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1. Obecna sytuacja polityczna przedstawia się w sposób następujący: 

 

a) Prowadzona przez Chiny wojna z najeźdźcami zadała imperializmowi 
japooskiemu poważny cios i Japonia nie jest już w stanie Przedsięwziąd 
nowej zakrojonej na szeroką skalę ofensywy wojennej. Tak więc w wojnie 
nastąpił już etap równowagi strategicznej. Jednak wróg nadal uparcie 
trzyma się swej podstawowej linii politycznej zmierzającej do całkowitego 
ujarzmienia Chin i realizuje Ją za pomocą podważania jednolitego frontu 
antyjapooskiego, energiczniejszego organizowania „ekspedycji karnych” na 
swoich tyłach oraz wzmożenia agresji ekonomicznej,  

b) W rezultacie wojny w Europie pozycje Anglii i Francji na Wschodzie 
osłabły, Stany Zjednoczone zaś trzymają się nadal polityki wyczekiwania, 
„obserwując z góry walkę tygrysów”. Dlatego możliwośd zwołania „daleko-
Wschodniej konferencji monachijskiej” jest na razie wykluczona.  

c) Polityka zagraniczna Związku Radzieckiego odniosła nowe zwycięstwa. 
Związek Radziecki w dalszym ciągu prowadzi politykę udzielania Chinom 
aktywnej pomocy w ich wojnie z najeźdźcami japooskimi.  

d) Projapooskie ugrupowanie wielkiej burżuazji chioskiej już dawno 
ostatecznie skapitulowało przed Japonią i przygotowuje się do utworzenia 
rządu marionetkowego. Co się zaś tyczy ^grupowania wielkiej burżuazji o 
orientacji europejsko-amerykaoskiej, to zdolne jest ono jeszcze do 
dalszego prowadzenia walki najeźdźcami japooskimi, jednakże jego 
ugodowe tendencje stanowią nadal poważne niebezpieczeostwo. 
Prowadzi ono podwójną politykę: z jednej strony skłonne jest jeszcze wraz 
z różnymi siłami istniejącymi poza obrębem Kuomintangu walczyd z 
najeźdźcami, z drugiej zaś strony wszelkimi sposobami podważa te siły i 
szczególnie ostro występuje przeciw partii komunistycznej i elementom 
postępowym. Jest to klika twardogłowych w jednolitym froncie 
antyjapooskim.  

e) Siły pośrednie obejmują średnią burżuazję, postępowych szenszy oraz 
ugrupowania rozporządzające realnymi siłami w terenie. Ponieważ siły 
pośrednie pozostają w sprzeczności zarówno z głównymi siłami panującymi 
— wielkimi obszarnikami i wielką burżuazją—jak i z robotnikami i 
chłopami, zazwyczaj zajmują one pośrednią pozycję między siłami 
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postępowymi a twardogłowymi. Stanowią one ugrupowanie pośrednie. 
Jest to centrum w jednolitym froncie antyjapooskim.  

f) Kierowane przez partię komunistyczną postępowe siły proletariatu, 
chłopstwa i drobnej burżuazji miejskiej znacznie wzrosły w ostatnim 
okresie i w zasadzie już utworzyły bazy, w których istnieje antyjapooska 
władza demokratyczna. Wpływ tych sił na robotników, chłopów i drobną 
burżuazję miejską całego kraju jest bardzo duży. Wywierają one również 
pewien wpływ i na siły pośrednie; na teatrze działao wojennych wojska 
najeźdźców japooskich, z którymi walczą komuniści, już prawie dorównują 
liczebnie tym wojskom japooskim, z którymi mają do czynienia wojska 
kuomintangowskie. Kierowane przez partię komunistyczną siły stanowią 
postępowe skrzydło jednolitego frontu antyjapooskiego. 

Tak przedstawia się obecna sytuacja polityczna w Chinach. W tych warunkach 
wciąż jeszcze istnieje możliwośd osiągnięcia zwrotu ku lepszemu i zapobieżenia 
zwrotowi ku gorszemu, toteż uchwała Komitetu Centralnego partii z 1 lutego 
była całkowicie słuszna. 

