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SOVJET- KINA 
- KONFUKTENS BAKGRUND 

Ambassadör SvenAllard skrev 
i Sv.T. 9/1966 en uppmärk
sammad artikel, "Den nya 
folkfronten".Han återkommer 
nu med en initierad skildring 
av bakgrunden till och upp
rinnelsen av konflikten mellan 
Sovjet och Kina. 

Under åren närmast efter det kine
siska kommunistpartiets maktöver
tagande synes förbindelserna mel
lan Sovjetunionen och Kina har ut
vecklats på ett i stort sett tillfreds
ställande sätt. Det kinesiska par
tiet erkände oförbehållsamt Sovjet
unionens ledande ställning inom 
den kommunistiska världsrörelsen. 
De makthavande i Kreml sökte å 
sin sida taga tillbörlig hänsyn till 
den kinesiska nationens starka 
prestigebehov. Särskilt sedan de ge
nom Stalins frånfälle förlorat den 
betydande tillgång, som dennes per
sonliga auktoritet innebar, visade 
de sig alltid angelägna att under
stryka att det "socialistiska lägret" 
stod under de båda kommunistiska 

' stormakternas gemensamma led
ning. Självfallet hade denna fort
farande sin tyngdpunkt förlagd till 
Moskva. 

Av ambassadör SVEN ALLARD 

Om man får tro ryska källor, 
skulle det harmoniska sovjet-kine
siska samarbetet ha nått sin höjd
punkt mot slutet av 1954. Det var 
då som Chrustjov under den på
gående maktkampen lyckats i så 
hög grad stärka sin ställning, att 
han kunde göra sitt inflytande gäl
lande i utrikespolitiska frågor av 
större betydelse. Ett av hans mest 
uppmärksammade officiella fram
trädande avsåg en förbättring av 
förbindelserna med Kina. Ett be
sök, som han i oktober 1954 till
sammans med Bulganin avlade i 
Peking, ledde bland annat till en 
genomgripande revision av under 
Stalins regim avslutade politiska 
och ekonomiska avtal, i vilka, som 
det senare hette, de båda ländernas 
"likaberättigade ställning inte till
räckligt beaktats". 

Den förbättring av relationerna 
mellan de båda länderna, som blev 
följden, tillskrev Pekingregeringen 
i första hand Chrustjovs inflytan
de. Så sent som under den stora 
kommunistkonferensen i Moskva 
1957 förklarade Mao-Tse-tung, att 
denne hade den huvudsakliga för
tjänsten av avvecklingen av de "ut
växter" som förut utgjort "en be-
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lastning av förbindelserna mellan djupare innebörd. Kina riktade 
Sovjetunionen och Kina". 

Vad den kinesiska partichefen i 
främsta rummet åsyftade var åter
ställandet till Kina av den ryska 
militära och marina basen i Port 
Arthur, tillbakadragandet av ryska 
trupper från Liao-tung halvön samt 
upplösningen av de 1950 grundade 
rysk-kinesiska blandade bolagen. 
Dessa hade sannolikt tillfört Sov
jetunionen betydande ekonomiska 
fördelar på Kinas bekostnad. De 
betraktades i varje fall i Peking 
som ett otillbörligt ingrepp i lan
dets suveränitet. 

Det är ännu inte möjligt att med 
säkerhet avgöra vid vilken tidpunkt 
konflikten mellan de båda länder
na tog sin början. Det kinesiska 
partiet har daterat brytningen till 
den XX ryska partikongressen 1956 
och gjort gällande, att den huvud
sakliga orsaken skulle ligga i me
ningsskiljaktigheter om de moder
niserade doktriner, som då antogs. 
I Moskva däremot har tidpunkten 
förlagts några år senare. I varje 
fall uppstod under åren 1957-60 
motsättningar, som successivt 
skärptes och så småningom utveck
lades till en svårartad kris, som 
skakat den kommunistiska världs
rörelsen i dess grundvalar. 

