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Italië

A0!C3EVBKEI m» m '.S* Ka* BK BNHIQO

Inrioo MAffBï voawt met sijn SHI een
staat binnen, de staat. lij voert een eigen twitenlandse
politiek, ondanks hit £eitf dat de SKI een *parastataal*
lichaam is -een tniitenlandse politiek, die ingaat tegen
de officiële politiek van de regering (die evenwel Bood-
js&fceli jkerwijssé MATTEI steunt, zij het achter de schermen) .
In oktober toevend MATTBI zich in Moskou, waar hij een
"overeenkomst'1 met de Söwjat-regering sloot* Dit reardinag
behelst onder meer de clausule, dat de ENI zich verplicht
om in het Middellandse 2*e-gebied de ftuasisohe olie te
verkopen en te raffineren, terwijl ook een Duitse dochter-
maatschappij van de ENI Russische olie voor haar raffinade-
rijen zal afnemen.

In diepste weeën gaat het om een zuiver
anti-Ee-GAULLE-politiek. MATTBI steunt de FLN en alle ande-
re krachten, die strijden voor een Algerijns Algerije. Hij
streeft er naar te verhinderen, dat de Saimra in welke vorm
dan ook onder Franse controle Blijft en wil met alle midde-
len voorkomen, dat Frankrijk dé grote olieproducente van
het Westen wordt - zoala de onderzoekingen in de Sahara en
de eerste resultaten van de productie in dat enorme gebied
ruimschoots beloven.

Hieruit fcüjkt, dat fASFAirr in zijn offici-
ële politiek een dubbel spel speelt: hij ia dikbevriend met
ADBlUUÊR, hij steunt De GAULLE, maar tegelijkertijd laat
hij MATTEI de vrije hand om Frankrijk dwars te zitten.
FAKFANI kan niet buiten ïUTTEl, evenmin als welke andere
regering in het verleden dan ook*

De "zichtbare" politiek van de Italiaanse
regering stemt dus geenszins overeen met de "onzichtbare1*,
zijnde die van MAtïEl - door de regering gedekt, aangsmoe*
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