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W 1965 roku, kiedy wojny o wyzwolenie toczyły się na całym świecie, Lin Biao 
pisał o wielkim konflikcie pomiędzy globalnym miastem a globalną wioską, 
między bogatymi krajami a biednymi krajami, między Pierwszym Światem a 
Trzecim Światem. Ten podział w dalszym ciągu jest główną sprzecznością świata. 
Lin Biao postrzegał rewolucję światową jako następujący po sobie ciąg wojen 
ludowych. Tak jak wojna ludowa toczona przez Mao w Chinach rozwijała się na 
wsi, otaczając i w koocu zdobywając chioskie miasta, podobnie będzie z globalną 
wojną ludową, która rozwinie się w globalnej wiosce by otoczyd i zdobyd 
globalne miasto. Ten podstawowy pogląd jest tak samo poprawny dzisiaj jak był 
w 1965 roku. Jednakże świat doświadczył wielkich zmian podczas ostatnich 50 
lat. Nasza ekonomia polityczna, nasze koncepcje niedorozwoju, klas, agentów 
rewolucji i praktyki muszą byd zaktualizowane, by poradzid sobie z tymi 
zmianami. Poniżej jest kilka podstawowych spraw, które muszą byd zrozumiane 
przez rewolucjonistów: 

1. Niedorozwój przyjął nowe formy. Imperializm stworzył nierówny świat. 
Rozwój był, i jest, zróżnicowany w zależności od paostwa. W przeszłości te 
paostwa, które były uznawane za rozwinięte, były zindustrializowane i miały 
zróżnicowane ekonomie. Niektóre z rozwiniętych paostw były imperialistyczne, 
inne socjalistyczne. Paostwa socjalistyczne zbudowały swój dobrobyt dzięki 
własnej pracy i zasobom. W odróżnieniu od nich paostwa imperialistyczne 
oparły się na plecach własnych kolonii i neokolonii. Zbudowały własne ekonomie 
kosztem innych. Na przykład gospodarki rewolucji przemysłowej w Zachodniej 
Europie i Ameryce Północnej były możliwe dzięki wartości wytworzonej przez 
niewolnictwo i wartości skradzionej z kolonii. Tania praca i surowce, zrabowana 
dzięki ludobójstwu ziemia oraz powstanie nowych rynków kolonialnych 
umożliwiło modernizację Zachodu. Ten proces ma miejsce w różnych formach 
także dzisiaj.  Jednak dzisiejszy niedorozwój w niektórych aspektach różni się z 
niedorozwojem przeszłości. Dawniej niedorozwój łączył się zarówno z brakiem 
industrializacji jak i z mało zróżnicowaną produkcją. Niedorozwój w XX wieku 
oznaczał biedna gospodarkę, ukierunkowaną na produkcję jednego, lub dwóch 
rodzajów zbóż, minerałów, lub innych surowców. Te produkty były następnie 
przetwarzane lub włączane w dalszą produkcję w imperialistycznych krajach 
rozwiniętych. Innymi słowy, w przeszłości, industrializacja i dywersyfikacja były 
związana z rozwojem, a ich brak z niedorozwojem. Pomimo, że ten schemat 
nadal jest prawidłowy w niektórych miejscach, w innych wytworzyły się inne 
schematy. Dzisiaj bogate, imperialistyczne paostwa nie są już dłużej tak 
zindustrializowane jak w przeszłości. Dzisiaj w wielu częściach Pierwszego Świata 
coraz mniej ludzi pracuje w fabrykach. Za to coraz więcej związanych jest z 
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dystrybucją, handlem, z zarządzaniem i sektorem publicznym. W wielu częściach 
Pierwszego Świata populacje konsumują coraz więcej, ale produkują coraz 
mniej. Oznacza to powstanie gospodarki centrów handlowych w Pierwszym 
Świecie. W tym samym czasie fabryki przenoszone są do Trzeciego Świata. Wiele 
z trzecioświatowych gospodarek został zindustrializowanych oraz zróżnicowało 
własną produkcję, jednak głównym beneficjentem nadal pozostają 
imperialistyczne populacje Pierwszego Świata. Innymi słowy, pomimo, że 
paostwa Trzeciego Świata produkują, wartośd jest skierowana głównie w 
kierunku Pierwszego Świata. Wartośd dodatkowa nie jest użytkowana w Trzecim 
Świecie w sposób korzystny dla jego gospodarki, populacji, w sposób który 
wspierałby samostanowienie lub wytwarzał prawdziwie narodowy kapitał. 
Korzystają z niej za to imperialiści i imperialistyczne populacje. Dlatego zdrowy 
rozwój nie jest po prostu industrializacją i zróżnicowaniem produkcji, a 
niedorozwój nie jest brakiem tych cech. Dzisiaj zarówno Pierwszy Świat jak i 
Trzeci Świat są ofiarami źle ukierunkowanego rozwoju. Pierwszy Świat 
produkujący mniej i konsumujący więcej zwiększa swoje pasożytnictwo na 
Trzecim Świecie. 

