
YHTEENLIITTYMISEN PUOLESTA LOPPUUN SAAKKA

(Heinäkuu 1940)

Japanilaisia anastajia vastaan käytävän sodan alkamisen 
kolmas vuosipäivä sattuu yhteen Kiinan Kommunistisen puo
lueen perustamisen yhdeksännentoista vuosipäivän kanssa. 
Viettäessämme tänään sodan kolmatta vuosipäivää me kom
munistit tunnemme erittäin voimakkaasti vastuumme. Vastuu 
Kiinan kansan tulevaisuudesta, sen uudestisyntymisestä tai 
orjuutuksesta, koskee kaikkia puolueita ja  ryhmiä, jotka tais
televat japanilaisia anastajia vastaan, koko kansaa, mutta —■ 
näin ajattelemme me, kommunistit — vielä suurempi vastuu on 
meillä. Nykyisen tilanteen johdosta on puolueemme Keskus
komitea antanut julkilausuman, jonka pääsisältönä on kehoi- 
tus sodankäyntiin loppuun saakka ja yhteenliittymiseen lop
puun saakka. Toivomme, että kanssamme ystävyyssuhteessa 
olevat puolueet, armeijat ja koko Kiinan kansa hyväksyvät 
tämän julkilausuman; mutta kommunistisen puolueen jäsen
ten on erikoisen tunnollisesti toteutettava tässä julkilausu
massa viitoitettua poliittista linjaa.