 

2. Zasadniczym warunkiem zwycięstwa w wojnie z najeźdźcami japooskimi jest 
rozszerzenie i wzmocnienie jednolitego frontu antyjapooskiego; dla osiągnięcia 
tego celu trzeba stosowad taktykę rozwijania sił postępowych, pozyskiwania sił 
pośrednich i walki z twardogłowymi. Te trzy zadania są nierozłączne, przy czym 
środkiem zespolenia wszystkich sił występujących przeciw najeźdźcom 
japooskim jest walka. W okresie jednolitego frontu anty-japooskiego walka jest 
środkiem zespolenia, a zespolenie — celem walki. Jeżeli będziemy dążyd do 
zespolenia poprzez walkę — zespolenie będzie istniało; jeżeli będziemy dążyd do 
zespolenia za cenę ustępstw — zespolenie przepadnie. Towarzysze w naszej 
partii już Zaczęli stopniowo rozumied tę prawdę. Jednak wielu jeszcze jej nie 
zrozumiało. Wśród tych ostatnich jedni uważają, że walka może rozbid jednolity 
front, drudzy — że do takiego środka, jak walka, można uciekad się bez żadnych 
ograniczeo; trzeci stosują nieprawidłową taktykę wobec sił pośrednich, jeszcze 
inni mają nieprawidłowe wyobrażenie o twardogłowych. Wszystkie te błędy 
trzeba naprawid. 

 

3. Rozwijad siły postępowe — to znaczy rozwijad siły proletariatu, chłopstwa i 
drobnej burżuazji miejskiej, to znaczy śmiało powiększad 8 Armię i Nową 4 
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Armię, to znaczy tworzyd liczne demokratyczne bazy oporu wobec najeźdźców 
japooskich, to znaczy obejmowad siecią organizacji partii komunistycznej cały 
kraj, to znaczy rozwijad w całym kraju masowy ruch robotników, chłopów, 
młodzieży, kobiet, dzieci itd., to znaczy pozyskiwad całą inteligencję kraju, to 
znaczy rozszerzad ramy ruchu na rzecz ustanowienia rządów konstytucyjnych, 
wciągając do niego szerokie masy ludowe. Jedynie rozwijając krok za krokiem 
siły postępowe można w obecnej sytuacji Zapobiec zwrotowi ku gorszemu, 
przeszkodzid kapitulacji oraz rozłamowi i założyd niewzruszone podwaliny 
zwycięstwa nad najeźdźcami japooskimi. Jednak rozwój sił postępowych 
wymaga długotrwałej i poważnej walki: trzeba zaciekle walczyd nie tylko Przeciw 
imperialistom japooskim i zdrajcom narodu, lecz również Przeciw 
twardogłowym. Wobec tego, że twardogłowi sprzeciwiają rozwijaniu sił 
postępowych, siły zaś pośrednie wahają się — bez zdecydowanej walki przeciw 
twardogłowym i bez realnych sukcesów w tej walce nie można przeciwstawid się 
naporowi twardogłowych, nie można przezwyciężyd wahao sił pośrednich, a w 
takim razie i siły postępowe nie będą miały możności rozwoju. 

 

