
KAIKKI VOIMAT LIIKKEELLE VOITON 
SAAVUTTAMISEKSI JAPANILAISISTA ANASTAJISTA

(25. elokuuta 1937)
Mao Tse-tungin propagandisteja ja agitaattoreja varten 

kirjoittamat teesit. Ne hyväksyttiin Kiinan Kommunistisen 
puolueen Keskuskomitean Poliittisen toimikunnan laajenne
tussa neuvottelukokouksessa, joka pidettiin Lotäuanissa sen- 
sin maakunnan pohjoisosassa.

I

Lukoutsiaon luona heinäkuun 7 pnä sattuneet tapahtumat 
olivat alkua japanilaisen imperialismin laajaan hyökkäykseen 
Kiinan sisämaahan. Kiinalaisten joukkojen Lukoutäiaon luona 
tekemä vastarinta oli alkua sotaan japanilaisia anastajia vas
taan koko valtakunnan mitassa. Sen johdosta, että anastajat 
jatkavat herkeämättä hyökkäystään, että koko Kiinan kansa on 
noussut päättävään taisteluun, että kansallinen porvaristo on 
taipuvainen vastarintaan japanilaisia anastajia vastaan, että 
Kiinan Kommunistinen puolue esittää herkeämättä ja toteut
taa päättävästi japanilaisvastaisen kansallisen yhteisrintaman 
politiikkaa ja että tätä politiikkaa tukee koko maa — kaiken 
tämän johdosta ovat Kiinan hallitsevat piirit Lukoutsiaon ta
pahtumien jälkeen alkaneet siirtyä vastarinnattomuuden poli
tiikasta, jota ne olivat noudattaneet Japaniin nähden »syys
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kuun 18 päivän tapahtumista» lähtien, sodankäyntipolitiikkaan 
japanilaisia anastajia vastaan, ja Kiinan vallankumous on siir
tynyt kehityksessään »joulukuun 9 päivän liikkeellä» * alka
neesta vaiheesta, kansalaissodan lopettamisen ja japanilaisia 
anastajia vastaan sotaan valmistautumisen vaiheesta tosiasial
lisen sodankäynnin vaiheeseen. Sianin tapahtumien ja kuomin- 
tangin Toimeenpanevan Keskuskomitean kolmannen kokouksen 
ajoista kuomintangin politiikassa havaittava käänne, samoin 
kuin herra Tsiang Kai-sekin heinäkuun 17 pnä Lusanissa an
tama haastattelu Japanille tehtävästä vastarinnasta ja monet 
toimenpiteet, joihin hän on ryhtynyt kansallisen puolustuksen 
alalla — kaikki tämä ansaitsee hyväksymisen. Kaikki rinta
malla olevat joukot — maa- ja ilmavoimat sekä paikalliset 
joukkomuodostelmat — ovat ryhtyneet rohkeaan vastarin
taan osoittaen siinä Kiinan kansalle ominaista sankaruutta. 
Kiinan Kommunistinen puolue lähettää kaikesta sydämestään 
kaikille isänmaallisille armeijoille ja kaikille maanmiehille kan- 
sallis-vallankumouksellisen tervehdyksensä.

n
Mutta tämän ohella kuomintangin johto, jatkaen vielä Lu- 

koutsiaon tapahtumien jälkeenkin virheellistä politiikkaa, jota 
se oli harjoittanut »syyskuun 18 päivän tapahtumien» ajoista 
lähtien, suostuu taaskin sopuiluun ja  myönnytyksiin *, kahlehtii 
isänmaallisten armeijain aktiivisuutta, tukahduttaa kansan 
isänmaallista liikettä kotimaan pelastamisen puolesta. Ei ole 
mitään epäilystä sen suhteen, että Peipingin ja  Tientsinin val
taamisen jälkeen japanilaiset imperialistit, nojaten aseistettui
hin sotalaumoihinsa ja saaden innoitusta saksalaisen ja  italia