Förtäckta angrepp 

Till att börja med bekämpade de 
båda parterna varandra endast i 
förtäckta former i den fåfänga för
hoppningen att för utomstående 
kunna dölja konfliktens allvar och 

länge sina angrepp skenbart mot 
Jugoslaviens doktrinära avvikelser, 
ehuru Sovjetunionen i själva ver
ket avsågs. På samma sätt gjordes 
Albani,ens ideologiska försyndelser 
till föremål för en allt hårdare kri
tik från sovjetrysk sida, ehuru 
ingen kunde misstaga sig på att 
Kina åsyftades. Mot slutet av 1962 
och än mer i början av 1963 hade 
motsättningarna så tillspetsats, att 
båda parterna släppte alla hänsyn 
till reaktionen i de kapitalistiska 
länderna och övergick till öppna 
angrepp på varandra. 

Såväl Sovjetunionen som Kina 
har hävdat att den huvudsakliga 
grunden till konflikten skulle vara 
att söka i ideologiska meningsskilj
aktigheter dem emellan. Frågan är 
om dessa utgör de verkliga orsaker
na till konflikten eller endast döl
jer motsättningar av annan och 
djupare innebörd. 

Granskar man till en början vari 
de föregivna ideologiska menings
skiljaktigheterna skulle bestå fin
ner man snart att dessa ingalunda 
är så betydelsefulla som man med 
hänsyn till konfliktens svårartade 
natur kunde ha anledning förmoda. 

Det torde vara tillräckligt att till 
en början erinra om att den slut
liga målsättningen - kommunis
mens seger i världen - fortfaran
de är gemensam för båda parterna. 
På det ideologiska planet kan me
ningsbrytningarna reduceras till 
den snarare praktiskt-politiska än 
teoretiska frågan, huruvida detta 



mål - särskilt i betraktande av 
maktbalansen mellan de båda stor
maktsblocken - säkrast skall kun
na uppnås med våldsamma eller 
"fredliga" medel. Men även i detta 
hänseende gå meningarna mindre 
i sär än man kunnat vänta. Parti
ledningarna såväl i Moskva som i 
Peking är överens om att i princip 
intet medel kan helt förkastas el
ler uteslutas. Situationer kan in
träffa då än de ena än de andra 
kan visa sig ägnade att leda till re
sultat. I sista hand gå motsättning
arna tillbaka till spörsmålet på vil
ka av dessa medel tyngdpunkten i 
nuvarande världspolitiska läge skall 
förläggas. Konflikten har sålunda 
snarare sin grund i motsatta po
litiska bedömningar än i djupgåen
de meningsskiljaktigheter av rent 
ideologisk natur. 

~-

Men därmed är inte sagt att sist
nämnda aspekt skulle sakna varje 
betydelse i detta sammanhang. De 
stridiga politiska bedömningarna 
bottna i sin tur i intressemotsätt
ningar av särskild natur. Då emel
lertid enligt vad Lenin lärt dylika 
motsättningar aldrig kan uppkom
ma kommunistiska stater emellan, 
måste de i stället klädas i ideolo
gisk dräkt och kampen föras på det 
doktrinära planet. Allteftersom me
ningsskiljaktigheterna skärps och 
de ideologiska ståndpunkter, i vil
ka de omskrivits, utvecklats och 
fixeras, har parterna utan tvivel i 
allt högre grad övertygats om att 
deras egna utläggningar av de 
marxistiska-leninistiska lärosatser-
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na är de enda principiellt riktiga. 
Därigenom har en lösning av kon
flikten i kompromissens tecken så 
mycket mer försvårats. 

Upprinnelsen 

Innebörden av konflikten torde 
framträda i än tydligare och kla
rare belysning om vi ett ögonblick 
gå tillbaka till krisens ursprung och 
därefter i stora drag söka följa den
nas utveckling. 

Den mest övertygande förklaring
en till själva upprinnelsen torde 
vara att söka i en redogörelse, som 
borgmästaren i Öst-Berlin, Ebert, 
kort efter avslutandet av 1957 års 
konferens i Moskva avgav om den
nas förlopp. Ebert meddelade att 
Mao-Tse-tung bland annat framhål
lit att om varje aldrig så litet par
ti var i behov av en ledare, det
samma i lika eller kanske än hög
re grad gällde om den kommunis
tiska världsrörelsen. 