4. Pozyskad siły pośrednie — to znaczy pozyskad średnią burżuazję, 
postępowych szenszy i ugrupowania rozporządzające realnymi siłami w terenie. 
Te trzy kategorie różnią się między sobą, lecz w obecnej sytuacji zaliczamy je 
wszystkie do sił pośrednich. Przez średnią burżuazję rozumiemy burżuazję 
narodową nie należącą do kategorii kompradorów, to jest do kategorii wielkiej 
burżuazji. Aczkolwiek istnieją między nią a robotnikami sprzeczności klasowe i 
aczkolwiek odnosi się ona negatywnie do samodzielności klasy robotniczej, to 
jednak na terenach okupowanych sama jest uciskana przez imperialistów 
japooskich, a w rejonach znajdujących się pod władzą Kuomintangu jest 
gnębiona przez wielkich obszarników i wielką burżuazję. Dlatego na razie jeszcze 
chce walczyd z najeźdźcami japooskimi i chce zdobyd dla siebie władzę 
polityczną. Jeżeli chodzi o zagadnienie wojny z najeźdźcami japooskimi, średnia 
burżuazja wypowiada się za zespoleniem w imię wojny, jeżeli zaś chodzi o 
zagadnienie władzy—popiera ruch na rzecz ustanowienia rządów 
konstytucyjnych i dla osiągnięcia swych celów stara się przy tym wyzyskad 
sprzeczności między siłami postępowymi a twardogłowymi. Tę warstwę musimy 
sobie pozyskad. 

Postępowi szenszy stanowią lewe skrzydło klasy obszarników, a więc są 
zburżuazyjniałymi obszarnikami. Ich pozycja polityczna w zasadzie podobna jest 
do pozycji średniej burżuazji. Pomiędzy nimi a chłopstwem istnieją sprzeczności 
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klasowe, lecz jednocześnie istnieją też sprzeczności pomiędzy nimi a wielkimi 
obszarnikami i wielką burżuazją. Odnoszą się negatywnie do twardogłowych, 
lecz chcą również wyzyskad sprzeczności między nami a twardogłowymi dla 
osiągnięcia własnych celów politycznych. Tego ugrupowania również nie 
powinniśmy bynajmniej lekceważyd; trzeba je pozyskad. 

W skład ugrupowao rozporządzających realnymi siłami w terenie wchodzą 
generałowie, którzy posiadają stałe, podległe sobie terytoria, i generałowie 
wojsk „różnych maści”, którzy nie posiadają takich terytoriów. Aczkolwiek 
pomiędzy nimi a siłami postępowym1 istnieją sprzeczności, jednak powstają 
również sprzeczności między nimi a obecnym centralnym rządem 
kuomintangowskim, który prowadzi politykę zabezpieczenia swoich interesów 
cudzym kosztem. Jednocześnie starają się również wyzyskad sprzeczności 
między nami a twardogłowymi dla osiągnięcia swoich celów politycznych. 
Czołowi przedstawiciele ugrupowao rozporządzających realnymi siłami w 
terenie w większości swej również należą do grona wielkich obszarników i 
wielkiej burżuazji. Dlatego jeśli w wojnie z najeźdźcami japooskimi czasem 
wykazują nawet pewne tendencje postępowe, szybko znów wracają na pozycje 
reakcyjne. Wobec tego jednak, że między tą grupą a centralnymi władzami 
kuomintangowskimi istnieją sprzeczności, może ona—jeżeli będziemy prowadzid 
prawidłową politykę — zająd podczas naszej walki z twardogłowymi pozycję 
neutralną. 

Nasza polityka nastawiona jest na pozyskanie wszystkich trzech wskazanych 
kategorii sił pośrednich. Jednakże polityka ta nie tylko różni się od polityki, jaką 
prowadzimy w celu pozyskania chłopstwa i drobnej burżuazji miejskiej, lecz 
również prowadzony jest odmiennie w stosunku do każdej z tych kategorii sił 
pośrednich. Pozyskując chłopstwo i drobną burżuazję miejską pozyskujemy 
podstawowego sojusznika, pozyskując zaś siły pośrednie pozyskujemy tylko 
sojusznika w walce przeciw imperializmowi. Spośród sił pośrednich średnia 
burżuazja i postępowi szenszy mogą wespół z nami walczyd z najeźdźcami 
japooskimi, jak również uczestniczyd w tworzeniu anty- japooskiej władzy 
demokratycznej; jednak obawiają się oni rewolucji agrarnej. W walce przeciw 
twardogłowym niektóre z sił pośrednich mogą uczestniczyd tylko do pewnych 
granic, inne mogą zachowywad życzliwą neutralnośd, jeszcze inne zaś—jedynie 
przymusową neutralnośd. Ugrupowania rozporządzające realnymi siłami w 
terenie, prowadząc wespół z nami walkę z najeźdźcami japooskimi, mogą w 
naszej walce przeciw twardogłowym zajmowad Jedynie pozycje tymczasowej 
neutralności. Nie są skłonne do tego, by razem z nami budowad władzę 
demokratyczną, gdyż same należą do grona wielkich obszarników i wielkiej 
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burżuazji. Stanowisko sił pośrednich jest chwiejne, w środowisku ich 
nieuniknienie nastąpi zróżnicowanie. Dlatego powinniśmy, wyzyskując ich 
wahania, we właściwy sposób przekonywad i krytykowad je. 

