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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie

een rapport aan te bieden betreffende:

"Het Sino-Sowjet conflict".
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HET SINO-SOWJET CONFLICT Stg. GEHEIM

Met betrekking tot de stand van zaken in het conflict Moskou-

Peking is zeer recentelijk uit enkele hoogwaardige (deels zeer

kwetsbare) bronnen het volgende vernomen.

1, De CFSU heeft een aantal communistische partijen per brief ge-

ïnformeerd over het verloop van de besprekingen, welke op initiatief

van de Chinezen gehouden zijn tussen de nieuwe Sowjet-leiders en de

Chinese delegatie, die onder leiding van Tsjoe En-lai te Moskou deel-

nam aan de Revolutie-herdenking (7 nov.). Hieruit blijkt, dat de

onderhandelingen nauwelijks enig positief resultaat hebben gehad,

voornamelijk vanwege de onverzoenlijke houding van de Chinezen tegen-

over Moskou's politiek van vreedzame coëxistentie met het Westen (de

Verenigde Staten).

2» Zoals uit deze brief en uit andere informaties blijkt, heeft

de CPSU-leiding de Chinezen te verstaan gegeven, dat zij de vreedzame

coëxistentie politiek niet wenst op te geven. De buitenlandse politiek

van de Sowjet-Unie zal niet worden gewijzigd.

3. Hoewel een hoge CPSU-functionaris nog tijdens de november-feesten

te Moskou tegenover Westerse communisten weigerde te spreken over de

mogelijkheid, dat de zgn. voorbereidingsconferentie (15 dec«) voor een

concilie van alle communistisch* partijen (medio 19&5) voorlopig niet

zou doorgaan, heeft de CPSU op dit punt een concessie gedaan aan de

CP-China. De voorbereidingsconferentie wordt uitgesteld (volgens één

gerucht tot 1 maart a.s.).

4. De CPSU blijft niettemin vóór het houden van een internationale

conferentie van alle partijen, voor te bereiden door een conferentie

van een aantal geselecteerde partijdelegaties. Weigering van bepaalde

partijen - zoals de CP-China of de CP-Roeraenie om aan deze conferenties

deel te nemen zal op dit voornemen geen invloed hebben.

Zoals uit verschillende informaties blijkt, neemt de CP-China

tegenover deze plannen nog steeds een volstrekt afwijzend standpunt in.
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5« Volgens de in punt "\_ bedoelde brief heeft Tsjoe En-lai een

voorstel van de Sowjet-leiders tot het houden van bilaterale Sino-

Sowjet besprekingen zonder commentaar genoteerd. In verband hiermee

kan worden opgemerkt, dat van bevoegde Chinese zijde zeer onlangs is

verklaard, dat een eventuele verbetering in de staatsbetrekkingen

tussen de Sowjet-Unie en China niet van invloed zal kunnen zijn op

de houding van de CP-China in het ideologische geschil.

Zoals uit deze inlichtingen blijkt, zijn de relaties tussen

Moskou en Peking even gespannen als in de tijd van Chroestsjow» In

verband met de houding van beide partijen ten aanzien van het houden

van een internationale conferentie kan dan ook gesteld worden, dat

de kans op een definitieve breuk ook na de machtswisseling in het

Kremlin is blijven bestaan. De houding van de Sowjet-leiders lijkt

nog steeds weinig resoluut, hetgeen ook tot uitdrukking komt in be-

paalde formuleringen in de hierboven bedoelde brief.
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