Det kinesiska partiet var för sin 
del, fortsatte talaren, ännu inte 
"värdigt" denna svåra uppgift. Även 
om det förfogade över en betydan
de revolutionär erfarenhet saknade 
det såväl erforderliga kunskaper 
om som erfarenhet av "socialistisk" 
uppbyggnad. Härtill kom, att fast
än Kina otvivelaktigt var ett stort 
land med talrik befolkning hade 
dess industriella utveckling ännu 
inte gjort däremot svarande fram
steg. Under det att Sovjetunionen 
redan förskaffat sig två "sputni
kar" hade Kina inte ens "en fjär
dedels" sådan till sitt förfogande. 
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Om Sovjetunionen inte funnits, 
hade, som Mao uttrycker sig, "alla 
kommunistiska länder redan eröv
rats". Dessa hade med andra ord 
huvudsakligen Sovjetunionens mi
litära och ekonomiska styrka att 
tacka för sitt fortsatta bestånd. 
Dessa omständigheter utgjorde själ
va grundvalen såväl för det sovjet
ryska partiets berättigade anspråk 
på ledningen av de kommunistiska 
partiernas gemenskap som för den 
sovjetryska statens motsvarande 
ställning inom det socialistiska läg
ret. 

Den kinesiske partichefen ansåg 
alltså att ett lands militära och eko
nomiska styrka vid sidan av en be
tydande erfarenhet av "socialis
tisk" uppbyggnad utgjorde den vik
tigaste förutsättningen för ledar
skapet av den revolutionära världs
rörelsen. 

Mot denna bakgrund framstod 
Sovjetunionen som det enda land 
som då, 1957, hade en självklar, av 
alla partier erkänd rätt till denna 
ställning. Samtidigt kunde ingen 
bestrida att Kina var det enda land, 
som vid sidan av Sovjetunionen 
hade förutsättningar att en gäng i 
framtiden göra motsvarande an
språk gällande. 

Man kan utgå frän att sedan det 
inrikespolitiska läget i Kina stabi
liserats och landet återhämtat sina 
krafter efter Koreakrigets påfrest
ningar, önskade partiledningen i 
Peking med alla till buds stäende 
medel påskynda landets industria
lisering. Denna skulle utgöra un-

derlag för en stark militärmakt, 
som så småningom skulle göra Kina 
värdigt att omväxlande med Sov
jetunionen övertaga ledningen av 
det socialistiska lägret. 

För sin industriella militära upp
rustning var emellertid Kina helt 
hänvisat till ekonomiskt och tek
niskt bistånd från Sovjetunionens 
och de östeuropeiska staternas sida. 
Beroendet av dessa länder blev så 
mycket kännbarare, allt eftersom 
verkningarna av den amerikanska 
blockaden mot Kina började göra 
sig starkare gällande. 

Nu tedde sig emellertid det in
ternationella biståndsproblemet på 
ett helt annat sätt inom det socia
listiska än inom det kapitalistiska 
lägret. Medan Förenta Staterna 
kunde avstå frän en del av sitt 
överflöd, stod Sovjetunionen inför 
den längt svärare uppgiften att för
dela sitt armod. 

Kinas krav 

Även om det ekonomiska och tek
niska bistånd som Kina under årens 
lopp erhöll av Sovjetunionen och 
övriga östeuropeiska stater i och 
för sig var betydande, betraktade 
partiledningen i Peking detta som 
längt ifrån tillräckligt för den for
cerade industrialisering och upp
rustning, som erfordrades för att 
skapa förutsättningar för Kinas le
dande ställning inom den kommu
nistiska världsrörelsen. Den första 
och omedelbara anledningen till de 
misshälligheter, som så småningom 
utmynnade i konflikten, låg i den 



uppenbara oförenligheten mellan 
Kinas nära nog omätliga krav å 
ena sidan och Sovjetunionens bris
tande förmåga eller vilja att till
fredsställa dessa å den andra. 

Vad som från början föresvävat 
den kinesiska partiledningen synes 
ha varit, att Sovjetunionen skulle 
avstå från sina försök att förbätt
ra den egna befolkningens levnads
standard. De resurser, som reserve
rats för detta ändamål, skulle i stäl
let användas för att påskynda Ki
nas industrialisering och upprust
ning. 

Men inte nog härmed. De kine
siska kraven synes dessutom ha in
neburit att Sovjetunionen inte bara 
skulle uppskjuta den höjning av 
levnadsstandarden inom landet som 
ställts i utsikt, utan även starkt be
skära de anslag som avsatts för de 
nyss självständiga stater i Asien 
och Afrika, vilkas politiska och eko
nomiska anslutning till Förenta 
staterna till varje pris måste för
hindras. 

