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2 august 1969 – Stabilirea celor douã delegaþii

Nicolae Ceauºescu: Vã rog sã-mi permiteþi sã vã salut în numele Consiliului
de Stat ºi al Guvernului nostru ºi sã-mi exprim satisfacþia în legãturã cu vizita pe
care o faceþi în România. Nãdãjduim cã întâlnirea ºi convorbirile noastre se vor
solda cu rezultate pozitive pentru relaþiile dintre þãrile noastre ºi pentru cãutarea
cãilor de îmbunãtãþire a situaþiei internaþionale.

Richard Nixon: Împãrtãºesc pãrerea Preºedintelui Ceauºescu în ceea ce pri-
veºte obiectivul convorbirilor noastre.

Am aºteptat cu interes sã vã întâlnesc din nou. Îmi amintesc cu plãcere de
convorbirile noastre din 1967, când am abordat chestiuni privind atât relaþiile bi-
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laterale cât ºi evenimentele internaþionale. În cursul primei mele cãlãtorii în Eu-
ropa, înAsia, mi-am dat seama cã este foarte util sã avem convorbiri directe între
preºedinþi, prim-miniºtri, ca ºi la nivel de miniºtri de externe ºi ambasadori.

Sper cã, având în vedere contactul stabilit între noi în 1967, acum, când a-
mândoi deþinem funcþia de preºedinte, vom reuºi sã punem temelia unor relaþii
tot mai bune între þãrile noastre, în interesul celor douã popoare ºi al pãcii în ge-
neral.

Nicolae Ceauºescu: Sunt întrutotul de acord cu cele spuse de dl. Nixon.

Întâlnire în cadru restrâns

(Au participat: Ion Gheorghe Maurer ºi Henry Kissinger)

Nicolae Ceauºescu: Dupã obiceiul românesc, noi ascultãm la început pe oas-
peþi ce au de spus, iar apoi ne expunem ºi noi pãrerea. Desigur, dacã doriþi putem
stabili ºi o altã procedurã.

Richard Nixon: Sunt gata sã procedãm în orice mod. Aº sugera ca întreaga
gamã a discuþiilor sã includã chestiunile bilaterale — relaþiile comerciale, cultu-
rale, consulare etc. —, iar apoi discutãm probleme mai generale referitoare la pa-
cea în lume, la relaþiile Est-Vest, la Vietnam, unde domnul prim-ministru Maurer
a avut o contribuþie atât de însemnatã. Mai sugeraþi ºi alte teme pentru discuþii?

Nicolae Ceauºescu: Sã începem cu cele propuse de dv. ºi dacã vor apare ºi
altele, vom vedea.

Richard Nixon: Bine!
Noi am examinat unele probleme privind relaþiile bilaterale ºi am dat dispo-

ziþiuni aparatului meu ºi celor de la Departamentul de Stat sã elaboreze un pro-
gram constructiv de abordare a acestor chestiuni. Dacã doriþi, am putea sã ne re-
ferim la ele, pentru ca, la sfârºitul discuþiilor noastre, sã facem, eventual, unele
declaraþii. De exemplu, dupã câte înþeleg, ambele pãrþi sunt gata sã semneze o
înþelegere culturalã.

În ce mã priveºte, aº dori sã vãd o extindere cât mai mare a schimburilor din-
tre România ºi Statele Unite.

Nicolae Ceauºescu: Noi apreciem cã în ultimii ani relaþiile dintre România
ºi Statele Unite au cunoscut un anumit progres. Însã în raport cu înþelegerile rea-
lizate verbal, în practicã s-a fãcut puþin.

Sunt de acord în ceea ce priveºte importanþa acestei înþelegeri culturale, care
s-ar putea semna într-un timp foarte scurt. În acest fel se va deschide o cale pen-
tru dezvoltarea relaþiilor dintre noi. Dar, aceasta reprezintã numai o parte a posi-
bilitãþilor existente.

Richard Nixon: O micã parte!
Nicolae Ceauºescu: Noi acordãm o mare importanþã cooperãrii în domeniul

ºtiinþei ºi tehnicii, pentru cã aceasta are un rol decisiv în dezvoltarea oricãrei þãri.
Succesele SUA în aceastã privinþã sunt binecunoscute.

Richard Nixon: Aº fi bucuros dacã s-ar putea ca dl Dubridge, consilierul
meu ºtiinþific, sã aibã un schimb de pãreri cu experþii dv., pentru a analiza posibi-
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litãþile de cooperare existente în acest domeniu. Dacã sunteþi de acord, am putea
aranja ca el sã vinã la Bucureºti.

Nicolae Ceauºescu: De acord; am saluta asemenea discuþii.
Richard Nixon: Foarte bine, atunci dr. Kissinger va aranja cu ambasadorul

dv. detaliile acestei vizite.
Nicolae Ceauºescu: Ne intereseazã mult industria chimicã, domeniu în care

Statele Unite sunt foarte avansate. De asemenea, ne intereseazã fizica, energia
nuclearã. Desigur, nu este în intenþia noastrã sã producem bombe atomice, dar
vrem sã folosim din plin energia atomicã în scopuri paºnice.

Richard Nixon: Suntem gata sã vã ajutãm.
Nicolae Ceauºescu: O altã chestiune se referã la schimburile economice.
Nivelul schimburilor dintre noi este destul de scãzut. Aci sunt câteva proble-

me pe care aº dori sã le ridic.
În primul rând, suntem interesaþi sã beneficiem de unele licenþe ºi utilaje pro-

duse în SUA. Aceasta ridicã însã douã chestiuni – sã se dea aprobare pentru li-
vrarea lor în România ºi sã se gãseascã mijloacele pentru ca EXIMBANK sã
acorde credite pentru acoperirea acestori livrãri.

În al doilea rând, se pune problema exportului României în SUA, pentru a pu-
tea plãti aceste importuri. Aci ajungem la chestiunea „clauzei naþiunii celei mai
favorizate“ sau, cel puþin, la acordarea unor înlesniri care sã faciliteze comerþul
nostru.

Richard Nixon: Am studiat aceste probleme ºi sunt gata sã indic unele mã-
suri noi pe care am putea sã le întreprindem.

Problema „clauzei“ ar reclama o hotãrâre din partea Congresului. Aceasta ar
ridica unele întrebãri delicate, ca urmare a rãzboiului din Vietnam. ªtiu cã Ro-
mânia trimite relativ puþine mãrfuri în Vietnam, totuºi, ar fi dificil sã obþinem
acum aprobarea Congresului pentru a se acorda „clauza“ unei naþiuni care face
comerþ cu Vietnamul, mai ales cã este vorba ºi de mãrfuri strategice. Aceasta ri-
dicã o problemã politicã.

Henry Kissinger: Aceleaºi probleme se pun ºi în legãturã cu EXIMBANK.
Pe de o parte, Bãncii îi este interzis sã finanþeze exporturile în þãrile comuniste,
iar pe de altã parte existã ºi un amendament care se referã la orice þarã care face
comerþ cu Vietnamul de Nord.

Richard Nixon: Desigur, vom discuta mai târziu despre Vietnam. Acum aº
dori însã sã-mi exprim speranþa cã noi vom depãºi aceastã problemã ºi în acest
fel drumul va fi curãþat pentru numeroase acþiuni pozitive.

Eu mã pronunþ pentru ca României sã i se acorde „clauza naþiunii celei mai
favorizate“ ºi de îndatã ce vom înlãtura din cale problemele politice, vom soli-
cita în mod expeditiv aceastã chestiune.

Eu pot face însã ceva chiar în condiþiile actuale; fãrã a fi nevoit sã mã adresez
Congresului, pot schimba statutul României în comerþul cu noi, în sensul
acordãrii unor licenþe directe. Eu voi face acest lucru. În ceea ce priveºte Banca,
în mãsura în care pot acþiona pe cale administrativã, voi lua în consideraþie a-
ceastã posibilitate. Dr. Kissinger, împreunã cu Departamentul de Stat ºi cu Mi-
nisterul Comerþului, vor studia aceste probleme.
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Altele, unde se cere aprobarea Congresului, le vom reglementa atunci când
vom înlãtura din cale chestiunea vietnamezã.

Aº vrea sã ºtiþi cã mã pronunþ în favoarea extinderii comerþului ºi a acordãrii
de credite României ca ºi altor þãri, care sunt interesate.Aceasta este politica mea
ºi cred cã este bine sã facem un început aci. Aº dori ca actuala mea vizitã sã con-
stituie începutul unei noi etape în relaþiile cu România.

Nicolae Ceauºescu: Salut aceastã declaraþie. România este interesatã sã dez-
volte relaþiile sale cu SUAca ºi cu alte state.Avem un program de dezvoltare destul
de intens, facem eforturi mari pe seama poporului român, investim 30% din ve-
nitul nostru naþional. Desigur, pentru a menþine un intens ritm de dezvoltare –
mai ales în condiþiile revoluþiei tehnico-ºtiinþifice contemporane – sunt necesare
eforturi mari, susþinute. Este firesc cã dorim sã folosim experienþa, cunoºtinþele
ºi tehnologia altor þãri, inclusiv – dacã este posibil – a Statelor Unite.

