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CHINESE OPINIE OVER CHROESTSJOW

Via een betrouwbare berichtgever werden de volgende inlichtingen
van een zeer vooraanstaand lid van de CP-China verkregen»
Is Chroestsjow alleen een vertegenwoordiger of is hij de oorzaak
van het Sowjet-revisionisme? Wat verwacht men in China na de dood van
Chroestsjow?
De antwoorden op deze vragen zijn gegeven door een vertegenwoordiger van het bureau buitenlandse betrekkingen, luisterend naar de naam
HO. Hierbij trad als tolk op de eerder bedoelde vrouwelijke tolk, die in
Duitsland heeft gestudeerd. Zij was ook aanwezig bij het onderhoud met
de vice-minister.
Deze HO heeft ook een inleiding gehouden over de opbouw van de
partij, maar daarover later.
HO is een man van naar schatting 50 jaar oud, heeft erg grijs haar
en is lange tijd voor de partij in de zogenaamde bevrijde gebieden werkzaam geweest. Hij oefende daar verschillende kaderfuncties uit en hij
is dus niet iemand die na de bevrijding opgekomen is.
Chroestsjow, zo antwoordde HO, is zeer zeker de vertegenwoordiger
van het moderne revisionisme. Men kan zeggen dat hij de grootste hedendaagse revisionist is. Hij is de rechtstreekse erfgenaam van Kautsky,
Bernstein en anderen. Toch is dit

natuurlijk niet de zaak van één man.

Het revisionisme heeft een maatschappelijke basis. Het wortelt daar in.
Het is een uitvloeisel van het Amerikaanse imperialisme. Er is een bourgeois gepriviligeerde klasse ontstaan die ten opzichte van het monopoliekapitaal gecapituleerd is.
Een en ander moet natuurlijk een hoofd hebben, of dit nu Chroestsjow
is of een ander. Deze kliek, die vrij klein is, zal echter niet langer
kunnen blijven bestaan dan het imperialisme. Zij zal zelfs eerder verdwenen zijn. Wij, aldus HO, zijn te dezen dan ook zeer optimistisch*
De anti-revisionistische strijd is langdurig en verloopt langs
zig-zag lijnen. Maar het revisionisme is net als het imperialisme een
papieren tijger, waarvan het revisionisme dan nog de zwakste is.
Is er ook bekend of er illegale acties in de Sowjet Unie tegen het
standpunt van Chroestsjow worden gevoerd?
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HO antwoordde: Ook in China zijn revisionisten. Wij treden
natuurlijk, zodra wij het bemerken, met alle mogelijke kracht tegen
hen op. Wij voorkomen dat zij hun invloed en macht in de partij kunnen
gebruiken.
Er zijn bijvoorbeeld een aantal jaren geleden enkele leiders
geweest, die we hebben moeten uitschakelen omdat zij revisionistische
gedachten hadden.
In de Sowjet Unie zijn zeer sterke anti-Chroestsjow stromingen.
Hoe we dit weten? Wij weten dit omdat we nog steeds een aantal studenten in de Sowjet Unie hebben die contact hebben met de bevolking,
terwijl we ook een aantal studenten hebben die zo goed russisch spreken, dat zij zonder meer met de boeren in de Sowjet Unie gesprekken
kunnen voeren. En daarbij is gebleken dat er zelfs illegale pamfletten
in de Sowjet Unie worden verspreid en dat er vooral op het platteland
vergaderingen zijn gehouden, waarin men zich tegen het standpunt van
Chroestsjow heeft uitgesproken.
Natuurlijk heeft men dit in de Sowjet Unie onderdrukt, ja zelfs
mat gewapende maatregelen. Wij zijn e,r van overtuigd dat in de toekomst in de Sowjet Unie de massa in opstand zal komen tegen de politiek van Chroestsjow.
Ook in de Sowjet Unie heeft het grijpen naar de macht van
Chroestsjow en zijn kliek grote gevaren doen ontstaan.
Het gevaar bestaat dat zij van de CPSU een burgerlijke partij
maken! Het naar voren brengen van de gedachte van een volkspartij is
op zich al een duidelijk bewijs voor het verlaten van de proletarische
weg. Hierdoor gaat het voorhoede karakter^^ej'loren en wordt de partij
tot een algemene massa-organisatie. Een organisatie met een verkiezingsprogram; een inzamelaar van gelden voor het bekostigen van de verkiezingspropaganda.
Ten aanzien van de Sowjet Unie merkte HO nog op: De Chroestsjow
aanhang wordt voornamelijk gevormd door de hogere loontrekkenden. De
lagere leiding, de intellectuelen en de massa zijn, voor zover wij
weten, niet tevreden met de Chroestsjow-kliek. Er is daarom strijd
tussen de revisionisten en de marxisten-leninisten in de Sowjet Unie.
Er zijn zelfs demonstraties van arbeiders geweest* De revisionisten
beschikken echter over de Staatsmacht. De marxisten-leninisten moeten
voornamelijk illegaal werken en ze doen dat dan ook. Ze doen dit op
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Ze zijn schijnbaar rustig, maar in China terugkerende arbeiders
vertellen wel anders.
De macht van Chroestsjow zal beslist door de arbeiders en boeren
worden vernietigd, al zal dit nog heel lang kunnen duren en zal het
moeilijk zijn.
Chroestsjow heeft de oude leiders een voor een vernietigd.
Chroestsjow heeft de anti-Stalin cultus doorgevoerd.
Het is echter zeker dat leiders als Molotow en Malenkow behoren
tot de anti-revisionisten. Vooral Molotow moet in deze gezien worden
als een rots in de branding.
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