Då Sovjetunionens oförmåga el
ler obenägenhet att tillmötesgå des
sa krav - och därigenom de facto 
tillerkänna Kina prioritet vid för
delningen av sina ekonomiska re
surser - allt tydligare framträd
de, växte samtidigt förbittringen i 
Peking. Utan tillgång till nära nog 
obegränsade resurser skulle dröm
men om Kinas hastiga industriali
sering och upprustning förflykti
gas och förhoppningarna om att 
detta land snart skulle kunna upp
nå en med Sovjetunionen jämför-
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lig maktställning inom det socialis
tiska lägret tillsvidare grusas. 

Att döma av tonen i den skrift
växling, som från kinesisk sida un
der de senare åren publicerats, sy
nes bitterheten så småningom har 
förbytts i en öppen misstro gent
emot Sovjetunionens redliga avsik
ter. 

De makthavande i Kreml hade 
enligt kinesisk uppfattning begått 
den svåra försyndelsen att åsido
sätta solidariteten socialistiska sta
ter emellan. Inför detta oerhörda 
brott låg det nära till hands att an
taga att den negativa ståndpunkt, 
de intagit till Kinas ekonomiska 
krav, inte så mycket föranletts av 
omsorg om den egna befolkningens 
levnadsstandard eller de underut
vecklade ländernas politiska ställ
ningstagande, utan snarare hade en 
annan och djupare innebörd. Par
tiledningen i Peking synes snart ha 
övertygats om att Sovjetunionen 
drev en medveten politik, vars syf
te var att hindra Kina att uppnå 
den maktställning inom det kom
munistiska blocket, som det ansåg 
sig kunna göra anspråk på. 

V ad som i än högre grad torde 
ha bidragit till att befästa den ki
nesiska partiledningen i denna 
övertygelse var det bristande in
tresse som Kreml samtidigt visade 
gentemot kinesiska krav på tek
niskt bistånd för att underlätta och 
påskynda tillverkningen av kärn
vapen. 

Enligt vad som avslöjats i en av 
de polemiska skrifter, som den ki-
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nesiska partiledningen offentlig
gjort, hade överenskommelse mel
lan de båda länderna i sådant syfte 
avslutats i oktober 195 7, säl und a 
samtidigt med den konferens de 
stora kommunistiska partierna 
emellan vid vilken Mao positivt 
stödde Sovjetunionens anspråk på 
ledningen av det socialistiska läg
ret. Detta avtal skulle redan i juni 
1959 på ett flagrant sätt ha åsido
satts av Sovjetunionen. Kort dess
förinnan hade Moskva enligt sam
ma källa framfört "orimliga krav" 
som, om de godtagits, hade inne
burit att Kina ställts under sovjet
rysk "militär kontroll". Det ligger 
nära till hands att antaga att de 
krav, som dolde sig bakom detta 
dunkla uttryck, avsåg en kontroll 
i en eller annan form av använd
ningen av kärnvapen. 

strategi och taktik mot USA 
Snart tillkom nya motsättningar 
inom andra områden, som ytterli
gare skärpte konflikten. Den bety
delsefullaste hade sin grund i star
ka meningsskiljaktigheter om den 
strategi och taktik som skulle läg
gas till grund för kampen mot ka
pitalismen, eller med andra ord mot 
Förenta Staterna som nu utgjorde 
dennas huvudsakliga stöd. 

Under åren närmast efter Stalins 
död hade den sovjetryska politby
rån under Chrustjovs ledning bör
jat utforma ett nytt och smidiga
re utrikespolitiskt program. Detta, 
som slutligen sanktionerades av den 
XX partikongressen 1950, grunda-

des på uppfattningen att det poli
tiska och militära läget efter det 
andra världskriget undergått en 
djupgående förändring, som i sin 
tur medfört en omkastning av 
maktbalansen mellan de kapitalis
tiska och socialistiska lägren till det 
sistnämndas förmån. 