Richard Nixon: Doresc sã ºtiþi, domnule Preºedinte, cã noi înþelegem cã Ro-
mânia trebuie sã urmãreascã realizarea propriilor ei interese.

În mãsura în care, o asemenea asistenþã poate fi obþinutã într-o þarã ca URSS,
este în interesul României sã obþinã, dupã cum dacã este necesar sã se obþinã
acest sprijin din partea SUA, aceasta este, de asemenea, în interesul României.

Poziþia mea în aceastã privinþã este diferitã de cea a Administraþiilor ante-
rioare. Eu nu spun cã, dacã sunteþi prietenul SUA, trebuie sã fiþi inamicul altcuiva.
Conþinutul ºi caracterul relaþiilor României cu alte state este treaba dv. Noi sun-
tem interesaþi numai în prietenia dintre cele douã þãri ale noastre, în dezvoltarea
relaþiilor dintre noi, în interesul reciproc al popoarelor român ºi american.

Nicolae Ceauºescu: Problema relaþiilor cu SUA o plasãm în contextul relaþi-
ilor pe care România le are cu URSS, cu China, cu alte þãri socialiste, ca ºi cu
þãrile capitaliste, deci în contextul unor relaþii de largã cooperare cu toate statele,
de naturã sã conducã la dezvoltarea multilateralã a colaborãrii internaþionale.

Privim relaþiile cu SUA ca relaþii între douã state cu regimuri social-politice
diferite, dar care doresc sã dezvolte raporturi normale de cooperare, pe bazã de
egalitate ºi avantaj reciproc.

ªtim ce reprezintã Statele Unite. Dacã vom putea sã dezvoltãm asemenea re-
laþii, va fi bine, iar dacã aceasta nu va fi posibil, vom fi oricum prieteni.

Noi considerãm cã relaþiile noastre cu SUA nu trebuie sã fie condiþionate de
altceva decât de dorinþa comunã ca ele sã corespundã intereselor reciproce.

ªtim cã nimeni în SUAnu vrea sã facã afaceri în pierdere ºi nici noi nu dorim
sã pierdem. Acesta este principiul pe care am vrea sã construim relaþiile dintre
noi ºi credem cã este ceea ce doriþi ºi dv.

Dacã vom gãsi în SUA ceea ce dorim sã achiziþionãm ºi dacã vor exista con-
diþii bune pentru afaceri, atunci vom cumpãra. Ce nu vom gãsi, vom lua din altã
parte. Vrem, de exemplu, sã cumpãrãm din SUA procedeele ºi instalaþiile de fa-
bricaþie de apã grea ºi de cauciuc izoprenic; vrem sã dezvoltãm relaþii de colabo-
rare în domeniul electronicii, maºinilor de calcul ºi comandã, precum ºi în alte
domenii.

Pânã acum am achiziþionat unele mãrfuri, ce-i drept unele indirect. Cunoaº-
tem cã una din firmele care ne-a vândut o instalaþie a fost chiar „pedepsitã“, cu
vreo opt ani în urmã.
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Am vrea sã gãsim modalitãþi ca oamenii de afaceri americani sã poatã vinde
în România, fãrã sã le fie teamã cã-i pedepsiþi, iar noi sã nu fim în situaþia de a
obþine indirect produse americane. În fapt, nu cerem condiþii speciale, ci un tra-
tament normal care se obiºnuieºte în viaþa internaþionalã.

În ce priveºte regimul politic, poporul român a fãcut deja o alegere fermã ºi
nu vrem sã luãm nimic de la dv.

Richard Nixon: Politica mea este cã orice þarã, oriunde s-ar afla, poate fi prie-
tenul nostru fãrã a fi inamicul altcuiva.

Înþelegem cã deosebirile de sistem ridicã unele probleme, inclusiv financiare,
dar cred cã ceea ce trebuie sã facem este sã explorãm orice domeniu care pre-
zintã ºanse de acord pentru a dezvolta relaþiile economice. Acþionând în acest
mod am obþinut, de exemplu, succese mari în schimburile cu Iugoslavia.

Nicolae Ceauºescu: La timpul respectiv ºi cu Polonia.
Richard Nixon: Este adevãrat, dar ulterior nu s-a mai progresat din cauza unor

obstacole politice.
Unul din motivele pentru care am acceptat invitaþia sã vin aci a fost de a avea

aceste discuþii sincere pentru a vedea ce posibilitãþi existã ca SUA sã aibã relaþii
comerciale ºi de altã naturã mai bune cu România ºi alte þãri din Europa rãsãri-
teanã.

Ca sã spun lucrurilor pe nume, evenimentele din Cehoslovacia au fãcut sã dea
înapoi unele dintre progresele realizate în domeniul extinderii contactelor ºi al
comerþului dintre SUA ºi Europa rãsãriteanã.

Nãdãjduiesc cã aceastã vizitã ar putea reprezenta un punct de plecare pentru
o nouã etapã în relaþiile noastre cu aceste þãri. Poate cã reuºim sã stabilim un
exemplu în relaþiile noastre cu România care ar putea fi urmat ºi de alte þãri.

Nicolae Ceauºescu: Aº dori sã relev cã noi concepem relaþiile cu SUA, ca de
altfel ºi cu alte state, nu ca niºte relaþii îndreptate împotriva unei alte þãri.

Îmi amintesc cã ºi în 1967 am spus cã noi pornim de la faptul cã dezvoltarea
relaþiilor cu unele state nu înseamnã deloc cã noi scãdem ritmul relaþiilor cu alte-
le sau cã aceasta trebuie sã dãuneze altor þãri.

Aº dori sã exprim satisfacþia mea în legãturã cu faptul cã, în fond, ºi dv. aveþi
acelaºi punct de vedere.

Richard Nixon: Permiteþi sã vã întreb ceva. Noi încercãm acum sã gãsim
modalitãþi pentru a negocia cu Uniunea Sovieticã în legãturã cu dezarmarea, în-
cercãm sã obþinem ajutorul sovieticilor în cãutarea cãilor de rezolvare a crizei
din Orientul Apropiat ºi, în general dorim sã dezvoltãm relaþii bune cu URSS.

Consideraþi oare, domnule Preºedinte, – ºi nu doresc prin aceasta sã pun o în-
trebare stânjenitoare – cã „doctrina Brejnev“ reprezintã un element care ar putea
sã vã creeze dificultãþi în ceea ce priveºte dezvoltarea relaþiilor dv. culturale ºi
comerciale cu SUA?

Preþuim prietenia cu România. În acelaºi timp însã nu am dori sã punem Ro-
mânia într-o situaþie delicatã sau dãunãtoare în relaþiile cu vecinii sãi.

Am remarcat, atunci când s-a anunþat ºtirea cãlãtoriei mele în România, cã
s-au fãcut unele speculaþii în sensul cã URSS nu ar fi agreat aceastã vizitã. Nouã
sovieticii nu ne-au spus nimic.
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Aº dori sã-mi spuneþi cum vedeþi relaþiile dv. cu celelalte þãri din grupul so-
cialist, pentru a ºti cât de departe putem merge în relaþiile noastre, fãrã a vã inco-
moda în raporturile dv. cu vecinii.

Nicolae Ceauºescu: O sã vã rãspund deschis, fãrã niciun fel de diplomaþie.
În ce priveºte România, dezvoltarea relaþiilor cu SUA nu ne poate deranja în

niciun fel, având în vedere cã noi concepem aceste relaþii ca relaþii bazate pe
egalitate în drepturi, neamestec în treburile interne ºi care nu sunt condiþionate
în niciun fel de ceea ce face România în raporturile sale cu alte state.

Pornind de la aceste principii, noi avem relaþii dezvoltate cu RFG, care ocupã
primul loc în relaþiile noastre economice cu þãrile dezvoltate; avem, de exemplu,
relaþii dezvoltate cu Franþa, cu Anglia, cu Italia ºi alte þãri.

Toate acestea nu au deranjat ºi nu pot deranja pe nimeni. De altfel, ºi Uniunea
Sovieticã are relaþii similare cu state occidentale.

Din acest punct de vedere, noi nu vedem cum dezvoltarea relaþiilor cu SUA
ar putea sã ridice vreo problemã pentru România. Poate pune unele probleme
pentru dv.

Cunosc despre tratativele sovieto-americane privind dezarmarea, Orientul
Mijlociu ºi alte probleme internaþionale. Înþelegem importanþa acestor discuþii ºi
preocuparea Statelor Unite ºi Uniunii Sovietice ca ele sã ducã la rezultate po-
zitive. În ce ne priveºte pe noi, suntem cel puþin tot atât de interesaþi sã se ajungã
la asemenea rezultate.

Aº dori însã sã vã spun pãrerea mea în acestã privinþã, ca de altfel ºi pãrerea
altora, inclusiv aliaþi ai dv., cu care am avut prilejul sã discutãm.

Noi considerãm cã înþelegerea sovieto-americanã nu trebuie sã fie în detri-
mentul intereselor altor state, ci sã contribuie la dezvoltarea independentã a fiecãrei
þãri, la promovarea unor raporturi de echitate ºi justiþie în relaþiile internaþionale.