W okresie jednolitego frontu antyjapooskiego bardzo poważnym zadaniem jest 
pozyskanie sił pośrednich. Zadanie to jednak może byd wykonane tylko pod 
pewnymi warunkami. Tymi warunkami są:  

a) posiadanie przez nas dostatecznych sił;  

b) liczenie się z interesami sił pośrednich;  

c) nasza zdecydowana walka przeciw twardogłowym, w której powinniśmy 
systematycznie odnosid zwycięstwa.  

W braku tych warunków siły pośrednie mogą przejawid chwiejnośd lub nawet 
stad się sojusznikiem twardogłowych w ich ofensywie przeciw nam, twardogłowi 
bowiem również dokładają wszelkich starao w celu pozyskania sił pośrednich, 
aby w ten sposób odizolowad nas. W Chinach te siły pośrednie mają duże 
znaczenie i często mogą grad rolę decydującą w naszej walce przeciw 
twardogłowym; dlatego w stosunku do tych sił należy zajmowad niezmiernie 
ostrożne stanowisko. 

 

5. Siły twardogłowych w chwili obecnej to siły wielkich obszarników i wielkiej 
burżuazji. Klasy te dzielą się teraz na dwa ugrupowania: kapitulantów i 
zwolenników wojny z najeźdźcami japooskimi; w przyszłości możliwe jest w ich 
środowisku również dalsze zróżnicowanie. Ugrupowanie wielkiej burżuazji 
obejmujące zwolenników wojny z najeźdźcami japooskimi różni się od 
ugrupowania kapitulantów tym, że zajmuje dwoistą pozycję: z jednej strony stoi 
jeszcze na stanowisku zespolenia w wojnie z najeźdźcami, z drugiej zaś prowadzi 
skrajnie reakcyjną politykę mającą na celu — jako krok przygotowawczy do 
przyszłej kapitulacji — rozgromienie sił postępowych. Wobec tego, że na razie 
przejawia ono jeszcze dążenie do zespolenia gwoli walki z najeźdźcami 
japooskimi, mamy jeszcze możliwośd utrzymania tego ugrupowania w ramach 
jednolitego frontu antyjapooskiego i im dłużej uda się nam to robid, tym lepiej. 
Lekceważyd taką możliwośd, lekceważyd politykę współpracy z tym 
ugrupowaniem, zaliczad je do kategorii zdeklarowanych kapitulantów, którzy 
lada chwila rozpoczną wojnę przeciw komunistom, byłoby błędem. Jednak z 
drugiej strony biorąc pod uwagę, że ugrupowanie to prowadzi w całym kraju 
reakcyjną politykę mającą na celu rozgromienie sił postępowych; że nie 
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wykonuje wspólnego programu rewolucyjnych trzech zasad ludowych, lecz na 
odwrót, uporczywie przeciwstawia się realizowaniu tego programu przez nas; że 
zdecydowanie występuje przeciw temu, byśmy przekraczali zakreślone przez nie 
granice, to znaczy zezwala nam na prowadzenie wyłącznie takiej samej biernej 
wojny z najeźdźcami, jaką prowadzi samo; że usiłuje upodobnid nas do siebie, a 
ponieważ nie godzimy się na to, wywiera na nas presję ideologiczną, polityczną i 
militarną — biorąc to wszystko pod uwagę musimy stosowad taktykę 
przeciwstawiania się reakcyjnej polityce tego ugrupowania i prowadzid 
przeciwko niemu zdecydowaną walkę ideologiczną, polityczną i militarną. 

