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  سياستدرباره 

  
در برابر موج ضد کمونيستی که اينک برخاسته است سياست ما 

ولی بسياری از کادرهای ما هنوز . اهميتی قاطع کسب می کند
د با سياست وی در درنيافته اند که سياست حزب در دوره کنونی باي
بايد اين نکته را . دوره انقالب ارضی تفاوت بسيار داشته باشد

دريافت که در تمام دوران جنگ مقاومت ضد ژاپنی، در هر 
شرايطی که پيش آيد، حزب ما سياست خود را در مورد جبهه متحد 
ملی ضد ژاپنی عوض نخواهد کرد؛ و بسياری از سياستهايی که در 

قالب ارضی به کار رفت نمی تواند در لحظه دوران ده ساله ان
به ويژه امروز در دوره . کنونی به همان صورت از سر گرفته شود

مقاومت ضد ژاپنی نمی توان هيچ يک از سياستهای چپ روانه 
افراطی متعددی را که در دوره اخير انقالب ارضی اتخاذ شد عملی 

ز بود، زيرا ساخت؛ سياستهای مذکور در همان دوره هم اشتباه آمي
که از عدم درک اين دو خصوصيت اساسی انقالب چين ناشی می 

يکی اينکه انقالب چين انقالب بورژوا دمکراتيک است در : شد 
کشور نيمه مستعمره و ديگر اينکه انقالب چين انقالبی متمادی 

مثال در آن موقع چنين تصور می شد که پنجمين عمليات . است
ه ما عليه آن نبردی است قطعی بين و مبارز» محاصره و سرکوب«

راه انقالب و راه ضد انقالب؛ در آن موقع از بين بردن : دو راه 
سياست کار و سياست مالی چپ روانه (اقتصادی بورژوازی 

و از بين ) واگذاری زمينهای بد به آنها(و دهقانان مرفه ) افراطی
) هاامتناع از واگذاری زمين به آن(بردن جسمانی مالکان ارضی 

صورت می گرفت؛ نسبت به روشنفکران اعمال فشار می شد؛ در 
وجود داشت؛ » چپ « مورد سرکوب ضد انقالبيون انحراف 

کمونيستها ارگانهای قدرت را کامال در انحصار خود داشتند؛ 
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کمونيسم هدف آموزش همگانی قرار گرفت؛ سياست نظامی چپ 
و ) پارتيزانیحمله بر شهرهای بزرگ و نفی جنگ (روانه افراطی 

در کار مناطق سفيد، سياست پوچيستی اجرا می گرديد و در داخل 
اين . حزب در مجازاتهای انضباطی زياده روی می شد و غيره

» چپ « سياست های چپ روانه افراطی، مظهری از اپورتونيسم 
بود، نقطه مقابل اپورتونيسم راست چن دو سيو بود که در دوره 

در دوره مذکور فقط وحدت . ه ظهور رسيداخير جنگ اول انقالبی ب
بود و مبارزه نبود و حال آنکه در دوره اخير انقالب ارضی فقط 

به استثنای وحدت با توده های اصلی (مبارزه بود و وحدت نبود 
، اينها بارزترين نمونه دو سياست افراطی است و هر کدام )دهقانان

  .از آنها به حزب و انقالب زيان بزرگی رسانيد
مروزه سياست ما در مورد جبهه متحد ملی ضد ژاپنی عبارت ا

نيست از وحدت به تنهايی و اعراض از مبارزه، و نيز عبارت 
نيست از مبارزه به تنهايی و اعراض از وحدت، بلکه وحدت و 

  :مبارزه را با هم ترکيب می کند و بطور مشخص عبارت است از
يعنی (ابر ژاپن اند  اتحاد تمام مردم که هوادار مقاومت در بر-1

کليه کارگران، دهقانان، سربازان، روشنفکران و صاحبان صنايع و 
در جبهه متحد ملی ) بازرگانی که هوادار مقاومت عليه ژاپن اند

