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FoRORD
till andra kinesiska upplagan av

CITAT UR ORDFORANDE
MAO TSE-TUNGS VERK

16 december 1966
Kamrat Mao Tse-tung iir den stOrste marxistleninisten i var era. Han har overtagit, forsvarat och pa ett genialt, skapande och omfattande. siitt utvecklat marxismen-leninismen
samt fOrt den upp i ett hogre och helt nytt
skede.
Mao Tse-tungs tiinkande iir marxismenleninismen under den era i vilken imperialismen gar mot sitt fullstiindiga sammanbrott
och socialismen rycker.fram till en viirldsomfattande seger. Den iir ett miiktigt ideologiskt
vapen fOr kamp mot imperialismen och fOr
kamp mot revisionismen och dogmatismen.
Mao Tse-tungs tiinkande iir den viigledande
principen fOr allt partiets, armens och landets arbete.
·
·
Den allra viktigaste uppgiften i vart partis
politiska och ideologiska arbete iir diirfOr, att
alltid Miia Mao Tse-tungs tiinkandes stora
roda baner hogt, att andligen viipna folket
1

i bela landet med detta tiinkande ocb att fastballa vid att lata det fOrbiirska pa alla verksambetsomraden. Arbetarnas, bondernas ocb
soldaternas breda massor saviil som de revolutioniira kadrernas och de intellektuellas
djupa led bor verkligen bebiirska Mao Tsetungs tiinkande. De bor allesammans studera
ordforande Maos skrifter, fOlja bans liiror,
bandla i overensstiimmelse med bans anvisningar ocb vara bans goda kiimpar.
De som studerar ordforande Maos verk
bor gora det med tanke pa bestiimda problem, studera ocb tilliimpa bans verk pa ett
skapande siitt, fOrbinda studierna med tillliimpning, studera friimst vad som iir viktigast
att tilliimpa fOr att na snabba resultat ocb
striiva hart att tilliimpa det som studeras. For
att verkligen bebiirska Mao Tse-tungs tiinkande, iir det nodviindigt att om ocb om igen
studera manga av ordforande Maos grundliiggande uppfattningar, ocb det iir bast att
memorisera viktiga uttalanden och studera
ocb tilliimpa dem upprepade ganger. Tidningarna bor regelbundet inneballa citat fran ordfOrande Mao, som bar beroring med aktuella fragor, fOr sina Jiisare att studera och
tilliimpa. De erfarenbeter som de breda massorna under de senaste aren gjort i sina be-

2

modanden att pa ett skapande slitt studera
och tilllimpa ordfOrande Maos verk har bevisat att metoden att med tanke pa bestlimda
problem studera valda citat fran ordfOrande
Mao iir ett bra slitt att llira Mao Tse-tungs
tlinkande, en metod som frlimjar snabba resultat.
Vi har sammanstlillt Citat ur ordforande
Mao Tse-tungs verk fOr-att hjlilpa de breda
massorna att pa ett mera effektivt slitt llira
Mao Tse-tungs tlinkande.
Vid organiserandet av sina studier bor
grupperna vlilja ut stycken som star i forbindelse med lliget, deras uppgifter, medlemmarnas siitt att tlinka just da och det tillstand i
vilket deras arbete befinner sig.
I vart stora flidernesland intrlider en ny era
i vilken arbetarna, bonderna och soldaterna
lir i flird med att fa grepp om marxismenleninismen, Mao Tse-tungs tlinkande. Nlir
vlil Mao Tse-tungs tlinkande omfattats av de
breda massorna, blir det en outtomlig styrkeklilla och en andlig atombomb av outtOmlig
kraft. Den omfattande utgivningen av Citat
· ur ordforande Mao Tse-tungs verk lir en
viktig atglird fOr att slitta de breda massorna
i stand att fa grepp om Mao Tse-tungs tlinkande och for att frlimja revolutionerandet
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av vart folks tiinkande. Det iir var fOrhoppning att alla kamrater ska Iara allvarligt och
flitigt, framkalla en hela nationen omfattande flod i skapande studium och tilliimpning
av ordfOrande Maos arbeten samt striiva
att, viigledda av Mao Tse-tungs. tiinkandes
stora roda baner, bygga upp vart land till en
stor socialistisk stat med modernt jordbruk,
modern industri, modern vetenskap och kultur och modernt nationellt fOrsvar!

Lin Piao
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Dlirest inte annat angivits, gliller de i klillhlinvisningarna uppgivna sidonumren den fOrsta
svenska upplagan av Valda verk av Mao Tsetung (i fyra band), Militiirpolitiska skrifter
eller Politiska skrifter. Eftersom band II och
III av Valda verk linnu inte utkommit fran
trycket, kan emellertid sidohlinvisning ej ges
for citat hlimtade ur dessa band. I stlillet anges, dlir sa lir mojligt, kapitel, avsnitt och
nummer pa de stycken som lir numrerade i
originalupplagan.
I de fall dlir ett ord eller en fras, forbunden med den fOregaende texten, har uteslutits.
ur citatets fOrsta sats, har en asterisk utsatts
efter kallhanvisningen. Detta har ocksa skett
i ett antal fall dlir textens ordalydelse har
lindrats av den kinesiska redaktionen. I den
man formuleringarna i vissa citat avviker
fran texten i redan publicerade band, beror
detta pa att redaktionella lindringar i original•
texten foretagits efter det att de svenska overslittningarna gjordes.
. En lista pa titelOverslittningar av citerade
verk som ej finns oversatta till svenska aterfinns i slutet av boken.
Overs. anm.
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I. KOMMUNISTISKA PARTIET

Den kraft som innerst inne leder var sak
framat iir Kinas kommunistiska parti.
Den teoretiska grundval som viigleder vart
tiinkande iir marxismen-leninismen.
Oppningstal vid fOrsta sammantriidet
med Folkrepubliken Kinas Forsta nationella folkkongress (15 september 1954).

Om det skall bli en revolution maste det finnas ett revolutioniirt parti. Utan ett revolutioniirt parti, utan ett parti byggt pa marxismen-leninismens revolutioniira teori och i
den marxist-leninistiska stilen, iir det omojligt att leda arbetarklassen och folkets breda
massor till seger over iniperialismen och dess
hejdukar.
"Revolutioniirer i hela viirlden, fOrena er
till kamp mot imperialistisk aggression!"
(november 1948), Valda verk, bd IV, s.
304.*

Utan Kinas kommunistiska partis bemodanden, utan de kinesiska kommunisterna som
det kinesiska folkets friimsta stOd, kan Kina
7

aldrig uppnii. oberoende och befrielse eller bli
industrialiserat och fa ett modernt jordbruk.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt V, Valda verk, bd III.*

Kinas kommunistiska parti lir kiirnan i ledningen for hela det kinesiska folket. Utan
denna kiirna kan socialismens sak inte segra.
Tai vid mottagningen for delegatema till
Kinas ny-demokratiska ungdomsfOrbunds
tredje rikskongress (25 maj 1957).

Ett ~i]Jii~ parti, som iir beviipnat
med marxismen- eninismens teori, anviinder
~ metod och iir J' rbundet me
folkets massor; ~ som le es av e ta
parti; en~ili"Qllt ;v alla revolutionlira
klasser och grupper under ledning av detta
parti - dessa iir de tre huvudvapen med
vilka vi besegrat fienden.
"Folkets demokratiska diktatur" (30 juni
1949), Valda verk, bd IV, s. 451.

Vi maste ha tilltro till massorna och vi maste
ha tilltro till partiet. Detta iir tva huvudprinciper. Om vi betvivlar dessa principer, kommer vi inte att astadkomma nagonting.
On the Question of Agricultural Cooperation (31 juli 1955), 3rd ed., s. 7.*
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Viipnat med den marxist-leninistiska teorin
och ideolog~ar~nas kommunistiska parti
fOrt en ny betssf till det kinesiska folket,
en arbetsstil 'som viisentligen bestar i att teorin forenas med praktiken, att intima'forbindelser skapas med massoma samt att sjiilvkritik praktiseras.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt V, Valda verk, bd III.*

Det iir inte mojligt fOr nagot politiskt parti
att leda en stor revolutionar rorelse till seger
diirest det inte besitter en ,~
och kunskap om~ samt har-ett grundligt grepp om den aktiska ror-elsen.

'Pf

"Kinas kommunistiska partis roll i det
nationella kriget" (oktober 1938), i "Studier", Valda verk, bd II.

Korrigeringsrorelsen iir, sasom vi brukade
saga, "en vittomfattande rorelse fOr marxistisk skolning". Korrigering betyder att hela
partiet studerar marxism~enom kritik och
sialvkritik. Vi kan fOrvisso liira mer om
iil.arxismen under korrigeringsrorelsens fOrlopp.
Speech at the Chinese Communist Party's National Conference on Propaganda
Work (12 mars 1957) 1st pocket ed., s. 14.
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Det ii.r en modosam uppgift att sli.kerstfilla ett
bii.ttre liv fOr Kinas flera hundra miljoner
mii.nniskor och bygga upp vart ekonomiskt
och kulturellt efterblivna land till ett som ii.r
vii.lmaende och starkt och bar en hog kulturell niva. Och det ii.r just fOr att vi med stOrre
skicklighet ska kunna ta itu med denna uppgift och bii.ttre samarbeta med alla, som in~e
tillhor partiet men ii.r besjii.lade av hoga ideal
och fast beslutna att infOra reformer, som vi
maste bedriva korrigeringsrorelser bade nu
och i framtiden och oavbrutet gora oss av
med allt som ii.r felaktigt.
A. a., s. 15-16.*

Politiken ii.r utgangspunkten fOr allt ett revolutionii.rt partis praktiska handlande och
kommer till uttryck savii.l i genomforandet
som i slutresultatet av ifragavarande partis
handlingar. Niir heist ett revolutionii.rt parti
gar till aktion genomfor det en politik. Om ·
det inte genomfor en riktig politik, genomfOr
det en felaktig politik. Om det inte genomfO!
en viss politik medvetet, handlar det i blindo.
Vad vi kallar erfarenhet ii.r processen fOr en
politiks genomforande och dess slutresultat.
Endast genom folkets praktik, dvs. genom
erfarenhet, kan vi faststii.lla huruvida en po10

litik iir riktig eller felaktig och avgora i vilken utstrackning den iir riktig eller felaktig.
Men folkets praktik, siirskilt det revolutioniira partiets och de revolutioniira massornas
praktik, kan forekomma endast i fOrbindelse
med en eller annan politik. Diirfor maste vi
innan vi gar till aktion for partimedlemmarna och massorna i belysning av de fOreliggande omstiindigheterna forklara den politik
som vi utformat. I annat fall kommer partimedlemmama och massoma att avvika fran
var viigledande politik, handla i blindo och
genomfora en felaktig politik.
"Om politiken for industri och handel''
(27 februari 1948), Valda verk, bd IV,
s. 216-217.*

Vart parti har faststiillt saviil den kinesiska
revolutionens generallinje och allmiinna politik som olika speciella riktlinjer fOr arbetet
och for politiken. Medan manga kamrater
bar vart partis siirskilda riktlinjer for arbetet
och politiken i gott minne, glOmmer de emellertid ofta bort dess generallinje och allmiinna politik. Om vi verkligen glOmmer partiets
generallinje och allmiinna politik, blir vi blinda, halvfiirdiga och virriga revolutioniirer
och niir vi genomfor de siirskilda riktlinjema
11

fOr arbetet eller politiken pa ett visst omrade
fOrlorar vi orienteringen och vinglar iin till
viinster och iin till hoger och arbetet blir lidande.
"Tal vid en kaderkonferens i befriade
omradet Shansi-Suiyuan" (1 april 1948),
Valda verk, bd IV, s. 255-256.*

Politik och taktik iir partiets liv, ledande
kamrater i alla instanser maste iigna dem
odelad uppmiirksamhet och far pa inga villkor fOrsumma dem.
"Ett cirkuliir om liiget" (20 mars 1948),
Valda verk, bd IV, s. 234.
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TI. KLASSER OCH KLASSKAMP

Klasser kampar, en del klasser triumferar,
andra elimineras. Sadan iir historien, sadan
iir civilisationens historia sedan tusentals ar.
Det iir historisk materialism att tolka historien ur denna synpunkt. I motsiittning till
denna synpunkt star den historiska idealismen.
"Kasta undan illusionema, ·bered er till
strid" (14 augusti 1949), Valda verk, bd
IV, s. 459.

