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BIJZOND _::;:;:~ INLI CHTINGEN RAP-PORT Nr. 2 

80V J 0'l' TACTIEK 

V AlïJ DE A'rOMISCHE OORLOGV03RI NG 

INLEIDING. 

Het Sovjet leger is bezig ZlJn tacti sche beginselen 
aan de atomische oorlogvoering aan te passen. Het is evenwel 
niet te verwachten, dat een algehele herziening van de conven
tionele doctrines zal plaats vinden. 

De wijzigingen in de Russische tactiek komen, in het 
kort, neer op: 
----- meer verspreiding; 
----- opvoering van de manoeuvreerbaarheid en mobiliteit; 
----- bescherming van troepen en materieel; 
----- aanpassing van de inlichtingendienst, zowel voor het lo-

caliseren van vijandelijke A-wapens als voor het vast
stellen en markeren van besmette gebieden. 

De Sovjets houden rekening met het gebruik van: atoom
bommen, atoomprojectielen, radio-actieve vloeistoffen, -poe
ders en -rook. 

DE AANVAL 

De belangrijkste wijz1ging in de Sovjet offensieve be
ginselen is geschied met betrekking tot de opstelling van de 
infanterie-, gemechaniseerde en tankonderdelen voor de d8or
braak. 

Bij ·een aanval, waarbij atomische wapens worden ingezet, 
wordt het eerste aanvalsechelon gevor~d door gepantserde onder
delen. De Sovjettroepen .in contact met de vijand zullen tijdi-g 
worden _gewaarschuwd, zodat zij (de troepen van de voorste loer
graaflinies tot en met hèt gebied van de bataljonsreserves) 3~ 

· t0t 5 kin terug kunnen trekken, tenei.nde veilig te zijn voor de 
door eigen wapens teweeggebr.achte atoomontplofftngen. Kleine, 
goed georganiseerde deta.chement .en, voldo-ende beschermd tegen de 
uitwerking van atoomontploffingen, blijven achter in de voorste 
linies met de opdracht deze te houden totdat de stelling weer 
·yolledig kan worden bezet. Direct na de atoomexplosie zetten ge
pantserde onderdelen de aanval in met steun van conventionele 
artillerie. Deze tankgroepering verplaatst zich in marscolonne 
en wordt vo~rafgegaan door verkenningsdetache~nten. De grootst 
mogelijke snelheid moet ontwikkeld worden en de troepen mogen 
zich alleen voor de aanval ontplooien indien de verk-ennende de
tachementen op georganiseerde weerstand stuiten • 

. Aangenomen wordt dat de inf anterie-onderdelen de tank
onderdelen volgen teneinde deze te ondersteunen en de nog over
gebleven weerstandsnesten op te ruimen. 

';rijdens opmars door besmet terr.ein zullen alle Sovjet 
manschappen, zowel zij die te voet gaan, als zij die zich in 
gepantserde voert~igen bevinden, beschermende kleding dragen. 
De voorste onderdelen worden begeleid door radio-activiteit-op
sporingsteams. Deze teams markeren de doorgangen door de be
smette gebieden. (Zie Aanhangsel I). 

HEIM 
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Een nauw contact met de vijand wordt de beste methode 
ge~cht om vijandelijke defensieve beschietingen met atoompro
jectielen te vermijden, aangezien de vijand onder deze omstan
digheden bevreesd zal zijn voor slachtoffers onder eigen tro e 
pen. 

~r zijn aanwijzingen dat me e r gebruik zal worden g e 
maakt van het regimentsgevechtsgroepverband, ter verovering van 
g evechtsdoelen, die op grotere afstanden zullen liggen, dan zon
der h 8 t gebruik van atomische middelen mogelijk is. 

DE y _;:mDEDIGING. 

In d~ tactis che beginselen van de verdediging ZlJn 
~ geen veranderingen waargenomen. De ver s prejdjng_zal zoveel mo-

-~ gelijk worden doorgevoerd, tengevolge waarvan aan de onderdelen 
~·- ~-J. bredere vakken worden toegewezen. 

~~~~ De Sovjets nemen aan, dat ook de vijand de voor s te 
~~~ troepen terugtrekt voordat de ~anval met een inleidende A-wapen-
r beschieting wordt ingezet. Dit moment wordt uitermate geschikt 

- geacht om de vijandelijke linies hinnen te dringen en dan t e 
trachten de vijandelijke voorbereidingen voor de aanval teniet 
te doen. 

