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DREIGENDE TAAL VAH CPSÜ-PBOMUTEKTEN TEGEN DE ACHTERGROND VAN DE

-OPVOLGING

In de Sovjet-Unie zal zeer binnenkort het gebruikelijke najaarsplenua

«orden gehouden Tan het CC ran de CPSÜ, Zoals nu Trijwel raststaat

sal de 76-jarige t CC-secretaris en Politburolid,
tijdens dit plenum zijn plaats in de CPSU-leiding Terliezen. Deze

conclusie moet worden getrokken uit het feit dat niet deelnam
aan de festiriteiten rond de Tiering Tan de OktobarreTolutie en dat zijn

beeltenis ontbrak in de portrettengalerij, die ter gelegenheid Tan die

festiTiteiten in Moskou was opgesteld.
Eind oktober circuleerden in diplomatieke kringen in Moskou al geruchten

dat , die sinds J1 augustus ftietmeer in het openbaar is gezien,

o* gezondheidsredenen zou aftreden. Daarmee is dan een Tan de kandidaten
Toor de -opTolging Tan het toneel Terdwenen, wat tot gerolg heeft
dat er - ToorzoTer dat te OTerzien Talt - twee potentiële kandidaten
OTerblijTen, t.w. en . De kansen Tan de

71-jarige , die - naar het heet - de Toorkeur Tan zelf
geniet, zullen in belangrijke «ate afhangen Tan de macht en het prestige

Tan de huidige partijleider. Begin dit jaar leek daaraan nogal iets te
haperen. In Moskou werd toen Trij openlijk gespeculeerd OTer 's

gezondheidstoestand en zijn mogelijk aftreden en circuleerden er geruchten
OTer corruptieschandalen in- zijn naaste omgeTing, waarbij o.a. zijn dochter

betrokken zou zijn. Saillant was ook dat tijdens het CC-plenum Tan 2k mei
j.l. Politburolid benoemd werd tot CC-secretaris en dat

, CC-seeretaris Tan Zware Industrie, tot plT.Politburolid werd
aangewezen. Beiden staan n.l. niet bekend als uitgesproken aanhangers Tan
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, vat de conclusie wettigde dat het erenvieht in d* partijtop

was gewijzigd ten nadele van d* -factie • Mat da openbaar-

making ran aan mogal ambitieus "roadselprogramma" aiad aai laak

zich vaar vat duidelijker te villen Manifesteren, vaar tijdene

da Boaerrakantle doken opnieuv apecnlatiere geruchten «p arer da gezond-

heid en daarmee orer da poaitie Tan da CPSU-leider toen hij Tan da gavoonte

afzag om alle Sovjetblokleidera op da Krim ta ontrangen.

Sinda aind oktober lijkt hat arop dat de -factie opnieuw probeert

haar poaitie naar buiten toe duidelijker ta onderatrepen an tegelijkertijd

bazig ia haar praatiga op ta vijzelen bij ••n» de atrijdkrachten, dia in da

oprolgingskvestie aan belangrijke rol kunnen apelen.

lan belangrijke f-rede

Op 27 oktober hield zelf - in aanwezigheid ran de Politburoladan

, , , en ( tarena minister ran

Defensie) - een toespraak roor da rerzaaelde commandanten ran leger an r loot,

vaarbij hij inging op de "internationale situatie (dia) steeds gecompliceerde!

(wordt)*1 an vaarin hij atalda dat da Verenigde Staten n..« aan politiek,

ideologisch an econoaiach offanaiaf tagen hat aocialiaae (hebban) ontketend

an kun Militaire roorbereidingen tot ongekend peil (hebban) opgeroerd".

Da Sovjet-Unie ia - aldus de partijleider - roor ontspanning, Baar "in de

politiek zijn niet alleen voorden nodig. Kan politiek ia alleen affectief

vanneer zij steunt op economische an militaire macht". Da competitie op

hat gebied ran de militaire technologie met de Verenigde Staten "ia aan- *

zienlijk raracherpt en haaft raak aan fundamenteel nieuw karakter gekregen".

" Aehterblijren in deze competitie is ontoelaatbaar", aldus da Sovjetleider.

"Wij rervachten ran onze wetenschapsmensen, ontwerpers, ingenieurs en

technici dat zij alles doen om de taken in rarband hiermee op succesrolle

vijze te rerrullen". Hat Sovjetrolk zal - aldua - "alle offers

brengen om da strijdkrachten op peil te honden" an "het centraal comité
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neemt maatregelen o» aan al (hun) behoeften te voldoen*1. Vel lijkt van

het militaire apparaat begrip te «orden gevraagd voor de bestaande

economische problematiek, want onderstreepte ook dat zich

"moeilijkheden en tekortkomingen" voordoen in de Sowjeteconomie.

Als knelpunten noemde hij de produktie van graan en metalen* de

brandstofvoorziening en de transportsector, gebieden vaar de belangen

van het leger in botsing kunnen komen met die van de burgerbevolking.

Het «ou irreëel zijn om deze toespraak van niet ook te beschouwen

als een waarschuwing aan het adres van het Vesten en m.n. de Verenigde
ook

Staten. Dat is ongetwijfeld het geval, maar het i*/Warschijnlijk dat

met de inhoud van deze toespraak de Sowjetmilitairen gerustgesteld moesten

worden en hun vrees weggenomen dat de inspanningen t.b.v. het voedsel-

programma - door van "buitengewoon belang" genoemd - ten koste

zonden gaan van de noodzakelijke verbeteringen in de Sowjetdefensie. Of de

Sowjetrussisehe militaire top door deze toespraak van werkelijk

tevreden is gesteld, is op dit moment moeilijk in te schatten. Vel lijkt

het erop dat de partijleider inhaakte op wat door maarschalk , de

Chef van de Generale Staf van de Sovjetstrijdkrachten, in maart van dit

jaar in een brochure gesteld is over de "objectieve noodzaak" tot ver-

sterking van de defensie en over de behoefte aan nieuwe en krachtiger

wapens om m.n. "een agressieve Verenigde Staten tegemoet te kunnen treden".

