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SELECTIEVE SAMENVATTING YAIT OHTYAITGEN INLICHTING-W

(23 t/m 29 oktober 1969)

SOVJET UNIE - VOLKSREPUBLIEK CHINA;

Medio augustus j.l. heeft de CPSU aan diverse zusterpartijen

een "brief gezonden "betreffende de grenskwesties tussen de Sovjet Unie

en Communistisch. China. De "brief wees erop dat de chinezen veeleer een

politiek van afmatting aan de grenzen toepasten dan dat zij een oorlog

zouden willen riskeren, terwijl zij hun militaire kracht versterkten.

Als men zulk een situatie zou laten voortbestaan zou deze, aldus de

brief, de kracht van de Sovjet unie ernstig ondermijnen en haar weerslag

op de strijd tegen het imperialisme hebben. Daarom zou de USSR een sle-

pende grensoorlog niet accepteren en aanvullende maatregelen nemen om

haar belangen en grenzen te verdedigen.

Het Centraal Comité van de CPSU achtte het noodzakelijk zich over deze

kwestie opnieuw tot de zusterpartijen te wenden en in een brief te verze-

keren dat de politiek van de Sovjet Unie gericht is op ontwikkeling van

normale betrekkingen met China en regeling van geschillen aan de confe-

rentietafel: vooruitgang in deze hing, aldus de brief, af van de chinese

houding.

Opmerking; Het lijdt geen twijfel dat bovengenoemde brief identiek is

aan die welke de australische communistische partij op

13 augustus j.l. heeft ontvangen.

JOEGOSLAVIË - POLEN;

Er is een verbetering te bespeuren in de relaties tussen

Joegoslavië en Polen. Aan Joegoslavische zijde tracht men weer contacten

op regeringsniveau op te nemen, ïïen poolse parlementaire delegatie, die

eigenlijk reeds midden 1968 een bezoek aan Joegoslavië zou brengen, zal

in november a.s. naar Belgrado reizen. Van poolse zijde ,was dit bezoek

geannuleerd vanwege de tsjechoSlowaakse gebeurtenissen. Een uitwisseling

op ministerieel niveau is ook te verwachten.
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Opmerking: Hadat een zekere kentering in de "betrekkingen tussen Joego-

slavië en de Sovjet Unie heeft plaats gevonden streeft Joego-

slavië er naar geleidelijk de verhoudingen tot de andere

oosteuropese staten te verbeteren.

ZUID-JEMEÏÏ;

De russische activiteiten in Zuid-Jemen "breiden zich allengs

uit. Heer dan 80 russische militaire adviseurs, instructeurs en technici

zijn thans aan de strijdkrachten van Zuid-Jemen verbonden. Instructie

wordt gegeven in het gebruik van de T.34 tank, artillerie en vliegtuigen

en advies wordt gegeven "bij de opbouw van een intelligence-organisatie.

In september j.l. werden uit een russisch vrachtschip 1000 raketten gelost

bestemd voor de zuid-jemenitische luchtmacht en binnenkort worden twee of

drie transporttoestellen, vermoedelijk A¥.24, verwacht; er zijn aanwij-

zingen dat het aantal transporttoestellen op vijf gebracht zal worden om

het Transport Squadron vol te maken.

Naar aanleiding van een bezoek van russische vliegveld-experts in juni

j.l. aan diverse vliegvelden werd geadviseerd Riyan voor straaljagers ge-

schikt te maken en Khormaksar te verbeteren.

Ojpmerking: De russen breiden nog steeds hun bemoeienissen in Zuid-Jemen

uit zonder zich tot financiële steun aan het regime te ver-

plichten. Zij zien waarschijnlijk met zorg de chinese belang-

stelling voor Zuid-Jemen groeien. Chinese wapens worden in

behoorlijke hoeveelheden van uit de chinese depots in Zanzibar

in Hauf ontscheept. Een deel van deze leveranties1 wordt aan het

Dhofar Bevrijdings Front uitgegeven en van een deel wordt ge-

zegd dat het wordt opgeslagen voor het moment dat de pro-chinese

factie in het D.B.F, de macht van de russische factie zou wil-

len overnemen.

VOLKSREPUBLIEK CHINA;

De leiders in Peking hebben nog steeds geen effectief plan kun-

nen opstellen om tot de wederopbouw van het partijapparaat te komen dat

in de Culturele Revolutie geheel gedesorganiseerd is.

Diverse recente verklaringen in officiële pers en radio geven restanten

van factionele groepen er de schuld van dat pogingen tot herstel van
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plaatselijke partijcomité's worden belemmerd. Een redactioneè. artikel

in het oktobernummer van het theoretisch "blad "Rode Vlag" merkt spijtig

op dat er nog steeds partijen tegenover elkaar staan in de revolutionaire

comité's, d.w.z. de plaatselijke administratieve eenheden die veronder-

steld worden de kern van het nieuwe partijapparaat te gaan vormen.

Opmerking; Ondanks het besef dat het voortduren der twisten het herstel

van een goed functionerende partij in de weg staat, schijnen

de leiders in Peking niet tot overeenstemming over definitieve

richtlijnen voor de plaatselijke leiders, meest militaire

commandanten te kunnen komen. Het bovengenoemde oktobernummer

van "Rode Vlag" verwijt de leiders van de revolutionaire

comité's wel dat zij de interne strijd niet onderdrukken maar

geeft niet aan welke stappen deze leiders dan zouden moeten

ondernemen. Het blad verschuilt zich achter aansporingen om

de gedachten van Mao te bestuderen en zo een oplossing voor

de moeilijkheden te vinden.

VIETNAM;

Onlangs buitgemaakte documenten wekken de indruk dat de

communisten naar een staakt-het-vuren en een tijdelijke territoriale ver-

deling van Zuid-Vietnam toewerken.

De documenten geven de Viet Gong versie weer van een besluit dat tijdens

belangrijke vergaderingen over de te volgen strategie in april j.l. in

Hanoi genomen is. Deze vergaderingen hebben geleid tot het vredesplan van

tien punten in mei j.l. in Parijs en de voorlopige revolutionaire rege-

ring in juni in Zuid-Vietnam. Deze stappen leggen aan communistische

zijde de basis voor een eventuele wapenstilstand en het bestaan van twee

afzonderlijke regimes in afwachting van een definitieve politieke regeling.

Opmerking; De ziekte van Ho Ghi Minh gedurende de afgelopen zomer heeft

het plan om bovenstaande strategie geheel door te voeren zeer

waarschijnlijk belemmerd. Toch duidt de verbreiding van deze

lijn onder het communistische kader in Zuid-Vietnam erop dat

de fundamentele politiek waartoe in het voorjaar besloten was

nog steeds van kracht is.
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