Aceastã preocupare o au multe þãri, atât dintre aliaþii dv., cât ºi þãrile neutre.
Nu cred cã o asemenea politicã ar avea o perspectivã îndelungatã, deoarece,

dacã privim desfãºurarea fenomenelor internaþionale, vom vedea cã popoarele
nu mai doresc ca în spatele lor, în detrimentul lor, sã se rezolve vreo problemã
care le priveºte în mod nemijlocit.

Este convingerea noastrã cã dezvoltarea relaþiilor dintre þãrile mari, rezolva-
rea de cãtre ele a unor probleme internaþionale poate fi eficace numai dacã se
þine seama ºi de interesele celorlalte state.

În acest context, aº vrea sã spun cã pentru noi nu este valabilã nicio „doc-
trinã“ a suveranitãþii limitate.

Noi avem relaþii bune cu URSS, apreciem în mod corect locul acestor relaþii
în politica noastrã ºi vrem sã le dezvoltãm. În acelaºi timp, suntem animaþi de
dorinþa de a dezvolta relaþiile cu toate celelalte state socialiste. Dar, în ceea ce
priveºte modul în care sã acþioneze România, dorim sã hotãrâm noi, aci, la
Bucureºti, ºi nimeni altcineva, la Moscova, Washington sau Pekin, nici la Paris,
nici la Londra, nici în altã parte.

Richard Nixon: Consideraþi cã riscaþi ceva, urmãrind aceastã linie politicã,
pe care eu o consider corectã?

Nicolae Ceauºescu: Ce putem risca?
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Richard Nixon: Depinde de modul în care se interpreteazã poziþia adoptatã
de sovietici în problema „suveranitãþii limitate“.

Nicolae Ceauºescu: Ei au negat cã ar fi autorii acestei teze, au spus cã ea ar
fi o invenþie a reacþiunii. România, în discuþiile sale din acest an cu þãrile partici-
pante la Tratatul de la Varºovia ºi membre ale CAER, a discutat deschis toate
problemele ºi principiile relaþiilor dintre aceste state. Am ajuns la înþelegeri ac-
ceptabile ºi suntem hotãrâþi sã le respectãm ºi sã acþionãm pe aceastã bazã, dar
doresc sã subliniez cã în ceea ce priveºte independenþa ºi suveranitatea Ro-
mâniei noi considerãm cã acestea sunt probleme care nu pot fi puse în discuþie
de nimeni.

Richard Nixon: Aº vrea sã spun ceva foarte deschis. O parte din presa ame-
ricanã a afirmat cã venind aci eu aº dori sã incomodez România în relaþiile ei cu
Uniunea Sovieticã. Aceasta nu este adevãrat. Eu doresc relaþii bune atât cu Uni-
unea Sovieticã cât ºi cu România, tratându-le pe amândouã ca þãri egale ºi inde-
pendente. Noi nu dorim sã declanºãm acþiunea unor forþe împotriva sovieticilor
ºi nici sã subminãm Tratatul de la Varºovia. Vrem relaþii bune cu toate statele
care doresc aceasta, tratându-le pe fiecare în parte, de la caz la caz. Este corect
ce spun, dle. Kissinger?

Henry Kissinger: Este corect, domnule Preºedinte.
Nicolae Ceauºescu: Salut aceastã idee. Noi niciun moment nu am vãzut lu-

crurile altfel. Dacã am fi avut impresia cã dl Nixon vrea sã vinã în România cu
dorinþa de a ne convinge sã ne slãbim alianþele cu statele prietene, sã schimbãm
preocupãrile noastre interne, probabil cã nici nu am fi cãzut de acord asupra
acestei vizite.

ªi eu aº dori ca între noi lucrurile sã fie spuse în mod clar, pentru cã atunci
relaþiile noastre pot fi bune.

Richard Nixon: Cred cã ar fi foarte bine, domnule Ceauºescu, dacã aþi trans-
mite ºi colegilor dv. din Europa rãsãriteanã cele spuse de mine.

Nicolae Ceauºescu: Aº dori sã subliniez încã o datã cã noi pornim de la fap-
tul cã relaþiile dintre România ºi SUA nu pot pune în discuþie relaþiile noastre cu
alte state.

Este adevãrat cã prietenii noºtri sovietici au fost puþin jenaþi la realizarea
acordului privind vizita dv. în România. Noi i-am informat cu 36 de ore înaintea
anunþului oficial. Ei nu ne-au spus nimic, nici bine, nici rãu. Din acest punct de
vedere niciun fapt sau vorbã de-a lor nu ar putea fi interpretate ca un dezacord
cu aceastã vizitã.

Trebuie sã avem în vedere cã trãim într-o epocã de adânci transformãri, care
se succed uneori cu mare repeziciune. În paralel se desfãºoarã ºi un proces de
acomodare cu noile realitãþi, iar unora le vine destul de greu sã se acomodeze.
Lumea merge totuºi înainte, vechile concepþii trebuie sã disparã ºi vor dispare.

Astãzi pe primul loc în lume se situeazã Statele Unite ºi Uniunea Sovieticã.
În 1967 aþi spus cã ar putea sã aparã noi þãri care sã aspire la primul loc.

Richard Nixon: China?
Nicolae Ceauºescu: Nu numai China, mai sunt ºi alþii. Este greu de presupus

cã lumea se va opri aci. Oamenii trebuie sã înþeleagã sensul schimbãrilor care au
loc în lume, nu în secole, ci în zeci de ani, iar uneori chiar ºi mai rapid.
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Dacã liderii politici vor înþelege acest lucru ºi vor înþelege cã pacea ºi coope-
rarea pot fi înfãptuite numai þinând seama de interesele ºi aspiraþiile tuturor po-
poarelor, atunci se vor putea face paºi mari în direcþia normalizãrii vieþii interna-
þionale. Cu ajutorul forþei lucrurile nu pot fi oprite, dimpotrivã folosirea forþei
poate genera o reacþie care va conduce la schimbãri ºi mai rapide.

Henry Kissinger: Sunt de acord cu analiza domnului Ceauºescu. Istoria aratã
cã niciun echilibru de forþe nu a avut caracter de permanenþã ºi ar fi cu totul neo-
biºnuit dacã actualele realitãþi s-ar opri pentru totdeauna la acest stadiu.

Simpla posedare a unor arme foarte puternice creeazã, desigur, o poziþie con-
fortabilã, dar care poate impiedica pe cel în cauzã sã se adapteze noilor realitãþi.

Dar dacã vrem sã facem o schimbare, trebuie sã adaptãm relaþiile internaþio-
nale noilor realitãþi ce au apãrut în lume, sã înþelegem cã aceastã schimbare tre-
buie sã fie realizatã prin cooperarea tuturor statelor. De altfel, aceasta a fost tema
principalã a discuþiilor Preºedintelui Nixon în recentul sãu turneu în Asia.

Richard Nixon: Aº vrea sã vã prezint acum, domnule Ceauºescu, unele con-
sideraþii privind politica noastrã în Asia, în primul rând faþã de China ºi Uniunea
Sovieticã ºi apoi faþã de Vietnam. Aº dori, desigur, sã ascult ºi pãrerea dv. ºi a
domnului Maurer în legãturã cu aceste chestiuni.

Nicolae Ceauºescu: Sunt gata sã vã ascultãm cu atenþie, domnule Preºedinte,
dar înainte de a trece la aceste probleme, primul ministru Maurer ar vrea sã rãs-
pundã la unele chestiuni ridicate de dv. anterior.

Ion Gheorghe Maurer: Întrebarea pe care aþi pus-o ºi discuþiile ce au avut
loc între dv. ºi preºedintele Ceauºescu îmi prilejuiesc o reflecþie.

Orice acþiune importantã poate duce la aprehensiuni, determinate fie de o în-
þelegere greºitã, fie de unele gânduri care sunt deranjate prin aceastã acþiune.

În mod deschis nimeni nu poate lua atitudine împotriva relaþiilor dintre state,
mai ales atunci când ele se bazeazã pe unele principii. Cum sã luptãm însã împo-
triva unor asemenea aprehensiuni?

În primul rând. dezvoltãm aceste relaþii în aºa fel încât sã dovedim cã nu exis-
tã niciun temei pentru asemenea aprehensiuni.

În al doilea rând, sã luptãm prin intermediul mijloacelor de comunicaþie pen-
tru a demonstra justeþea acþiunilor pe care le întreprindem.

„Teoria suveranitãþii limitate“ a fost abandonatã în primul rând pentru cã a
fost condamnatã de cãtre toatã lumea. Toþi cei care nu au fost de acord cu ea au
fãcut câte ceva în acest sens.

Nicolae Ceauºescu: Nu sunt întrutotul de acord cu primul ministru Maurer.
„Teoria suveranitãþii limitate“ nu a fost încã abandonatã complet.

Ion Gheorghe Maurer: Sã facem totul ca ea sã fie abandonatã.
Nicolae Ceauºescu: Este clar însã cã aceastã „teorie“ nu are nicio perspectivã.
Richard Nixon: Statele Unite sunt o putere la Oceanul Pacific ºi vor continua

sã joace un rol important în aceastã regiune. Noi nu suntem însã interesaþi sã
creem un bloc sau sã încheiem vreun aranjament în Asia care ar putea fi inter-
pretat ca o încercare de îngrãdire a Chinei.