* Kts. huomautusta 8 kirjoitukseen »Kiinan Kommunistisen puolueen tehtävät japanilaisia anastajia vastaan käytävän sodan kaudella».
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laisen imperialismin moraalisesta tuesta, käyttäen hyväkseen 
brittiläisen imperialismin horjuntaa ja kuomintangin vie
raantumista laajoista työtätekevistä joukoista —• tulevat 
edelleenkin pitämään kiinni suuntauksestaan suuren hyökkäyk
sen kehittämiseen ja ryhtyvät toteuttamaan toisen ja kolman
nen vaiheen operatiivisia suunnitelmiaan, ryhtyvät raivoisaan 
hyökkäykseen koko pohjois-Kiinaan ja maan muille seuduille. 
Sodan palo on levinnyt jo Tsaharin maakuntaan, Sanghaihin ja 
muille paikoille. Pelastaakseen isänmaan perikadolta, lyödäk- 
seen takaisin julkeiden anastajien hyökkäyksen, suojatakseen 
pohjois-Kiinan ja rannikkoseudut, vapauttaakseen Peipin- 
gin, Tientsinin ja koillis-Kiinan, tulee koko Kiinan kansan ja 
samoin kuomintangin johdon tulla täysin tietoiseksi opetuksista, 
jotka seuraavat koillis-Kiinan, Peipingin ja Tientsinin menetyk
sestä, ottaa oppia kansallisen riippumattomuutensa menettäneen 
Abessinian surullisesta kohtalosta, tehdä itselleen selväksi 
Neuvostoliiton vierasmaalaisia vihollisia vastaan käymän voi
tokkaan taistelun historia, omaksua Madridia menestykselli
sesti puolustavan Espanjan kokemus. On liityttävä kiin
teästi yhteen ja  käytävä sotaa loppuun saakka isänmaan suo
jaamiseksi.

Tästä lähtien on tehtävänä kaikkien voimien mobilisointi 
voiton valloittamiseksi sodassa japanilaisia anastajia vastaan. 
Ratkaiseva merkitys tässä on kuomintangin politiikan täydel
lisellä ja perinpohjaisella käänteellä. Nykyinen kuomintangin 
politiikassa tapahtunut käänne japanilaisia anastajia vastaan 
käytävää sotaa koskevassa kysymyksessä ansaitsee hyväksy
mistä. Kiinan Kommunistinen puolue ja koko Kiinan kansa ovat 
odottaneet sitä monta vuotta. Tätä edistysaskelta me terveh
dimme. Mutta kuomintangin politiikassa ei joukkojen liike
kannallepanoa ja  poliittisten uudistusten toteuttamista koske
vissa kysymyksissä näy vieläkään minkäänlaista käännettä. 
Kuomintang on itse asiassa entiseen tapaan haluton antamaan
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vapautta kansanliikkeelle japanilaisia anastajia vastaan, se on 
entiseen tapaan haluton suorittamaan hallintokoneiston uudesti- 
järjestelyä uusien periaatteiden pohjalla, se ei vielä nytkään 
pyri kansan elinehtojen parantamiseen, ja suhteissaan kommu
nistiseen puolueeseen se ei ole vielä tullut vilpittömään yhteis
työhön. Jos kuomintang tulee sellaisena kriitillisenä ajankoh
tana, jolloin maata ja kansaa uhkaa perikato, noudattamaan 
entistä politiikkaansa eikä halua siitä nopeasti luopua, niin se 
aiheuttaa sodan asialle mitä suurinta vahinkoa. Eräät kuomin- 
tangilaiset sanovat: kunhan ensin voitamme sodassa, niin sitten 
ryhdymme poliittisiin uudistuksiin. He luulevat, että japanilai
sista anastajista voidaan saada voitto, jos hallitus käy yksinään 
sotaa. Se ei pidä paikkaansa. Jos hallitus käy yksinään sotaa, 
ovat sellaisessa sodassa mahdollisia vain erilliset menestykset, 
mutta voittoa japanilaisista rosvoista ei saavuteta. Lopullinen 
voitto japanilaisista rosvoista saavutetaan vain yleiskansalli- 
sessa sodassa. Jotta sellainen yleiskansallinen sota tulisi tosi
asiaksi, sitä varten on välttämätön täydellinen ja perinpohjai
nen käänne kuomintangin politiikassa, on välttämätöntä, että 
koko maa ylhäältä alas saakka yhteisin ponnistuksin toteuttaa 
loppuun saakka Japanille tehtävän vastarinnan ohjelman, ts. 
isänmaan pelastamisen ohjelman, jota kannattaa kansan kol
men periaatteen ja  kolmen poliittisen peruslinjan henki, näiden 
periaatteiden, jotka itse Sun Jat-sen esitti aikana, jolloin kuo
mintangin ja  kommunistisen puolueen välillä saatettiin ensim
mäisen kerran yhteistyö voimaan.