  .ضد ژاپنی
 کاربرد سياست استقالل و عدم وابستگی در درون جبهه متحد، -2

  .استقالل همانقدر ضروری است که وحدت
ژی نظامی، مبادرت مستقالنه و مبتکرانه به  در زمينه استرات-3

جنگ پارتيزانی در دائره استراتژی واحد؛ جنگ پارتيزانی اساسی 
است ولی در شرايط مساعد از جنگ متحرک نبايد صرف نظر 

  .کرد
 در مبارزه با سرسختان ضد کمونيست، بهره برداری از -4

ک تضادها، جلب اکثريت، مبارزه با اقليت، درهم شکستن يکاي
  .دشمنان؛ حق داشتن، سود جستن و اندازه نگهداشتن
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 سياست ما در مناطق تحت اشغال دشمن و تحت سلطه گوميندان -5
عبارتست از گسترش حداکثر جبهه متحد از يک طرف و مخفی 
کاری و فشردگی از طرف ديگر، يعنی از لحاظ شکل سازمانی و 

و فشردگی، مبارزاتی سياست ما بايد مبتنی باشد بر مخفی کاری 
کار طوالنی در حالت مخفی، جمع آوری نيرو و انتظار فرصت 

  .مناسب
 در مناسبات با طبقات مختلف کشور، سياست اساسی ما عبارت -6

است از توسعه نيروهای مترقی، جلب نيروهای بينابينی و منفرد 
  .ساختن نيروهای سرسختان ضد کمونيست

ت انقالبی دو گانه  در مورد سرسختان ضد کمونيست بايد سياس-7
متحد شدن با آنها تا آنجا که حاضر به مقاومت در برابر : بکار برد 

ژاپن اند، منفرد ساختن آنها در هر موقع که در مبارزه با حزب 
نظر به اينکه مقاومت آنها در برابر . کمونيست لجاجت می ورزند

ژاپن دارای خصلت دو گانه است، سياست ما عبارت است از اتحاد 
 آنها تا آنجا که عليه ژاپن مقاومت می کنند، و مبارزه با آنها و با

مثال آنگاه (منفرد ساختن آنها در هر موقع که تزلزل نشان می دهند 
که با تجاوزکاران ژاپنی سر و سر پيدا می کنند و با وان جين وی و 

اين دوگانگی در ). ساير خائنان به ملت به مبارزه جدی نمی پردازند
نها با حزب کمونيست نيز به ظهور می رسد بطوری که مبارزه آ

متحد شدن با آنها تا آنجا : سياست ما نيز در مورد آنها دو جنبه دارد 
که در صدد گسستن قطعی همکاری گوميندان و حزب کمونيست بر 
نيامده اند، مبارزه با آنها و منفرد ساختن آنها در هر موقعی که به 

و به حمالت مسلحانه بر ضد حزب سياست سرکوبی دست می زنند 
ما ميان اين اشخاص که خصلت دو . ما و بر ضد خلق می پردازند

گانه دارند از يک سو و خائنان به ملت و عناصر هوادار ژاپن از 
  .سوی ديگر فرق می گذاريم

 حتی در ميان خائنان به ملت و عناصر هوادار ژاپن نيز -8
دارند، در مورد آنها نيز عناصری می توان يافت که خصلت دوگانه 
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به عبارت ديگر تا . ما بايد سياست انقالبی دوگانه ای بکار ببريم
آنجا که هوادار ژاپن اند ما با آنها مبارزه می کنيم و آنها را منفرد 
می گردانيم ، اما هر موقع که مردد می شوند در تحبيب و جلب آنها 

ارند و خائنان ما ميان اين اشخاص که خصلت دوگانه د. می کوشيم
) 2(و شی يو سان) 1(سرسخت از نوع وان جين وی، وان ای تان