I klassamhallet lever en var sasom medlem
av en siirskild klass, och varje slag av tiinkande iir utan undantag stamplat med en klass'
miirke.
"Om praktiken"
bd I, s. 297.

Gull

1937), Valda verk,

Foriindringarna i samhiillet beror huvudsakligen pa utvecklingen av de inre motsiittningarna i samhiillet, det vill saga motsiittningen
mellan produktivkrafter och produktionsfOrhallanden, motsiittningen mellan klasserna
och motsiittningen mellan det gamla och det
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nya; .det iir dessa motsiittningars utveckling
som driver samhiillet framat och ger impulsen till att ersiitta det gamla samhiillet med
ett nytt.
"Om motsattningar" (augusti 1937), Valda verk, bd I, s. 314.

Den. hiinsynslOsa ekonomiska exploatering
och det politiska fOrtryck fOr vilket godsiigarklassen utsatte bonderna tvingade dem
till otaliga resningar mot dess viilde. . .. D~f
var bondernas klasstrider, bonderesningarna
och bondekrigen som utgjorde den historiska
utvecklingens verkliga drivkraft i det kinesiska feodalsamhiillet.
"Den kinesiska revolutionen och Kinas
kommunistiska parti" (december 1939),
kapitel I, avsnitt 2, stycke 4, Valda verk,
bd II* o. Politiska skrifter, s. 111.

Nationell kamp iir i grund och botten detsamma som klasskamp. Bland de vita i Forenta staterna iir det endast de reaktioniira
hiirskande kretsarna som undertrycker de
svarta. De kan pa intet siitt representera arbetarna, jordbrukarna, de revolutioniira intellektuella och andra upplysta personer som
14

utgor den overviildigande majoriteten bland
de vita.
"Uttalande till stod for de amerikanska
negrema mot den amerikanska imperialismens rasdiskriminering" (8 augusti
1963), People of the World, Unite and
Defeat the U;S. Aggressors and All Their
·
Lackeys. 2nd ed., s. 3-4.*

Det filigger oss · att organisera folket~ Vad
reaktioniirerna betriiffar, aligger det oss att
organisera folket till att storta dem. Det iir
likadant med allt reaktioniirt, det faller inte,
om man inte slar omkull det. Detta erinrar
ocksa om golvsopning, dammet forsvinner
som regel inte av sig sjiilvt fran de stiillen dit
sopborsten inte nar.
"Liiget och var politik efter segem i fOrsvarskriget mot Japan" (13 augusti 1945),
Valda verk, bd IV, s. 21.

Fienden gar inte under av sig sjiilv. Varken
de kinesiska reaktioniirerna eller den amerikanska imperialismens styrkor i Kina kommer att sjiilvmant avtriida fran historiens
seen.
"Genomfor revolutionen till slutet" (30
december 1948), Valda verk, bd IV, s.
323.
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En revolution ar inte som en middagsbjudning, eller som att skriva en essa, mala en
tavla eller brodera; den kan inte vara sa fOrfinad, sa lugn och behaglig, sa mattlig, snail,
artig, aterhallsam och storsint. En revolution
ar e!t uppror, en valdsakt varigenom en klass
' stortar en annan.

I

"Rapport om en undersi:ikning av bonderi:irelsen i Hunan" (mars 1927), Valda
verk, bd I, s. 30.*

Chiang Kai-shek fOrsoker alltid berova folket
varje smula makt och varje smula av vad det
vunnit. Och vad gor vi? Var politik ar att ge
honom lika gott igen och att kampa fOr varje tumsbredd jord. Vi handlar efter hans metod. Han fOrsoker alltid att patvinga folket
krig, haller ett svard i vanstra handen och ett
annat i den hogra. Efter hans exempel griper
ocksa vi till svard. . . . Eftersom Chiang Kaishek nu slipar sina svard, maste liven vi slipa
vara.
"Liiget och var politik efter segem i fi:irsvarskriget mot Japan" (13 augusti 1945),
Valda verk, bd IV, s. 15-16.

Vilka ar vara fiender? Vilka ar vara vanner?
·Detta ar en fraga av synnerlig vikt fOr revolutionen. Grundorsaken till att alla tidigare
16

revolutionara strider i Kina gav sa ringa re:..
sultat, var revolutioniirernas underlatenhet
att enas med sina verkliga viinner fOr att angripa sina verkliga fiender. Ett revolutioniirt
parti iir massornas viigvisare, och en revolution kan aldrig lyckas, om det revolutionara
partiet leder massorna vilse. For att fOrsiikra
oss om att vi ovillkorligen kommer att ha
framgang med var revolution och inte kommer att fora massorna vilse, maste vi iigna
uppmiirksamhet at att ena oss med vara verkliga viinner for att angripa vara verkliga fiender. For att skilja verkliga viinner fran verkliga fiender maste vi gora en allmiin analys
av det ekonomiska liiget fOr de olika klasserna i det kinesiska samhiillet och deras respektive instiillningar till revolutionen.
"Analys av klassema i det kinesiska samhiillet" (mars 1926), Valda verk, bd I,
s. 15.

Vara fiender iir alla de som star i forbund
med imperialismen - krigsherrarna, byrakraterna, kompradorklassen, storgodsiigarnas
klass och den reaktioniira grupp av intelligentsian som iir ansluten till dem. Den ledande kraften i var revolution ar industripro1etariatet. Vara niirmaste viinner iir hela halv17

'\
,
,
I

I
·

proletariatet och smabourgeoisin. Vad den
vacklande mellanb00rgeo1Sfii--betraffar, kan
dess hogerflygel bli var fiende och dess vansterflygel kan bli vara vanner - men vi maste standigt vara pa var. vakt emot dem och
inte tillata dem att skapa forvirring i vara led.
A.a., s. 21.*

Var och en som staller sig pa det revolutionara folkets sida ar en revolutionar. Var och
en som stfiller sig pa imperialismens, feodalismens och byrak:rat-kapitalismens sida ar
en kontrarevolutionar. Var och en som staller
sig pa det revolutionara folkets sida endast i .
ord, men handlar annorlunda, ar en revolutionar i ord. Var och en som staller sig pa
det revolutionara folkets sida i handling savfil
som i ord ar en revolutionar i ordets fulla
mening.
Slutord vid andra sammantrlidet med
Kinesiska folkets politiska rl'ldgivande
konferens' fOrsta nationella kommitte (23
juni 1950).

Vad oss betraffar, anser jag att det iir illa om
1 en person, ett politiskt parti, en· arme eller en
skola inte blir angripen av fienden, fOr i sa
fall skulle detta utan tvekan betyda att vi
18

sjunkit till fiendens .niva. Det ar. bra om vi
blir angripna av flenden, eftersom detta bevisar att vi dragit en klar skiljelinje mellan
fienden och oss sjiilva. Det ar iinnu biittre
om fienden angriper o'ss ursinnigt och utmalar oss som helsvarta och utan ett enda fOrsonande drag; detta visar att vi inte enbart
dragit en klar skiljelinje mellan fienden och
oss sjiilva utan ocksa uppnatt ganska mycket ,
i vart arbete.
To Be Attacked by the Enemy ls Not a
Bad Thing but a Good Thing (26 maj
1939), 1st pocket ed., s. 2. *

Vi bor stOdja allt som fienden motsiitter sig
och motsiitta oss allt som fienden stodjer.
"lntervju med tre korrespondenter fran
Centrala nyhetsbyran samt tidningarna
Sao Tang Pao och Hsin Min Pao" (16
september 1939), Valda verk, bd II.

Var standpunkt ar proletariatets och folkmassornas. For medlemmar av kommunistiska partiet innebiir detta att halla fast vid
partiets standpunkt, halla fast vid partiandan

och partiets politik.
"Foreliisningar i ett forum i Yenan om
litteratur och konst" (maj 1942), inled. ning, Valda verk, bd ·III.

Sedan fiendema med gevar utplanats kommer det fortfarande att finnas fiender utan
gevar. De maste nodvandigtvis fOra en desperat kamp emot oss, och vi far aldrig betrakta dessa fiender Iattsinnigt. Om vi inte nu tar
upp och fOrstar problemet pa detta satt, kommer vi att bega mycket allvarliga misstag.
"Rapport till andra plenarsammantriidet
med Kinas kommunistiska partis sjunde
centralkommitte" (5 mars 1949), Valda
verk, bd IV, s. 390.*

Imperialisterna och de inhemska reaktionarerna kommer sakerligen inte att ta sitt nederlag stillaliggande, och de kommer att kampa till sista lOpgraven. Nli.r fred och ordning
ater rader i hela landet kommer de fortfarande att syssla med sabotage och skapa storningar pa olika sli.tt, och de kommer varenda dag och varenda minut att fOrsoka. iscensli.tta en comeback. Detta ar oundvikligt och
star utom allt tvivel, och vi far under ingaforhallanden slappna i var vaksamhet.
6ppningstal vid fOrsta plenarmotet med
Kinesiska folkets politiska riidgivande
konferens (21 september 1949).