Genom kolonialismens samman
brott och de nationella befrielserö
relsernas överraskande framgångar 
hade de imperialistiska staternas 
politiska och ekonomiska makt
ställning undergrävts. Nya själv
ständiga länder hade uppstått i 
Asien och Afrika, som i den mån 
de inte redan anslutit sig till det 
socialistiska lägret genom en skick
lig taktik skulle kunna förhindras 
frän ett nära politiskt och ekono
miskt samarbete med Förenta Sta
terna. I Europa hade de tilltagan
de splittringstendenserna bland 
västmakterna, neutralitetsicteernas 
spridning samt den kommunistiskt 
inspirerade fredsrörelsens fram
gångar ingivit Kreml nya förhopp
ningar om att det kapitalistiska 
lägret på grund av sina inre mot
sättningar successivt skulle försva
gas och gå sin upplösning till mötes. 

Slutligen hade Sovjetunionen nu 
uppnått en så betydande militär och 
ekonomisk styrka, att de kapitalis
tiska länderna - i första hand För
enta staterna - knappast längre 
skulle väga gå till angrepp mot sta
ter som var anslutna till det socialis
tiska lägret. Detta innebar att Sov
jetunionen på grund av sin ökade 
militära makt skulle kunna inrik-



ta sig på en med nödig försiktighet 
och på längre sikt planerad inkor
porering av nya länder i det so
cialistiska lägret utan större risk 
för ett militärt ingripande från 
amerikansk sida. 

Samtidigt som utsikterna för 
kommunismens utbredning tedde 
sig betydligt gynnsammare än ti
digare, övertygades emellertid 
Kreml snart om den oerhörda fara 
som utbrottet av ett atomkrig skul
le medföra inte bara för kapitalis
men, utan även för en kommunis
tisk samhällsordnings fortsatta be
stånd. 

Dessa överväganden ledde till 
slutsatsen att det socialistiska !äg. 
rets expansion måste äga rum i så
dana former, att faran av ett atom
krig undanröjes. Expansionen skul
le med andra ord genomföras med 
"fredliga" medel; huvudsakligen 
för att ytterligare minska risken av 
en väpnad konflikt mellan de båda 
blocken. 

I detta hänseende skilde sig emel
lertid den taktik, som skulle tilläm
pas i Europa med dess stabila de
mokratiska samhällsordning, från 
den som avsågs för de nya staterna 
i Asien och Afrika. 

Målsättningen skulle i Europa i 
första hand inriktas på att förmå 
västmakterna att erkänna de efter 
det andra världskriget de facto upp
dragna gränserna, på att framtvinga 
de amerikanska truppernas tillba
kadragande och på att försvaga 
NATO. Som ett led i denna aktion 
skulle till att börja med en upprust-
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ning av den Tyska Förbundsrepu
bliken förhindras eller, om planer
na härpå misslyckas, detta land po
litiskt isoleras och dess militära 
rustningar i möjligaste mån begrän
sas. 

De "fredliga" medlen 

De fredliga medel, som skulle anli
tas, ha varit av varierande slag. De 
viktigaste har bestått i försök att 
genom ett skickligt utnyttjande av 
befolkningens naturliga skräck för 
ett atomkrig och de lockelser, som 
neutraliteten innebar, uppluckra 
sammanhållningen inom NATO och 
förmå anslutna stater att övergå till 
alliansfrihet i en eller annan form. 
De upprepade förslagen om atom
vapenfria zoner har tillkommit i 
samma syfte. Som ett ännu verk
sammare medel har de makthavan
de i Kreml utan tvivel betraktat de 
tid efter annan framlagda, sins
emellan föga varierande utkasten 
till europeiska säkerhetsfördrag. 
Dessa har knappast haft något med 
"säkerhet" i vedertagen bemärkel
se att skaffa. Det huvudsakliga syf
tet har varit att framtvinga de ame
rikanska truppernas tillbakadra
gande från Europa samt en upplös
ning av NATO. 

I de nya stater i Asien och Afri
ka, som återvunnit sin självstän
dighet, var läget såtillvida ett an
nat som Kreml ansåg sig kunna ut
gå från att dessa hade ett gemen
samt intresse med Sovjetunionen, 
då de uppställt bekämpandet av im
perialismen som sitt främsta mål. 
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Det avgörande kriteriet för ett po
litiskt och ekonomiskt stöd till des
sa länder skulle därför tills vidare 
inte vara de lokala kommunistiska 
partiernas insatser för sociala om
välvningar utan regeringarnas och 
de ledande klassernas beslutsamhet 
och förmåga att i förening med Sov
jetunionen försvaga de kapitalistis
ka staternas ställning i världen. 