Taka jest nasza dwoista polityka rewolucyjna — polityka zespolenia poprzez 
walkę — którą przeciwstawiamy dwoistej polityce twardogłowych. Jeśli 
będziemy umieli na froncie ideologicznym Wysunąd swoje słuszne, rewolucyjne 
tezy teoretyczne i z ich pomocą zadad decydujący cios kontrrewolucyjnym 
teoriom twardogłowych; jeśli w polityce będziemy stosowad taktyczne 
posunięcia odpowiadające wymogom chwili i zadamy miażdżący cios ich 
polityce Walki przeciw komunistom, przeciw postępowi; jeśli podejmiemy 
właściwe kroki wojenne i zadamy stanowczy cios ich ofensywie Wojennej — 
zdołamy ograniczyd rozmach ich reakcyjnej działalności, zmusid ich do liczenia 
się z siłami postępowymi, będziemy W stanie rozwinąd te siły postępowe, 
pozyskad siły pośrednie i izolowad twardogłowych. I jednocześnie będziemy 
mogli pozyskad tych twardogłowych, którzy chcą jeszcze prowadzid wojnę z 
najeźdźcami japooskimi, przedłużyd ich obecnośd w szeregach jednolitego 
frontu antyjapooskiego i uniknąd wielkiej wojny domowej, podobnej do tej, jaka 
toczyła się w przeszłości. Dlatego w okresie jednolitego frontu antyjapooskiego 
nasza walka przeciw twardogłowym prowadzona jest nie tylko gwoli obrony 
przed ich ofensywą — obrony Podejmowanej w imię uchronienia sił 
postępowych przed stratami — lecz i gwoli zapewnienia dalszego rozwoju sił 
postępowych i jednocześnie przedłużenia oporu twardogłowych wobec 
najeźdźców japooskich, jak również utrzymania współpracy z twardogłowymi 
gwoli uniknięcia nowej wielkiej wojny domowej. Jeśli nie będziemy prowadzid 
tej walki, twardogłowi mogą zniszczyd siły postępowe, jednolity front nie będzie 
mógł istnied, zniknie przeszkoda udaremniająca twardogłowym kapitulację 
przed wrogiem i może wybuchnąd wojna domowa. A zatem walka z 
twardogłowymi jest niezbędnym środkiem zespolenia wszystkich sił 
prowadzących walkę z najeźdźcami japooskimi, walka ta niezbędna jest do tego, 
by osiągnąd zwrot ku lepszemu w obecnej sytuacji i zapobiec wielkiej wojnie 
domowej. Tę prawdę potwierdziło już całe nasze doświadczenie. 
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Jednakże w okresie jednolitego frontu antyjapooskiego w walce z 
twardogłowymi trzeba przestrzegad następujących zasad. 

Po pierwsze, trzeba przestrzegad zasady samoobrony: „Dopóki nas nie ruszają, 
my również nie ruszymy, ale jeśli nas ruszą — nie pozostaniemy dłużni”. To 
znaczy, że w żadnym wypadku nie powinniśmy pierwsi napadad bez przyczyny, 
ale tak samo również nie powinniśmy nie odpowiadad ciosem na cios. Na tym 
polega obronny charakter naszej walki. Kiedy zaś twardogłowi dokonują wo-
jennej napaści na nas, powinniśmy za każdym razem niszczyd nieprzyjaciela 
zdecydowanie, ostatecznie, doszczętnie i całkowicie. 