Det ar sant att den socialistiska omdaningen
i huvudsak genomforts i Kina savitt agande20

rattssystemet angar ocb de omvalvande massomfattande klasstrider som var karakteristiska fOr den revolutionara tiden bar i buvudsak avslutats. Men fortfarande firms det kvar
rester av de gamla godsagare- och kompradorklasserna, bourgeoisin firms fortfarande
kvar ocb smaborgerskapet bar natt ocb jamnt
paborjat sin egen omdaning. Klasskampen ar
annu inte avslutad. Klasskampen mellan proletariat ocb bourgeoisi, klasskampen mellan
olika politiska riktningar ocb klasskampen pa
det ideologiska omradet mellan proletariat
ocb bourgeoisi kommer att paga llinge ocb
folja en slingrande vag ocb tidvis t.o.m. bli
mycket skarp. Proletariatet soker omforma
varlden efter sin egen varldsaskiidning ocb
pa samma satt gor bourgeoisin. I det avseendet ar fragan buruvida socialismen eller kapitalismen skall vinna fortfarande inte belt
avgjord.
"Om det riitta siittet att liisa motsiittningar inom folket" (27 februari 1957),
Politiska skrifter, s. 237. *

Det kommer att ta avsevard tid att avgora
fragorna i den ideologiska kampen mellan
socialism ocb kapitalism i vart land. Det beror pa att inflytandet fran bourgeoisin ocb
21

de intellektuella, som kommer fran det gamla
samhallet, i vart sambiille kommer att besta
som klassideologi under lang tid framover.
OfOrmaga att inse detta eller, vad viirre iir,
ofOrmaga att overhuvudtaget farsta det, kan
leda till de allvarligaste misstag - sa att man
underlater att fora kampen pa det ideologiska omradet.
A. a., s. 238.*

I vart land kommer borgerlig ocb smaborgerlig ideologi, antimarxistisk ideologi, att
fortsiitta att finnas till u,nder lang tid. I grunden bar det socialistiska systemet uppriittats
i vart land. Vi bar vunnit den grundliiggande
segern genom att omvandla iiganderiitten till
produktionsmedlen, men vi bar inte iinnu
vunnit full seger pa de politiska ocb ideologiska fronterna. Pa det ideologiskll. omradet
bar fragan, om vem som ska vinna i kampen
mellan proletariatet ocb bourgeoisin, inte
iinnu avgjorts. Vi maste fortfarande fora en
langvarig kamp emot borgerlig ocb smaborgerlig ideologi. Det iir fel att inte forsta detta
ocb att ge upp den ideologiska kampen. Alla
felaktiga ideer, alla giftiga ogriis, alla valnader ocb odjur maste underkastas kritik; i intet
fall bor de tillatas att sprida sig obehindrade.
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Kritiken bor emellertid vara belt och fullt
genomtiinkt, analyserande och overtygande
och .inte grov, byrakratisk, metafysisk eller
dogmatisk.
Speech at the Chinese Communist Party's National Conference on Propaganda
Work (12 mars 1957), 1st pocket ed., s.
26-27.*

Bade dogmatism och revlSlonism gar tviirt
emot marxismen. Marxisinen maste fOrvisso
ga framat; den maste utvecklas jiimsides med
praktikens utveckling och kan inte sta stilla.
Den skulle bli livlOs, om den forblev stillastaende och stereotyp. Marxismens ,grundliiggande principer far emellertid aldrig brytas, annars kommer fel att begas. Det iir dogmatism att niirma sig marxismen fran en metafysisk standpunkt och anse den sasom nagonting stelt. Det iir revisionism att forneka
marxismens grundliiggande principer och
dess allmiingiltiga sanning. Revisionismen iir
en form av borgerlig ideologi. Revisionisterna fOrnekar skillnaderna mellan socialism
och kapitalism, mellan proletariatets diktatur
och bourgeoisins diktatur. Vad de fOresprakar iir i verkligheten inte den socialistiska
linjen utan den kapitalistiska linjen. Under
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nuvarande fOrhallanden ar revisionismen
mera Odelaggande an dogmatismen. En av
vara viktiga aktuella uppgifter pa den ideologiska fronten ar att utveckla kritiken av
revisionismen.
A. a., s. 27-28.
Revisionismen eller hogeropportunismen
ar en borgerlig tankestromning som t.o.m. ar
annu farligare an dogmatismen. Revisionisterna, hogeropportunisterna bekanner sig till
marxismen med lapparna och angriper aven
'dogmatism'. Men det verkliga malet for deras angrepp ar faktiskt marxismens mest
grundl~ggande bestandsdelar. De motsatter
sig och forvranger materialismen och dialektiken, motsatter sig eller fOrsoker forsvaga
folkets demokratiska diktatur och kommunistiska partiets ledande roll, motsatter sig
eller fOrsoker fOrsvaga den socialistiska omdaningen och det socialistiska uppbyggnadsarbetet. .Aven efter det att den socialistiska
revolutionens grundlaggande segrar har vunnits i vart land, finns det fortfarande en del
manniskor som forgaves hoppas pa att det
kapitalistiska systemet skall kunna aterupprattas. De bekampar arbetarklassen pa alla
frontavsnitt, daribland det ideologiska. I
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denna kamp lir revisionisterna deras hogra
hand.
"Om det rlitta slittet att losa Iilotslittningar inom folket" (27 februari 1957),
Politiska skrifter, s. 239-240.*
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m. SOCIALISMEN OCH
KOMMUNISMEN

Kommunismen ar pa en och samma gang ett
fullstandigt system av proletiir ideologi och
ett nytt samhallssystem. Den skiljer sig fran
alla andra ideologier och samhallssystem
och ar det mest fullandade, progressiva, revolutionara och fOrnuftsenliga systemet i
mansklighetens historia. Feodalismens ideologi och samhallssystem hor hemma endast i
historiens museum. Kapitalismens ideologi
och samhallssystem har ocksa blivit ett museiforemfil i en del av varlden (i Sovjetunionen), men liknar i andra lander "en doende
manniska vars liv snabbt dalar, liksom solen
da den gar ned bakom vastra bergen", och
kommer snart att fOrvisas till museet. Endast kommunismens ideologi och samhallssystem iir fyllda av ungdom och livskraft och
stormar fram over viirlden med farten i ett
jordskred och kraften i en ljungeld.
"Om ny demokrati" Ganuari 1940), avsnitt IX, Valda verk, bd II.*

Det socialistiska systemet kommer slutligen
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att ersiitta det kapitalistiska systemet; detta
iir en objektiv lag, oberoende av miinniskans
vilja. Hur mycket reaktioniirema an bemodar sig att balla tillbaka historiens hjul, kommer forr eller senare revolutionen att iiga rum
och oundvikligen att segra.
"Tai vid Sovjetunionens hogsta soviets
mote till firandet av 40-arsminnet av den
stora socialistiska oktoberrevolutionen"
(6 november 1957).

Vi kommunister doljer aldrig vara politiska
asikter. Vart framtida eller maximiprogram
ar definitivt och utan allt tvivel att fora Kina
framat till socialismen och kommunismen.
Bade vart partis namn och var marxistiska
varldsasklidning pekar otvetydigt mot detta
hoga ideal for framtiden, en ojiimforligt lysande och storslagen framtid.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt IV, i "Vilrt allmiinna program'',
Valda verk, bd III.*

Den revolutionara rorelsen i Kina, som ledes
av kommunistiska partiet, omfattar som helhet tagen tva skeden, dvs. den demokratiska
och den socialistiska revolutionen, vilka ar
tva till sitt vasen skilda revolutioniira proces27

ser, och den andra processen kan genomforas
forst sedan den fOrsta avslutats. Den demokratiska revolutionen ar den nodvandiga fOrberedelsen fOr den socialistiska revolutionen,
och den socialistiska revolutionen ar den
oundvikliga fortsattningen pa den demokratiska revolutionen. Slutmlilet, fOr vilket alla
kommunister kampar, ar att skapa ett socialistiskt och kommunistiskt samhiille.
"Den kinesiska revolutionen och Kinas
kommunistiska parti" (december 1939),
kapitel II, avsnitt 7, Valda verk, bd II
o. Politiska skrifter, s. 133-134.*

Den socialistiska revolutionen syftar till att
frigora produktivkrafterna. Omvandlingen
fran individuell till socialistisk, kollektiv
aganderatt inom jordbruket och hantverket
och fran kapitalistisk till socialistisk aganderatt inom den privata industrin och handeln
kommer ofelbart att medfora en. valdig frigorelse av produktivkrafterna. Salunda skapas de samhalleliga betingelserna fOr en oerhord utokning av produktionen inom industri och jordbruk.
Tai vid Hogsta statskonferensen (25 januari 1956).

Vi genomfor nu en revolution inte blott inom
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samhiillssystemet, omvandlingen fran privat
till allmiin iiganderiitt, utan liven inom teknologin, omvandlingen fran hantverksproduktion till modem mekaniserad produktion i stor skala, och dessa tva revolutioner
hanger samman. Under nuvarande betingelser inom jordbruket i vart land maste kooperationen fOrega mekaniseringen (i kapitalistiska lander utvecklas jordbruket pa ett kapitalistiskt siitt). Diirfor far vi under inga omstiindigheter betrakta industri och jordbruk,
socialistisk industrialisering och jordbrukets
socialistiska omvandling sasom tva skilda och
isolerade ting, och vi far under inga omstiindigheter framhava den ena och hil.lla tillbaka
den andra.
On the Question of Agricultural Co-operation (31 juli 1955), 3rd ed., s. 19-20.

Det nya samhiillssystemet har fOrst nyligen
grundats och kriiver tid fOr sin konsolidering.
Vi far inte anta att det nya systemet kan belt
och fullt konsolideras sa snart det grundats,
ty detta iir omojligt. Det maste konsolideras
steg fOr steg. For att uppna dess slutgiltiga
konsolidering iir det nodvandigt inte blott att
vi genomfOr landets socialistiska industrialisering och ihardigt fortsatter den socialistis-
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ka revolutionen pa den ekonomiska fronten,
utan aven att vi bedriver en stiindig och modosam socialistisk revolutionar kamp och
socialistisk skolning pa de politiska och ideologiska frontema. Dessutom kravs att en del
intemationella faktorer medverkar.
Speech at the Chinese Communist Party's National Conference on Propaganda
Work (12 mars 1957), 1st pocket ed., s.
2.*

I Kina kommer kampen fOr att konsolidera
d~t socialistiska systemet, kampen fOr att avgora huruvida socialismen eller kapitalismen
ska segra, fortfarande att ta en lang historisk
period i ansprak. Men vi bor alla inse att det
nya systemet, socialismen, otvivelaktigt kommer att konsolideras. Vi kan fOrvisso bygga
en socialistisk stat med modem industri, modernt jordbruk, modern vetenskap och kultur.
A. a., s. 2-3.

Antalet intellektuella som ar fientligt instiillda till var stat ar mycket litet. De tycker inte
om .var stat, dvs. proletariatets diktatur, och
tranar efter det gamla samhallet. Narhelst en
mojlighet uppstar, kommer de att stiilla till
brak och soka storta kommunistiska partiet
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och aterstlilla det gamla Kina. I valet mellan
den proletlira och den borgerliga vligen; mellan den socialistiska och den kapitalistiska
vligen, vliljer dessa mlinniskor envetet att
fOlja den sistniimnda. I verkligheten lir denna
vlig omojlig, och dlirfOr lir de i verkligheten
redo att kapitulera fOr imperialismen, feodaIismen och byrakrat-kapitalismen. Sadana
mlinniskor hittas i politiska kretsar och inom
industriella och kommersiella, kulturella och
skolmanna-, vetenskapliga, teknologiska och
religiOsa kretsar, och de lir ytterligt reaktionlira.
A. a., s. 3-4.
Det allvarliga problemet lir bondernas fostran. Bondehushallningen lir splittrad och
lantbrukets socialisering kommer, av Sovjetunionens erfarenheter att doma, att krliva
lang tid och ofOrtrutet arbete. Utan att lantbruket socialiseras kan det inte bli nagon fullstlindig och konsoliderad socialism.
"Folkets demokratiska diktatur" (30 juni
1949), Valda verk, bd IV, s. 448.