Denna inställning innebar givetvis 
inte, att man i Moskva ställde sig 
likgiltig till frågan om de underut
vecklade ländernas övergång till 
kommunismen utan endast att man 
betraktade kampen mot imperialis
men, och i första hand mot Förenta 
staterna, som sin för tillfället an
gelägnaste uppgift. De förutvaran
de koloniala staternas övergång till 
socialismen måste till följd av de
ras efterblivenhet under alla om
ständigheter genomföras i olika 
etapper under loppet av en längre 
tidsrymd. Den kunde därför utan 
olägenhet tillsvidare anstå, särskilt 
om regeringarna visade sig beredda 
att förbereda övergången till en 
kommunistisk samhällsordning ge
nom ett successivt förstatligande av 
industrier och naturtillgångar i så 
nära anslutning till sovjetryska 
mönster som möjligt. 

Då naturtillgångarna huvudsak
ligen ägdes av utländska kapitalis
ter, innebar förstatligandena samti
digt ett betydelsefullt led i kampen 
mot imperialismen. De kunde där
för betraktas som ett för båda par
terna gemensamt intresse. 

Det var denna på fredliga medel 

grundade taktik som ledde till nya 
meningsbrytningar mellan de båda 
kommunistiska stormakterna. Par- 1 

tiledningen i Peking delade visser
ligen uppfattningen att utveckling
en efter det andra världskriget ska
pat väsentligt gynnsammare förut
sättningar för kommunismens fort
satta utbredning. Den ansåg likale
des att dessa i främsta rummet vi
lade på Sovjetunionens rustningar 
och ekonomiska styrka samt för
menta militära överlägsenhet över 
Förenta Staterna. Kina underströk 
därför med särskilt eftertryck den 
stora vikten av den ryska militär
maktens oavbrutna tillväxt. 

Praktisk-politisk tillämpning 

I likhet med de makthavande i 
Kreml ansåg partiledningen i Pe
king dessutom i princip, att ett nytt 
världskrig inte bara kunde utan om 
möjligt även borde undvikas. Frå
gan om fredlig samlevnad mellan 
stater med olika samhällsordning 
tillmättes som en följd härav sam
ma principiella betydelse i Peking 
som i Moskva, även om den kine
siska partiledningens tolkning av 
innebörden av detta begrepp i vissa 
hänseenden skilde sig från den 
ryska. 

Därmed upphörde emellertid 
samförståndet. Om motsättningar
na på det ideologiska planet starkt 
överdrivits, bröto sig meningarna 
så mycket starkare, så snart det 
gällde den praktiskt-politiska till
lämpningen av de principer som låg 
till grund för den kommunistiska 



rörelsens expansion. striden rörde 
sig i främsta rummet kring frågan 
hur den konstaterade förskjutning
en i maktbalansen mellan de båda 
lägren skulle utnyttjas för att sä
kerställa kommunismens seger i 
världen. Motsättningarna hade med 
andra ord sitt ursprung i skilda 
uppfattningar om den strategi och 
taktik som skulle läggas till grund 
för det socialistiska lägrets expan
sion. 

Vad som synes ha spelat en av
görande roll för konfliktens till
spetsning och kanske utgjorde den 
gnista som omedelbart utlöste den
na var de överraskande sovjetryska 
framgångarna på det vapenteknis
ka området under hösten 1957. 