Noi nu recunoaºtem China ºi ne pronunþãm împotriva admiterii ei la ONU,
nu pentru cã nu ne place politica ei internã, ci ca o consecinþã a politicii care o
duce faþã de vecinii sãi.
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Brejnev s-a referit recent la faptul cã a venit timpul pentru a întreprinde unele
mãsuri de securitate colectivã înAsia la care ar putea participa ºi Uniunea Sovie-
ticã.

Câþiva lideri asiatici m-au întrebat dacã Statele Unite s-ar ralia Uniunii Sovie-
tice pentru a crea un asemenea pact. Voi da, mai târziu, poate chiar în cursul
acestei luni, un rãspuns public la aceastã întrebare, dar aº vrea acum sã vã împãr-
tãºesc dv. ce gândesc: ceea ce face Uniunea Sovieticã este treaba sovieticilor,
ceea ce fac Statele Unite este treaba noastrã.

Cred însã cã ar fi greºit sã ne alãturãm unei acþiuni care sã semene cu un
condominion, cu un aranjament împotriva Chinei.

În 25 de ani China va avea o populaþie de un miliard, va fi o mare putere nu-
clearã, dacã ea va fi îngrãditã, izolatã din toate pãrþile, va deveni o forþã ex-
plozivã extrem de periculoasã, care ar putea sã distrugã întreaga structurã a pãcii
care va fi fost clãditã pânã atunci.

ªtim cã Uniunea Sovieticã are problemele ei cu China. Noi însã nu ne ames-
tecãm în aceste probleme. Politica noastrã este de a cãuta sã avem relaþii bune
cu Uniunea Sovieticã ºi, în ultimã instanþã, pe mãsurã ce China îºi schimbã po-
litica faþã de vecinii ei, vom avea relaþii ºi cu ea. Acum însã dorim sã pãstrãm
deschise canalele pentru legãturi cu China.

Aceasta va fi politica mea.
Sunt conºtient de faptul cã un miliard de chinezi izolaþi de restul lumii repre-

zintã o bombã cu explozie întârziatã care poate sã arunce în aer lumea.
Nicolae Ceauºescu: Am reþinut dorinþa dv. de a pãstra relaþii bune între Sta-

tele Unite ºi Uniunea Sovieticã.
Noi suntem de pãrere cã este de dorit ca aceste relaþii sã fie bune, sã se dez-

volte în direcþia unei colaborãri care sã contribuie la cauza pãcii în lume. Din
punctul de vedere al României relaþiile bune dintre Uniunea Sovieticã ºi Statele
Unite nu pot fi decât salutate. Desigur, aceasta numai în mãsura în care aceste
relaþii nu sunt îndreptate împotriva altor state.

Avem fericirea cã nu posedãm arme nucleare ºi nici un suntem o þarã asiaticã.
Suntem departe de Asia ºi nu avem interese directe în acea regiune. Desigur, în-
þelegem interesele Statelor Unite ºi Uniunii Sovietice înAsia. Lumea în care trãim
a devenit însã atât de micã încât, dacã nu va fi pace ºi colaborare în Asia, acest
lucru se va rãsfrânge în mod negativ în Europa cât ºi în restul lumii.

Problemele Asiei, ale pãcii în general, nu se pot rezolva fãrã a se þine seama
de existenþa Chinei, fãrã atragerea ei la soluþionarea acestor probleme. Cu cât
acest lucru va fi înþeles mai repede, cu atât mai bine. Dar aceasta presupune în
primul rând ca Statele Unite sã renunþe la actuala lor atitudine faþã de China, in-
clusiv în ceea ce priveºte admiterea la ONU ºi recunoaºterea acesteia.

De fapt, dv. recunoaºteþi China. Azi ea are aproape 800 de milioane de locui-
tori, iar în 1990 va avea un miliard. Oricum, nu se poate sã nu se înþeleagã ºi sã
nu se porneascã de la aceastã realitate. Dar China nu este singura þarã din Asia
care trebuie luatã în seamã. Acolo existã ºi India cu 500 milioane de locuitori,
existã ºi Japonia, þãri care nu pot concepe sã trãiascã decât în cooperare. Trebuie
deci sã privim problema în toatã complexitatea ei.
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Dumneavoastrã aþi spus cã nu aveþi obiecþiuni faþã de regimul intern din Chi-
na, dar cã rezervele dv. pornesc de la faptul cã ea duce o politicã externã care pu-
ne în pericol pacea ºi securitatea vecinilor.

Richard Nixon: Da, m-am referit la Coreea, Taiwan, Indonezia, le vecinii Chi-
nei, în general.

Nicolae Ceauºescu: Se ºtie însã prea bine cã, în general vorbind, de mult, de
foarte mult timp, China n-a mai avut rãzboaie cu vecinii sãi, rãzboaie care sã fi
fost declanºate de ea.

Henry Kissinger: Dacã privim istoria Chinei, cu totul independent de comu-
nism, vom vedea cã întotdeauna China a tratat vecinii sãi ca vasali sau a fost atât
de slabã încât a fost supusã de alþii. În orice caz, China nu are nicio experienþã
istoricã în a avea relaþii de egalitate cu alte state.

Richard Nixon: Nu putem schimba poziþia noastrã faþã de China acum. Dar
vreau sã vã spun cã, privind în perspectivã, ne dãm seama pe deplin cã China
este o realitate ºi nu poate fi pace dacã China nu participã la clãdirea acestei pãci.
Pentru acest motiv Statele Unite nu se vor alãtura unui bloc menit sã îngrãdeascã
China.

Nicolae Ceauºescu: Nu vreau sã mã angajez acum într-o disputã referitoare
la istorie. Desigur, putem discuta cine are dreptate. În orice caz, este cert cã dupã
cel de-al doilea rãzboi mondial China nu a ameninþat ºi nu ameninþã pe nimeni.
În Coreea ºtiþi prea bine ce s-a întâmplat.

Richard Nixon: Am menþionat Coreea pentru cã este o problemã politicã în
America.

Nicolae Ceauºescu: China ºi-a restras trupele din Coreea, ceea ce reprezintã,
cred, o dovadã concludentã a respectului ei faþã de suveranitatea altor state. Cu-
nosc câte ceva despre modul în care gândesc conducãtorii chinezi. Primul minis-
tru Maurer a fost acolo mai recent decât mine ºi poate vã va prezenta ºi dânsul
pãrerea sa. Cred cã pot afirma cu siguranþã cã ei nu gândesc în orice caz sã aten-
teze la suveranitatea altor þãri. Fireºte, chinezii sunt un popor mare, cu bogate
tradiþii în istoria civilizaþiei umane ºi ei se mândresc cu aceasta; existã ºi neîncre-
derea tradiþionalã pe care nu numai chinezii, dar ºi alte popoare asiatice, o au faþã
de cei care au dus o politicã de cotropire a Asiei.

Noi apreciem cã dacã faþã de China se va duce o politicã raþionalã, de respect,
dacã i se va recunoaºte egalitatea ºi locul ce i se cuvine de drept în concertul na-
þiunilor, se va face un mare pas în direcþia atragerii Chinei la soluþionarea proble-
melor internaþionale.

Problema Taiwanului este, fãrã îndoialã, o piedicã în dezvoltarea relaþiilor
dintre China ºi Statele Unite.

Dacã îmi permiteþi, aº dori sã-mi exprim pãrerea ºi în legãturã cu situaþia din
þãrile vecine Chinei, la care v-aþi referit dv.

Am convingerea cã ar trebui revizuitã concepþia mai veche despre dezvol-
tarea acestor state. Multe dintre ele sunt state înapoiate din punct de vedere eco-
nomic, cu regimuri aproape feudale sau cu puternice rãmãºiþe feudale. Este de
înþeles cã problema progresului lor economic ºi social preocupã forþele interne,
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chiar burghezia din aceste þãri. Frãmântãrile sociale de acolo sunt, în consecinþã,
un produs al procesului intern ºi nicidecum rezultatul unui amestec strãin.

ªtiþi prea bine cã forþele care s-au pronunþat pentru schimbarea unei anumite
stãri de lucruri, pentru progres economic ºi social, au cãutat sprijin oriunde li s-a
acordat. În fond, ºi SUA au fost ajutate de Franþa în rãzboiul de independenþã.

Pãrerea noastrã este cã nu trebuie sprijinite forþele cele mai retrograde din a-
ceste þãri. Asta nu poate aduce nimic bun, nici Statelor Unite, nici pãcii generale.

În orice caz, ceea ce este vechi va dispare ºi niciun sprijin nu poate împiedica
acest proces, tot aºa cum un medic nu poate salva un bolnav incurabil. În cazul
cel mai bun îi poate prelungi viaþa. Dar dacã pentru un om aceasta este bine, în
cazul unei þãri sau al unui popor un asemenea ajutor nu poate produce decât rãu.

