
TILANNE TOISEN KOMMUNISMINVASTAISEN 
KAMPPAILUN MURSKAAMISEN JÄLKEEN

(18. maaliskuuta 1941)

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

1. Huippukohtana toisessa kommunisminvastaisessa kamp
pailussa, joka aloitettiin Ho Jing-Tsinin ja  Pai Täung-hsin säh
keellä viime vuoden lokakuun 19 päivältä, olivat Anhuein maa
kunnan eteläosassa sattuneet tapahtumat ja  Tsiang Kai-sekin 
päiväkäsky tammikuun 17 päivältä1; Tsiang Kai-sekin kommu
nisminvastainen puhe maaliskuun 6 päivältä ja Kansallisen 
poliittisen neuvoston kommunisminvastainen päätöslauselma2 
sensijaan olivat jo taantumusvoimien jälkijoukkotaistelua täs
sä kamppailussa. Nyt on mahdollista, että tilanne jonkin ver
ran väliaikaisesti helpottuu. Ratkaisevan yhteentörmäyksen 
lähestyessä maailman kahden suuren imperialistisen ryhmit
tymän välillä ei englantilais-amerikkalaista suuntausta nou
dattava Kiinan suurporvaristo, joka suhtautuu edelleenkin vi
hamielisesti japanilaisiin rosvoihin, voi olla pyrkimättä kuo- 
mintangin ja kommunistisen puolueen välisissä suhteissa ny
kyisin vallitsevan jännityksen väliaikaiseen ja vähäiseen ke
ventämiseen. Samaan aikaan kuomintangin omassa keskuu
dessa vallitseva tilanne (ristiriidat keskuksen ja maaseudun
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välillä, »Si-si»-koplan ja »Poliittisten tieteiden» koplan välil
lä, »Si-si»-koplan ja Fusingse»-koplan välillä, kovakalloisten 
koplan ja väliryhmien välillä, ristiriidat »Si-sin» ja »Fusing- 
sen» omassa keskuudessa), tilanne kotimaassa (laajojen kan
sanjoukkojen tyytymättömyys kuomintangin mielivaltaan ja 
näiden joukkojen myötätunto kommunistista puoluetta koh
taan) ja meidän puolueemme politiikka (se jatkaa vastalause- 
kamppailuaan) — kaikki tämä yhdessä tekee kuomintangille 
mahdottomaksi pitää suhteissaan kommunistiseen puolueeseen 
yllä samanlaista kireyttä, joka on vallinnut viimeisten viiden 
kuukauden kuluessa. Tästä syystä on tämän jännityksen väli
aikainen vähäinen heikentäminen Tsiang Kai-sekille tällä het
kellä välttämätön.

2. Taistelu on osoittanut kuomintangin arvovallan las
keneen ja kommunistisen puolueen arvovallan nousseen ja 
siitä on tullut käännekohta jonkinlaisen muutoksen suuntaan 
kommunistisen puolueen ja kuomintangin välisessä voimasuh
teessa. Tämä seikka on pakottanut Tsiang Kai-sekin uudelleen 
harkitsemaan asemaansa ja menettelylinjaansa. Kansallisen 
puolustuksen voimaperäinen korostaminen, sellaiset lausunnot, 
että puoluerajoittuneisuus on nyt luovutettava arkistoon, ovat 
hänen puoleltaan yritys esiintyä kotimaassa vallitsevien risti
riitojen yläpuolella seisovan »kansakunnan johtajan» osassa 
ja antaa ulospäin sellainen kuva, että hän ei muka kallistu 
yhden luokan eikä yhden puolueen puolelle — voidakseen to
dellisuudessa säilyttää suurten tilanherrojen, suurporvariston 
ja kuomintangin vallan. Mutta jos asiassa rajoitutaan vain 
petostarkoituksessa suoritettavaan muodon muutokseen poli
tiikan pysyessä muuttumattomana, niin tämä Tsiang Kai-sekin 
yritys ajautuu varmasti karille.

