
VALTA JAPANILAISILLE ANASTAJILLE TEHTÄVÄN 
VASTARINNAN ALUEILLA

(6. maaliskuuta 1940)

Mao Tse-tungin kirjoittama Kiinan Kommunistisen puo
lueen Keskuskomitean ohje puoluejärjestöille.

1. Nykyistä tilannetta luonnehtii se, että kuomintangissa 
oleva kovakalloisten kommunisminvastainen kopla pyrkii kai
kin voimin estämään meitä luomasta japanilaisvastaista demo
kraattista valtaa pohjois-Kiinassa, keski-Kiinassa ja maan 
muilla alueilla ja että meidän täytyy ehdottomasti pystyttää 
sellainen valta ja meillä on jo mahdollisuus pystyttää se kai
killa tärkeimmillä japanilaisia anastajia vastaan tehtävän 
vastarinnan tukialueilla. Meidän valtakysymyksessä käymäm
me taistelu kovakalloisten kommunisminvastaista koplaa vas
taan pohjois-Kiinassa, keski-Kiinassa ja luoteis-Kiinassa voi 
edistää yhteisrintaman vallan järjestämistä kaikkialla maas
sa ja  kiinnittää puoleensa koko maamme huomion. Tästä syys
tä  on tässä kysymyksessä toimittava hyvin varovasti.

2. Valta, jonka me luomme japanilaisia anastajia vastaan 
käytävän sodan oloissa, on luonteeltaan kansallisen yhteisrin
taman valtaa. Se on kaikkien niiden valtaa, jotka kannatta
vat taistelua japanilaisia anastajia vastaan ja demokratian 
puolesta, se on muutamien vallankumouksellisten luokkien lii
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ton demokraattista diktatuuria, joka suuntautuu kansallisia 
pettureita ja  taantumuksellisia vastaan. Tämä valta eroaa ti
lanherrojen ja  porvariston vastavallankumouksellisesta dikta
tuurista, se eroaa myös agraarivallankumouksen aikuisesta 
työläisten ja talonpoikien demokraattisesta diktatuurista. Tä
män vallan luonteen selvä ymmärtäminen ja sen järjestöperi- 
aatteiden tunnollinen noudattaminen tulevat valtavassa mää
rin edistämään koko maan kansanvaltaistamista. Ylilyönnit 
—• niin oikealle kuin vasemmallekin — vaikuttavat erittäin 
kielteisesti koko kansaan.

3. Nyt aloitetulla työllä Hopein maakunnan Neuvoa-anta- 
van neuvoston koollekutsumiseksi ja  Hopein hallintokomitean 
vaaleilla on mitä suurin merkitys. Erittäin suuri merkitys on 
myös uuden vallan luomisella sansin maakunnan luoteisosas
sa, Santungin maakunnassa, Huaiho-joen pohjoispuolella ole
valla alueella, Suiten ja  Fuhsianin piirikunnissa * sekä Kaa
sun maakunnan itäosassa. Tätä työtä on suoritettava edellä 
esitettyjä periaatteita vastaavasti, pyrkien kaikin tavoin vält
tämään ylilyöntejä oikealle ja vasemmalle. Nykyään on vaka
vampana vaarana »vasemmistolainen» poikkeama, joka ilme
nee siinä, että aliarvioidaan sitä merkitystä, mikä keskipor- 
variston ja edistyksellisimpien sensien voittamisella meidän 
puolellemme on.

4. Sen perusteella, että valtaa toteuttaa japanilaisvastai
nen kansallinen yhteisrintama, on vallan elimissä noudatettava 
seuraavaa määräsuhdetta: kommunisteilla on kolmannes kai
kista paikoista, puolueettomilla edistyksellisillä aineksilla kol
mannes ja väliryhmillä kolmannes.

5. Kommunisteille on varmistettava johtoasema vallan eli
missä, ja  sen vuoksi on tarpeen, että kommunistit, jotka mää
rällisesti muodostavat vain kolmanneksen, ovat henkilökohtai

* äensin maakunnassa.
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silta ominaisuuksiltaan korkeammalla vallan elinten muuta 
henkilökuntaa. Jo tällä ehdolla voidaan varmistaa puolueen 
johtoasema tarvitsematta siihen suurempaa paikkamäärää. 
Johtavalla osuudella ei tässä suinkaan tarkoiteta tunnuslau
setta, jota pitäisi huutaa julki aamusta iltaan. Johtava osuus 
ei merkitse myöskään sitä, että pitää jyrkästi ja ylimielisesti 
vaatia toisilta alistumista meidän tahtoomme; se merkitsee, 
että ei-kommunistit on saatava vakuuttumaan ja että heitä on 
kasvatettava toteuttamalla oikeata politiikkaa, näyttämällä 
heille esimerkkiä omalla mallikelpoisella työllämme, niin että 
he itse hyväksyvät mielellään meidän ehdotuksemme.

6. Puolueemme ulkopuolella oleville edistyksellisille ainek
sille on annettava kolmannes paikoista, sillä he ovat yhtey
dessä pikkuporvariston laajoihin joukkoihin. Tällainen linja 
esittää suurta osaa pikkuporvariston voittamisessa meidän 
puolellemme.