  .فرق می گذاريم
 همچنان که می بايد ميان مالکان ارضی بزرگ و بورژوازی -9

بزرگ هوادار ژاپن که مخالف مقاومت اند و مالکان ارضی بزرگ 
و بورژوازی بزرگ هوادار انگلستان و آمريکا که موافق مقاومت 

ق گذاشت، بايد مالکان ارضی بزرگ و بورژوازی بزرگ را اند فر
که خصلت دوگانه دارند يعنی هوادار مقاومت اند ولی مرددند، 
هوادار وحدت اند ولی با حزب کمونيست به مبارزه برمی خيزند از 
يک طرف و بورژوازی ملی، مالکان ارضی متوسط و کوچک و 

ست از طرف ديگر متنفذين روشن بين را که دوگانگی شان کمتر ا
. سياست ما بر روی اين تفاوتها ساخته می شود. از هم تميز داد

سياست متنوع ما که اينک تشريح شد از آن تفاوت هايی سرچشمه 
  .می گيرد که در مناسبات طبقاتی وجود دارد

اگر چه .  سياست ما نسبت به امپرياليستها نيز بدين منوال است-10
يستها مبارزه می کند، معذلک بايد حزب کمونيست با همه امپريال

بين امپرياليستهای ژاپن که به تهاجم به چين دست زده اند و ساير 
امپرياليستها که فعال به تهاجم بر کشور ما دست نزده اند فرق 
گذاشت؛ به عالوه بايد بين امپرياليستهای آلمان و ايتاليا که متحد شده 

 و امپرياليستهای را به رسميت شناخته اند» منچور گوه « و 
انگلستان و آمريکا که به مخالفت با ژاپن برخاسته اند فرق گذاشت؛ 
همچنين بايد بين انگلستان و آمريکا در دوره ای که سياست مونيخ 
خاور دور را عملی می ساختند و به امر مقاومت ما بر ضد ژاپن 
صدمه می زدند و انگلستان و آمريکای امروز که از سياست مذکور 

ی گردانده و به مقاومت ما بر ضد ژاپن روی خوش نشان می رو
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اصول تاکتيکی ما همچنان عبارتند از بهره . دهند فرق گذاشت
برداری از تضادها، جلب اکثريت، مبارزه با اقليت، درهم شکستن 

سياست خارجی ما با سياست خارجی گوميندان . يکايک دشمنان
دشمن در مقابل ماست و فقط يک « : گوميندان می گويد . فرق دارد

؛ ظاهرًا گوميندان همه کشورها غير از »سايرين دوستان ما هستند 
ژاپن را در يک عرض قرار می دهد ولی در واقع هوادار انگلستان 

اوال بين اتحاد : اما ما بايد تفاوتهايی قائل شويم . و آمريکاست
 از شوروی و کشورهای سرمايه داری ثانيًا بين انگلستان و آمريکا

يک سو و آلمان و ايتاليا از سوی ديگر، ثالثًا بين خلق های انگلستان 
و آمريکا از يک سو و دول امپرياليستی اين دو کشور از سوی 
ديگر، رابعًا بين سياست انگلستان و آمريکا در دوره مونيخ خاور 

سياست ما بر روی اين تفاوتها ساخته . دور و سياست کنونی آنها
 اساسی ما بر خالف گوميندان عبارت از آنست رهنمود. می شود

که جنگ را مستقالنه به پيش ببريم و به نيروی خود اتکا کنيم و 
تحت اين اصل از کمک خارجی تا حدی که ميسر است استفاده کنيم 
نه اينکه مانند گوميندان از اين اصل روی برتابيم و به کمک 

 امپرياليستی پناه خارجی تکيه کنيم و يا به سايه فالن گروه بندی
  .بريم

برای آنکه نظريات يک جانبه بسياری از کادرهای حزب در 
موضوع تاکتيک اصالح گردد و از کجروی به چپ يا به راست که 
نتيجه نظريات يک جانبه است احتراز شود بايد تغييرات و تکامل 
سياست حزب را در گذشته و حال در کليه جوانب و در مجموع 