3. Myönnytyspolitiikka, jota puolueemme noudatti tämän 
kommunisminvastaisen kamppailun alussa, jolloin puolueemme 
antoi hyvin paljon perään yhteisen asian edun vuoksi (sähke
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viime vuoden marraskuun 9 päivältä), sai osakseen laajojen 
kansanjoukkojen myötätunnon; koko kansa hyväksyi myös 
meidän siirtymisemme tarmokkaaseen vastahyökkäykseen An- 
huein maakunnan eteläosassa sattuneiden tapahtumien jäl
keen (ensimmäiset ja  toiset kaksitoista vaatimusta3, kieltäy
tyminen osallistumasta Kansallisen poliittisen neuvoston ko
koukseen ja kaikkialla maassa kehitetty vastalausekamppai- 
lu). Tämä oikeudenmukaisuuden, harkinnan ja kärsivällisyy
den periaatteille rakentuva politiikkamme on ollut aivan vält
tämätön kommunisminvastaisen kamppailun musertamiseksi ja 
se on jo tuottanut tuloksia. Siihen saakka, kunnes ne perus
kysymykset, jotka muodostavat kommunistisen puolueen ja 
kuomintangin välisten kiistojen aiheen, tulevat järkevällä ta
valla ratkaistuiksi, meidän täytyy entiseen tapaan jatkaa 
jyrkkää vastalausekamppailua kuomintangissa esiintyvän ja- 
panilaisystävällisen ja  kommunisminvastaisen koplan Anhuein 
maakunnan eteläosassa provosoimia tapahtumia vastaan ja 
kaikenlaista meitä vastaan harjoitettavaa poliittista ja soti
laallista painostusta vastaan, meidän täytyy laajentaa ensim
mäisten kahdentoista vaatimuksen propagandaa heikentämät
tä vähääkään ponnistuksiamme.

4. Kuomintang ei omilla valta-alueillaan tule missään ta
pauksessa heikentämään vainopolitiikkaansa meidän puoluet
tamme ja edistyksellisiä ryhmiä vastaan eikä myöskään kom
munisminvastaista propagandaa, ja tästä syystä puolueemme 
on kohotettava valppauttaan. Kuomintang tulee todennäköi
sesti vielä jatkamaan hyökkäilyjään meidän joukko-osasto- 
jemme kimppuun Huaiho-joen pohjoispuolella, Anhuein maa
kunnan itäosassa ja  Hupen maakunnan keskiosassa, ja mei
dän armeijamme tulee päättävästi torjumaan nämä hyökkäi
lyt. Kaikkien tukialueiden tulee sitkeästi toteuttaa puolueen 
Keskuskomitean ohjetta viime vuoden joulukuun 25 päivältä, 
voimistaa puolueen keskuudessa selvitystyötä taktiikan kysy
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myksistä ja voittaa valevasemmistolaiset katsomukset, voi
dakseen pitkän ajan kuluessa pitää lujasti hallussaan kaikki 
japanilaisille anastajille tehtävän vastarinnan tukialueet. Ko
ko maassa ja  kaikilla tukialueilla on esiinnyttävä niiden ih
misten virheellistä tilannearvioinpa vastaan, jotka ovat sitä 
mieltä, että kuomintangin ja kommunistisen puolueen välillä 
on jo tapahtunut lopullinen välien rikkoutuminen tai että sen 
täytyy tapahtua lähitulevaisuudessa, sekä tästä virheellisestä 
arviosta johtuvia monia vääriä katsomuksia vastaan.

Huomautuksia

1 Tarkoitetaan kansallisen hallituksen Sotilaskomitean nimessä 
annettua Täiang Kai-äekin vastavallankumouksellista päiväkäskyä 
tammikuun 17 päivältä 1941 Uuden 4. armeijan hajallelaskemisesta.