7. Paikkojen kolmanneksen antaminen välikerroksille tar
koittaa keskiporvariston ja edistyksellisten sensien valloitta
mista. Näiden väestökerrosten valloittaminen on tärkeä as
kel kovakalloisten eristämiseen. Nykyisin emme voi suinkaan 
olla ottamatta lukuun näiden väestökerrosten voimaa, ja  mei
dän on suhtauduttava heihin varovasti ja  huomaavaisesti.

8. Meidän täytyy olla yhteistyön kannalla kaikkien vallan 
elimiin kuuluvien ei-kommunistien kanssa, riippumatta siitä, 
ovatko he yhteydessä muihin puolueihin tai ryhmiin, 
ja mihin puolueihin ja ryhmiin he kuuluvat — kunhan vain 
kannattavat taistelua japanilaisia anastajia vastaan ja halua
vat olla yhteistyössä kommunistisen puolueen kanssa.

9. Edellä esitetty vallan elinten edustusperiaate ilmaisee 
puolueemme todellista politiikkaa, eikä sen toteuttamiseen saa 
suhtautua muodollisesti. Tämän politiikan voimaansaattamista 
varten on kasvatettava puolueen jäseniä, jotka tulevat toimi
maan vallan elimissä, voitettava heidän ahdasmielisyytensä,
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haluttomuutensa tai tottumattomuutensa työskentelyyn ei- 
kommunistien kanssa, on taisteltava demokraattisen työtyylin 
puolesta, neuvoteltava kaikista kysymyksistä aluksi ei-kom- 
munistien kanssa ja  toimittava vasta sitten kun on hankittu 
enemmistön suostumus. Samaan aikaan on kaikin tavoin roh
kaistava ei-kommunisteja esittämään mielipiteitään kaikista 
kysymyksistä ja  kuunneltava heidän ääntään. Ei ole suinkaan 
luotettava siihen, että kun armeija ja valta ovat meidän hal
lussamme, pitää kaikki tehdä ehdottomasti meidän mielemme 
mukaan ja että meidän ei tästä syystä muka tarvitse pyrkiä 
saamaan ei-kommunisteja vakuuttuneiksi ehdotustemme oikeel
lisuudesta, vaan on pyrittävä siihen, että he toteuttaisivat näi
tä ehdotuksia sisäisestä vakaumuksestaan.

10. Edellä esitetty edustusperiaate on vain yleinen linja, 
ja sitä toteutettaessa on otettava huomioon kullakin paikka
kunnalla vallitseva tilanne: ei ole pyrittävä mekaanisesti ah
tamaan kaikkea mainittujen numeroiden puitteisiin. Alinten 
vallan elinten kokoonpanoa voidaan muutella harkinnan mu
kaan, kunhan vain ehkäistään tuhaoiden ja lesenien tunkeu
tuminen niihin. Siellä missä vallan elimet on perustettu kauan 
sitten, Sansin — Tsaharin — Hopein raja-alueella, keski-Ho- 
pein alueella, Taihangsanin alueella ja etelä-Hopein alueella, 
on aikaisemmin noudatettu linja tarkistettava tämän periaat
teen mukaan. Uusia vallan elimiä perustettaessa on tätä peri
aatetta pidettävä aina ohjeena.

11. Japanilaisvastaisen yhteisrintaman linjana vaalikysy
myksessä on pidettävä sitä, että oikeus valita ja tulla vali
tuksi kuuluu jokaiselle kahdeksantoista vuotta täyttäneelle 
Kiinan kansalaiselle, joka kannattaa taistelua japanilaisia anas
tajia vastaan ja demokratiaa, katsomatta hänen luokka-ase
maansa, kansallisuuteensa, sukupuoleensa, uskontoonsa, puolue- 
kantaansa ja sivistystasoonsa. Japanilaisvastaisen yhteisrinta
man vallan elimet on luotava siten, että väestö valitsee ne.
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Ne rakentuvat demokraattisen sentralismin periaatteen mu
kaisesti.

12. Japanilaisvastaisen yhteisrintaman vallan elinten kaiken 
toiminnan pohjana tulee olla: taistelu japanilaista imperialis
mia vastaan, japanilaisia anastajia vastaan käytävään taiste
luun osallistuvan kansan puolustaminen, kaikkien anastajia 
vastaan käytävää taistelua kannattavien yhteiskuntakerrosten 
etukysymysten järjestely, työläisten ja talonpoikien elinehto
jen parantaminen sekä kansallisten pettureiden ja taantumuk
sellisten kurissapitäminen.

13. Ei pidä esittää meidän vallan elimiimme kuuluville ei- 
kommunisteille samanlaisia vaatimuksia kuin kommunisteille 
jokapäiväiseen käyttäytymiseen nähden eikä myöskään lau
suntoihin ja  tekoihin nähden; muutoin heidän keskuudessaan 
ilmenee tyytymättömyyttä ja epävarmuutta.

14. Koko Keskuskomitean toimisto, Keskuskomitean toi
miston osastot, kaikkien alueiden puoluepiirikomiteat ja kaik
kien joukkoyhdistelmien johtohenkilöt ovat velvolliset tarkoin 
selittämään edelläsanotun kaikille puoluejärjestöille, jotta tä
mä ohje saatettaisiin täydellisesti voimaan vallan elinten 
työssä.
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