Po drugie, trzeba przestrzegad zasady zwycięstwa: albo wcale nie leźd w bójkę, 
albo jeśli już bid się, to starad się osiągnąd zwycięstwo; innymi słowy, w żadnym 
wypadku nie należy decydowad się na zbrojne starcie bez zastanowienia się, bez 
przygotowania i bez pewności sukcesu. Trzeba umied wyzyskad sprzeczności w 
obozie twardogłowych; bid ich, wybierając przede wszystkim najbardziej reakcyj-
nych, a nie wszystkich od razu. Na tym polega ograniczony charakter naszych 
stard z wrogiem. 

Po trzecie, trzeba przestrzegad zasady zawieszenia broni. W pewnej chwili, kiedy 
ofensywa twardogłowych została odparta i kiedy jeszcze nie podejmują oni 
nowej ofensywy, powinniśmy w porę zatrzymad się i na tym zakooczyd ten 
konflikt zbrojny. W następnym okresie obie strony przestrzegają zawieszenia 
broni i w tym czasie powinniśmy podejmowad inicjatywę i dochodzid do 
porozumienia z twardogłowymi w sprawie jedności działania. Jeśli godzą się na 
to, zawieramy z nimi układ pokojowy. W żadnym wypadku nie należy walczyd 
bez kooca, każdego dnia, o każdej godzinie, należy się bronid przed zawrotem 
głowy od sukcesów. Na tym polega przejściowy charakter każdego naszego 
poszczególnego starcia. Dopiero kiedy twardogłowi wszczynają nową ofensywę, 
znów odpowiadamy na nią walką zbrojną. Te trzy zasady można inaczej 
scharakteryzowad w trzech słowach: „słusznośd, rozwaga i opanowanie”. 
Wytrwale prowadząc walkę w oparciu o te trzy zasady — zasady słuszności, 
rozwagi i opanowania — będziemy mogli rozwinąd siły postępowe, pozyskad siły 
pośrednie i izolowad twardogłowych, by w przyszłości nie mieli odwagi napaśd 
na nas, by nie mieli odwagi wejśd w porozumienie z nieprzyjacielem, by nie mieli 
odwagi rozpętad wielkiej wojny domowej. Wówczas zapewnimy możliwośd 
zwrotu ku lepszemu w obecnej sytuacji. 
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6. Kuomintang — to partia o nader niejednolitym składzie. Należą do niej i 
twardogłowi, i siły pośrednie, i siły postępowe. Nie należy zaliczad Kuomintangu 
w całości do twardogłowych. Niektórzy uważają, że skoro kierownictwo 
Kuomintangu wydaje kontrrewolucyjne instrukcje prowokujące zatargi, jak na 
przykład „Zarządzenia w zakresie ograniczenia działalności obcych partii”, skoro 
w celach kontrrewolucyjnych mobilizuje wszystkie swoje siły do prowokowania 
w całym kraju zatargów ideologicznych, politycznych i militarnych — to cały 
Kuomintang składa się z twardogłowych. Jest to błąd. W obecnym Kuomintangu 
twardogłowi na razie jeszcze zajmują pozycje kluczowe i decydują o polityce 
swej partii, jednakże stanowią w niej tylko mniejszośd; ogromna zaś większośd 
członków Kuomintangu (bardzo wielu z nich jest członkami partii tylko 
nominalnie) bynajmniej nie musi należed do kategorii twardogłowych. Trzeba to 
dokładnie zrozumied, dopiero wtedy bowiem Potrafimy wyzyskad sprzeczności 
w łonie Kuomintangu, traktowad W sposób zróżnicowany różne ugrupowania w 
jego składzie i wszystkimi siłami dążyd do zespolenia się z jego ugrupowaniami 
pośrednimi i postępowymi. 