ªi pentru cã aþi menþionat Vietnamul, aº vrea doar sã amintesc aci cã întregul
sprijin pe care îl acordaþi regimului din Sud, miliardele pe care le cheltuiþi acolo,
nu pot salva de la pieire acest regim. Dacã în loc de 25–30 miliarde cheltuite
pentru ducerea rãzboiului, aþi cheltui numai 3 miliarde pentru pace, aþi avea mai
mulþi prieteni în lume ºi situaþia ar fi mult mai bunã.

De ce aceastã fricã de socialism?
ªi aci cred cã avem de-a face cu o concepþie mai veche care ar trebui abandonatã.
Richard Nixon: Sunt de acord cã în Asia este o nevoie acutã de progres eco-

nomic ºi social. Acest progres ar putea fi realizat pe diferite cãi, dar el trebuie în
orice caz fãcut, deoarece, în caz contrar, nicio forþã militarã nu va putea pãstra
status quo-ul din aceastã regiune.

Noi avem un program foarte mare pentru Vietnam, mã refer la partea econo-
micã. Am, domnule Preºedinte, o întrebare în legãturã cu conflictul chino-sovietic.

Informaþiile de care dispunem noi par sã indice cã la Hanoi existã douã gru-
pãri – una prosovieticã ºi alta prochinezã.

De fapt, nu ºtiu care este situaþia, nu suntem acolo. Dacã privim situaþia crea-
tã între Uniunea Sovieticã ºi China se ridicã câteva întrebãri: de ce credeþi cã
existã aceastã disputã? Este vreo ºansã de a se încheia, este ea de naturã ideolo-
gicã sau naþionalã?

Întreb toate acestea pentru cã este foarte posibil cã Statele Unite, la timpul
potrivit, vor putea sã-ºi normalizeze relaþiile cu China, dar dacã Uniunea Sovie-
ticã ºi China vor fi încã în conflict, aceasta va reprezenta un pericol potenþial,
care ar putea sã ne implice într-un rãzboi.

Ion Gheorghe Maurer: Despre China se pot spune foarte multe, pentru cã se
cunosc foarte puþine lucruri.

Richard Nixon: Este adevãrat!
Ion Gheorghe Maurer: Cred cã ºi oamenii care au stat mai mult în China ar

fi în dificultate sã vorbeascã în deplinã cunoºtinþã de cauzã despre China.
Mi se pare cã existã însã un element esenþial care trebuie reþinut: în China

este în curs un proces deosebit de puternic de ridicare social-economicã a ma-
selor. Este adevãrat cã cineva care priveºte numai la statistici ar putea spune cã
ceea ce s-a fãcut acolo nu reprezintã prea mult. Dar, pentru cine a vãzut China
la intervale chiar nu prea îndepãrtate, diferenþa este evidentã. Progresele incon-
testabile care au fost înfãptuite constituie ºi un puternic ferment de realizare a
unitãþii diverselor categorii etnice care existã în China.
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Aceasta întãreºte concluzia Preºedintelui Ceauºescu privind necesitatea atra-
gerii Chinei la rezolvarea problemelor lumii ºi asta cât mai repede, deoarece nu
numai o eventualã înþelegere între Uniunea Sovieticã ºi Statele Unite ar putea
transforma China în sursã de pericol, dar ºi izolarea ei poate duce tot acolo.

Problema trebuie abordatã cu curaj, unele idei trebuie revizuite; poate cã la
timpul lor au avut o anumitã justificare, dar þinând seama de marea mobilitate a
lumii în care trãim, reconsiderarea unor concepþii despre China mi se pare una
din problemele cele mai importante.

Aum câteva cuvinte despre ceea ce dv. aþi denumit „agresivitatea chinezã“.
Dumneavoastrã, domnule Nixon, constataþi cãAsia este unul din continentele

care au mare nevoie de progres economic ºi social. Acesta este, cred, ºi cazul
Africii. Formele economice ºi sociale nu sunt numai înapoiate, ci foarte înapoiate.
Este greu pentru aceste popoare sã repete procesele de evoluþie care au caracte-
rizat drumul parcurs de popoarele avansate. Trebuie sã ne împãcãm cu ideea cã
evoluþia acestor popoare se poate realiza ºi altfel, inclusiv prin explozie internã.
Acesta este încã un motiv care militeazã pentru atragerea Chinei în concertul
popoarelor.

În ceea ce priveºte natura conflictului chino-sovietic este dificil de dat un rãs-
puns, întrucât chestiuni teoretice serioase au fost acoperite de polemici violente
care umbresc esenþa realã a problemelor.

Dacã mã gândesc la politica Statelor Unite, aºa cum aþi afirmat-o dv., de a nu
vã amesteca în acest conflict, cred cã ea este corectã. Dacã doriþi totuºi sã vã ames-
tecaþi, atunci ar trebui sã urmãriþi numai atenuarea conflictului, a cãrei agravare
poate periclita pacea.

Richard Nixon: În special peste zece ani.
Ion Gheorghe Maurer: În prezent fiind realizate anumite obiective ale aºa-zi-

sei revoluþii culturale, chinezii se gândesc în mod serios la dezvoltarea relaþiilor
lor cu celelalte state pe o bazã mult mai largã decât în trecut.

Richard Nixon: De când au început sã facã aceasta?
Ion Gheorghe Maurer: Cred cã la aceasta se gândesc acum.
Richard Nixon: Când am devenit preºedinte, am sugerat chinezilor sã avem

discuþii la Varºovia, dar tot ce am obþinut a fost o palmã.
Nicolae Ceauºescu: Sigur, problema Chinei este serioasã. Trebuie avut în ve-

dere cã în afarã de Japonia, China este singura þarã dinAsia care a rezolvat o pro-
blemã fundamentalã – asigurarea hranei populaþiei sale. Una din procupãrile
centrale ale „revoluþiei culturale“ este descoperirea unor noi mijloace pentru o
dezvoltare economicã mai rapidã.

În ceea ce priveºte relaþiile chino-sovietice sunt greu de apreciat perspecti-
vele. S-a acumulat multã neîncredere de ambele pãrþi. Sunt ºi probleme ideolo-
gice, dar nu asta este esenþial. Dupã o analizã nu prea adâncã, se pare cã este vor-
ba de o neînþelegere în ceea ce priveºte rolul pe care trebuie sã-l joace China în
relaþiile internaþionale. Este clar cã China nu se va putea mulþumi cu un rol se-
cundar în lume. De aici pornesc multe probleme.

Noi apreciem cã atât în URSS cât ºi în China, lucrurile nu vor evolua prea de-
parte, cã se va înþelege în mod corect realitatea. Desigur, se pot întâmpla ºi lu-
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cruri neprevãzute. Dar, logic vorbind, nu se poate ajunge aci. Nu este nici în inte-
resul Uniunii Sovietice, nici al Chinei, în general al nimãnui.

Din acele considerente, noi suntem de acord cã nu trebuie întreprins nimic
care sã împingã pãrþile la un conflict deschis ºi dacã se poate face ceva, sã se îm-
piedice o dezvoltare în aceastã direcþie. Nici SUA, cu toate cã sunt o superputere,
nu ar avea nimic de câºtigat de pe urma unui asemenea conflict.

Richard Nixon: Sunt de acord! Cred cã dv., domnule Preºedinte, domnule
prim ministru, guvernul dv., aþi jucat un rol important ºi corespunzãtor prin în-
suºi faptul cã aþi cãutat sã menþineþi relaþii bune atât cu Uniunea Sovieticã cât ºi
cu China.

În perspectivã, aceasta va fi ºi poziþia Statelor Unite.
În ce priveºte viitorul apropiat, noi avem unele probleme delicate, în special

legate de recunoaºterea ºi admiterea Chinei la ONU. Dar chiar ºi în aceastã pri-
vinþã am fãcut câte ceva. De exemplu, am luat mãsuri pentru anularea unor re-
stricþii de cãlãtorie în China, pentru facilitarea unor schimburi comerciale.

În viitor asemenea paºi vor fi mai numeroºi.
Dacã veþi considera cã este în interesul dv., al guvernului dv., sã vã asumaþi

cândva rolul de mediator între China ºi Statele Unite, noi am saluta aceasta.
Nicolae Ceauºescu: Aº dori sã mã refer la dorinþa Chinei de a dezvolta relaþii

cu alte þãri.
Aceasta nu este numai o impresie; este o certitudine ºi o realitate – acþiunea

începutã de China pentru reluarea ºi dezvoltarea relaþiilor sale cu alte state.
China ne-a spus cã doreºte ºi va acþiona pentru dezvoltarea relaþiilor cu toate sta-
tele. Trebuie avute în vedere nu numai declaraþiile publice, ºi mai ales articolele
de presã, ci activitatea practicã a Chinei.

În ceea ce priveºte posibilitatea ca România sã-ºi asume rolul de mediator,
cred cã Statele Unite dispun de atâtea mijloace, inclusiv directe, încât nu vãd ne-
cesitatea de a apela la intermediari. Noi am spus ºi vom spune însã chinezilor pã-
rerile noastre despre problemele internaþionale, inclusiv despre relaþiile cu Sta-
tele Unite.

Richard Nixon: Vã rog sã mã scuzaþi; nu am folosit cuvântul potrivit. De
fapt, chiar aceasta am avut în vedere.

Nicolae Ceauºescu: În conformitate cu poziþia noastrã de principiu, vom ac-
þiona pentru a se realiza înþelegere, pentru cooperare.