در حال حاضر گرايش عمده خطرناک در . اندخود به آنها فهم
حزب ما همچنان نظريات چپ روانه افراطی است که فتنه به پا می 

در مناطق تحت سلطه گوميندان، بسياری از کادرها سياست . کند
مبنی بر مخفی کاری و فشردگی، کار طوالنی در حالت مخفی، 

را نمی جمع آوری نيرو و انتظار فرصت مناسب را چنانکه بايد اج
کنند، زيرا آنها سياست ضد کمونيستی گوميندان را به اندازه کافی 
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جدی نمی گيرند؛ از طرف ديگر عده کثيری از کادرها سياست 
گسترش جبهه متحد را عملی نمی سازند زيرا که آنها به سادگی 
گوميندان را سر تا پا سياه تصور می کنند و به اين طريق عاطل و 

ر همين پديده ها در نواحی تحت اشغال ژاپن نيز نظي. باطل مانده اند
  .ديده می شود

در مناطق تحت سلطه گوميندان و در پايگاههای ضد ژاپنی، 
نظرات راست سابقًا بطور جدی موجود بود و هم اکنون بطور عمده 
از بين رفته است؛ کسانی که دارای چنين نظرياتی بودند، فقط در 

اد می بردند و تمايالت گوميندان پی وحدت بودند و مبارزه را از ي
را به مقاومت ضد ژاپنی بيش از اندازه ارزيابی می کردند و به اين 
طريق فرق اصولی ميان گوميندان و حزب کمونيست را می 
زدودند؛ آنها بجای اينکه نيروهای انقالبی ضد ژاپنی را جسورانه 

ت و گسترش دهند و با سياست گوميندان در مبارزه با حزب کمونيس
تحديد حزب کمونيست به مبارزه قاطع برخيزند، از سياست مستقل 
و عدم وابسته در جبهه متحد دست می کشيدند، نسبت به مالکان 
ارضی بزرگ، بورژوازی بزرگ و گوميندان روش مماشات در 

ولی . پيش می گرفتند و دست و پای خود را به اين طريق می بستند
ضد کمونيستی که به » ات اصطکاک«  در اثر 1939از زمستان 

وسيله گوميندان برانگيخته شد و در اثر مبارزه دفاع از خود که از 
به ظهور » چپ « طرف ما صورت گرفت در همه جا يک گرايش 

اگر چه اين گرايش تا حدی اصالح شده ولی کامال از بين . رسيد
نرفته است و در سياستهای مشخص متعددی در بسياری از جاها به 

از اين جهت اينک کامال الزم است که سياستهای .  خوردچشم می
  .مشخص را بررسی و تعيين کنيم

از آنجا که قبال کميته مرکزی درباره سياستهای مشخص متواليًا 
رهنمودهای متعددی داده است، ما آنها را فقط در چند نکته خالصه 

  .می کنيم
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ا قطعًا ر» سه ثلث « بايد سيستم . درباره ترکيب ارگانهای قدرت
عملی ساخت، به موجب اين سيستم کمونيستها فقط يک ثلث از 
ترکيب ارگانهای قدرت را اشغال خواهند کرد و عده کثيری از 

در جيان سوی . غيرکمونيستها  به شرکت در آنها جلب خواهند شد
شمالی و در نقاط ديگری که ما تازه به استقرار قدرت دمکراتيک 

 کمونيستها حتی ممکن است از يک ضد ژاپنی دست زده ايم نسبت
خواه در ارگانهای دولتی و خواه در ارگانهای . ثلث هم کمتر باشد

نمايندگی خلق بايد نمايندگان خرده بورژوازی، بورژوازی ملی و 
متنفذين روشن بين را که ضد کمونيست فعال نيستند وارد کرد؛ 