Vi maste ha tilltro till, fOr det fOrsta, att bondemassorna lir redo att rycka fram steg fOr
steg liings vligen till socialismen under partiets ledning, och, fOr det andra, att partiet
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bar fi:irmaga att leda bonderna liings denna
vag. Dessa tva punkter ar sakens karna, den
allmanna riktningen.
On the Question of Agricultural Cooperation (31 juli 1955), 3rd ed., s. 18.*

De ledande instanserna i kooperativerna
maste tillse att de fattiga bonderna och de
nya liigre mellanbonderna intar en dominerande stiillning inom dessa instanser, med de
gamla liigre mellanbonderna och de ovre
mellanbonderna - vare sig de ar gamla eller
nya - som hjalpstyrkor. Endast pa detta satt
kan enhet mellan fattiga bonder och mellanbonder uppnas, kooperativerna konsolideras,
produktionen utvecklas och den socialistiska
omvandlingen av hela landsbygden genomfi:iras pa ett riktigt satt i enlighet med partiets
politik. I annat fall kan enhet mellan mellanbonderna och de fattiga bonderna inte uppnas, kooperativerna kan inte konsolideras,
produktionen kan inte utvecklas och den socialistiska omvandlingen av hela landsbygden
kan inte uppnas.
Forord till "Hur kontrollen over Wutangkooperativet overgick fran mellanbondema till de fattiga bondema" (1955),
Det socialistiska uppsvinget pa Kinas
landsbygd, kinesiska uppl., bd II.
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Det iir viisentligt att uppna enhet med mellanbOnderna och det iir fel att inte gora det. Men
pa vem maste arbetarklassen och kommunistiska partiet stOdja sig pa landsbygden fOr
att uppna enhet med mellanbonderna och
fOrverkliga den socialistiska omvandlingen
av hela landsbygden? Siikerligen pa de fattiga
bonderna och inga andra. Sa var fallet, niir
. kampen mot godsagarna pagick och landreformen genomfOrdes, och sa ar fallet i dag,
nar kampen mot de rika bonderna och andra
kapitalistiska element fOrs i · syfte att uppna
jordbrukets socialistiska omvandling. Under
bada dessa revolutionara perioder vacklade
mellanbonderna i de inledande skedena.
Forst da mellanbonderna klart ser den allmanna riktningen i det som sker och revolutionens annalkande seger, kommer de att
stiilla sig pa revolutionens sida. De fattiga
bonderna maste paverka mellanbonderna och
vinna over dem, sa att revolutionen breddas
dag fOr <lag till den slutliga segern.
Forord till "Lardom av 'Mellanbondernas kooperativ' och 'de fattiga bondemas
kooperativ' i Fuan harad" (1955), Det
· socialistiska uppsvinget pa Kinas landsbygd, kinesiska uppl., bd II.
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Bland de valbargade bondema finns en allvarlig tendens till kapitalism. Om vi pa minsta satt forsummar det politiska arbetet bland
bondema under kooperationsrorelsen samt
under en mycket lang period efterat, kommer
denna tendens att ta overhanden.
Forord till "En beslutsam kamp maste
foras mot tendensen till kapitalism"
(1955), Det socialistiska uppsvinget pa
Kinas landsbygd, kinesiska uppl., bd I.

Den kooperativa rorelsen inom jordbruket
har inneburit en hli.rd ideologisk och politisk
kamp fran allra fOrsta borjan. Inget jordbrukskooperativ kan upprattas utan att genomga en sli.dan kamp. Innan ett helt nytt
samhallssystem kan byggas i det gamlas stalle, maste byggplatsen rojas ren. Kvarlevor
av gamla ideer, som aterspeglar det gamla
systemet, kommer oundvikligen att leva kvar
i manniskors huvuden under en lang tid, och
de slapper inte taget sa Hitt. Sedan ett jordbrukskooperativ upprattats, maste det genomga ytterligare manga strider innan det
kan konsolideras. A ven da ·kan det falla samman sa snart det slappnar i sina anstrangningar. Forord till "En allvarlig liixa" (1955),
Det socialistiska uppsvinget pa Kinas
landsbygd, kinesiska uppl., bd I.
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Kapitalismens spontana krafter har under senare ar oavbrutit vuxit pa landsbygden, nya·
rika bonder har spirat upp overallt och manga
viilbargade mellanbonder stravar att bli rika
bonder. A andra sidan lever manga fattiga bonder fortfarande i armod darfor att de
saknar de nodvandiga produktionsmedlen,
en del ar skuldsatta och andra saljer eller arrenderar ut sin jord. Om denna tendens far
fortsatta obehindrad, kommer polariseringen
pa landsbygden oundvikligen att fOrvarras
med varje dag. De bonder som forlorar sin
jord och de som forblir fattiga kommer att
klaga att vi ingenting gor for att radda dem
undan ruin eller for att hjiilpa dem overvinna sina svarigheter. Inte heller kommer de
vii.lbargade .mellanbonderna som ar pa vag
i en kapitalistisk riktning att vara nojda med
oss, for vi kommer aldrig att bli i stand att
tillfredsstalla deras krav om vi inte amnar
sla in pa den kapitalistiska vagen. Kan fOrbundet mellan arbetare och bonder fortfarande sta fast under dessa omstandigheter? Uppenbarligen inte. Detta problem kan inte 16sas annat an pa en ny grundval. Och det betyder att steg fOr steg avagabringa en socialistisk omvandling av hela jordbruket samtidigt
som vi gradvis genomfor den socialistiska in-
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dustrialiseringen och den socialistiska omvandlingen av hantverk och kapitalistisk industri och handel; med andra ord, det betyder att genomfora kooperationen pa landsbygden och avskaffa de rika bondemas och
de enskilda jordbrukamas husballning, sa att
hela folket pa landsbygden kommer att bli
alltmera valbestiillda tillsammans. Vi vidhi'tller att detta ar enda sattet att konsolidera fOrbundet mellan arbetare och bonder.
On the Question of Agricultural Co-operation (31 juli 1955), 3rd ed., s. 26-27.*

Den 'planering i stort och det allsidiga hansynstagande' som namns har hanfOr sig till
planering i stort och allsidigt hansynstagande
till de sex hundra miljonemas intressen i vart
land. Nar vi gor upp planer, handlagger saker och ting eller tanker over problemen,
maste vi utga fran det faktum, att Kina har
en befolkning pa sex hundra miljoner. Det
far man aldrig glOmma.
"Om det riitta siittet att losa motsattningar inom folket" (27 februari 1957), Politiska skrifter, s. 235.

Forutom partiets ledarskap ar var befolkning
pa 600 miljoner manniskor en avgorande
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faktor. Mera folk innebiir en storre jiisande
massa av ideer, mer entusiasm och mer energi. Aldrig fOrr bar folkets massor varit sa inspirerade, sa kampberedda och sa djiirva som
nu.
"Introducing a Co-operative" (15 april
1958).

Bortsett fran ovriga kiinnetecken hos Kinas
600 miljoner miinniskor iir det mest framtriidande det att de iir "fattiga och som oskrivna
blad". Detta kan synas vara daligt, men i
verkligheten iir det bra. Fattigdom ger upphov till ett begiir efter fOriindring, ett begiir
efter handling och ett begiir efter revolution.
Pa ett oskrivet blad som iir utan varje flack
kan skrivas de friskaste och vackraste skrivtecken, eller malas de friskaste och vackraste
bilder. A.a.
Efter den kinesiska revolutionens landsomfattande seger och sedan jordfragan lOsts,
kommer det fortfarande att existera tva
grundliiggande motsiittningar i Kina. Den
fOrsta ligger pa det inre planet, det iir motsiittningen mellan arbetarklassen och bourgeoisin. Den andra ligger pa det yttre planet,
det iir motsiittningen mellan Kina och de imperialistiska liinderna. FOljaktligen far folk-
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republikens av arbetarklassen ledda statsmakt
inte fOrsvagas sedan folkets demokratiska
revolution segrat utan maste stiirkas.
"Rapport till andra plenarsammantradet
med Kinas kommunistiska partis sjunde
centralkommitte" (5 mars 1949), Valda
verk, bd IV, s. 396.

"Vill inte ni avskaffa statsmakten?" Jo, det
vill vi, men inte med ens. Vi kan inte gora det
iinnu. Varfor? DiirfOr att imperialismen fortfarande existerar, darfor att den inhemska
reaktionen fortfarande existerar, diirfor att
klasser fortfarande existerar i vart land. Var
nuvarande uppgift iir att stiirka folkets statsapparat - huvudsakligen folkarmen, folkpolisen och folkdomstolarna - for att konsolidera det nationella fOrsvaret och beskydda folkets intressen.
"Folkets demokratiska diktatur" (30 juni
1949), Valda verk, bd IV, s. 447.

Vi har en demokratisk diktatur, som leds av
arbetarklassen och som grundas pa fOrbundet
mellan arbetare och bonder. Vad iir detta fOr
slags diktatur? Dess fOrsta uppgift iir att undertrycka de reaktionara klasserna och elementen och de utsugare i landet som siitter
sig upp mot den socialistiska revolutionen, att
38

undertrycka alla dem som forsoker att omintetgora vart socialistiska uppbyggnadsarbete; dvs., att losa motsattningarna mellan oss
och fienden. Exempelvis genom att arrestera,
rannsaka och doma vissa kontrarevolutionarer och under viss, angiven tid berova godsagare och byrakratkapitalister rostratt och
yttrandefrihet - allt detta faller inom ramen
fOr var diktatur. For att uppratthalla lag och
ordning och sla vakt om follrnts intressen ar
det likasa nodvandigt att utova diktatur over
forskingrare, svindlare, mordbrannare, mordare, kriminella gang och andra bovar som
allvarligt stor samhallsordningen.
Den andra uppgiften for denna diktatur
ar att skydda vart land for undermineringsverksamhet och mojiig aggression fran den
yttre fienden. Om detta skulle intraffa ar det
en uppgift for denna diktatur att IOsa den
yttre motsattningen mellan oss och fienden.
Syftet med denna diktatur ar att skydda hela
vart folk, sa att det kan arbeta i fred och bygga upp Kina till ett socialistiskt land med
modern industri, ett modernt jordbruk, modern vetenskap och kultur.
"Om det rlitta slittet att IOsa motslittningar inom folket" (27 februari 1957), Politiska skrifter; s. 215-216.
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Folkets demokratiska diktatur behover arbetarklassens ledning. For det ar endast arbetarklassen som ar den mest forutseende, den
mest osjalviska och den alltigenoin mest revolutionara klassen. Revolutionens hela historia bevisar att revolutionen misslyckas utan
arbetarklassens ledning och att den triumferar nar den leds av arbetarklassen.
"Folkets demokratiska diktatur" (30 juni
1949), Valda verk, bd IV, s. 450.

Folkets demokratiska diktatur ar baserad pa
. fOrbundet mellan arbetarklassen, bonderna
och smabourgeoisin i stlidema, huvudsakIigen pa fOrbundet mellan arbetarklassen och
bonderna, ty dessa bagge klasser utgor 8090 procent av Kinas b'efolkning. Dessa tva
klasser lir huvudkrafterna vid imperialismens
och kuomintangreaktionarernas stortande.
Overgangen fran den Nya demokratin till
socialismen beror ocksa huvudsakligen pa
fOrbundet dem emellan.
A.a.

