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HET SINQ-SQWJET CONFLICT

Met betrekking tot de stand van zaken in net conflict HdskouPeking is zeer recehtelijk
'. het volgende vernomen»
1,
De CFSD heeft een aantal coramunistische parti Jen per brief , geinforoeerd 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 deelna6 aah de Revolutie-herdenking (7 nov. ), Hieruit blijkt, dat de "
onderhandelingen nauweli jke enig positief r«sultaat hebben geiad,
vbornamelijk vanwege de onverzoenli jke houding van de Chinezen tegen'-'". i '.'
*
*
• j ~~./ '",'
over Mpskou's politiek van vreedzame coexistentie met het Westen (de
Verenigde Staten) .
2«
Zoals uit deze brief en uit andere informatiee blijktj hee,f It , ,
d« CPSD-leiding de Chinezen te verstaan gegeven, dat zij de vreedzame
coexistentie politiek niet wenst op te geven, De buitenlandse politiek
van de Sowjet-Unie zal niet worden gewijzigd.
3«
Hoewel een hoge CPSU-functipnaris nog tijdens de november-fei»etei
te Moskou tegenover Westerse communist en veiger.de te epreken over de
mpgeli^kheid, dat de zgn. voorbereidingsconferentie (15 dec«) voor een
cbncilie van alle communistische parti jen .(pedio 1965)
zou doorgaan, heeft de CPSU op dit punt een conceesie gedaan aan =dfl,
CP-China. De voorbereidlngsconf erjsntie wordt ultgesteld (yolgens^e'in
gerucht tot 1 maart a.s. ).
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Volgens de in punt ^ bedoelde brief heeft Tsjoe En-lai een
yoorstel van de Sowjet-leiders tot net houden van bilaterale SinoSowjet besprekingen zonder commentaar genoteerdi.In'^yerband hier^e.e_
kan irorden opgemerkt, dat van bevoegde Chin!,Bejzi;jd6 zeer oniatifes is
verklaard, ^dat een eventuele-verb^etering; in: df jBt&atsb'efrek^iiageQ
tussen de Sowjet-Dnie en China niet van invlped zal kunnen zijn op
de houding van de CP-China in het ideologisphc geschil.
Zoals uit deze i^iichtihgen blijkt, zijn de relaties txisseja.
Moskou en Peking even gespanneh als in de tijd van Chroestsjpw» In
verband met de houding van beide partijen ten aanzien yaa heVnotideh
van een internationale cohferentie kan dan ook gesteld worden, dat
de kans op een definjltieve breu^: ook na de macht^*iar^liB^;d|
Kremlin is blijven bestaan. De houding van de So'w^et-lie^Lde|*i3 l
«
*
"
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nog steeds weinig resoluut, hetgeen ook tot uitdrukking komt in bepaalde formuleringen in de hierboven bedpelde brief.
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