کنند، اعضای گوميندان را هم که عليه حزب کمونيست قد علم نمی 
عده قليلی از عناصر راست را هم می . بايد در اين ارگانها پذيرفت

در هيچ حالی حزب ما . توان در ارگانهای نمايندگی خلق وارد کرد
اگر ما ديکتاتوری . نبايد همه چيز را در انحصار خود گيرد

را بورژوازی بزرگ کمپرادور و طبقه مالکان ارضی بزرگ 
 –سرنگون می سازيم برای آن نيست که ديکتاتوری حزب واحد 

  .حزب کمونيست را بجای آن بنشانيم
فقط با بهبود شرايط زندگی کارگران می توان . درباره سياست کار

معذلک بايد از . شور و شوق آنها را در مقاومت ضد ژاپنی باال برد
کاهش افراط های چپ روانه احتراز جست و افزايش دستمزد و 

امروزه در چين هنوز مشکل است که . روزکار نبايد از حد بگذرد
بتوان در همه جا روز هشت ساعته کار را برقرار ساخت و در 
برخی از رشته های توليد بايد باز هم روز ده ساعته کار را مجاز 

در ساير رشته های توليد بايد مدت روز کار را بر حسب . شمرد
بين کار و سرمايه قراردادی منعقد می وقتی که . شرايط معين کرد

شود، کارگران بايد انضباط کار را مراعات کنند و به سرمايه 
در غير اين . داران امکان داده شود تا حدی سود به دست آورند

صورت کارخانه ها بسته خواهند شد و اين امر به مقاومت ضد 
ستا به ويژه در رو. ژاپنی و به خود کارگران صدمه خواهد رساند
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نبايد سطح زندگی و دستمزد کارگران را زياده از اندازه باال برد، 
چنين اقداماتی ممکن است اعتراضاتی را از جانب دهقانان 
برانگيزد، در بين کارگران موجب پيدايش بيکاری شود و از توليد 

  .بکاهد
بايد به اعضای حزب و به دهقانان توضيح . درباره سياست ارضی

ب ارضی ريشه ای فرانرسيده و اقداماتی که سابقًا داد که موقع انقال
در دوره انقالب ارضی به عمل می آمد امروز ديگر به عمل آمدنی 

از يک طرف سياست کنونی ما بايد مقرر دارد که مالکان . نيستند
فقط در اين . ارضی بهره مالکانه و نرخ سود را تقليل خواهند داد

صلی دهقانان را در صورت می توان شور و شوق توده های ا
مقاومت ضد ژاپنی برانگيخت، ولی تقليل مذکور نبايد بيش از 

 درصد تقليل يابد و در 25بطور کلی بهره مالکانه بايد . اندازه باشد
 60آنجا که توده ها خواستار تقليل بيشتری باشند دهقان می تواند 

نرخ ربح .  درصد محصول را برای خود نگه دارد نه بيشتر70الی 
بايد بيش از حدی که مناسبات اعتباراتی اقتصاد جامعه اجازه می ن

از طرف ديگر سياست ما بايد مقرر دارد که دهقانان . دهد تنزل يابد
بهره مالکانه و ربح قرضه را بپردازند و مالکان ارضی بر روی 

نرخ ربح نبايد . زمين و اموال خويش حق مالکيت را حفظ کنند
ان از امکان وام گرفتن محروم شوند و چندان تنزل کند که دهقان

تصفيه حسابهای سابق نبايد طوری باشد که دهقانان زمينهايی را که 
  .نزد مالکان ارضی گرو گذاشته اند بدون پرداخت بازستانند

. مبلغ ماليات بايد بر حسب درآمد معين شود. درباره سياست مالياتی
از ماليات معاف به استثنای تهيدست ترين مردم که بايد آنها را 
 درصد اهالی 80داشت کليه کسانی که درآمدی دارند، يعنی بيش از 