Kaikkien kommunistien pitää tietää, että täydellinen yh
teenliittyminen voidaan saavuttaa vain sillä ehdolla, että 
olemme vakaasti päättäneet voittaa käydessämme sotaa ja
panilaisia anastajia vastaan ja että vain täydellisesti yhteen
liittyneinä voidaan saavuttaa voitto sodassa. Tämän vuoksi
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kommunistien tulee näyttää esimerkkiä niin sodassa kuin yh- 
teenliittymisessäkin. Me käymme taistelua ainoastaan vihol
lista ja pinttyneitä antautujia ja kommunisminvastaisia ai
neksia vastaan, mutta pyrimme todelliseen yhteenliittymiseen 
kaikkien muiden kanssa. Pinttyneet antautujat ja kommunis
minvastaiset ainekset muodostavat kaikkialla vain vähemmis
tön. Olen tutkinut erään paikallisen hallituselimen henkilökun
nan kokoonpanon. 1300 toimihenkilön joukossa siellä oli kai
ken kaikkiaan 40—50 pinttynyttä kommunismin vastustajaa, 
ts. vähemmän kuin 4 % ,  kaikki muut haluavat yhteenliitty
mistä ja  sotaa japanilaisia anastajia vastaan. Me emme voi 
tietenkään suhtautua suvaitsevasti pinttyneihin antautujiin ja 
kommunismin vastustajiin: suvaitseva suhtautuminen heihin 
merkitsee, että heille annetaan tilaisuus vahingoittaa japani
laisia anastajia vastaan käytävän sodan asiaa, häiritä yhteen
liittymistä. Tämän vuoksi on taisteltava päättävästi antautu- 
mishaluista koplaa vastaan; välttämätöntä on myös lyödä 
päättävästi takaisin kaikki kommunisminvastaisten ainesten 
hyökkäykset, noudattaen itsepuolustuksen periaatetta. Jos 
emme menettele näin, niin se on oikeisto-opportunismin il
mausta, joka vahingoittaa yhteenliittymisen asiaa ja japani
laisia anastajia vastaan käytävän sodan asiaa. Mutta kaikkiin 
niihin nähden, jotka eivät esiinny pinttyneinä antautumisen 
kannattajina ja jotka eivät ole pinttyneitä kommunismin vas
tustajia, on noudatettava yhteenliittymispolitiikkaa. Heidän 
joukossaan on kahdella tuolilla istujia, on pakon vuoksi toi
mivia ihmisiä, on myös tilapäisesti erehtyviä ihmisiä, ja kaik
kia näitä ihmisiä on pyrittävä voittamaan meidän puolellem
me jatkuvan yhteenliittymisen ja japanilaisia anastajia vas
taan käytävän sodan nimessä. Jos emme menettele tällä ta
voin, niin se on »vasemmisto»-opportunismin ilmausta, joka 
niinikään vahingoittaa yhteenliittymisen asiaa ja japanilaisia 
anastajia vastaan käytävän sodan asiaa.
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Kaikkien kommunistien tulee tietää, että me olemme olleet 
japanilaisvastaisen kansallisen yhteisrintaman aloitteenteki
jöitä ja  että meidän on lujasti pidettävä kiinni yhteisrintama- 
suuntauksesta. Nyt kun maamme osaksi tulleet koettelemuk
set ovat käymässä joka päivä yhä raskaammiksi, kun kan
sainvälisessä tilanteessa tapahtuu jyrkkiä muutoksia, meidän 
täytyy ottaa harteillemme hyvin suuri vastuu — vastuu Kii
nan kansan kohtalosta. Meidän täytyy ehdottomasti voittaa 
japanilainen imperialismi, meidän täytyy ehdottomasti luoda 
Kiinasta riippumaton, vapaa demokraattinen tasavalta, ja  tä
tä varten on liitettävä yhteen maamme väestön valtava enem
mistö — niin eri puolueiden ja ryhmien jäsenet kuin myös 
sellaiset ihmiset, jotka eivät kuulu mihinkään puolueeseen eikä 
ryhmään. Kommunistit eivät voi kuitenkaan lähteä periaat
teettomaan yhteisrintamaan kenen kanssa tahansa, ja sen 
vuoksi meidän on vastustettava sellaisia asioita kuin »kom
munistisen toiminnan rajoittamista», »kommunistisen toimin
nan ehkäisemistä» ja kommunistien vainoamista, meidän on 
taisteltava myös oikeisto-opportunismia vastaan puolueessa. 
Mutta samalla ei yhdelläkään kommunistisen puolueen jäse
nellä ole lupaa rikkoa puolueen toteuttamaa yhteisrintama- 
politiikkaa, ja  tämän vuoksi tulee puolueen kaikkien jäsenten, 
pitäen kiinni periaatteellisesta suuntauksesta sotaan japani
laisia anastajia vastaan, liittää yhteen kaikki ne, jotka vielä 
pystyvät tekemään vastarintaa anastajille, ja  taistella »va- 
semmisto»-opportunismia vastaan puolueessa.

Tämän perusteella me esiinnymme valtakysymyksessä yh
teisrintaman vallan puolesta, toisin sanoen me vastustamme 
yhden puolueen diktatuuria, olkoon kysymyksessä mikä muu 
puolue tai ryhmä tahansa, mutta emme kannata myöskään 
pelkkää kommunistisen puolueen diktatuuria, vaan kannatam
me kaikkien puolueiden, ryhmien, väestöpiirien ja asevoimien 
yhteistä diktatuuria, joka juuri onkin yhteisrintaman valtaa.
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Kukistaessaan vihollisen selustassa vihollisvaltaa ja nukkehal
lituksen valtaa ja  luodessaan siellä japanilaisvastaista valtaa 
kommunistisen puolueen jäsenten tulee soveltaa puolueemme 
Keskuskomitean vahvistamaa »kolmen kolmanneksen» järjes
telmää. Niin vallan elinten kokoonpanossa kuin edustuselimis- 
säkin kommunistisen puolueen jäsenet saavat pitää hallus
saan vain kolmanneksen, jotta kaksi kolmannesta jäisi toisten 
japanilaisia anastajia vastaan käytävää sotaa ja  demokratiaa 
kannattavien puolueiden ja ryhmien edustajille sekä puolueet
tomille. Jokainen, olkoon hän kuka tahansa, jos hän ei vain 
ole antautumisen ja  kommunisteja vastaan käytävän taistelun 
kannattajia, voi osallistua hallituselinten toimintaan. Kaikille 
puolueille, jos ne vain eivät kannata antautumista ja taistelua 
kommunisteja vastaan, tulee japanilaisvastaisen vallan myön
tää olemassaolon ja toiminnan oikeus.