Klasskampen, kampen fOr produktion och
vetenskapliga experiment utgor de tre stora
revolutionlira rorelserna for uppbyggandet
av ett maktigt socialistiskt land. Dessa rorel-
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ser ar en saker garanti fi:ir att kommunisterna
kommer att vara fria fran byrakrati och immuna emot revisionism och dogmatism och
standigt kommer att fi:irbli oovervinneliga.
De ar en tillforlitlig garanti for att proletariatet kommer att vara i stand att enas med de
breda arbetande massorna och genomfora en
demokratisk diktatur. Om dessa rorelser saknades och godsagare, rika bonder, kontrarevolutionarer, diliga element och odjur av
alla slag tillats att krypa fram, medan vara
kadrer blundade fi:ir allt detta och i manga
fall inte ens skiljde mellan fienden och oss
utan skulle samarbeta med fienden och bli
korrumperade, splittrade och demoraliserade
av honom, om vara kadrer pa detta satt drogs
bort eller fienden vore i stand att smyga in
i vara led och om manga av vara arbetare,
bonder och intellektuella lamnades forsvarsIOsa mot fiendens saval hiirda som mjuka
taktik, da skulle det inte droja Iange, kanske
endast nagra ar eller ett. decennium, eller
hogst nagra decennier, innan en kontrarevolutionar och hela landet omfattande restauration oundvikligen intraffade; det marxistiskleninistiska partiet skulle utan tvivel bli ett
revisionistiskt parti eller ett fascistiskt parti
och hela Kina skulle skifta fiirg. (Mao Tse41

tung, not till "De sju viilskrivna dokumenten
fran provinsen Chekiang angaende kadrernas
deltagande i kroppsarbete'', den 9 maj 1963)
Atergiven i broschyren "Om Chrusjtjovs
falska ko=unism och dess historiska
li.irdomar fiir _vi.irlden'', s. 60-61. *

Folkets demokratiska diktatur anviinder tva
metoder. Gentel.llot fienden anviinder den
diktaturens metoder, dvs., fOr sa lang tid som
kriivs tillater den dem inte att delta i politisk
verksamhet och tvingar dem att lyda folkregeringens lagar, att delta i arbete och att
genom arbete omvandla sig till nya miinniskor. Omviint anviinder den gentemot folket
metoder som inte innebiir tvang utan demokrati, dvs. den maste nodviindigtvis lata dem
delta i politisk verksamhet och tvingar dem
inte att gora det ena eller det andra, utan anviinder den demokratiska metoden for att
uppfostra och overtala dem.
Slutord vid andra sessionen med det Kinesiska folkets politiska radgivande konferens' fiirsta nationella kommitte. (23
juni 1950).

Under kommunistiska partiets ledning genomfor det kinesiska folket en energisk kor42

rigeringsrorelse i syfte att astadkomma en
snabb utveckling av soc'ialismen i Kina pa en
fastare grund. Detta lir en rorelse fOr att genomfOra en hela nationen omfattande debatt
som iir bade viigledd och fri, en debatt i stiiderna och pa landsbygden om sadana fragor
som den socialistiska viigen kontra den kapitalistiska viigen, det. grundliiggande i statssystemet och det viktigaste i .dess politik, partiets och regeringsfunktioniirernas arbetsstil
och fragan om folkets viilfiird, en debatt som
genomfOrs pa sa siitt att man liigger fram fakta och resonerar ut saker och ting i syfte att
pa ett riktigt siitt IOsa de aktuella motsattningar inom folket som kriiver en omedelbar IOsning. Detta iir en socialistisk rorelse for folkets sjiilvfostran och sjiilvomvandling.
"Tal vid Sovjetunionens Hogsta soviets
mote till firandet av 40-arsminnet av den
stora socialistiska Oktoberrevolutionen"
(6 november 1957).

Vi star infor ytterst kriivande uppgifter i det
stora uppbygget. Trots att det firms over 10
miljoner medlemmar i vart parti, utgor de
fortfarande en mycket liten minoritet av landets befolkning. lriom regeringsdepartement
och allmiinna organisationer och fOretag mas43

te mycket arbete utfOras av folk som inte tillhor partiet. Det ar omojligt att fa detta arbete
val gjort darest vi inte har formaga att stodja
oss pa massorna och samarbeta med folk som
inte tillhor partiet. Vi maste, samtidigt som
vi fortsatter att starka enheten inom hela partiet, ocksa fortsatta att starka enheten mellan
alla vara nationaliteter, demokratiska klasser, demokratiska partier och folkliga organisationer och att konsolidera och utvidga
folkets demokratiska enhetsfront, och vi maste samvetsgrant i varenda del av vart arbete
gora oss av med osunda yttringar som ar
skadliga fOr enheten mellan partiet och folket.
"fippningstal vid Kinas ko=unistiska
partis Attonde rikskongress" (15 september 1956).
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IV. DET RA.TIA SA.TIET ATT LOSA

MOTSXTTNINGAR INOM FOLKET

Vi har att gora med tva typer av motsiittningar - motsiittningar mellan oss och fienden
och motsiittningar inom folket. Dessa tva typer av motsiittningar iir av helt olika karaktiir.
"Om det riitta siittet att losa motsiittning-

ar inom folket" (27 februari 1957),

Po-

litiska skrifter, s. 213.

Om vi skall kunna skapa oss en riktig fOrestiillning om dessa tva helt olika typer av motsiittningar maste vi fOrst av allt gora klart fOr
oss vad vi menar med 'folket' och vad vi me. nar med 'fienden' ... I det nuvarande stadiet
av socialismens uppbyggnad tillhor alla klasser, skikt och socialgrupper som gillar, stodjer och arbetar fOr det socialistiska uppbyggnadsarbetets sak kategorin folket, medan de
sociala krafter och grupper som gor motstand
mot den socialistiska revolutionen och iir fientliga mot och fi:irsoker tillintetgora det socialistiska uppbyggnadsarbetet iir folkets fiender.
A. a., s. 213-214.
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Under de fi:irhllllanden som fi:ir niirvarande
racter i Kina innefattar det som vi kallar motsiittningar inom folket fi:iljande: motsiittningar inom arbetarklassen, motsiittningar inom
bondeklassen, motsiittningar bland de intellektuella, motsiittningar mellan arbetarklassen och bonderna, motsiittningar mellan arbetarklassen och bonderna a ena sidan och
de intellektuella a den andra, motsiittningar
mellan arbetarklassen och andra arbetande
miinniskor a ena sidan och den nationella
bourgeoisin a den andra, motsiittningar inom
den nationella bourgeoisin osv. Var folkregering iir en regering som verkligen motsvarar
folkets intressen och tjiinar folket, men iinda
finns. det vissa motsiittningar mellan regeringen och massorna. Dessa innefattar motsiittningar mellan statens intressen, kollektiva
intressen och individuella intressen; mellan
demokrati och centralism; mellan ledare och
ledda samt motsiittningar som uppstar pa
grund av byrakratiska vanor hos vissa statstjiinstemiin i deras mellanhavanden med massorna. Alla dessa iir motsiittningar inom folket. Pa det hela taget finns inom folket en
grundliiggande intressegemenskap som ligger
djupare iin motsiittningarna inom folket.
A. a~, s. 214.

46

Motsiittningarna mellan oss och vara fiender
iir antagonistiska. I folkets led iir motsiittningama mellan de arbetande miinniskoma
icke-antagonistiska, medan motsiittningarna
mellan utsugarna och de utsugna klasserna,
bortsett fran den antagonistiska aspekt som
utmiirker dem, ocksa har en icke-antagonistisk aspekt.
A. a., s. 214.
Hur skall vart folk i vart lands politiska liv
kunna avgora vad som iir riitt och vad som iir
fel i vara .ord och handlingar? Med utgangspunkt fran var konstitutions principer, den
vilja som den overvaldigande majorifoten av
vart folk hyser och de gemensamma politiska
standpunkter som vid olika tillfiillen proklamerats av vara politiska partier och grupper,
tror vi att ord och handlingar pa det stora
hela kan bedomas som riktiga, om de:
1. bidrar till att fOrena folken i vara olika
nationaliteter och inte splittra dem;
2. iir gynnsamma och inte skadliga fOr den
socialistiska omdaningen och det socialistiska
uppbyggnadsarbetet;
3. bidrar till att befiista, inte undergriiva eller
fOrsvaga folkets demokratiska diktatur;
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4. bidrar till att befiista, inte undergrava eller
fOrsvaga den demokratiska centralismen;
5. tenderar att stiirka, inte gora slut pa eller
forsvaga det kommunistiska partiets ledande
roll;
6. ar gynnsamma, inte skadliga fOr den internationella socialistiska enheten och enheten mellan de fredsfilskande folken i varlden.
Av dessa sex kriterier ar den socialistiska
vagen och partiets ledande roll de viktigaste.
A.

a., s. 240.*

Fragan om att undertrycka kontrarevolutioniirerna ar en fraga om kampen mellan oss
och fienden, en motsattning mellan oss och
fienden. Inom folkets led finns det en del som
har olika asikter i denna fraga. Det finns tva
kategorier, vilkas asikter skiljer sig fran vara.
De som ar hogersinnade i sitt tankesatt gor
ingen atskillnad mellan oss och fienden och
uppfattar felaktigt vara fiender som vart eget
folk. De uppfattar sasom vanner just de manniskor som den stora massan av folket betraktar som fiender. De som ar 'vanstersinnade'
i sitt tankesatt fOrstorar motsattningen mellan oss och fienden till den grad, att de felaktigt uppfattar vissa motsattningar inom
48

folket som motsiittningar mellan oss och fienden och betraktar sasom kontrarevolutioniirer personer som i sjiilva verket inte iir det.
Bada asiktema iir felaktiga. Ingendera av
dem kan vara oss till hjiilp att pa ett riktigt
siitt handliigga fragan om att undertrycka
kontrarevolutioniirema eller att korrekt viirdera detta arbete.
A. a., s. 224.*

Kvalitativt olika motsiittningar kan IOsas enbart med kvalitativt olika metoder. Till exempel, motsiittningen mellan proletariatet och
bourgeoisin IOses genom den socialistiska revolutionens metod, motsiittningen mellan de
stora massoma av folket och det feodala
systemet IOses genom den demokratiska revolutionens metod; motsiittningen mellan
koloniema och imperialismen IOses genom
det nationella revolutioniira krigets metod;
motsiittningen mellan · arbetarklassen och
bondeklassen i det socialistiska samhiillet loses genom metoden att kollektivisera och
mekanisera jordbruket, motsiittningar inom
kommunistiska partiet lOses genom kritikens
och sjiilvkritikens metod; motsiittningen mellan samhiillet och naturen lOses genom metoden att utveckla produktivkraftema ...
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Marxist-leninister maste noggrant fOlja principen att anvanda olika metoder for att IOsa
olika motsattningar.
"Om motsattningar" (augusti 1937), Valda verk, bd I, s. 321-322.