2. Nowa Demokracja przybierze nowe formy. W przeszłości imperializm podzielił 
świat, a przynajmniej jego większą częśd, na tradycyjnie rozwinięte i tradycyjnie 
nierozwinięte paostwa. Tradycyjnie nierozwinięte kraje były opisane w rozmaity 
sposób; jako „półfeudalne”, „kompradorskiego kapitalizmu”, „biurokratycznego 
kapitalizmu” itp. Te opisy wskazywały rozmaite aspekty nieprawidłowego 
rozwoju Trzeciego Świata. Jedną z jego konsekwencji był proces rewolucji w 
Trzecim Świecie, który mógł byd opisany jako dwuetapowy. Pierwszym etapem 
jest faza Nowej Demokracji. Rewolucja nowodemokratyczna jednoczy większośd 
chłopów, robotników, drobnej burżuazji i nawet niektóre warstwy 
patriotycznych kapitalistów z Trzeciego Świata przeciwko imperializmowi, a za 
cel stawia sobie reformę rolną, rozwój narodowy i podstawowe reformy 
demokratyczne. Rewolucja nowodemokratyczna buduje fundamenty pod drugi 
etap, którym jest socjalizm, w którym proletariat reorganizuje społeczeostwo, 
by służyło jego własnym interesom. Socjalizm buduje fundamenty komunizmu, 
kooca wszelkiego ucisku. Zmieniająca się dzisiaj natura niedorozwoju Trzeciego 
Świata niechybnie wpłynie na proces rewolucyjny. Nowa Demokracja w 
przyszłości niekoniecznie będzie koncentrowała się na sprawach rolniczych z 
hasłem „ziemia dla tych, którzy na niej pracują”. Może nie byd w ogóle oparta na 
kwestii rolnej. Może w ogóle nie byd oparta na wsi. Mieszkające w slumsach 
klasy i ich troska o schronienie, ich chęd posiadania własnego małego handlu i 
biznesu, ogólnego przetrwania, może stanowid coraz większą częśd wczesnych 
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procesów rewolucyjnych i Nowej Demokracji. Albo, zjawiska te mogą położyd 
fundamenty pod zupełnie nowy rodzaj rewolucji socjalistycznej w Trzecim 
Świecie; stworzyd Nowy Socjalizm. 

3. Agent rewolucyjny przybiera coraz nowsze formy. Światowa gospodarka 
stworzyła ogromną armię rezerwową żyjących w ubóstwie ludzi w Trzecim 
Świecie, którzy nie wnoszą nic do całkowitego produktu społecznego, starając 
się przetrwad na jego krawędziach. Wielu z tych ludzi ledwie egzystuje w 
megaslumsach Trzeciego Świata. Wielu z nich żyje w obozach dla uchodźców, 
lub żyje dzięki darom organizacji pozarządowych. W tym samym czasie w 
niektórych częściach Trzeciego Świata, zjednoczona w związkach zawodowych 
przemysłowa klasa robotnicza stała się relatywnie uprzywilejowaną warstwą 
populacji z coraz mniejszym interesem natychmiastowej zmiany sytuacji 
społecznej. Ta klasa robotnicza jest czasami bardziej uprzywilejowana niż liczni 
handlarze uliczni i drobni sprzedawcy mieszkający w slumsach Trzeciego Świata. 
Koncepcja proletariatu nie musi byd związana wyłącznie z rolą w procesie 
produkcji, można ją powiązad z ogólną pozycją społeczną i ubóstwem. W 
niektórych miejscach świata ci, którzy pasują do słynnego opisu Marksa, czyli 
„nie mający do stracenia nic, prócz swych kajdan” nie zawsze są tymi, którzy 
sprzedają własną pracę kapitalistom. Dlatego jesteśmy świadkami powstania 
nowego proletariatu. 