و از آن جمله کارگران و دهقانان، بايد ماليات به دولت بدهند، بار 
اين . مالياتی نبايد فقط بر دوش مالکان ارضی و سرمايه داران باشد

شيوه که اشخاص را بازداشت کنند و از آنها برای مخارج ارتش 
برای وصول ماليات، تا وقتی که ما . ريمه بگيرند بايد قدغن شودج
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هنوز سيستم جديدی که مناسب تر باشد وضع نکرده ايم می توان به 
اجرای سيستم گوميندان ادامه داد و آن را بر حسب لزوم بهبود 

  .بخشيد
بايد خائنان به ملت و عناصر . درباره سياست امحاء عمال دشمن

را مصممانه سرکوب کرد در غير اين ضد کمونيست سرسخت 
. صورت نمی توان از نيروهای انقالبی ضد ژاپنی دفاع کرد

معذلک نبايد زياد اعدام نمود و در هيچ حالتی نبايد بی گناهان را 
در مورد مرتجعان بايد نسبت به عناصر . شريک جرم دانست

. متزلزل و شرکای اجباری روش جوانمردانه ای در پيش گرفت
شکنجه نسبت به مجرمان، هر کس که باشد، بايد اکيدًا ممنوع اعمال 

گردد، بايد تکيه را روی مدارک و شواهد گذاشت و زياد به 
سياست ما نسبت به اسيران، خواه . اظهارات شفاهی اطمينان نکرد

از ارتش ژاپن باشند، خواه از سپاهيان پوشالی و يا ضد کمونيست، 
ر آنهايی که مورد کينه سخت عبارت است از رها کردن آنان، مگ

خلق اند و پس از تأييد حکم از طرف مقامات باال مسلمًا بايد اعدام 
ما بايد اسيرانی را که به زور به سربازی برده شده اند و . شوند

روحيه کم و بيش انقالبی دارند به تعداد زيادی برای خدمت به 
 با ما ارتش ما جلب کنيم و سايرين را بايد آزاد ساخت؛ و اگر

جنگيدند و دوباره اسير شدند بايد دوباره آزاد ساخت؛ نبايد با آنها بد 
رفتاری کرد، نبايد پول و اشياء خصوصی آنها را مصادره نمود، 
نبايد آنها را وادار به اعتراف کرد، بلکه بايد در همه حال با آنها 

اين سياست بايد در مورد کليه . رفتاری صديقانه و مهربانانه داشت
اين سياست . اسيران، هر قدر هم که مرتجع باشند، بکار برده شود
به خائنين، . در منفرد ساختن اردوی ارتجاع بسيار مؤثر است

مشروط بر اينکه از فعاليت ضد کمونيستی دست برداشته باشند، 
بايد امکان داد که خود را اصالح کنند، به استثنای آنهايی که 

اگر خائنين بخواهند به راه انقالب مرتکب جنايات فاحشی شده اند؛ 
بازگردند می توان آنها را پذيرفت ولی نبايد اجازه داد که دوباره به 
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مأموران عادی دوائر اطالعات گوميندان را نبايد با . حزب بپيوندند
جاسوسان ژاپنی و خائنان به ملت در يک عرض قرار داد، بايد بين 

بايد به اين وضع . ت داشتآنها فرق گذاشت و با آنها رفتاری متفاو
مغشوش که هر اداره ای و هر سازمانی می تواند اشخاص را 
بازداشت کند خاتمه داد؛ بايد به منظور استقرار نظم انقالبی به سود 
مقاومت ضد ژاپنی مقرر داشت که به استثنای واحدهای ارتش که 
در جريان عمليات اند فقط مقامات قضائی و مقامات امنيت عمومی 

  .لت حق بازداشت دارنددو
بايد مقرر کرد که همه مالکان ارضی و همه . درباره حقوق خلق

سرمايه دارانی که با جنگ مقاومت ضد ژاپنی به مخالفت برنمی 
خيزند مانند کارگران و دهقانان از حقوق شخصی، از حق مالکيت، 
از حق رأی، از آزادی کالم ، آزادی اجتماعات، آزادی اتحاديه ها، 

