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'GEHEIM
Poolse beoordeling van de politieke toestand*
Volgens een redelijk betrouwbare bron heeft in politiek
gezaghebbende kringen in Warschau ten aanzien van de
beoordeling Van de politieke situatie, het gematigd
optimisme voor een zeer ernstige en bezorgde visie
plaats gemaakt.
t» Chroeöjtsjöw gelooft niet meer in een serieuze bereidheid
van het Westen en de Bondsrepubliek tot onderhandelen*
Hij heeft daarom besloten met de uitvoering van zijn
plannen betreffende het vastleggen van de status quo in
Europa onverwijld en roet alle middelen te beginnen.
De Sowjet-tJhle wil snel handelen en tijdrovende onderhandelingen vermijden om een fait accompli te scheppen
voordat het .Amerikaanse bewapeningsprogram ie voltooid*
2* Ten aanzien van het probleem Duitsland en Berlijn moet
derhalve met een zeer dramatische en snelle ontwikkeling
rekening «orden gehouden»
Het sluiten van het afzonderlijke vredesverdrag met de
DDR wordt nog voor de verkiezingen voor de Bondsdag
(17 september a.s») voor mogelijk gehouden? dit zal echter
zeer waarschijnlijk voor de herfstzitting van de Verenigd©
Naties (19 september a,s») of voor het partijcongres der
G.P.S.U, plaats hebben*
3» Be schorsing van het stopzetten van atoomproeven door de
Sowjet-TJnie moet als een intensieve poging tot beïnvloeding
van de conferentie in Belgrado worden gezien* De daar
bijeengekomen, niet aan een "bloc gebonden staten, zouden
door deze stap ervoor worden gewaar»ohuwi zich aan de zijde
van het Westen te scharen* De maatregel moet voortg als
een symptoom van de vastbeslotenheid van Chroesjtsjow tot
harde maatregelen in zijn politiek ten aanzien van Duitsland
en Berlijn worden beschouwd.
Commentaar t
Aanwijzingen van diverse zijden die met de punten 1 en 2
overeenstemmen, geven de indruk dat hier sprake is van
dreigen met een opvoering van het tempo hetgeen* afgezien
van de realisering, druk op de bereidheid van het Westen
tot onderhandelen moet uitoefenen»
Set sub 2 vermelde versterkt de idee dat bij de hervatting
der atoomproeven het politieke motief de overhand had»