III
Kiinan Kommunistinen puolue, jonka toimintaa ohjaavat 

kaikkein vilpittömimmät vaikutteet, ehdottaa kuomintangille, 
koko Kiinan kansalle, kaikille ryhmille, kaikille maamme väes
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tökerroksille ja kaikille armeijoille 10 kohtaa käsittävän isän
maan pelastamisohjelman, ohjelman täydellisen voiton saavut
tamiseksi japanilaisista anastajista. Kiinan Kommunistinen 
puolue on täysin vakuuttunut siitä, että vain tämän ohjelman 
täydellinen, vilpitön ja päättävä toteuttaminen suo meille mah
dollisuuden suojata kotimaamme ja voittaa japanilaiset anasta
jat. Päinvastaisessa tapauksessa vastuu lankeaa niille, jotka 
itsepäisesti tarrautuvat vanhaan ja toimettomuudellaan turme
levat koko asian. Kun maa on orjuutettu, silloin on myöhäistä 
katua.

Esitämme tässä 10 kohtaa käsittävän isänmaan pelastamis
ohjelman :

1. Japanilainen imperialismi on muserrettava:
On katkaistava diplomaattiset suhteet Japaniin, karkotettava 

japanilaiset virkamiehet, vangittava japanilaiset vakoojat, taka
varikoitava Kiinassa oleva japanilainen omaisuus, kieltäydyt
tävä meidän velkasitoumuksistamme Japaniin nähden, julistet
tava mitättömiksi Japanin kanssa solmitut sopimukset, peruu
tettava kaikki japanilaiset toimiluvat.

On taisteltava viimeiseen veripisaraan saakka puolustettaessa 
pohjois-Kiinaa ja rannikkoalueita.

On taisteltava viimeiseen veripisaraan saakka Peipingin, 
Tientsinin ja koillis-Kiinan vapauttamiseksi.

Japanilaiset imperialistit on karkotettava Kiinasta.
On taisteltava kaikenlaista horjuntaa ja sopuilua vastaan.
2. Maan yleinen sotilaallinen liikekannallepano:
On pantava liikekannalle kaikki maamme maa-, meri- ja 

ilmavoimat, pantava käyntiin sota japanilaisia anastajia vas
taan yleisvaltakunnallisessa mitassa. On vastustettava suun
tausta passiivisiin, puhtaasti puolustusluontoisiin sotatoimiin. 
On suuntauduttava aktiivisiin, riippumattomiin, aloitteellisiin 
sotatoimiin.

On perustettava vakinainen Kansallinen puolustusneuvosto,
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joka käsittelee ja hyväksyy kansallisen puolustuksen suunnitel
mat ja viitoittaa suuntaviivat sotatoimille.

Kansa on aseistettava, on pantava käyntiin sissisota japani
laisia anastajia vastaan yhteistoiminnassa säännöllisen armei
jan sotatoimien kanssa.

Poliittinen työ armeijassa on järjestettävä uudelleen komen
tajien ja sotamiesten yhteenliittämiseksi.

Armeija ja kansa on liitettävä yhteen, on kehitettävä armei
jan aktiivisuutta.

On autettava Yhdistettyä japanilaisvastaista koillisarmeijaa, 
häirittävä vihollisen selustaa.

Kaikki japanilaisia anastajia vastaan sotaa käyvät armeijat 
on saatettava samaan asemaan huoltoon nähden.

Maassa on perustettava sotilaspiirejä, on mobilisoitava koko 
kansa osallistumaan sotaan, jotta voitaisiin vähitellen siirtyä 
palkka-armeijajärjestelmästä pakolliseen asevelvollisuuteen.

3. Kansan yleinen liikekannallepano:
Koko kansalle, kansallisia pettureita lukuun ottamatta, on 

myönnettävä sanan-, paino-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus 
taistelua varten japanilaisia anastajia vastaan, isänmaan pelas
tamiseksi, vapaus aseellisen vastaiskun antamiseen viholliselle.