Dacã vor apare anumite probleme concrete, vom putea discuta la timpul po-
trivit.

Richard Nixon: Având în vedere ora întârziatã, poate întrerupem aci dis-
cuþiile noastre ºi ne întâlnim mâine dimineaþã, pentru o orã, o orã ºi jumãtate,
spre a discuta problema vietnamezã.

Aº vrea totuºi, sã subliniez acum urmãtoarele idei: dacã se încheie rãzboiul
din Vietnam se vor deschide multe uºi pentru extinderea cooperãrii internaþio-
nale, inclusiv pentru comerþul cu România, pentru relaþii mai bune cu China, etc.

ªtiu cã privim problema vietnamezã cu ochi diferiþi, dar în ceea ce priveºte
obiectivul final – pacea – suntem alãturi. În urmãtoarele trei luni vom trece prin
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faza criticã a acestui conflict, când va trebui sã determinãm dacã îl putem încheia
pe cale paºnicã, prin negocieri.

Nicolae Ceauºescu: Într-adevãr, problema Vietnamului este de cea mai mare
importanþã. Principalul obiectiv trebuie sã fie gãsirea unei soluþii paºnice, care
sã permitã poporului vietnamez sã-ºi hotãrascã singur destinele.

3 august 1969

Nicolae Ceauºescu: Aºa cum am convenit ieri-seara, urmeazã sã ascultãm
acum pe dl. Preºedinte Nixon în legãturã cu problema vietnamezã.

Richard Nixon: În primul rând, aº dori sã exprim aprecierile noastre faþã de
rolul pe care primul ministru Maurer l-a jucat în 1967, încercând sã deschidã un
canal pentru negocieri. Eu nu fãceam pe atunci parte din guvern, dar cunosc con-
tribuþia dv., care a fost plinã de rãspundere ºi foarte utilã.

Problema Vietnamului este foarte dificilã. Niciuna din pãrþi nu poate câºtiga
acest rãzboi, dar nici nu poate suferi o înfrângere. Existã unii care considerã cã
Hanoiul ºi „Frontul“1 trebuie sã punã stãpânire pe Vietnamul de Sud, iar SUA sã
se retragã.

Vorbesc foarte deschis, vreau sã vã spun cã Statele Unite nu pot accepta aºa ceva.
Nu este numai o chestiune de onoare naþionalã. Noi ne-am angajat în Vietnam
cu 500 000 de oameni, am pierdut 35 000 de ostaºi care au fost uciºi, 200 000
au fost rãniþi. A ne retrage pur ºi simplu ºi a lãsa Hanoiul sã preia Vietnamul de
Sud ar echivala cu o înfrângere pentru Statele Unite. Acest lucru eu nu-l pot ac-
cepta. Putem discuta dacã Statele Unite trebuiau sã se angajeze în Vietnam, pu-
tem discuta ºi despre modul în care a fost purtat acest rãzboi. Dar rãmâne un fapt
cã ne aflãm acolo, cã am angajat forþa noastrã în aceastã þarã ºi nu putem fugi de
acolo fãrã a obþine o reglementare care sã ofere sud-vietnamezilor posibilitatea
sã aleagã guvernul pe care îl doresc.

Hanoiul insistã cã noi trebuie sã-l abandonãm pe Thien ºi sã se creeze ceea
ce ei numesc un nou „cabinet de pace“. Noi nu putem accepta aºa ceva.

Se sugereazã cã rãspunsul la problemã se aflã în formarea unui guvern de coa-
liþie. Un asemenea guvern nu ar fi acceptabil pentru noi, dacã ar fi impus sud-viet-
namezilor, fãrã a li se oferi posibilitatea sã determine dacã îl doresc.

Am spus ceea ce nu putem accepta acum ºi mã voi referi la punctele asupra
cãrora nu insistãm:

Eu nu insist pentru înfrângerea Vietnamului de Nord; eu nu insist ca Vietnamul
de Nord sã se retragã fãrã a i se oferi posibilitatea de a se adresa direct populaþiei
sud-vietnameze, pentru a obþine sprijinul acesteia, dacã va reuºi.

Priviþi ce am fãcut, cu ajutorul primului ministru Maurer: la 1 noiembrie 1968
noi am încetat bombardamentele în nord, iar recent am retras din Vietnam 25 000
de soldaþi ºi vom anunþa ºi alte retrageri în cursul acestei luni. Ne-am oferit sã
retragem toate trupele în decurs de un an, dacã ºi Vietnamul de Nord îºi va re-
trage trupele sale. Am fost de acord ca viitorul Vietnamului de Sud sã fie hotãrât
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prin alegeri, desfãºurate sub supravechere internaþionalã. Preºedintele Thien a
indicat cã el ar fi de acord ca ºi „Frontul“ (F.N.E.) sã fie inclus în organul de su-
praveghere ºi aceasta este acceptabil ºi pentru noi. Toate grupurile politice, in-
clusiv Frontul, trebuie sã aibã dreptul de a participa la viaþa politicã a þãrii, ºi da-
cã pot obþine sprijinul populaþiei, sã ocupe posturi de conducere. Dar noi nu ne
oprim aci. Suntem receptivi la orice sugestie din partea Nordului, Dar, hai sã dis-
cutãm! Dacã nu le place ceva, sã ne aºezãm la masã ºi sã negociem!

Noi am încetat bombardamentele, am retras trupe, vom retrage ºi altele, am
oferit negocieri, am oferit alegeri cu participare a Frontului, dar totuºi Vietnamul
de Nord nu a oferit nicio indicaþie cã doreºte sã discute pe fond. Este adevãrat
cã ei au prezentat un program în zece puncte, dar acesta este ca ºi cum ai spune
Statelor Unite cã trebuie sã plece ºi sã accepte înþelegerea.

Ceea ce mã îngrijoreazã sunt ºtirile pe care le primesc de la Paris potrivit cã-
rora Vietnamul de Nord a ajuns la concluzia cã tactica sa cea mai bunã ar fi sã
continue negocierile, continuând în paralel luptele, cu speranþa cã opinia publicã
americanã mã va determina sã capitulez, cu speranþa cã va reuºi în acest fel sã
mã înfrângã prin uzurã.

Eu nu obiºnuiesc sã fac ameninþãri deºarte, dar vreau sã spun acum cã nu pot
accepta la infinit ca 200 de americani sã fie uciºi sãptãmânal în Vietnam, fãrã a
înregistra cel mai mic progres la Paris.

La 1 noiembrie se împlineºte un an de când noi am încetat bombardamentele.
Dupã ce am fãcut oferte rezonabile, dupã ce am încercat sã începem negocieri
reale de pace, dacã totuºi pânã atunci nu se va realiza niciun progres, intenþio-
nãm sã facem o reevaluare a politicii noastre.

Aº vrea sã-mi prezint cu claritate poziþia. Eu nu urãsc Vietnamul de Nord.
Admir curajul lor, spiritul lor de sacrificiu, admir faptul cã în ciuda pierderilor
suferite continuã sã lupte.

Eu doresc o pace onorabilã, dar nu pot accepta sã discut dupã principiul „ori
totul, ori nimic“. Nu existã nimic mai important pentru mine decât încetarea
acestui rãzboi pe o bazã justã.Aceasta ar face posibile relaþii mai bune cu România,
cu China, cu Uniunea Sovieticã, ceea ce ar fi în mod evident în interesul tuturor.

Doresc pacea, dar nu voi accepta niciodatã o înfrângere. Nu voi permite ni-
ciodatã ca Statele Unite sã fie umilite în Vietnam.

Ceea ce ar putea sã fie necesar în condiþiile actuale ar fi sã deschidem un alt
canal de comunicaþii cu Hanoiul.

Dumneavoastrã aþi afirmat cã Vietnamul doreºte pacea pe o bazã rezonabilã,
dar nu avem niciun fel de dovezi în aceastã privinþã. Dacã am putea reþine un
ajutor în gãsirea unui rãspuns la aceastã întrebare, am dispune de un element
deosebit de important, ar fi o mare contribuþie la gãsirea pãcii.

Henry Kissinger: Aº dori sã adaug câteva elemente la cele spuse de Pre-
ºedintele Nixon.

Când aþi spus, domnule Preºedinte, cã noi nu avem intenþia de a umili Ha-
noiul, aceasta exprimã convingerea noastrã de a nu încerca sã obþinem la masa
de negocieri ceea ce nu am reuºit sã obþinem pe câmpul de luptã. O reglementare
politicã trebuie sã reflecte echilibru existent.
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Motivul obiecþiunii noastre principale faþã de propunerea Hanoiului privind
„un cabinet de pace“ constã în aceea cã ei doresc sã înceapã procesul reglemen-
tãrii paºnice prin distrugerea guvernului de la Saigon. Aceasta ar face ca Frontul,
fãrã nici o dificultate, sã punã mâna pe putere.

Atunci când Preºedintele Nixon a spus cã cealaltã parte nu doreºte sã se anga-
jeze în negocieri serioase, a avut în vedere urmãtoarele:

Cealaltã parte a prezentat un program în zece puncte, dar noi am fost de acord
sã discutãm despre aceste zece puncte sau despre orice altã propunere. Dar, fie-
care întâlnire de la Paris apare ca ºi cum noi am fi niºte ºcolari care trebuie sã
dãm un examen de absolvire având ca temã cele zece puncte.