Eftersom motsattningarna mellan oss och
fienden a ena sidan och motsattningarna inom folket a den andra bar olika karaktiir,
maste de IOsas pa olika satt. For att uttrycka
saken kort: det forra ar en fraga om att dra
en skiljelinje mellan oss och fienden, medan
det senare ar en fraga om att skilja mellan
ratt och fel. Givetvis ar det ocksa en fraga
om att skilja Iilellan ratt och fel, nar vi drar
en skiljelinje mellan oss och fiende. Exempelvis fragan om vem som har ratt, vi eller reaktionarerna hemma och i utlandet - dvs. imperialisterna, feodalherrarna och byrakratkapitalisterna - ar ocksa en fraga om ratt
och fel, men den hor till en annan kategori
an fragor som ror ratt och fel inom folket.
"Om det ratta sattet att lOsa motsattningar inom folket" (27 februari 1957),
Politiska skrifter, s. 215. *

Nar det galler att avgora fragor av ideologisk
natur eller kontroversiella fragor inom folket
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kan vi bara anvlinda demokratiska metoder,
diskussionsmetoder, kritik, overtygelse och
uppfostran, inte tvang och fOrtryck.
A. a., s. 218.*
For att kunna producera och studera effek-.
tivt och ordna sin tillvaro pa ett passande slitt
vill folket, att regeringen, ledarna fOr produktionen och organen inom undervisningsoch kulturvlisendet utflirdar llimpliga order
av obligatorisk karaktlir. Det lir sjlilvklart, att
lag och ordning inte kan upprlitthallas utan
administrativa order. Administrativa order
och overtygelsens och uppfostringens metoder kompletterar varandra nlir det gliller att
IOsa motslittningar inom folket. Till och med
administrativa regler fOr upprlitthallande av
allmlin ordning maste atfoljas av overtygelse
och uppfostran, ty i manga fall lir enbart administrativa order utan verkan.
A. a., s. 218.*

Bourgeoisin och smabourgeoisin maste nodvlindigtvis ge uttryck fOr sina ideologier. Det
lir oundvikligt att de envist framhlirdar i att
uttrycka sig pa alla upptlinkliga slitt i politiska och ideologiska fragor. Man kan inte
fOrvlinta sig att de inte gor det. Vi bor inte
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anviinda undertryckningsmetoder fOr att
hindra dem att uttrycka sig utan bor tillata
dem att gora det och samtidigt argumentera
med dem och rikta viilgrundad kritik mot
dem.
Vi maste otvivelaktigt kritisera alla slags
felaktiga ideer. Det duger visst inte att avsta
fran kritik och se pa medan felaktiga ideer
obehindrat sprider sig och tillata dem att bli
allenaradande pa omradet. Misstag bor kriti- .
seras och giftigt ogriis bekiimpas varhelst det
sticker upp. Men sadan kritik bor inte vara
dogmatisk. Vi bor inte anviinda den metafysiska metoden utan striiva efter att tilliimpa
den dialektiska metoden. Vad som behovs iir
vetenskaplig analys och fullt overtygande argument.
A. a., s. 239.*

Det iir . . . nodviindigt att kritisera folkets
brister, men da vi gor det, maste vi stiilla oss
pa folkets standpunkt och tala utifran en helhjiirtad onskan att skydda och fostra det. Att
behandla kamrater sasom fiender iir att ga
over till fiendens standpunkt.
"Foreliisningar i ett forum i Yenan om
litteratur och konst" (maj 1942) slutord,
avsnitt IV, Valda verk, bd III.
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Motsiittning och kamp .iir allmiingiltiga och
absoluta, men metoderna att IOsa motsiittningar, det vill saga kampformerna, skiljer sig
i enlighet med olikheterna i motsiittningarnas
natur. Vissa motsiittningar kiinnetecknas av
oppen antagonism, andra inte. I overensstiimmelse med tingens konkreta utveckling, utvecklas vissa motsiittningar, som ursprungligen icke var antagonistiska, till antagonistiska sadana, medan andra, som ursprungligen
var antagonistiska, utvecklas till icke antagonistiska motsiittningar.
"Om motsiittningar" (augusti 1937). Valda verk, bd I, s. 346.

Under vanliga fOrhiillanden iir motsiittningar
inom folket inte antagonistiska. Men om vi
inte IOser dem pa ett riktigt siitt, eller om vi
slappnar av i var uppmiirksamhet och siinker
garden, kan antagonism uppsta. I ett socialistiskt land iir en siidan utveckling vanligen
hara en lokal och tillffillig fOreteelse. Det beror pa att i ett siidant land miinniskans utsugning av miinniskan har avskaffats och folkets
grundliiggande intressen iir identiska.
"Om det riitta siittet att IOsa motsiittningar inom folket" (27 februari 1957),
Politiska skrifter, s. 219. *
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I vart land iir motsiittningen mellan arbetarklassen och den nationella bourgeoisin en
motsiittning inom folket. Den klasskamp som
pagar mellan de tva iir pa det hela taget en
klasskamp inom folkets egna led. Detta fOrklaras av den nationella bourgeoisins dubbla
karaktiir i vart land. Under den borgerligt
demokratiska revolutionens ar hade dess karaktlir bade en revolutioniir och en forsonlig
sida. I den socialistiska revolutionen iir utsugning av arbetarklassen i avsikt att gora
vinster en sida, medan stOd at grundlagen
och villighet att acceptera den socialistiska
omdaningen iir den andra. Den nationella
bourgeoisin skiljer sig fran imperialisterna,
godsligarna och byrakratkapitalisterna. Motslittningen mellan utsugare och utsugna, som
finns mellan den nationella bourgeoisin och
arbetarklassen, iir till sin natur antagonistisk.
Men under de faktiska betingelser som rader
i Kina kan en sadan antagonistisk motslittning, om den behandlas pa llimpligt slitt, omformas till en icke-antagonistisk motsiittning
och losas pa ett fredligt siitt. Men om den
inte behandlas pa llimpligt slitt, om vi exempelvis inte fOljer en politik som gar ut pa att
vi enar oss med, kritiserar och uppfostrar den
nationella bourgeoisin, eller om den natio-

54

nella bourgeoisin inte accepterar denna var
politik, da kan motsiittningen mellan arbetarklassen och den nationella bourgeoisin fi:irvandlas till en antagonistisk motsiittning mellan oss och fienden.
A. a., s. 214--215.*

Den [kontrarevolutioniira revolten i Ungern
1956] var ett fall da reaktioniirerna i ett socialistiskt land i samforstand med imperialisterna utnyttjade motsiittningarna inom folket
fi:ir att sa ut splittring och tvedriikt och fa
oroligheter att flamma upp i sina fOrsok att
fi:irverkliga sina konspiratoriska syften. Den
liixa som hiindelserna i Ungern givit fOrtjiinar
var uppmiirksamhet.
A.a., s. 219.
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V. KRIG OCH FRED

Krig iir den hogsta formen av kamp for att
losa motsiittningar mellan klasser, nationer,
stater eller politiska grupper, niir dessa motsiittningar utvecklats till ett visst stadium, och
har fOrekommit iinda sedan privatiiganderiitten och klasserna uppstod.
"Strategiska problem i Kinas revolutioniira krig" (december 1936), Valda verk,
bd I, s. 181.
I

"Kriget iir politikens for},~~tt!!!!!g~' I denna
mening iir krig politik och kriget i sig sjiilvt en
politisk handling. Sedan urminnes titler har
det inte fOrekommit ett krig som inte haft
politisk karaktiir. . . . Men kriget har sina
egna siirskilda kiinnetecken och i denna mening kan det inte likstiillas med politik i allmiinhet. "Kriget iir helt enkelt politikens
fortsiittning med andra ... medel." Niir politiken utvecklas till ett visst stadium, utCiver
vilket den inte kan fortsiitta med vanliga medel, bryter krig ut fOr att svepa undan hind56

ren 1 vagen. . .. Nar bindret avlagsnats ocb
vart maI uppnatts, kommer kriget att sluta.
Men om bindret inte sopas undan belt ocb
ballet, maste kriget fortsatta till dess att syftet ar belt uppnatt .... Det kan darfor sagas,
att politik ar krig utan blodsutgjutelse, medan krig ar politik med blodsutgjutelse.
"Om langvarigt krig" (maj 1938), styckena 63 o. 64, Valda verk, bd II o. Militiirpolitiska skrifter, bd II, s. 80-81. *

Historien visar att krigen ar uppdelade i tvenne slag: rattfiirdiga och orattfardiga. Alla
Jgjg,_ som tjiinar framatsk:ridil_ndet_::Ji_rJ].ttfiirdiga och alla, som hindrar framatskridandet;-ar .oriittfiirdiga. Vi kommunister bekampar alla orattfiirdiga krig, som bindrar framatskridandet, men vi bekampar inte progressiva, rattfiirdiga krig. Vi kommunister nojer
oss inte. med att inte bekampa rattfardiga
krig, vi deltar aktivt i dem. Vad orattfardiga
krig betraffar, ar fOrsta varldskriget, i vilket
bagge sidorna kampade for imperialistiska intressen, ett exempel. Dlirfor bekampade kommunisterna i hela varlden beslutsamt detta
krig. Sattet att bekampa ett sadant krig ar att
gora allt som ar mojligt fOr att fOrhindra det,
innan det bryter ut, ocb, sedan det val brutit
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ut, att bekiimpa kriget med krig, att niirhelst
det iir mojligt bekiimpa oriittfiirdigt krig med
riittfiirdigt krig.
A. a., stycke 58 o. a. a. s. 75.

Revolutioner och revolutioniira krig iir oundvikliga i klassamhiillet och utan dem iir det
omojligt att utfOra nagot sprang i den sam·
hiilleliga utvecklingen och att storta de reaktioniira hiirskande klasserna och diirfor omojligt fOr folket att vinna politisk makt.
"Om motsattningar" (augusti 1937), Valda verk, bd I s. 343-344.*

Revolutioniirt krig iir ett motgift, som inte
endast bortskaffar fiendens gift utan ocksa
renar oss fran var egen smuts. Varje riittfiirdigt revolutioniirt krig iir begavat med en oerhord kraft, som kan fOrvandla manga ting
eller roja viigen for deras fOrvandling. Det
kinesisk-japanska kriget kommer att omvandla bade Kina och Japan; fOrutsatt att
Kina haller ut i forsvarskriget och vidmakthaller enhetsfronten, kommer det gamla Japan med siikerhet att omvandlas till ett nytt
Japan och det gamla Kina till ett nytt Kina,
och miinniskor och allting annat i bade Kina
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och Japan kommer att omvandlas under och
efter kriget.
"Om langvarigt krig" (maj 1938), stycke
25, Valda verk, bd II o. Militiirpolitiska
skrifter, bd II, s. 43. *

Varje kommunist maste inse sanningen i or- .,
den "politisk makt vaxer ut ur en geviirspipa."
"Problem ri:irande krig och strategi" (6
november 1938), avsnitt II, Valda verk,
bd II o. Militiirpolitiska skrifter, bd II,
s. 157.

Den centrala up~~n och_li~gsta Jormen
fOr revolutionen iir maktOvertagande med
viipnat vald, tvistefragans lOsning medelst
krig. Denna marxistTsk:-=iellinTsil.SkareVOiu-=tionsprincip giiller univers_~ fOr Kina och
fOr alla andra liinder.
A. a., avsnitt I o. a. a. s. 148-149.