4. Tak jak zmieniła się struktura klasowa w Trzecim Świecie, struktura klasowa 
Pierwszego Świata również uległa zmianie.  W Pierwszym Świecie rewolucyjna 
klasa zeszła ze sceny. W latach 60 można było jeszcze szukad rewolucyjnej bazy 
społecznej wewnątrz gett i wśród okupowanych narodów w Pierwszym Świecie. 
Dzisiaj taka baza nie istnieje. Nie ma żadnej znaczącej pierwszoświatowej klasy 
rewolucyjnej. Oznacza to, że musimy jej szukad poza Pierwszym Świecie. 
Oznacza to, że Globalna Wojna Ludowa jest głównym środkiem ustanowienia 
Nowej Władzy proletariatu w Pierwszym Świecie. 

5. Wraz ze wzrostem globalnych slumsów i nowego proletariatu zmieni się 
kształt przyszłych wojen ludowych. W niektórych częściach Trzeciego Świata 
wojna ludowa będzie podążała tradycyjnym schematem maoistowskim. Będzie 
ruchem w większości chłopskim podążającym linią komunistyczną, który stworzy 
rejony bazowe i czerwone obszary, nowe społeczeostwo w miniaturze, w tych 
miejscach w których paostwo jest najsłabsze. Będzie związany z żądaniami 
Nowej Demokracji, zwłaszcza z żądaniem ziemi. Przyjmie formę przewlekłej 
ofensywy ze wsi do miast. Jednak zmieniający się świat sprawił, że ten schemat 
nie będzie możliwy do zastosowania w każdym miejscu. Niektóre warunki 
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geograficzne znacznie utrudniają zastosowanie tradycyjnego modelu 
maoistycznego. Co więcej, panowanie sił imperialistycznych w powietrzu 
utrudni zakładanie tradycyjnych rejonów bazowych i czerwonych obszarów. 
Jednak najważniejszy jest fakt, że wzrost populacji miejskiej sprawi, że miejskie 
slumsy będą odgrywad coraz ważniejszą rolę w wojnie ludowej. 

6. Ma miejsce pogarszający się kryzys ekologiczny. System kapitalistyczny bazuje 
na nieskooczonej ekspansji ponad swoje możliwości. Zapomina, że ziemskie 
surowce są skooczone. Dlatego kapitalizm jest niekompatybilny z kwestią 
przetrwania ekosystemu naszej planety. Pierwszoświatowa konsumpcja jest 
poza wszelkim proporcjami; prowadzi nas do ekologicznej katastrofy. 
Środowisko zmienia się gwałtownie z powodu działalności człowieka. 
Rewolucjoniści w przyszłości będą musieli przyjąd strategie, które biorą pod 
uwagę ten fakt. Muszą oni zbadad nie tylko siły produkcji i relacje społeczne ale 
także same warunki produkcji. Rewolucjoniści powinni wziąd pod uwagę naturę. 
Rozwój socjalistyczny nie może traktowad natury jako niekooczącego się źródła 
konsumpcji. Nowa Władza przyszłości musi odpowiadad potrzebom 
ekologicznym. Stawką jest przetrwanie życia na Ziemi. 

7. Nowa technologia i większa mobilnośd otwiera nowe drogi do rewolucji. 
Polepszona komunikacja i mobilnośd oznaczają większą dynamikę w ważnych 
sprawach. Subiektywne i obiektywne warunki mogą zmienid się z dnia na dzieo z 
niezwykłą gwałtownością. Sytuacja nagle może nabrad niezwykłego tempa. 
Wydarzenia w jednym miejscu świata mogą szybko wpłynąd na wydarzenia i 
warunki na całym świecie. Rewolucja staje się bardziej globalna w wielu 
sprawach. Nowe technologie będą miały olbrzymi wpływ na to, w jaki sposób 
będą toczone rewolucje. Nowe technologie otworzą nowe możliwości podczas 
budownictwa socjalistycznego. 

Komunizm Przewodniego Światła rozwinął naukę w niemal każdy możliwy 
sposób. To jeden z powodów dla których Komunizm Przewodniego Światła jest 
całkowicie nowym etapem rewolucyjnej nauki, jak na dzieo dzisiejszy także 
szczytem jej rozwoju. Ekonomia polityczna jest kluczem do rewolucji. Jednak nie 
należy przerywad postępu w dziedzinie teorii. By sprostad naszym sukcesom w 
teorii, musimy dostosowad do niej nasze formy organizacyjne, by były zdolne 
zmierzyd się z wyzwaniami dnia dzisiejszego. Musimy prowadzid ofensywę w 
sposób jeszcze nowszy i odważniejszy. Nie możemy obawiad się roli wiodącej nie 
tylko w dziedzinach ideologicznych, ale także w działalności. Mamy plan, mamy 
organizację, mamy przywództwo. Podążaj za Komunizmem Przewodniego 
Światła. Bądź Przewodnim Światłem. 


