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GEHEIM 1. POLITIEK.
a. IRAK.

Na de mislukte opstand in MOSUL begin maart jl., is IRAK
nog meer ontvankelijk geworden voor communistische penetra-
tie.
IRAK verliet deze maand - wellicht onder Sovjet pressie -
het Baghdad-Pact.
Het binnenlandse front wordt door middel van mantelorgani-
saties verder geïnfiltreerd, terwijl sleutelposities in de
perswereld, "bij de radio-omroep en de censuur, alsmede en-
kele commandofuncties in de strijdkrachten, door communis-
ten, c. o., pro-communisten werden bezet.
Met de SOVJET-UNIE werd op 17 maart jl„ een overeenkomst
gesloten betreffende financiële en technische steun voor
de opbouw van nieuwe industrieën.

b. VERENIGDE ARABISCHE REPUBLIEK. ." -
Ook gedurende deze verslagperiode"deed NASSER openlijke aan-
vallen tegen de communisten, waarbij hij zich in nauwelijks
bedekte bewoordingen tegen de SOVJET-UNIE richtte.

NASSER bevindt zich in een uiterst moeilijke positie, aange-
zien hij economisch en militair afhankelijk is van de SOVJET-
UNIE, terwijl het voor hem, in mindere mate dan voor andere
"neutrale" landen, mogelijk is Oost en West tegen elkaar uit
te spelen.
De Egyptische propaganda blijft onverminderd gericht tegen
het "Westelijke imperialisme".
Aan de andere kant lijkt het voor de SOVJET-UNIE van belang
een breuk met de VAR te vermijden, zowel vanwege de positie,
welke dit land zich in EGYPTE heeft verworven, als vanwege
eventuele repercussies, welke .van een voortgaand conflict
tussen communisme en nationalisme zouden zijn te verwachten
in de Arabische landen en de z.g. "non-committed areas".
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GEHEIM Sheik MOHAMMED SALTOUT, rector van de AL-ASHAR-Universiteit
te CAIRO en belangri jkste spreekbuis voor de Mohammedaanse
wereld in het MIDDEN-OOSTEN, heeft de Heilige Oorlog aan het
communisme verklaard.

Ook gedurende de verslagperiode "bleek weer ontevredenheid te
"bestaan onder de Syrische "bevolking, aangezien op economisch
gebied nog steeds geen vooruitgang valt te. constateren, ter-
wijl belangrijke administratieve posities en functies in het
leger worden "bekleed door, c »q, toegewezen aan, Egyptenaren.

c. AFGHANISTAN.
Volgens een betrouwbaar bericht heeft de instelling van de
Afghaanse minister-pre-s-i-dent . SARDAR NAIK zich door diens be-
zoek, .aan" MOSZOU in ongunstige richting ontwikkeld. Gedurende
zijn bezoek aan MOSKOU schijnt' - behalve over economische
betrekkingen - ook te zijn gesproken over Russische militaire
steun aan dit land, teneinde het peil van de strijdkrachten
te verbeteren. ".'"" .........

'd . IRAN. .
Er. zijn gegronde aanwijzingen dat de Iraakse militair-attachê
in IRAN een subversieve actie in het Iraaks-Iraanse grensge-
bied activeert. De plaats KHANAQJN en omgeving in dit gebied
werden op 24 maart 1959 tot' gesloten gebied verklaard.

Op 5 maart 1959 werd een bilateraal verdedigingsverdrag tus-
sen IRAN en de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA gesloten, van
gelijke strekking als de-verdragen welke werden gesloten
door de VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA met TURKIJE en met PA-

' KESTAN.

2. MILITAIR.
a. OOST-DUITSLAND. - • . i'. ' . . . ' . - . -

Op 1 maart jl. werd door alle Oostduitse troepen een alarm-
oefening gehouden, waarbij de maatregelen, welke dienen te
worden genomen ingeval op of omstreeks 27 mei a. s, de con-
trole op de toegang tot WEST-BERLIJN geheel door de Oost-
duitse troepen zou moeten worden overgenomen, werden beoefend.

De voorbereidingen van de SOVJET-UNIS voor het terugtrekken
van burgerlijke en militaire inlichtingen- en veiligheids-
diensten uit OOST-BERLIJN naar Oostduits gebied, enkele kilo-
meters ten noorden van BERLIJN, zijn in een vergevorderd sta-
dium. .