Utan viipnad kamp skulle varken proletariatet, folket eller kommunistiska partiet ha nagon stfillning alls i Kina och det skulle vara
omojligt fOr revolutionen att segra. Under
dessa ar [de arton aren sedan partiet grundades] har vart partis utveckling, konsolidering
och bolsjevisering pagatt mitt under revolu-
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tioniira krig; utan viipnad kamp skulle kommunistiska partiet siikerligen inte vara vad
det i dag iir. Kamraterna inom hela partiet
far aldrig glOmma denna erfarenhet, fOr viiken vi betalt med blod.
"Kommunisten presenteras" (4 oktober
1939), Valda verk, bd II*.

I Enligt Marx' statsteori iir armen statsappara' tens viktigaste bestandsdel. Var och en, som
vill gripa och behi'tlla statsmakten, maste ha
en stark arme. En del miinniskor fOrlojligar
oss som foresprakare av "krigets allmakt".
Ja, vi fOresprakar det revolutioniira krigets
allmakt; det iir bra, inte daligt, det iir marXistiskt. Rysslands kommunistiska partis geviir
skapade socialism. Vi ska skapa en demokratisk republik. Erfarenheterna av klasskampen
under imperialismens era liir oss att det endast iir med geviirets makt som arbetarklassen och de arbetande massorna ·kan besegra
bourgeoisin och godsiigarna, vilka biigge iir
beviipnade. I denna mening kan vi saga. att
endast med geviir kan hela viirlden omvand~
las.
"Problem rorande k:rig och strategi" (6
november 1938), avsnitt II, Valda verk,
bd II o. Militiirpolitiska skrifter, bd II,
s. 157-158.
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Vi talar fOr krigets avskaffande, och vi onskar inte krig. Meii.-:krig kan avs.killasen<last
irenom krig,__9ch _@.~At!.!?.li~Y ~~~--g~~aret ar \
det nodviindigt !ltt gripa till geviiret.
A. a. avsnitt II, o. a. a. s. 158.

Kriget, denna monstruosa omsesidiga miinniskoslakt, kommer till slut att avskaffas genom det miinskliga samhiillets framatskridande, och detta i en icke allt for avliigsen
framtid. Men det finns endast ett siitt att avskaffa det, och det iir att bekiimpa kriget med
krig, att bekiimpa kontrarevolutioniirt krig
med revolutioniirt krig, att bekiimpa nationellt kontrarevolutioniirt krig med nationellt
revolutioniirt krig, och att bekiimpa kontrarevolutioniirt klasskrig med revolutioniirt
klasskrig. . .. Niir det miinskliga samhiillet
kommer dithiin att klasser och stater avskaffats, kommer det inte liingre att finnas krig,
vare sig kontrarevolutioniira eller revolutioniira, oriittfiirdiga eller riittfiirdiga; da intriider en era av bestaende fred for miinskligheten. Vart studium av lagarna fOr revolutioniirt krig bottnar i var onskan att avskaffa
alla krig. Hiiri ligger skillnaden mellan oss
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kommunister och alla de exploaterande klasserna.
"Strategiska problem i Kinas revolutionara krig" (december 1936), Valda verk,
bd I, s. 183-184.

Vart land och alla de ovriga socialistiska liinderna onskar fred; det gor ocksa folken i alla
viirldens liinder. De enda som kriiver krig
och inte viii fred iir vissa monopalkapitalistiska grupper i en handfull imperialistiska
liinder som iir beroende av aggression tor
sina profiter.
"Oppningstal vid Kinas kommunistiska
partis Attonde rikskongress" (15 september 1956).

For att uppna en varaktig viirldsfred, maste
vi ytterligare utveckla var viinskap och vart
samarbete med broderliinderna i det socialistiska liigret och stiirka var solidaritet med
alla fredsiilskande liinder. Vi maste striiva till
att uppriitta normala diplomatiska torbindelser pa grundval av omsesidig respekt tor territoriell integritet och suveriinitet samt likstiilldhet och omsesidig tordel med alla liinder som iir villiga att leva tillsammans med oss
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i fred. Vi maste ge aktivt stOd till den nationella oavhangighets- och befrielserorelsen i
liinder i Asien, Afrika och Latinamerika saval som till fredsrorelsen och till rattfardig
kamp i alla Iander i varlden.
A.a.

Vad betraffar de imperialistiska Ianderna bor
vi ocksa ena oss med folken i dessa Iander
och strava efter att leva i fred med dessa liinder, gora affarer med dem och hindra varje
eventuellt krig, men under inga omstandigheter bor vi hysa nagra orealistiska uppfattningar om dessa Iander.
"Om det riitta siittet att 15sa motsiittningar inom folket" (27 februari 1957), Politiska skrifter, s. 249.

Vi vill fred. Om emellertid imperialismen
framhardar i att utkampa ett krig, kommer
vi inte att ha nagot annat alternativ an att fatta ett fast beslut att kampa till slutet innan
vi fortsatter med vart uppbygge. Om m ar
radda for krig dag in och dag ut, vad kommer ni att gora om kriget slutligen bryter ut?
Forst sade jag att ostanvinden fOrharskar
over vastanvinden och att krig inte kommer
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att bryta ut, och nu har jag tillagt dessa fi:irklaringar om liiget i hiindelse krig skulle utbryta. Bada mojligheterna bar salunda tagits
med i beriikningen.
Tai vid motet mellan kommunistiska och
arbetarpartier i Moskva (18 november
1957), citerat i "Statement by the Spokesman of the Chinese Government". (1
september 1963).*

Folk viirlden over diskuterar nu huruvida ett
tredje varldskrig kommer att bryta ut. I fi:irhiillande till denna fraga maste vi vara psykologiskt forberedda och samtidigt anliigga en
analytisk syn. Vi iir bestiimt for fred och motsiitter oss krig. Men om imperialisterna
prompt yrkar pa att utlOsa iinnu ett krig, bor
vi inte vara radda for det. Var instiillning till
denna fraga iir densamma som var instiillning
till alla storningar: for det forsta iir vi emot
det; fOr det andra iir vi inte riidda fOr det.
Forsta viirldskriget ledde till att Sovjetunionen, med en foikmiingd pa 200 miljonert.
uppstod. Andra varldskriget ®des av UPE_komsten av det socialistiska liigret med dess
sarrimanlagda folkmiingd IJa 900 miljoner.
I QmJ!llY.i::ri.~l!§!:~m~~~k.P._11.~ driy~J~meii tred.1 j~-y~rldskrig, ~k..l:l))_e Iiel! visst yt!erligare flera
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hundra miljoner overga till socialisIJ'.l~IJ.:; darefter blir det inte mycket plats kvar i varlden
fOr imperialisterna, medan sannolikt imperialismens hela system totalt stortar samman.
"Om <let ratta sattet att 16sa motsattningar inom folket" (27 februari 1957),
Politiska skrifter, s. 245.

Stalla till brak, misslyckas, stalla till brak pa
nytt, misslyckas pa nytt ... till <less det ar
ute med dem. Detta lir imperialisternas och
reaktionlirernas logik over hela vlirlden i deras fOrballande till folkets sak, och de kommer aldrig att handla i strid med denna logik.
Detta ar en marxistisk lag. Nlir vi sager "imperialismen iir vildsint", menar vi att dess natur aldrig kommer att fOrlindras, att imperialisterna aldrig kommer att lligga ifran sig sina
slaktarknivar, att de aldrig kommer att bli
Buddhor, utan kommer att fortslitta som de
borjat till dess de gar under.
Kampa, misslyckas, klimpa pa nytt, misslyckas pa nytt, klimpa igen . . . till segern;
detta lir folkets logik och ocksa det kommer
aldrig att handla i strid med denna · logik.
Detta lir en annan marxistisk lag. Det ryska
folkets revolution fOljde denna lag, och det
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har ocksa det kinesiska folkets revolution .
gjort.
"Kasta undan illusionema, bered er till
strid" (14 augusti 1949), Valda verk, bd
IV, s. 459.

Just darfOr att vi har segrat far vi aldrig
slappna i var vaksamhet mot imperialisternas
och deras hejdukars vanvettiga hamndekomplotter. Den som later sin vaksamhet slappna
avvapnar sig sjfilv politiskt och fOrsatter sig
i ett passivt liige.
"Ta! till fOrberedande kommitten fOr den
nya politiska radgivande konferensen (15
juni 1949), Valda verk, bd IV, s. 436.

Imperialisterna och deras hejdukar, de kinesiska reaktionarerna, kommer inte att finna
sig i sitt nederlag i Kina. De kommer att fortsatta att pa alla mojliga satt sammansvarja
sig mot det kinesiska folket. De kommer till
exempel att smuggla in sina age~ter i Kina
for att utsa tvedriikt och skapa svarigheter.
Siikert ar, att de aldrig kommer att fOrsumma
detta slags verksamhet. De kommer, fOr att
ta ett annat exempel, att egga de kinesiska
reaktionarerna att blockera Kinas hamnar
och kommer aven att satta in sina egna styr-

66

kor f6r detta andamal. De kommer att gora
detta sa Iange det ar mojligt. I den man de
fortfarande langtar efter aventyr kommer de
dessutom att sanda en del av sina trupper att
invadera och harja Kinas granser, detta ar
heller inte uteslutet. 'Allt detta maste vi ta
med i berakningen.
A. a., s. 436. *

Varlden gar framat, framtiden ar ljus och
ingen kan forandra denna historiens allmanna utvecklingsriktning. Vi bor f6ra en standig
propaganda bland folket f6r att bekantgora
fakta om framstegen i varlden och om den
ljusa framtid som vantar oss, pa det att de
ska f6rlita sig pa seger.
"Om Chungkingfi:irhandlingama" (17 oktober 1945), Valda verk, bd IV, s. 64.

Officerarna och kamparna i hela Folkets Befrielsearrne far inte ens i minsta man lata sin
stridsvilja slappna. Allt tankande som rninskar stridsviljan och nedvarderar fienden ar
felaktigt.
"Rapport till andra plenarsammantradet
med Kinas kommunistiska partis sjunde
centralkommitte" (5 mars 1949), Valda
verk, bd IV, s. 387.
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VI. IMPERIALISMEN OCH ALLA '
REAKTIONXRER AR PAPPERSTIGRAR

Alla reaktioniirer iir papperstigrar. Till det
yttre iir reaktioniirerna skriickinjagande, men
i verkligheten iir de inte sa starka. Pa lang
sikt sett iir det inte reaktionarerna utan folket
som ar de verkligt starka.
"Samtal med den amerikanska korrespondenten Anna Louise Strong" (augusti
1946), Valda verk, bd IV, s. 107.