ارگانهای دولتی فقط بر ضد . ی عقيده و ايمان برخوردارندآزاد
کسانی به اتخاذ تصميم دست می زنند که در پايگاههای ما به 
خرابکاری و يا شورش انگيزی بپردازند، سايرين تحت حمايت 

  .ارگانهای دولتی خواهند بود و مداخله در کار آنها روا نيست
اورزی و گردش ما بايد صنعت، کش. درباره سياست اقتصادی

بايد سرمايه داران را تشويق کنيم . کاالها را فعاالنه گسترش دهيم
که در صورت تمايل به مناطق پايگاهی ضد ژاپنی بيايند و در آنجا 

بايد بنگاههای خصوصی را تشويق کنيم و . مؤسساتی داير کنند
منظور . بنگاههای دولتی را فقط بخشی از مجموع مؤسسات بدانيم

بايد از . دامات تأمين نيازمنديهای ما با منابع خودمان استاز اين اق
سياست . وارد آوردن لطمه بر هر بنگاه مفيدی اجتناب ورزيد

گمرکی و سياست پولی بايد با سياست اساسی ما که گسترش 
. کشاورزی، صنعت و تجارت است بخواند و با آن برخورد نکند

 و با احتراز از هر گونه اقتصاد را در سرزمين پايگاهها جدًا و دقيقًا
بی مباالتی سازمان دادن، تا نيازمنديهای ما با منابع خودمان تأمين 

  . اين است شرط اساسی بقاء طوالنی پايگاهها–شود 
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بايد توجه خود را بر روی . درباره سياست فرهنگ و آموزش
ارتقاء سطح معلومات و فن که برای مقاومت ضد ژاپنی ضروری 

ويج آنها و همچنين بر روی پرورش غرور ملی است و بر روی تر
بايد به عناصر بورژوای . در ميان توده های خلق متمرکز ساخت

ليبرال از بين معلمان، فرهنگيان، روزنامه نگاران، دانشمندان، 
مهندسان و تکنسين ها اجازه دهيم که به پايگاههای ما بيايند و با ما 

. ساير امور همکاری کننددر اداره مدارس، انتشار روزنامه ها و 
بايد روشنفکرانی را که در کار مقاومت ضد ژاپنی نسبتًا فعال اند به 
بنگاههای آموزشی خودمان جلب کنيم ، دوره کوتاهی برای 
پرورش آنها بگذاريم و سپس آنها را برای کار در ارتش، در 
 ارگانهای دولتی و کار اجتماعی بفرستيم ؛ بايد آنها را بی باکانه به

نبايد . صفوف خود جلب کنيم ، مورد استفاده قرار دهيم و باال بکشيم
ناگزير عده ای . از بيم رخنه عناصر مرتجع به دور خود تار بتنيم

از اين عناصر به صفوف ما رخنه خواهند کرد ولی ما پيوسته 
فرصت خواهيم داشت که آنها را در جريان آموزش و کار کنار 

اهی به ايجاد چاپخانه ، به نشر کتب و بايد در هر پايگ. بگذاريم
روزنامه ها بپردازيم ، دوائر توزيع و تحويل مطبوعات را سازمان 

بايد از تمام امکانات استفاده کنيم تا در کليه پايگاهها مدارس . دهيم
بزرگ کار دائر شود، هر چه اين مدارس بزرگتر و متعددتر باشد 

  .بهتر است
تش هشتم و ارتش چهارم جديد را به بايد ار. درباره سياست نظامی

حداکثر توسعه داد زيرا که اين ارتش ها مطمئن ترين نيروهای 
مسلحی هستند که خلق چين برای ادامه جنگ مقاومت ملی در 