On peruutettava kaikki vanhat lait ja määräykset, jotka 
kahlehtivat kansan isänmaallista liikettä, säädettävä uusia, 
vallankumouksellisia lakeja ja määräyksiä.

Kaikki poliittiset vangit — isänmaanystävät ja vallan
kumoukselliset — on päästettävä vapaiksi, peruutettava puo
lueiden toimintaa koskeva kielto.

Koko Kiinan kansan tulee lähteä liikkeelle ja aseistautua 
osallistuakseen sotaan japanilaisia anastajia vastaan. Kenellä 
on voimia, hän antakoon voimansa, kenellä on rahaa, hän anta
koon rahaa, kenellä on aseita, hän antakoon aseita, kenellä 
on tietoja, hän antakoon tietonsa.

Toteuttamalla kansallisen itsemääräämisoikeuden ja  autono
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mian periaatteita on nostatettava liikkeelle mongolilaiset, muha
mettilaiset ja muut kansalliset vähemmistöt yhteiseen taiste
luun japanilaisia anastajia vastaan.

4. Valtionhallinto on järjestettävä uudelleen:
On kutsuttava koolle Kansalliskokous, joka muodostuu todel

lisista kansan edustajista ja joka hyväksyy todella kansanval
taisen perustuslain, määrittelee japanilaisia anastajia vastaan 
isänmaan pelastamisen puolesta käytävän taistelun linjan ja 
valitsee kansallisen puolustuksen hallituksen.

Kansallisen puolustuksen hallitukseen on otettava mukaan 
vallankumouksellisia aineksia kaikista puolueista, ryhmistä ja 
kansan järjestöistä ja karkotettava siitä japanilaisystävälliset 
ainekset.

Kansallisen puolustuksen hallituksen tulee rakentua demo
kraattisen sentralismin periaatteelle: sen tulee olla kansanval
tainen ja samalla keskitetty.

Kansallisen puolustuksen hallituksen tulee toteuttaa vallan
kumouksellista taistelupolitiikkaa japanilaisia anastajia vastaan 
ja isänmaan pelastamiseksi.

On saatettava voimaan paikallinen itsehallinto, tehtävä loppu 
yleisten varojen kavaltamisesta ja  lahjusten otosta, luotava 
mädännäisyydestä vapaa valtakoneisto.

5. Japanilaisia anastajia vastaan käytävän sodan tehtäviä 
palveleva ulkopolitiikka:

Ehdoilla, jotka takaavat Kiinan suvereenisten oikeuksien säi
lymisen alueeseensa, on muodostettava hyökkäystä vastustavia 
liittoja sekä solmittava sopimuksia sotilaallisesta keskinäis- 
avusta taistelussa japanilaisia anastajia vastaan kaikkien val
tioiden kanssa, jotka vastustavat Japanin hyökkäyspolitiikkaa.

On tuettava kansainvälistä rauhanrintamaa, taisteltava 
saksalais-japanilais-italialaista hyökkäysrintamaa vastaan.

On yhdyttävä Korean ja Japanin työläis- ja talonpoikaisjouk
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kojen kanssa japanilaista imperialismia vastaan käytävää tais
telua varten.

6. Sota-ajan raha- ja talouspolitiikka:
Rahapolitiikan tulee rakentua periaatteelle: »kenellä on

rahaa, hän antaa rahaa». Kansallisten pettureiden omaisuus 
pakkoluovutetaan ja käytetään japanilaisia anastajia vastaan 
käytävän sodan menojen peittämiseen. Talouspolitiikka on 
suunnattava puolustusteollisuuden kunnostamiseen ja laajenta
miseen, maatalouden kehittämiseen, maan huoltamiseen omin 
voimin sota-aikana välttämättömillä tuotteilla, kotimaisten 
tavarain menekin kannustamiseen kaikin voimin, paikallisten 
tuotteiden laadun parantamiseen, japanilaisten tavaroiden 
myynnin täydelliseen kieltämiseen, keinottelijain taltuttamiseen 
ja taisteluun keinottelua vastaan.

