijdkrachten in takt te houden.
Opmerking;

GIAP's uitspraak duidt erop dat de communisten ondanks
wijzigingen op politiek terrein van plan zijn dezelfde militaire taktiek te blijven volgen, die reeds
het afgelopen jaar is toegepast,

RUIMTEVAART;

Vooraanstaande Russische ruimtevaartdeskundigen en physici hebben
in vertrouwelijke gesprekken met Nederlandse vakgenoten bevestigd,
dat in de Sowjet-Unie momenteel veel geldmiddelen v/orden geïnvesteerd in de ontwikkeling van een elektrisch aangedreven ruimteschip. Dit is ook af te leiden uit het feit dat voorzover bekend
de ontwikkeling van de stuwraketten die tot nu toe voor de russische ruimtevaartprojekten werden gebruikt, niet wordt voortgezet.
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Op een congres dat zo juist beëindigd is, werd door één van de
Russische deskundigen zelfs gezinspeeld op een bemande ruimtereis naar Mars waarbij de toepassing van Ionen-raketten essentieel moet worden geacht,

f

Deze ontwikkeling ligt in de lijn der verwachting dat de SowjetUnie het ruimteonderzoek zal willen voortzetten middels een
zogenaamd ruimtestation dat in delen in een baan om de aarde
zal worden gebracht. Vanaf een dergelijk ruimtestation zal
met behulp van zogenaamde Ionen-aandrijving een snelheid kunnen
worden opgebouwd waarmee in relatief korte periode veraf gelegen
planeten kurinen i«>rden bereikt0
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