Zoals het ook erop lijkt dat hij rekening gehouden heeft met dat waarop in

december 19&1 in het legerblad Krasnaja Zwezda werd aangedrongen : meer

aandacht voor de bewapeningsindustrie, het militair-wetenschappelijk

onderzoek en de verbetering van de bevelvoering .

Uitspraken van andere Politburoleden

Bij deze ene opvallende toespraak van is het Biet gebleven. Zij

werd gevolgd door meerdere uitspraken, niet alleen van de partijleider

zelf maar ook van andere Politburoleden. Neestal beperkten die zich tot

aanvallen op het Amerika van en in een enkel geval werd daaraan



da eonelnaia gakoppald Tan da noodzaak tot Teraterking Tan da Sowjet-

dafaaaia.

Op 28 ektobar zou aalf tijdene aan banket aat da Cypriotiache

preeident uithalen naar da "iaperialiatische krachten", dia

"geTaarlijke aetiaa doorToeren" an "chantage Bat kernwapana plegen", daar-

•aa duidelijk doelead op de Verenigde Staten*

Op 29 oktober liet de gedoodrerfde -opTolger, ,
.*

aieh horen Tanuit de Oeorgiaehe hoofdstad Tibliai. Tijdene een toeapraak

beaehuldigde hij de Verenigde Staten arran een oorlogszuchtige buitenlandse

politiek te Toeren, die vordt geleid door een priaitief anti-coaBuniaae.

Hij Terweet Toorts n de Aaerikaanse leidende klaaae (i.c. de regering

) de test Tan de ontspanning,de test Tan Treedzaae eaaenwerking niet

te hebben doorstaan11.

Op 5 noTeaber atelde de Noakouae partijsecretaris, het Politburolid

, tijdens de traditionele rede aan de TooraTond Tan de Tiering Tan

de OktoberreTolutie dat "ons laad ..... Tan niea&nd het recht (aanraardt)

op ailitaire auperioriteit. Als een poging vordt ondernoaen OB die te bereiken

door het plaateen in Europa Tan honderden nieuwe Aaerikaanse kernraketten of

door andere aiddelen cal de Sowjet-ünie de noodzakelijke tegenaaatregelen

neaen". zei Terder dat nu het "iaperialiatiache" Vesten een "toege-

BOBen agreasiriteit" Tertoont, de CPSÜ in hoge aate vaakzaaa ia en alle

noodzakelijke etappen aeeat OB de Sowjetdefenaie te Teraterken.

Op 7 BOTeaber tenslotte, de dag waarop de 65e Terjaardag Tan de Oktober-

reTolutie werd geTierd, waa het weer de CPSU-leider zelf die zich liet

horen. Tijdens een receptie in het Krealin zie dat er aprake ia

Tan een "breed offensief tegen het soeialiaae en de nationale beTrijdings-

bewegingen, dat door iaperialiaten wordt aitgeToerd in alle richtingen en

dat de internationale aituatie oöaplioeert". Ken aogelijke agressor aoet

echter weten - aldua - dat hij kan rekenen op "een Tervoeatende

Tergeldingsaanral". In zijn toespraak Terzekerde de partijleider Terder

dat de buitenlandse politiek Tan de Sowjet-Unie onTerainderd gericht blijft

op "ontspanning en ontwapening" en dat da eaaentie Tan de Sovjetpolitiek

is "•.. het streTen naar Trede, het oprechte atreTen aaar gelijkwaardige

•n Truchtbare aaaenwerking aet allen die zo*n aaaenwerking wenaen".

Wat in al deze uitapraken naar Toren koat ia dat in de huidige oastandig-

heden het Krealin in een aaaenwerking aet de regering- duidelijk geen
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parapaetiaTan ziet* Vat ar impliciet ook uit blijkt ia dat Moakou beat

bereid ia tot samenwerking, maar dan vel «et die landen die zich niet

laten leiden door "een primitief anticommunisme". Hoewel dat nergens

•et zoveel voorden ia gezegd, Mg vordan aangenomen dat e.a.

•ierbij het oog hebben op de Weeteuropeae landen, die in allerlei politieke

kveatiea andere opvattingen zijn toegedaan dan Vaahington. Bealiaering

van een dergelijk beleid zou Toor de Sowjet-Unie het Toordeel opleveren van

tveeapalt binnen het Veatera bondgenootachap, een Tan de lange-termijn-

doelen die het Kremlin zich heeft geateld. De toch bealiat ala dreigend te

ervaren taal, waarin de verschillende CPSU-topfunctionarieaen zich hebben

geuit,' kan tot gevolg hebben dat de publieke opinie in het Veaten zodanig

onder de indruk komt dat aan bereid ia tot bv. eenzijdige eoneeaaiea.

Keeda eerder ia gewezen op een ander, niet minder belangrijk aepect waar-

onder m.n, de -toespraak van 2? oktober kan worden beschouwd.

Deze rede ia immera zeker ook bedoeld ala een geruststelling aan het adres

Tan de militairen. Datzelfde geldt ook voor de geciteerde uitlatingen van

andere CPSU-prominenten die de militairen lijken te willen bezweren dat z$

alert zijn voor de bedreigingen van de kant van het imperialisme en oog

hebben voor de daardoor veroorzaakte behoeften van leger en vloot» Dat

zullen zij niet op de laatate plaats hebben gedaan met het oog op de

eeratdaaga te verwachten machtsstrijd in het Kremlin.