سياست ما نسبت به ارتشهای گوميندان مانند سابق . اختيار دارد
ا به عبارت از اين است که تا زمانی که ديگران به ما حمله نکنند، م

بايد بکوشيم که با آنها مناسبات دوستانه . ديگران حمله نمی کنيم
به منظور تقويت سازمان ارتش ما از لحاظ نظامی، . برقرار کنيم

بايد تا هر اندازه که ممکن است، افسران هوادار خود را، خواه 
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عضو گوميندان و خواه بی حزب باشند، به ارتش هشتم و چهارم 
 وضع که کمونيستها همه جا در ارتش ما از اين. جديد وارد کنيم

البته سخن بر سر آن . حيث تعداد غلبه دارند نيز بايد عوض شود
را در واحدهای عمده ارتش خودمان » سه ثلث « نيست که سيستم 

برقرار کنيم ، اما تا وقتی که حزب ما رهبری ارتش را در دست 
از جلب نبايد ) و اين شرط ضروری و نقض ناپذير است(دارد 

تعداد کثيری از هواداران به شرکت در ساختمان ارتش در زمينه 
در وضع کنونی که حزب ما و ارتش . های فنی و نظامی بهراسيم

ما توانسته اند بنياد ايدئولوژيک و سازمانی استواری داشته باشند 
) و البته به هيچ وجه نه خرابکاران(جلب تعداد کثيری از هواداران 

ست و حتی سياستی الزم است که بدون آن نمی متضمن خطری ني
توان عالقه قاطبه ملت را جلب کرد و نيروهای انقالبی را گسترش 

  .داد
سراسر حزب بايد اين اصول تاکتيک ما در جبهه متحد و همچنين 
. سياستهای مشخص ناشی از آنها را مصممانه بموقع اجرا بگذارد

خود را بر عليه چين در اين هنگام که تجاوزکاران ژاپنی تجاوز 
شدت می دهند و مالکان ارضی بزرگ و بورژوازی بزرگ در 
داخل کشور به اجرای سياست سرکوبی و حمالت نظامی بر حزب 
کمونيست و بر خلق مشغول اند، فقط بکار بردن اصول تاکتيک و 
سياستهای مشخص که در باال تشريح شد ما را به پايداری در جنگ 

گسترش جبهه متحد، به جلب عالقه قاطبه مقاومت ضد ژاپنی، به 
. خلق و به ايجاد تحول مساعدی در اوضاع فعلی قادر می گرداند

معذلک در عين حال که به رفع اشتباهات می پردازيم ، بايد قدم به 
قدم عمل کنيم ، از شتابزدگی که ممکن است موجب برانگيختن 

ها و باعث ناخشنودی در بين کادرها، پيدايش بد گمانی در توده 
تعرض متقابل مالکان ارضی و يا واکنش های منفی ديگر گردد 

  .بپرهيزيم
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  1940ژوئيه 
  

  يادداشت ها
  

 وان ای تان بوروکرات عالی رتبه روزگار ديکتاتورهای نظامی -1
 در چين 1935پس از حوادث . شمال و از خائنان هوادار ژاپن بود

ن ای تان که دست وا. شمالی چانکايشک او را به خدمت خود گرفت
شورای سياسی «  به رياست 1938آموز تجاوزکاران ژاپنی بود در 

  .که ارگانی پوشالی به شمار می رفت منصوب شد» چين شمالی 
  
 شی يو سان يکی از خيانت کارترين ديکتاتورهای نظامی -2

پس از آغاز جنگ مقاومت ضد ژاپنی، آنگاه که وی . گوميندان بود
روه ارتش های گوميندان بود با سپاهيان ژاپن فرمانده کل دهمين گ

در جنوب حه به تبانی کرده و همواره به حمله بر ارتش هشتم ، به 
برهم زدن ارگانهای قدرت دمکراتيک ضد ژاپنی و به قتل عام 

  .کمونيست ها و افراد مترقی می پرداخت
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