In de verdediging moet een intemdeve verkenningsacti- _ 
vite it onderhouden worden teneinde zo mogelijk vijandelijke A- -
wapens te localiseren, dan wel vijandelijke voorbereidingen voor
gebruik van A- wap ens te onderkennen. Ook in de verdedi g ing wordt 
een zo nauw mogelijk gevechtcontact met de vijand aanbevolen, 
zodat deze zijn A-wapens niet durft te gebruiken tegen de voor
ste linies van de Sov jet troepen, uit vrees voor slachtoffers 
onder eigen voorste troepen. 

De nadruk wordt gelegd op de oprichting en het in 
stand houden van een goed functionerend alarmsysteem, zodat in 
het gebied van 11 fronV 1 of le ger ten spoedigste iedere aanwij
zing met betrekking tot - het gebruik, of het te v e rwach.ten ge 
bruik van A-wap ens bekend wordt. 

De Sovjets gaan er van uit dat de vijand aan zal val
len onmiddellijk nadat deze een A-explosie teweeg heeft gebracht 

, en het dientengevolge noodzakelijk is dat een i eder zo snel mo
gelijk na de explosie zijn gevechtsposit i e wederom inneemt. 

BESCHERMENDE ~!iAATREGELEN 

Voor de bescherming tijdens een A-explosie worden on
geveer dezelfde maatregelen aanbevolen als bij de Nesterse le
gers. Bij de Sov j ets wordt er steeds met nadruk op g ewezen dat 
de geve chtstaak steeds voorrang heeft. 

Er zijn aanwijzingen dat de Sovjets op grote schaal 
gebruik zullen maken van omvangrijke constructies ter dekking 
van personeel en materieel. Qok het gebruik van rook is als e e n 
goede bescherming tegen hittestraling genoemd. 

SAl\ffiNV AT 'f ING. 

De Sovjets ZlJn bezig hun tactiek aan te passen aan 
de omstandigheden van de A-oorlogvo ering. Zij gaan er van uit 
dat A-wapens zowel door de vijand als door henzelf zullen wor
den gebruikt. 

De Sovjet doctrin~ is gebaseerd op verspreiding, mo
biliteit en het gebruik van atoomwapens in combinatie met con
ventionele wap ens. Teneinde een grotere verspreiding te berei
ken worden de tactische gebieden vergroot, grote concentraties 
van personeel en materieel vermed en, de manoeuvreerbaarheid en 
de mobiliteit o pgevoerd en de beve lvoering gedecentraliseerd. 
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De verhoging van de mobilit eit is bereikt door h e t opvoeren 
van de aantallen ingedeeld mobiel materieel, door het verb e 
teren van de typen materi ee l, door verbe tering van h e t v er
bindingssysteem en door uitbreiding van de mogelijkheden d e r 
genie. 

De nieuwe tactische beginselen vereisen ook ee~ in
t ensieve inli chtingenactiviteit en besch~rmende midd e len voor 
beveiliging van personeel en materie e l. De taak van de inlich~ 
tingendi enst wordt uitgebr e id me t de opdracht tot het opspo- . 
r en van vijandelijke A-wapens, het beoordelen van d e vijande
lijke mogelijkheden om deze t e gebruiken en het vaststellen 
van de straling sintensiteit in radio-ac t i e f besmett e geb i eden. 

De Sovj e ts b e ogen h e t d e vijand moeilijk te maken in 
het vaststellen van atoomdo e l en en trachten het de vijand on
mogelijk te maken zijn A-wapens voor de aanval t e gebruiken do or 
een nauw g e v e chtscantact in voorst e lijn te handhaven. 
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WAARSCHUWINGSTEKENS 

aangevende de straling~intensit~it 

5-100 R meer dan 100 R 
per uur per uur 

or0anieko tekens,vlaggctjes 

metalen paaltjes 

5-100 R 
per uur 
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