Behoort bij schrijven no. 46l.2l8
VERTROUWELIJK

AGITATIE VAN DE CPN, NAAR AANLEIDING VAN DE CRISIS IN HET MIDDEN-OOSTEN.

De landing van Amerikaanse en Engelse troepen in het MiddenOosten was voor de CPN gerede aanleiding de agitatie tegen de Westerse mogendheden in het algemeen en tegen de U.S.A. in het bijzonder te intensiveren.Uit de aard der zaak past deze agitatie geheel in het kader van de lopende acties voor de vrede en tegen het
gebruik van A- en H-wapens en sluit zich daarom geheel daarbij aan.
De nimmer aflatende stroom van anti-Westerse artikelen in
"De Waarheid" verbreedde zich sinds medio juli nog aanzienlijk. Behalve in de normale berichtgeving kwam dit vooral ook tot uitdrukking in de redactionele artikelen, meestal van de hand van Marcus
BAKKER. Paul de GROOT zelf ging hierin voor met een artikel, dat onder de kop "Handen af van het Midden-Oosten", op 16 juli in het partijdagblad verscheen. Het werd later door enkele afdelingen als vlugschrift verspreid.
Bijzonder ontevreden betoont "De Waarheid" zich over het stilzwijgen, dat de Nederlandse regering over deze kwestie in acht neemt.
Herhaaldelijk werd al van haar geëist, dat zij zich in navolging van
verschillende andere landen openlijk en onomwonden van het Amerikaanse en Engelse optreden zou distanciêren. Immers hebben, zoals De
GROOT o.m. schreef, alleen Engels-Nederlandse of Amerikaans-Nederlandse bastaarden belangen in het Midden-Oosten en niet het Nederlandse
volk als zodanig.
In het kader van deze "papieren"-actie gaf de partij voorts nog
enkele pamfletten uit, waaronder een z.g. "kleine Waarheid", (een
verkleinde extra uitgave van het partijdagblad)
Het Dagelijks Bestuur van de CPN kwam op 18 juli bijeen ter
bespreking van de toestand in het Midden-Oosten. Deze bespreking resulteerde in een "oproep van het Dagelijks Bestuur aan alle partijgenoten en alle vredelievende mannen en vrouwen" om de openbare mening
in beweging te brengen ter ondersteuning van de eis aan de Nederlandse regering om terugtrekking van de Amerikaanse en Engelse troepen
uit het Midden-Oosten te verlangen. De oproep werd dezelfde dag nog
op het laatste ogenblik in de Amsterdamse editie van "De Waarheid"
opgenomen. In de overige uitgaven verscheen hij pas een dag later.
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Op 2k juli belegde de CPN onder de leuze "Verdedigt de vrede Handen af van het Midden-Oosten" te Amsterdam een openbare protestvergadering. Voor deze bijeenkomst werd veel propaganda gemaakt. Vermoedelijk om het vergaderingebezoek te stimuleren en de belangrijkheid te beklemtonen was met nadruk bekend gemaakt, dat de algemeensecretaris van de CPN Paul de GROOT zou fungeren als voorzitter en
dat Marcus BAKKER,"secretaris van de CPN" en lid van de Tweede Kamer,
zou optreden als spreker.
Ongeveer 850 personen hadden aan de oproep om de bijeenkomst
bij te wonen gevolg gegeven. Hieronder waren delegaties uit verscheidene andere steden.
De toespraak van Marcus BAKKER bracht geen nieuwe, evenmin als
de opening- en sluitingsspeech van De GROOT.
Op voorstel van De GROOT besloot de vergadering aan de Nederlandse regering en aan de Ambassade der Verenigde Staten een telegram
te zenden, waarin van de Regering werd geëist, dat zij zou aandringen
op onvoorwaardelijke en onverwijlde terugtrekking van de Amerikaanse
en Engelse troepen en dat zij de nieuwe regering van Irak zou erkennen en daarmee goede betrekkingen zou aanknopen.
D« daadwerkelijke agitatie beperkt zich voor het overige vooralsnog tot het hier en daar op kleine schaal aanplakken en kalken van
anti-Amerikaanse leuzen. Zo werden op het gebouw van het consulaat
der Verenigde Staten te Amsterdam enige biljetten geplakt met de leuze : "Handen af van het Midden-Oosten. Yankee go home". Aan een poging van een aantal jonge lieden om op 23 juli in de Amsterdamse binnenstad een betoging te houden werd door ingrijpen van de politie
snel een einde gemaakt.
De oproep van het dagelijks bestuur blijkt bij de partijaanhang weinig weerklank gevonden te hebben. Hiervan getuigt een artikel
van Jaap WOLFF in "De Waarheid" van 29 juli.Onder het motto "De tijd
dringt" betoogt hij daarin dat het voor de partij zaak is om onverwijld de actie voor terugtrekking van de Amerikaanse en Engelse troepen te versterken*
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C o m m e n t a a r
Hoewel de partijleiding de huidige internationale toestand
bij herhaling als "kritiek" kenschetst, schijnt de situatie haar
toch geen wezenlijke zorgen te baren. Onder soortgelijke omstandigheden in het verleden werden enkele malen maatregelen getroffen ter beveiliging van leidende partijfiguren en partij-eigendommen. Nu is van het nemen van voorzorgsmaatregelen geen sprake
geweest.
De massa van de partij schijnt zich overigens slechts zeer
matig voorde internationale politieke toestand te intereseeren.
De vacanties, de reactie na de inspanningen voor de verkiezingscampagne en de scheuring in de partij zijn oorzaak dat de interesse in het politieke wereldgebeuren tot een minimum gedaald is.
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