La fiecare declaraþie a noastrã ei obiecteazã spunând cã nu avem dreptul sã
spunem aºa ceva întrucât am mai spus-o, în timp ce ei nu fac altceva decât sã re-
pete într-una cele zece puncte.

Dacã am fi, ºi o parte ºi cealaltã, de acord cã ceea ce dorim este o discuþie po-
liticã, fãrã umilire reciprocã, desigur, tot vor mai fi neînþelegeri, dar cred cã am
putea ajunge la un acord destul de repede.

Richard Nixon: ªtiu cã dumneavoastrã îi cunoaºteþi pe conducãtorii de la
Hanoi ºi mã cunoaºteþi ºi pe mine. Cred cã ceea ce este necesar în prezent este
înþelegerea faptului cã ei fac o greºealã foarte mare când îºi închipuie cã pot re-
zolva problema în favorarea lor, aºteptând pur ºi simplu scurgerea timpului. Eu
nu doresc nimic în afarã de o reglementare onorabilã. Dar, pentru a ajunge la o ase-
menea reglementare, este nevoie sã fie douã pãrþi care sã doreascã acest lucru.

Nicolae Ceauºescu: Problema rãzboiului în Vietnam este extrem de serioasã
ºi, aºa cum aþi spus, constituie o piedicã în calea reglementãrii altor probleme in-
ternaþionale. Dupã pãrerea noastrã, continuarea acestui rãzboi poate sã conducã
la apariþia unor situaþii care sunt imprevizibile astãzi, cu consecinþe destul de grave.

Richard Nixon: De acord cu dv.!
Nicolae Ceauºescu: Fãrã îndoialã, încetarea bombardamentelor a fost un pas

în direcþia cea bunã, dar acum trebuie sã se meargã mai departe.
Mi se pare cã problema nu poate fi pusã ca ºi cum ar fi vorba de un rãzboi

între SUA ºi Republica Democratã Vietnam. Este vorba de o luptã în Vietnamul
de Sud, cu forþele patriotice din interior.

Recent, în Vietnamul de Sud s-a constituit un guvern provizoriu, al Frontului
de Eliberare Naþionalã. Dupã cât cunoaºtem noi, acest guvern este gata sã ac-
cepte constituirea unui guvern larg, care sã-ºi asume rãspunderea încetãrii rãz-
boiului, pe calea unei înþelegeri a tuturor forþelor politice din sud.

Nu doresc acum sã discut despre felul cum s-a ajuns la aceastã situaþie. Dar
dacã se doreºte în mod sincer o soluþie politicã, ideea aceasta a unui guvern larg,
reprezentativ, care sã realizeze pacificarea Vietnamului de Sud, este, dupã pãre-
rea noastrã o soluþie acceptabilã ºi echitabilã. Din discuþiile noastre cu reprezen-
tanþii FNE am înþeles cã ei doresc tocmai o asemenea soluþie ºi nu se gândesc sã
umileascã de niciun fel SUA; ei doresc sã discute cu SUA, sã aibã relaþii cu dv.

Richard Nixon: Când aþi avut ultima discuþie cu liderii nord-vietnamezi?
Nicolae Ceauºescu: Cu patru sãptãmâni în urmã, iar acum cinci zile am pri-

mit pe ambasadorul la Bucureºti al noului guvern provizoriu.
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Ei m-au ºi rugat, de altfel, sã folosim relaþiile pe care le avem cu SUA pentru
a insista sã se ajungã la o soluþie politicã ºi cât mai grabnic.

Pãrerea mea este cã ei doresc o situaþie acceptabilã ºi echitabilã.
Richard Nixon: Problema este cum sã-i determinãm sã discute cu noi. Dupã

cât se pare nu vor sã discute cu Cabot Lodge la Paris. Este nevoie, dupã cât se
pare, de un canal foarte confidenþial.

Henry Kissinger: Am impresia cã ei nãdãjduiesc cã ar putea sã ne facã sã pier-
dem pe nesimþite.

Richard Nixon: Ceea ce noi trebuie sã facem este de a asigura poporului din
Vietnamul de Sud, atât Frontului cât ºi celorlalþi, posibilitatea de a ajunge la o
hotãrâre asupra viitorului lor fãrã a impune unora voinþa altora.

Nicolae Ceauºescu: Aº avea douã întrebãri, pentru a ne edifica mai bine asu-
pra poziþiilor. Dacã doriþi, putem sã nu destãinuim nimãnui aceste elemente.

Prima întrebare ar fi urmãtoarea: Doresc sã înþelegem dacã SUA sunt gata sã
accepte un guvern de coaliþie, cu care sã trateze rezolvarea unitarã a problemelor
din Vietnamul de Sud.

Richard Nixon: Numai dacã aceastã condiþie este rezultatul voinþei poporu-
lui, exprimatã prin alegeri; ea nu poate fi rezultatul negocierilor.

Se poate crea o coaliþie în sensul stabilirii unui mecanism pentru þinerea ale-
gerilor.

Henry Kissinger: Poate cã ar fi bine sã explicãm ce avem în vedere. Noi re-
comandãm o procedurã de supraveghere a alegerilor, care sã prevadã înfiinþarea
unei comisii în care ambele pãrþi sã fie reprezentate în mod corespunzãtor.

Nicolae Ceauºescu: De ce n-ar fi acceptabil un guvern de coaliþie care sã
poarte rãspunderea pentru încetarea luptelor ºi organizarea alegerilor? Alegerile
în orice caz nu sunt posibile atât timp cât se continuã luptele.

Richard Nixon: Trebuie sã existe un acord de încetare a focului, supus unei
supravegheri internaþionale.

Aveþi dreptate când spuneþi cã nu pot avea loc alegeri atât timp cât se conti-
nuã luptele.

Din punctul nostru de vedere „coaliþie“ este un cuvânt neplãcut, un cuvânt
dur. Noi am prefera sã i se spunã „comisie mixtã“

Henry Kissinger: Noi recunoaºtem existenþa Frontului. Dorim ca ºi ei sã re-
cunoascã existenþa guvernului lui Thien. Vrem ca aceastã „comisie mixtã“ sã
stabileascã un echilibru de forþe prin alegeri, iar apoi sã se ajungã la o soluþie po-
liticã de ansamblu.

Richard Nixon: Noi nu cerem ca Frontul sã disparã, dar nici ei sã nu cearã
ca Thien sã disparã. Unora nu le place Frontul, altora nu le place Thien. Sã lãsãm
aceastã chestiune la o parte ºi sã pornim de la realitãþi.

Ion Gheorghe Maurer: Aº vrea sã fiu sigur cã am înþeles corect ideile dv.
Deci ar fi necesarã o comisie mixtã care sã vegheze la încetarea focului ºi care
sã organizeze, sub control internaþional, efectuarea alegerilor. Din aceste alegeri
ar urma sã rezulte expresiunea administrativã a guvernului sud-vietnamez. Este
corect?

17 CONVORBIRILE DINTRE NICOLAE CEAUªESCU ªI RICHARD M. NIXON (1969) 53



Henry Kissinger: Absolut coret!
Ion Gheorghe Maurer: În timpul acestei încetãri a focului ºi al alegerilor,

trupele americane ar rãmâne în Vietnamul de Sud?
Henry Kissinger: Aceasta depinde de Hanoi.
Richard Nixon: Putem negocia aceastã chestiune.
Henry Kissinger: Noi am propus ca aceastã comisie sã supravegheze ºi retra-

gerea trupelor americane ºi nord-vietnameze. Noi suntem de pãrere cã ar fi cel
mai bine dacã toate forþele strãine ar fi retrase, adicã forþele americane sã plece
din sud, iar cele nord-vietnameze sã fie retrase în nord.

Richard Nixon: Noi considerãm cã aceasta s-ar putea realiza într-un an, iar
apoi sã organizãm alegerile.

Ion Gheorghe Maurer: De ce am solicitat aceste clarificãri. Tot conþinutul
discuþiilor dv. cu preºedintele Ceauºescu demonstreazã interesul pe care Româ-
nia îl are pentru încetarea acestui conflict ºi dacã a fãcut ceva pentru gãsirea unei
soluþii paºnice, a fãcut-o tocmai determinatã de acest interes, care este cu atât
mai puternic cu cât ne aflãm astãzi în preajma deschiderii unui nou capitol în re-
laþiile dintre state.

Fireºte, este destul de dificil sã recapitulãm acum toatã istoria acestui rãzboi.
Aceasta poate cã nici nu ar fi prea util.

Nu avem nicio îndoialã cã trebuie gãsite soluþii flexibile, subtile. Aceasta re-
clamã neapãrat multã inventivitate. Preºedintele Ceauºescu a subliniat o idee
asupra cãreia v-aº ruga sã reflectaþi. Sã presupunem cã nu ajungeþi la o soluþie
de restabilire ºi organizare a pãcii pe cale politicã. Atunci ce se va întâmpla? A-
ceasta este întrebarea! Situaþia evolueazã într-o asemenea direcþie, încât se anga-
jeazã tot mai mult interese majore, chiar interese care n-ar fi dorit sã fie im-
plicate în aceastã problemã. În aceste împrejurãri, s-ar putea sã fie necesar ca cel
mai puternic sã dea dovadã ºi de mai multã supleþe.