2 Maaliskuun 6 pnä 1941 Täiang Kai-äek piti Kansallisen poliitti
sen neuvoston istunnossa kommunisminvastaisen puheen, jossa hän 
sanoi, että japanilaisvastaisen demokraattisen vallan olemassaolo 
vihollisen selustassa ei ole sallittua ja että Kiinan Kommunistisen 
puolueen johtamien asevoimien pitää hänen »käskynsä ja suunnitel
mansa» mukaisesti »keskittyä hänen osoittamilleen alueille», sekä 
puhui laajalti siitä, että maassa pitää olla »yhtenäinen sotilasjoh
to» ja »yhtenäinen hallitusvalta». Samana päivänä hyväksyttiin 
kuomintangin taantumuskoplan käsissä olevan Kansallisen poliitti
sen neuvoston istunnossa päätöslauselma, jossa puolusteltiin kom
munistista puoluetta ja kansaa vastaan tähdättyjä Täiang Kai- 
äekin rikollisia toimenpiteitä ja joka sisälsi hillittömiä hyökkäilyjä 
Kansallisen poliittisen neuvoston kommunistijäseniä vastaan, jotka 
olivat kieltäytyneet osallistumasta neuvoston istuntoihin vastalau
seeksi Anhuein maakunnan eteläosassa sattuneiden tapahtumien 
johdosta.

3 Kansallisen poliittisen neuvoston kommunistijäsenet esittivät 
neuvostolle ensimmäiset kaksitoista vaatimusta helmikuun 15 pnä 
1941; ne olivat sisällöltään samanlaisia niiden'vaatimusten kanssa, 
jotka on esitetty »Päiväkäskyssä ja lausunnossa Anhuein maakun
nan eteläosassa sattuneiden tapahtumien johdosta». Toiset kaksi
toista vaatimusta esitettiin Täiang Kai-äekille maaliskuun 2 pnä 
1941 ennakkoehtoina Kansallisen poliittisen neuvoston kommunisti- 
jäsenten osallistumiselle neuvoston istuntoihin. Nämä vaatimukset 
olivat seuraavat:

1. Koko maassa on viipymättä lopetettava hyökkäilyt kommunis
tisen puolueen asevoimia vastaan.

2. Koko maassa on viipymättä lopetettava poliittiset vainotoi-
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menpiteet, tunnustettava Kiinan Kommunistisen puolueen ja kaik
kien muiden demokraattisten puolueiden ja ryhmien laillinen ase
ma, vapautettava Sianissa, Täungkingissa, Kueijangissa ja kaik
kialla muualla pidätetyt henkilöt.

3. Kaikkialla on poistettava sinetit viranomaisten sulkemista kir
jakaupoista, peruutettava määräys japanilaisvastaisten painotuot
teiden takavarikoinnista.

4. On viipymättä lopetettava kaikenlaiset vainotoimenpiteet 
»Hsinhuaäipao»-lehteä vastaan.

5. Sensin — Kansun — Ningsian Raja-alueen asema on laillistet
tava.

6. On tunnustettava vihollisen selustassa oleva japanilaisvastai
nen demokraattinen valta.

7. Joukko-osastojen nykyään puolustamat alueet keski-, pohjois- 
ja luoteis-Kiinassa on vahvistettava niiden toiminta-alueiksi.

8. Kiinan Kommunistisen puolueen johtamissa sotajoukoissa on 
18. armeijaryhmän lisäksi muodostettava vielä yksi armeijaryhmä. 
Näihin molempiin armeijaryhmiin tulee yhteensä kuulua kuusi ar
meijakuntaa.

9. On laskettava vapaaksi koko johtohenkilöstömme, joka kaa
pattiin vangiksi Anhuein maakunnan eteläosassa; on myönnettävä 
varoja näiden tapahtumien aikana surmansa saaneiden henkilöiden 
perheiden avustamiseksi.

10. On vapautettava kaikki Anhuein maakunnan eteläosassa van
giksi otetut sotilashenkilöt; heiltä otetut aseet on annettava takai
sin.

11. On muodostettava kaikkien puolueiden ja ryhmien yhteinen 
komitea, johon jokainen puolue ja ryhmä lähettää yhden edustajan; 
komitean puheenjohtajaksi on nimitettävä kuomintangin edustaja 
ja varapuheenjohtajaksi kommunistisen puolueen edustaja.

12. Kansallisen poliittisen neuvoston puhemiehistöön on otettava 
Kiinan Kommunistisen puolueen edustaja.
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