Uppsändaodet av de båda första 
interkontinentala ballistiska rake
terna den 4 oktober och 3 novem
ber samma år hade tydligen bibragt 
den kinesiska partiledningen den 
uppfattningen att Sovjetunionen nu 
lyckats förskaffa sig en absolut mi
litär överlägsenhet. Inför dessa 
framgångar skulle Förenta Stater.: 
na nu mindre än någonsin kunna 
överväga ett militärt ingripande 
mot något från kommunistisk sida 
lett eller inspirerat omstörtnings
försök. Sovjetunionen och Kina 
skulle därför kunna inlåta sig på 
betydligt mera riskfyllda företag än 
man förut räknat med. Att döma 
av uttalanden som för kort tid se
dan gjorts av den från "kulturre
volutionen" kände marskalken Lin
Piao, hade partiledningen i Peking 
synbarligen planerat en serie av ge-
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rillakrig eller liknande aktioner 
som tidsmässigt skulle avpassas så 
att strider samtidigt skulle pågå i 
från varandra vitt skilda delar av 
Asien och Afrika. Om Förenta sta
terna skulle besluta sig för att med 
vapenmakt söka krossa dessa, skul
le dess resurser på grund av oros
härdarnas mångfald ohjälpligt 
splittras. Så småningom skulle 
washingtonregeringen inse hopplös
heten av sin uppgift och - under 
trycket av den "fredsälskande" opi
nionen i andra kapitalistiska län
der- slutligen uppge kampen och 
lämna fältet fritt för en kommu
nistisk expansion. Tyngdpunkten 
av denna skulle enligt kinesisk upp
fattning förläggas till Asien och Af
rika. 

Ryskt atomskydd 

Den från kinesisk sida föreslagna 
strategin och taktiken förutsatte 
emellertid att de planerade revolu
tionära aktionerna skulle genomfö
ras i skydd av det ryska atompa
raplyet. Om uppfattningen om För
enta staternas militära underläg
senhet och försvagade motstånds
vilja visade sig förhastad, skulle 
Sovjetunionen stå beredd att ge
nom ett öppet eller förtäckt krigs
hot söka fördröja ett ingripande 
från amerikansk sida eller i varje 
fall förhindra att detta antog en så
dan omfattning att den revolutio
nära aktionen misslyckades. I den
na taktik såg den kinesiska parti
ledningen den säkraste garantien 
mot utbrottet av ett nytt världs-
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krig. Det var mot bakgrunden av 
dylika överväganden som den för
klarat sig kunna principiellt dela 
den sovjetryska uppfattningen inte 
bara om önskvärdheten utan även 
om möjligheten att undvika en väp
nad konflikt mellan de båda bloc
ken. Om det emellertid skulle visa 
sig att ett världskrig endast kunde 
undvikas till priset av uppgivandet 
av en redan inledd revolutionär ak
tion måste Sovjetunionen ge prov 
på sin beslutsamhet att kämpa för 
denna och i beaktande av sin mi
litära överlägsenhet inte ett ögon
blick tveka att övergå från hot till 
handling. Ett atomkrig ansåg Pe
king knappast som en allvarlig ka
tastrof för den kommunistiska 
världsrörelsen. Även om några 
hundratals miljoner människor 
skulle omkomma och en eller an
nan nation i sin helhet förintas 
kunde detta inte tillmätas en av
görande betydelse. Några miljoner 
skulle alltid överleva. På spillror
na av den krossade kapitalismen 
skulle därefter en ny och härligare 
socialistisk värld så småningom 
byggas upp. 

I motsats till den kinesiska par
tiledningen räknade Sovjetunionen 
ingalunda med en absolut utan på 
sin höjd med en relativ militär över-

lägsenhet över Förenta Staterna. 
Denna var i varje fall långt ifrån 
tillräcklig för att med ett enda slag 
försätta motståndaren ur stridbart 
skick. Även om Förenta Staterna 
skulle utsättas för en svår skade
görelse skulle detta land fortfaran
de vara i stånd till ett motangrepp 
med minst lika förödande verkning
ar för Sovjetunionen. 

Mot denna bakgrund är det inte 
svårt att förstå att Kreml visade ett 
påfallande svagt intresse för att 
stödja Kinas äventyrliga, orealistis
ka politik. Man önskade inte löpa 
risken av att indragas i ett nytt 
världskrig för att främja revolu
tionära mål som med tiden skulle 
kunna säkrare uppnås med "fred
liga" medel. Man hade så mycket 
mindre anledning härtill som de 
planerade aktionerna tog sikte på 
en utbredning av kommunismen till 
länder, i vilka Kina på grund av 
sin geografiska belägenhet var kal
lat att övertaga ledningen. 

Sovjetunionen vägrade med and
ra ord att sätta sin existens som 
stat på spel och samtidigt äventyra 
den kommunistiska världsrörelsens 
framtid för att skapa gynnsamma
re förutsättningar för en kinesisk 
hegemoni i Asien. 