7. Kansan elinehtojen parantaminen:
On parannettava työläisten, toimihenkilöiden, valistustyön- 

tekijäin ja taisteluun anastajia vastaan osallistuvien sotilas- 
henkilöiden aineellista huoltoa.

Anastajia vastaan käytävään taisteluun osallistuvien sotilas- 
henkilöiden perheille on myönnettävä etuisuuksia.

Raskaat maksut ja verot on peruutettava.
Maan vuokramaksua ja lainankorkoa on alennettava.
Työttömille on annettava aineellista apua.
Elintarvikehuolto on saatettava järjestykseen.
8. Japanilaisia anastajia vastaan käytävää taistelua palve

leva kansansivistys.
Vanha opetusjärjestelmä ja vanhat opetusohjelmat on peruu

tettava ja  saatettava voimaan uusi järjestelmä ja  uudet ohjel
mat, jotka asettavat päämääräkseen kasvatuksen anastajia 
vastaan ja  isänmaan pelastamisen puolesta käytävän taistelun 
hengessä.

9. Selustan lujittaminen puhdistamalla maa kansallisista
18 — Mao Tse-tungin teoksia I 273



pettureista, isänmaan kavaltajista ja japanilaisystävällisistä 
aineksista.

10. Koko kansakunnan yhteenliittäminen japanilaisia anas
tajia vastaan käytävän taistelun nimessä:

Kuomintangin ja kommunistisen puolueen yhteistoiminnan 
pohjalla on luotava japanilaisvastainen kansallinen yhteisrin
tama, joka yhdistää kaikki puolueet ja ryhmät, kaikki maamme 
väestökerrokset ja kaikki armeijat, ja  astuu sodan johtoon. 
On vilpittömästi liityttävä yhteen ja yhteisin ponnistuksin 
pelastettava isänmaa.

IV
On luovuttava suuntautumisesta sodankäyntiin japanilaisia 

anastajia vastaan vain hallituksen voimin ja  suuntauduttava 
yleiseen kansalliseen sotaan. Hallituksen tulee liittyä yhteen 
kansan kanssa, herättää täydellisesti eloon Sun Jat-senin val
lankumouksellinen henki, toteuttaa edellä esitetty ohjelma ja 
taistella täydellisen voiton saavuttamiseksi sodassa. Kiinan 
Kommunistinen puolue ja sen johtamat kansanjoukot ja  ase
voimat ovat lujasti päättäneet astua mainitun ohjelman pohjalla 
japanilaisia anastajia vastaan käytävän taistelun etulinjoille ja 
antaa verensä viimeistä pisaraa myöten isänmaata puolustaes
saan. Toteuttaessaan johdonmukaisesti viitoittamaansa suun
tausta Kiinan Kommunistinen puolue on valmis astumaan rin
tamalinjalle yhdessä kuomintangin ja  maan muiden puolueiden 
ja ryhmien kanssa, luomaan käsi kädessä ja yhteenliittyneinä 
kulkien vankkaa kansallisen yhteisrintaman Suurta muuria voi
ton saavuttamiseksi vihatuista japanilaisista rosvoista, riippu
mattoman, vapaan ja  onnellisen uuden Kiinan puolesta käytä
vän taistelun nimessä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi on 
päättävästi taisteltava kansallisten pettureiden antautumis- ja 
sopuiluteorioita vastaan ja samalla tappion saarnaajia vastaan,
274



jotka väittävät voiton saavuttamisen japanilaisista anastajista 
olevan mahdotonta. Kiinan Kommunistinen puolue on varma 
siitä, että toteuttamalla edellä esitetyn ohjelman kaikki kym
menen kohtaa voidaan saada voitto japanilaisista rosvoista. 
Kun 450 miljoonaa kansalaistamme ponnistaa yksimielisesti 
voimansa, silloin lopullinen voitto on Kiinan kansan!

Alas japanilainen imperialismi!
Eläköön kansallis-vallankumouksellinen sota!
Eläköön riippumaton, vapaa ja onnellinen uusi Kiina!

Huomautuksia
■ Katso alkuviitettä kirjoitukseen »Japanin hyökkäystä vastaan käytävän taistelun poliittinen linja, käytännölliset toimenpiteet ja näköalat».
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