Armeijakysymyksestä on puolueemme julkilausumassa sa
nottu: on edelleenkin pidettävä kiinni siitä päätöksestä, että 
»ystävällismielisten sotajoukkojen keskuudessa ei ole muodos
tettava puolueemme järjestöjä». Siellä missä paikalliset puo- 
luejärjestöt eivät vielä noudata tiukasti tätä päätöstä, on 
asiaintila oikaistava. Kaikkiin sotajoukkoihin, jotka eivät jär- 
jestele sotilaallisia provokaatioita 8. ja  Uutta 4. armeijaa vas
taan, on suhtauduttava ystävän tavoin. Mutta myös niihin 
joukko-osastoihin, jotka ovat aikaisemmin provosoineet han
kauksia meidän kanssamme, on palautettava ystävyyssuhteet 
kun ne lopettavat tuollaiset teot. Se on yhteisrintamapolitii- 
kan toteuttamista armeijakysymyksessä.

Japanilaisia anastajia vastaan käytävän sodan tarpeiden 
tyydyttämistä varten on raha-asiain, talouden, kulttuurin ja 
opetustoimen alalla sekä kavaltajien tuhoamisessa toteutetta
va yhteisrintamapolitiikkaa kaikkien luokkien etujen järjes
telyn pohjalla ja  taisteltava yhtäällä oikeisto-opportunismia 
ja  toisaalla »vasemmisto»-opportunismia vastaan.
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Kansainvälinen tilanne on nyt muodostunut sellaiseksi, että 
imperialistinen sota ulottuu koko maailmaan ja imperialisti
sen sodan synnyttämä vaikea poliittinen ja taloudellinen pula 
aiheuttaa väistämättä vallankumouksellisia purkauksia monis
sa maissa. Elämme uutta sotien ja  vallankumousten aikakaut
ta. Neuvostoliitto, jota ei ole saatu vedetyksi mukaan im
perialistisen sodan kurimukseen, antaa tukea kaikille sorre
tuille kansoille, maailman kaikille sorretuille kansakunnille. 
Kaikki tämä vaikuttaa suotuisasti Kiinan sotaan japanilaisia 
anastajia vastaan. Mutta samaan aikaan, japanilaisen imperia
lismin valmistellessa tunkeutumista etelämerien maihin, sen 
tehostaessa hyökkäystään Kiinaan ja varmasti pyrkiessä tai
vuttamaan Kiinan horjuvia aineksia antautumiseen, on antau- 
tumisvaara suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin. Japanilai
sia anastajia vastaan käytävän sodan neljäs vuosi tulee ole
maan kaikkein vaikein vuosi. Meidän tehtävämme on liittää 
yhteen kaikki anastajia vastaan taistelevat voimat taisteluun 
myös antautujia vastaan, kaikkien vaikeuksien voittamiseen, 
yleiskansallisen sodan järkkymättömään jatkamiseen. Kommu
nistisen puolueen kaikkien jäsenten tulee lujasti yhteenliit
tyneinä ystävällismielisten puolueiden ja ystävällismielisten 
armeijoiden kanssa täyttää yksimielisesti tämä tehtävä. Olem
me varmoja siitä, että puolueemme kaikkien jäsenten, ystä
vällismielisten puolueiden, ystävällismielisten armeijoiden ja 
koko kansan yhteisin ponnistuksin onnistutaan voittamaan an- 
tautumisvaara, voittamaan vaikeudet, karkottamaan japani
laiset anastajat ja palauttamaan oma maamme itsellemme. 
Sotamme tulevaisuudennäköalat ovat hyvin valoisat.
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