Van 16 maart tot eind maart 1959 werden in het gebied DESSAU-
ZOSSEN-COTTBUS - DRESBEN-LEIPZIG^DESSAU grote manoeuvres ge-
houden op legerniveau, waaraan -werd deelgenomen door vijf
Sovjet divisies van de GSVG en twee a drie divisies van het
Oostduitse .leger ( . NVA ) . /
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GEHEIM b„ POLEN.
In POLEN werden, evenals in TSJECHOSLOWAKIJE, wijzigingen aan-
gebracht in de "bestaande mobilisatieprocedures welke, naar het
zich thans laat aanzien, zullen worden gevolgd door mobilisatie-
oefeningen. In verband hiermede zullen reeds vermoedelijk in
mei 1959 meer troepen onder de wapenen zijn dan normaal. In de
andere Satellietlanden zijn soortgelijke maatregelen te verwachten.

c. MIDDEN-OOSTEN.
(1) IRAK.

De Russische wapenleveranties aan IRAK hebben tot dusver
o .mo omvats

100-120 tanks, waarvan 95 T-54 en de rest T-34,
40-50 gepantserde personeelscarriers5
21 stukken anti-luchtdoelgeschut^
20 stukken gemechaniseerd geschut5
20 mortieren;
100-150 militaire vrachtwagens 5
100-150 jeeps.

(2) VERENIGDE ARABISCHE REPUBLIEK.
Sedert 31 december 1958 zi jn in SYRIË 64 tanks T-54 uit de
SOVJET-TJNIE ingevoerd en werd een nieuwe tankbrigade gevormd.

GONFIDEN- 3. CONTRA-INLICHTINGEN.
TIEEL a. Vermissing van wapens.

In de verslagperiode werden 2 pistolen vermist.

b. Vermissing van sleutels.
Bij 902 LVK te UTRECHT wordt sedert 17 februari 1959 een bos
sleutels vermist, toegang gevend tot de nood-AAOC. In afwach-
ting van het aanbrengen van nieuwe sloten is een verscherpte
bewaking ingesteld.

c. Propaganda.
Op 14 maart 1959 werd geconstateerd dat op de deur van een toilet
in de Generaal de Bonskazerne te GRAVE een krijgstucht-ondermij-
nende tekst was geschreven, gericht tegen het beroepskader en
tegen de commandant van het onderdeel. Onder de tekst stond het
embleem "hamer en sikkel" en de letters "USSR".

d. Inlichtingen-activiteit.
In de nacht van 25 op 26 februari werd een onbekend gebleven
Volkswagen gesignaleerd op de oprijlaan van Commandopost II te
VOORSCHOTEN. (Ev. B 2 ).
Dezelfde Volkswagen ( Ev. B 6 ) werd in de nacht van 28 februari
op 1 maart weer ter plaatse gezien. Bij nadering van de waar-
nemer spoong een man eruit, die ter plaatse het bos inliep,
waarna de auto met gedoofde lichten wegreed ( Ev. B 2 ).
Op 2 maart 1959 liep een man in de omgeving van de commandopost
te fotograferen» Hij reed weg in een auto ( merk Citroen;; ev.
B 2 ), waarvan het kentekenbewijs bleek te zijn afgegeven aan
een persoon van wie bekend is dat hij tot 195^ communistisch,
was georiënteerd.
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D I S T R I B U T I E .

AM; Ex.nr. s
Commandant van het 1e legerkorps 1

Nederlandse territoriale bevelhebber 2

Basiscommandant 3

Commandant der luchtdoelartillerie 4

INTERN;
Chef van de Generale Staf, Sous-Chef Secties G 1 -
G 4 van de Generale Staf, Sous-Chef van de Secties
G 2 - G 3 van de Generale Staf 5

Hoofden van de Secties G 1, G 3 en G 4 van het HKGS 6

T3R INFORMATIE;
De militair-attaché bij Hr.Ms.Ambassade/Gezantschap

te BELGRADO l
BONN 8
BRUSSEL 9
PARIJS • 10
STOCKHOLM 11
WASHINGTON 12

Hoofd Bureau Inlichtingen van de Luchtmachtstaf 13

G 2 - HKGS 14 't /m 20.