 

7. Jeżeli chodzi o zagadnienie tworzenia organów władzy w bazach oporu wobec 
najeźdźców japooskich, to trzeba brad za punkt wyjścia definicję tej władzy jako 
władzy jednolitego antyjapooskiego frontu narodowego. W rejonach 
znajdujących się pod panowaniem Kuomintangu takiej władzy jeszcze nie ma. 
Władza ta jest władzą wszystkich tych, którzy popierają wojnę z najeźdźcami 
japooskimi i popierają demokrację, to znaczy demokratyczną dyktaturą sojuszu 
kilku klas rewolucyjnych, wymierzoną przeciw zdrajcom narodu i reakcjonistom. 
Różni się ona od dyktatury obszarników i burżuazji, lecz różni się też pod 
pewnymi względami od demokratycznej dyktatury robotników i chłopów w 
ścisłym tego słowa znaczeniu. Skład organów władzy powinien byd następujący: 
członkowie partii komunistycznej zajmują w nich jedną trzecią miejsc i 
reprezentują proletariat oraz biedotę chłopską; lewicowe elementy postępowe 
zajmują jedną trzecią miejsc i reprezentują drobną burżuazję; pozostałą jedną 
trzecią stanowią elementy pośrednie i inne, reprezentujące średnią burżuazję 
oraz postępowych szenszy. W skład tych organów władzy nie mają prawa 
wchodzid jedynie zdrajcy narodu i elementy antykomunistyczne. Przestrzeganie 
takiej w przybliżeniu wytycznej odnośnie do składu organów władzy jest 
absolutnie konieczne, w przeciwnym bowiem wypadku nie będzie można dopiąd 
tego, by władza ta była pod względem swego charakteru władzą jednolitego 
antyjapooskiego frontu narodowego. Taka polityka odnośnie do zagadnienia 
składu organów władzy jest prawdziwą polityką naszej partii i trzeba ją wcielad 
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w życie rzeczywiście, a nie formalnie. Jest to jednak wytyczna, którą podajemy 
tylko w przybliżeniu i trzeba ją stosowad odpowiednio do konkretnych 
warunków; nie można mechanicznie dostosowywad wszystkiego do tych cyfr. 
Jeżeli chodzi o organa na niższych szczeblach, można tę wytyczną nieco 
zmieniad, by nie pozwolid tuhao, szenszy i obszarnikom zagarnąd władzy w 
swoje ręce; nie należy jednak naruszad zasadniczego ducha tej wytycznej. Co się 
tyczy nie-komunistów wchodzących w skład organów władzy jednolitego frontu 
antyjapooskiego, to nie ma istotnego znaczenia, czy należą oni do jakiejś partii 
lub ugrupowania i do jakich mianowicie. W rejonach podległych władzy 
jednolitego frontu antyjapooskiego każda partia lub grupa — czy to Kuomintang, 
czy jakaś inna partia, jeśli tylko nie występuje przeciw partii komunistycznej, lecz 
współpracuje z nią — powinna korzystad z prawa legalnego istnienia. 

Jeżeli chodzi o zagadnienie wyborów do organów władzy, taktyka jednolitego 
frontu antyjapooskiego powinna polegad na tym, że czynne i bierne prawo 
wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom chioskim, niezależnie od 
przynależności klasowej, narodowej, partyjnej, płci, wyznania i poziomu 
kulturalnego, którzy ukooczyli osiemnaście lat i popierają walkę z najeźdźcami 
japooskimi oraz popierają demokrację. Tworzenie organów władzy jednolitego 
frontu antyjapooskiego powinno odbywad się w drodze wyborów 
dokonywanych przez ludnośd; następnie należy zabiegad o zatwierdzenie 
wybranych osób przez centralny rząd narodowy. Organa władzy formuje się na 
zasadzie centralizmu demokratycznego. Za podstawę całej działalności organów 
władzy jednolitego frontu antyjapooskiego trzeba Przyjąd: walkę przeciw 
imperializmowi japooskiemu oraz jawnym zdrajcom narodu i reakcjonistom; 
obronę ludu uczestniczącego w walce z najeźdźcami japooskimi; regulowanie 
interesów Wszystkich warstw społecznych wypowiadających się za walką z 
najeźdźcami japooskimi oraz poprawę warunków życia robotników i chłopów. 
Utworzenie takich organów władzy jednolitego frontu antyjapooskiego wywrze 
ogromny wpływ na cały kraj i stanie się wzorem organizowania władzy 
jednolitego frontu w całym kraju; dlatego jest rzeczą konieczną, aby wszyscy 
członkowie naszej Partii głęboko to zrozumieli i energicznie wcielali w życie 
wskazane zasady. 