Am discutat mult cu conducãtorii vietnamezi, îndeosebi cu cei din nord. Am
fãcut douã constatãri, care mi se par foarte importante.

Prima, este dorinþa lor de a fi stãpâni deplini asupra soluþiei problemelor lor,
de a nu li se impune din afarã nicio soluþie. Mã gândesc la cei care îi sprijinã.

A doua este dorinþa lor de a gãsi o soluþie care sã nu închidã porþile relaþiilor
cu SUA.

De aceea, mi se pare cã ideea cea mai bunã este de a gãsi modul cel mai po-
trivit pentru a manifesta maximum de supleþe ºi inventivitate în discuþii.

Personal, cred cã discuþiile de la Paris pot sã dea rezultate. Trebuie însã în-
cercat cu multã rãbdare.

Richard Nixon: Aº avea o întrebare foarte deschisã. Ce credeþi cã doreºte cu
adevãrat Vietnamul de Nord – sã continue tratativele de la Paris, continuând în
paralel ºi luptele, cu speranþa cã într-un an Statele Unite vor obosi ºi vor aban-
dona Vietnamul de Sud, sau doreºte o reglementare paºnicã?

Ion Gheorghe Maurer: Nu pot fi garant al faptului cã ei nu au asemenea gân-
duri, dar din cele ce cunosc eu ºtiu cã ei merg în direcþia unei reglementãri pe
cale paºnicã.
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Nicolae Ceauºescu: În fapt, aci sunt douã probleme. Astãzi este cert cã FNE
doreºte sã ajungã la o soluþie paºnicã ºi nu vrea sã fie legat de Vietnamul de
Nord. Acesta este un lucru cert.

ªi Vietnamul de Nord ºi cel de Sud ºtiu cã rãzboiul nu are ºanse sã se termine
repede. Dar ºi ei se situeazã pe poziþia cã acest conflict trebuie încheiat, pentru
ca populaþia sud-vietnamezã sã-ºi poatã reglementa singurã problemele. Propu-
nând un guvern al tuturor forþelor politice din Vietnamul de Sud, este evident cã
ei nu se îndoiesc cã acesta ar putea conduce peste noapte la unificarea cu Vietna-
mul de Nord.

Comisia propusã de SUAnu rezolvã problema, deoarece, în aceastã formã, în
sud ar rãmâne douã guverne cu dreptul de a administra teritoriile pe care le stã-
pânesc în prezent. Credem cã este necesar sã se mai reflecteze asupra ideii unui
guvern de coaliþie – chiar dacã cuvântul nu este cel mai potrivit – guvern care
sã cuprindã toate forþele politice din Vietnamul de Sud. Suntem convinºi cã se
pot gãsi soluþii. ªtim cã FNE nu este rigid; un guvern provizoriu care sã organi-
zeze alegerile ar fi o soluþie rezonabilã ºi ar crea condiþii pentru a se pune capãt
rãzboiului.

Richard Nixon: Dar nu sunt ei rigizi, cel puþin în ce priveºte acest punct, ca
ei sã fie la putere, iar Thien sã fie eliminat?

Nicolae Ceauºescu: ªi eu i-am întrebat dacã sunt gata sã primeascã în guver-
nul provizoriu membri ai cabinetului Thien. Mi-au rãspuns cã „este o problemã
de discutat“. Aceste probleme trebuie privite ceva mai suplu ºi trebuie trecut de
la declaraþii publice la Paris, la o activitate practicã, de gãsire a unor soluþii.

Richard Nixon: Trebuie sã existe douã pãrþi pentru a fi flexibil.
Nicolae Ceauºescu: Am pus o întrebare deoarece sunt sigur cã peste 1–2 zile

vietnamezii vor veni ºi mã vor întreba care a fost pãrerea preºedintelui Nixon în
privinþa cãilor de reglementare a conflictului. (...)

A doua întrebare: Sunt SUA gata cu adevãrat sã se retragã din Vietnam?
Richard Nixon: Da, dacã ºi Vietnamul de Nord îºi retrage toate trupele.
Nicolae Ceauºescu: Vedeþi, este greu de pus problema în acest mod, pentru

cã este greu de spus care sunt trupele nord-vietnameze aflate în sud. Se ºtie cã ºi
în guvernul din sud existã nord-vietnamezi, tot aºa precum în guvernul RDV
existã sud-vietnamezi.

Richard Nixon: Vã rog sã-mi permiteþi acum sã rezum poziþia noastrã:
Suntem flexibili; dorim sã discutãm printr-un alt canal, dar numai dacã existã

intenþia de a reglementa rapid acest conflict; dacã ni se cere a priori sã-l debar-
cãm pe Thien, rspunsul este „nu“, ºi suntem rigizi în aceastã privinþã; nu cerem
ca Frontul sã renunþe la liderii sãi; vom accepta orice aranjament care sã fie fle-
xibil, sã asigure o pace onorabilã; nu putem ºi nici nu vrem sã ne retragem pur
ºi simplu; nu putem ºi nu dorim sã continuãm la infinit negocierile de la Paris ºi,
în acelaºi timp, sã continue luptele; dacã devine necesar sã se ajungã la o înce-
tare a rãzboiului pe o altã cale, nu vom avea altã alegere decât sã recurgem la a-
ceasta; ceea ce vrem sã realizãm este un aranjament care sã permitã Frontului sã
fie reprezentat în guvernul din Sud, în mãsura în care va avea sprijinul populaþiei
ºi în mãsura în care situaþia sa militarã o va justifica.
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ªi acum o chestiune foarte delicatã în legãturã cu Hanoiul, pe care nu aº dori
s-o exprim în public. Dumneavoastrã puteþi sã o folosiþi cum doriþi. Dacã reuºim
sã încheiem acest rãzboi, planul meu este ca în cadrul unui program larg de asis-
tenþã economicã pentru Vietnamul de Sud sã punem facilitãþile acordate de noi
ºi la dispoziþia Vietnamului de Nord, bineînþeles dacã va dori. Credem cã, pe mã-
surã ce Vietnamul de Nord îºi va restabili economia de pe urma rãzboiului, va
profita nu numai populaþia sa, dar ºi pacea din întreaga regiune.

Vreau sã înþelegeþi cã, dacã gândiþi cã noi suntem rigizi, de ce nu ne pun viet-
namezii la încercare? De ce nu ne pun la încercare?

Nicolae Ceauºescu: Dar ºi dumneavoastrã puneþi o condiþie – pãstrarea lui
Thien. Deci situaþia pare fãrã ieºire?

Richard Nixon: Nu, nu spunem pãstrarea guvernului Thien. Noi spunem cã
guvernul Thien ºi Frontul sã-ºi pledeze cauza în faþa poporului ºi, acolo unde
câºtigã, sã obþinã reprezentarea în guvern.

Nicolae Ceauºescu: Aceasta nu este o soluþie care sã conducã la pace. Existã do-
uã guverne, din ele trebuie sã se formeze un guvern, care sã organizeze alegerile.

Richard Nixon: Decât sã-l numim guvern, mai bine sã fie un instrument de
alegeri. Pânã atunci fiecare va pãstra ce are acum.

Nicolae Ceauºescu: Nu cred cã aceasta este o soluþie. Chiar dacã-i spuneþi
„comisie“ asta înseamnã ca guvernele actuale sã-ºi înceteze existenþa, iar comi-
sia sã organizeze alegerile peste tot. Mi se pare cã aici nu este numai o chestiune
de denumire.

Richard Nixon: Am negociat ºi eu în probleme sindicale, care sunt foarte di-
ficile. ªtiu cã nu se poate ajunge la o soluþie atât timp cât ambele pãrþi nu doresc
acest lucru.

Timpul trece repede.
Noi vom mai medita, dacã dv. aveþi vreo idee, vã rugãm sã ne informaþi.
Am convingerea fermã cã vrem sã încheiem acest rãzboi ºi vom fi rezonabili.

*
* *

Richard Nixon: Aº vrea sã avem un canal de comunicaþie directã între noi,
în cazul când vom dori sã ne transmitem lucruri de cea mai mare importanþã, sã
avem garanþia cã putem discuta ca ºi cum am vorbi direct. Din partea mea va fi
dr. Kissinger. Dacã îi vorbiþi lui este ca ºi cum mi-aþi vorbi mie la ureche. Aº pre-
fera sã nu folosim pentru asemenea comunicãri canalele diplomatice obiºnuite,
care introduc pe circuit zeci de oameni ºi pânã la urmã ºtirile ajung în 60 de capi-
tale. Presupun cã din partea dv. va fi ambasadorul român la Washington, în cali-
tate de reprezentant personal al dv.

Nicolea Ceauºescu: De acord, iar pentru lucruri mai deosebite vom trimite
persoana care a mai fost la Washington cu asemenea probleme – primul adjunct
al ministrului Afacerilor Externe, Macovescu.
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