 

8. W walce o rozwój sił postępowych, pozyskanie sił pośrednich i izolację 
twardogłowych nie należy lekceważyd roli inteligencji. Przecież twardogłowi 
również ze wszystkich sił walczą o pozyskanie inteligencji; dlatego wciągnięcie 
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całej postępowej inteligencji w orbitę wpływów naszej partii jest koniecznym i 
ważnym zadaniem politycznym. 

 

9. Nasza propaganda powinna opierad się na następujących postulatach:  

a) wcielid wżycie testament Sun Jat-sena: zmobilizowad masy ludowe do 
jednomyślnej walki z najeźdźcami japooskimi;  

b) wcielid w życie zasadę bytu narodowego: stawiad zdecydowany opór 
imperializmowi japooskiemu; w polityce zagranicznej — dążyd do 
całkowitego wyzwolenia narodowego Chin; w wewnętrznej — dążyd do 
równouprawnienia wszystkich narodowości w kraju;  

c) wcielid w życie zasadę ludowładztwa: dad ludowi nieograniczoną 
swobodę walki z najeźdźcami japooskimi, o ocalenie ojczyzny, oraz 
zrealizowad zasadę, że lud wybiera organa rządowe wszystkich szczebli; 
ustanowid rewolucyjno-demokratyczną władzę jednolitego 
antyjapooskiego frontu narodowego;  

d) wcielid w życie zasadę dobrobytu ludu: znieśd uciążliwe podatki i pobory 
oraz obniżyd tenutę dzierżawną za ziemię i procent od pożyczek, ustanowid 
ośmiogodzinny dzieo pracy, rozwijad rolnictwo, przemysł i handel, 
poprawid warunki życia ludu;  

e) wcielad w życie deklarację Czang Kai-szeka głoszącą, że „cały kraj — od 
kraoca do kraoca — wszyscy — i młodzi, i starzy, każdy, bez względu na to, 
kim jest, obowiązany jest prowadzid wojnę przeciwko najeźdźcom, w 
obronie ziemi ojczystej”. 

Wszystkie te postulaty wysunął sam Kuomintang jako zasady programowe, jest 
to zarazem wspólny program Kuomintangu i partii komunistycznej. Jednakże 
obecny Kuomintang nie potrafi zrealizowad wszystkich tych postulatów, z 
wyjątkiem jedynie postulatu wojny z najeźdźcami japooskimi; wcielid w życie ten 
program potrafi tylko partia komunistyczna i siły postępowe. Jest to najbardziej 
elementarny program, który już uzyskał szeroką popularnośd wśród ludu, lecz 
wielu członków partii komunistycznej jeszcze nie umie się nim posługiwad jako 
narzędziem do mobilizowania mas ludowych i izolowania twardogłorwych. 
Powinniśmy odtąd w naszej propagandzie stale posługiwad się wszystkimi 
pięcioma punktami tego programu i popularyzowad je w apelach, deklaracjach, 
ulotkach, artykułach, wystąpieniach, rozmowach itd. W rejonach 
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kuomintangowskich program ten jest tylko programem propagandy, w rejonach 
zaś, do których wkracza 8 Armia i Nowa 4 Armia — jest to program działania. 
Postępując w myśl tego programu działamy legalnie, natomiast 
przeciwstawianie się twardogłowych realizowaniu przez nas tego programu—
jest nielegalne. W etapie rewolucji burżuazyjno-demokratycznej te programowe 
tezy Kuomintangu w zasadzie zgodne są z naszym programem. Jednakże ideo-
logia Kuomintangu z gruntu różni się od ideologii partii komunistycznej. Dlatego 
powinniśmy wcielad w życie tylko ten wspólny program rewolucji burżuazyjno-
demokratycznej, nie kierowad się zaś ani trochę ideologią Kuomintangu. 

  

 