Liksom det inte finns nagot enda ting i viirlden ·som icke har en dubbel natur (detta iir
lagen om motsatsernas enhet) sa har imperialisinen och alla reaktioniirer en dubbel natur
- de iir samtidigt riktiga tigrar och papperstigrar. I det fOrgangna, innan de erovrade
statsmakten och under nagon tid diirefter,
var slavagarklassen, den feodala godsagarklassen och bourgeoisin livskraftiga, revolutioniira och progressiva. De var riktiga tigrar.
Men med tiden, till fOljd av att deras motparter - slavklassen, bondeklassen och proletariatet - steg for steg tillviixte i styrka, tog
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upp karnpen emot dem och •beki.impade dem
allt mera fOrbittrat, forandrade sig dessa harskande klasser steg for steg till raka motsatsen, de forvandlades till reaktionarer, till efterblivna manniskor, till papperstigrar. Och
slutligen stOrtades de eller kommer de att
stOrtas av folket. De reaktionara, efterblivna,
ruttnande klasserna beholl sin dubbelnatur
annu in i sina sista strider pa liv och dod mot
folket. A ena sidan var de verkliga tigrar. De
at manniskor, miljoner och tiotals miljoner
manniskor. Folket genomgick i kampen for
sin sak ett skede av svarigheter och lidanden,
och dess viig gjorde manga krokar och bukter. Det tog det kinesiska folket over etthundra ar att krossa imperialismens, feodalismens
och byrakratkapitalismens vii.Ide i Kina och
kostade det tiotals miljoner liv innan det segrade 1949. Se nu! Var inte dessa vara fiender
levande tigrar, jarntigrar, riktiga tigrar? Men
till slut fOrvandlades de till papperstigrar,
doda tigrar, leksakstigrar. Detta iir historiska
fakta. Har inte folk sett eller hort talas om
dessa fakta? De har ju fOrekommit i tusental
och tiotusental. I tusental och tiotusental!
FOljaktligen maste imperialismen och alla
reaktioniirer, nar man pa lang sikt, ur strategisk synpunkt betraktar deras viisen, ses
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fOr vad de verkligen ar - papperstigrar. Pa
detta bor vi bygga vart strategiska tankande.
A andra sidan lir de ocksa levande tigrar,
jlirntigrar, riktiga tigrar, som kan ii.ta mlinniskor. Pa detta bor vi bygga vart taktiska
tankande.
Ur ett tal vid Politiska byran i Kinas kommunistiska partis centralkommitte den 1
december 1958 i Wuchang, citerat i fotnot till ovan anfiirt arbete, Valda verk,
bd IV, s. 104-10'5.*

Jag bar sagt att alla de som maktiga beryktade reaktionlirerna endast ar papperstigrar.
Orsaken ar att de ar skilda fran folket. Se
bar! Var inte Hitler en papperstiger? Blev
inte Hitler stortad? Jag bar ocksa sagt att
tsaren av Ryssland, kejsaren av Kina ocb den
japari.ska imperialismen allesammans var
papperstigrar. Som vi vet, blev de alla stOrtade. Den amerikanska imperialismen bar
annu inte stOrtats och den besitter atombomben. Jag tror att den ocksa kommer att stOrtas . .A.ven den ar en papperstiger.
Tal vid motet med ko=unistiska och
arbetarpartier i Moskva (18 november
1957).
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"Att lyfta upp ett stenblock endast fOr att
tappa det pa egna £Otter" iir ett kinesiskt ordsprak som beskriver vissa fa.oars beteende.
Reaktioniirerna i alla liinder iir fanar av detta
slag. I grund och botten tjiinar deras forfOljelse av de revolutioniira folken endast till
att paskynda folkens revolutioner i en allt
bredare och mera intensiv omfattning. Fyllde
inte de fOrfoljelser som bedrevs av den ryske
tsaren och av Chiang Kai-shek denna funktion i de stora ryska och kinesiska revolutionerna?
"Tal vid Sovjetunionens Hogsta sovjets
mote till firandet av 40-arsminnet av den
stora socialistiska Oktoberrevolutionen"
(6 november 1957).

Den amerikanska imperialismen invaderade
Kinas territorium Taiwan och har ha.Bit det
besatt under de senaste nio aren. For en kort
tid sedan skickade den sina viipnade styrkor
att invadera och ockupera Libanon. Forenta
staterna har uppriittat hundratals militiira baser i manga lander over hela viirlden. Kinas
territorium Taiwan, Libanon och alla Forenta staternas militara baser pa friimmande
mark iir lika manga rep kring den amerikanska imperialismens hals. Snarorna har
knutits av amerikanarna sjiilva och ingen an71

nan, och det iir de sjiilva som har lagt dessa
snaror kring sina egna halsar och overliimnat
repiindarna till det kinesiska folket, folken i
arabliinderna och alla folk i viirlden som ii.lskar fred och bekiimpar aggression. Ju liingre
de amerikanska agressorerna stannar pa dessa stii.llen, desto hardare kommer snarorna
kring deras halsar att dras at.
Ta! vid Hogsta statskonferensen (8 september 1958).

Imperialismen kommer inte att besta liinge,
ty den begar alltid illgiirningar. Den envisas
med att i alla liinder fostra och stOdja reaktioniirer som iir emot folk.et, den har med
vald tillskansat sig manga kolonier och halvkolonier och manga militiira baser, och den
hotar freden med kiirnvapellkrig. Salunda
har mer an 90 procent av folk.en i viirlden
av imperialismen tvingats att resa sig eller
kommer att tvingas att resa sig i kamp emot
den. .Anda lever imperialismen alltjiimt, den
lOper alltjiimt amok i Asien, Afrika och Latinamerika. I viisterlandet fortrycker imperialismen fortfarande sitt eget folk. Denna situation maste fOriindras. Uppgiften for folken i hela viirlden iir att siitta stopp fOr den
aggression och det fOrtryck som utOvas av
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imperialismen, framftir allt av den
kanska imperialismen.

ameri~

Intervju med en korrespondent fran nyhetsbyriln Hsinhua (29 september 1958).

Den amerikanska imperialismen, som topprider varlden, bar gjort sig till fiende till varldens folk och i allt hOgre grad isolerat sig.
De som vagrar att bli fOrslavade kommer aldrig att lata sig kuvas av atombomber och vatebomber i hlinderna pa de amerikanska imperialisterna. Den rasande flodvag som
folken i hela varlden reser mot de amerikanska aggressorerna ar oemotstandlig. Deras
kamp mot den amerikanska imperialismen
och dess hejdukar kommer med all sakerhet
att vinna linnu storre segrar.
"Uttalande till stiid for Panamas folks
riittfiirdiga kamp mot .den amerikanska
imperialismen" (12 januari 1964), People
of the World, Unite and Defeat the U.S;
Aggressors and All Their Lackeys, 2nd
ed., s. 9-10.

Om de monopolkapitalistiska grupperna i
Forenta staterna framhlirdar i sin aggressions- och krigspolitik, kommer till slut den
dagen att randas da de blir hlingda av folken
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i hela viirlden. Samma ode viintar Forenta
staternas medbrottslingar.
Tal i Hogsta statskonferensen (8 september 1958).

Under en lang period bar vi utvecklat fOljande uppfattning om kampen mot fienden:
strategiskt bor vi fOrakta alla vara fiender,
men taktiskt bor vi ta dem alla pa allvar.
Detta innebiir liven att vi maste forakta fienden med biinsyn till det bela, men att vi maste ta bonom pa allvar, nlir det gliller varje enskild konkret fraga. Om vi inte fOraktar fienden med hiinsyn till det hela, kommer vi att
bega ett opportunistiskt fel. Marx ocb Engels
var endast tva individer, men linda bade de
redan sa tidigt fOrklarat att kapitalismen
skulle stortas i bela vlirlden. Men nlir vi tar
itu med konkreta problem ocb siirskilda fiender, kommer vi att bega ett iiventyrspolitiskt
fel diirest vi inte tar dem pa allvar. I krig
kan slag utkiimpas endast ett efter ett, ocb
fientliga styrkor utplanas endast en efter en.
Fabriker kan byggas endast en i taget. Bonden kan ploja jorden endast bit fOr bit. Detsamma gliller liven niir man ater en maltid.
Strategiskt kan vi ta litandet av en maltid llitt
- vi vet att vi kan avsluta den. Men i verk-
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ligheten ater vi den en munsbit i taget. Det
ar omojligt att stjalpa i sig en hel bankett pa
en gang. Detta kallas en bit-for-bit IOsning.
Pa militart sprak heter det att utpiana fiendens styrkor en efter en.
Tal vid motet med ko=unistiska och
arbetarpartier i Moskva (18 november
1957).

Det ar min asikt att det internationella Iaget
nu har natt en ny vandpunkt. Det blaser i dag
tva vindar i varlden, ostanvinden och vastanvinden. Ett kinesiskt ordstav sager, "Antingen fOrharskar ostanvinden over vastanvinden,
eller vastanvinden over ostanvinden." Jag
tror att laget i dag kannetecknas av att ostanvinden fOrharskar over vastanvinden. Det
vill saga, att socialismens krafter har blivit fOrkrossande overlagsna imperialismens
krafter.
A.a.

Folk i hela varlden, fOrena er och sla de amerikanska aggressorerna och alla deras hejdukar! Folk i hela varlden, var modiga, vaga
att kampa, trotsa svarigheterna och ryck
fram i vag efter vag. Da kommer hela varl75

den att tillhora folken. Odjur av alla slag ska
fOrintas.
"Uttalande till stod f6r folket i Kongo
(L) mot Forenta statemas aggression"
(28 november 1964), People of the World,
Unite and Defeat the U.S. Aggressors.
and All Their Lackeys, 2nd ed., s. 14.
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vn. VA.GA KAMPA, VA.GA VINNA
Kinas kommunistiska parti fann, efter att
pa den marxistisk-leninistiska vetenskapens
grund ha fOretagit en klar och val genomtiinkt vardering av det inrikespolitiska och
utrikespolitiska liiget, att alla attacker fran
reaktionarerna har hemma och i utlandet
inte blott maste utan ocksa kunde slas ned.
Nlir morka moln tornade upp sig i skyn,
framholl vi att det endast var tillfiilligt, att
morkret snart skulle vara over och solen bryta fram. "Det nuvarande Higet och vara uppgifter" (25 december 1947), Militiirpolitiska
skrifter, bd II, s. 264.

Historiskt sett for alla reaktionara krafter,
som befinner sig pa randen till forintelse, en
sista desperat kamp mot de revolutionara
krafterna, och en del revolutionarer later sig
for en tid bedras ·av denna manifestation av
yttre styrka men inre svaghet. De fattar inte
det viktiga fakturn att fienden narmar sig fOrintelsen medan de sjalva narmar sig segern.
"Viindpunkten i andra v1irldskriget" (12
oktober 1942), Valda verk, bd III, o.
Militiirpolitiska skrifter, bd II, s. 187.
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Om de [Kuomintang] borjar strid, ska vi utplana dem fullstiindigt. Saken star sa hiir: om
de angriper och vi utplanar dem, iir det den
vedergiillning som kommer dem till del; utplanar vi en del av dem, blir det en viss vedergiillning, utplanar vi flera, mera vedergiillning, utplanar vi allesammans, fullstiindig vedergiillning. Kinas problem iir komplicerade och vara hjiimor maste ocksa vara en
smula komplicerade. Om de borjar slass, slass
vi tillbaka for att vinna fred.
"Om Chungkingforhandlingarna" (17 oktober 1945), Valda verk, bd N, s. 61.*

Om nagon angriper oss och forutsiittningama
fOr strid iir gynnsamma, kommer vi siikerligen att sla till i sjiilvforsvar fOr att utplana
honom beslutsamt, grundligt, helt och fullstiindigt (vi slar aldrig till i hastigt mod, men
niir vi slar till, gor vi det fOr att segra). Vi
far inte lata oss skriimmas av reaktioniiremas
skriivel.
"Om fredsfOrhancllingama med Kuomintang. Cirkulii.rskrivelse fran Kinas
kommunistiska partis centralkommitte"
(26 augusti 1945), Valda verk, bd N,
s. 54*.
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Om vara onskningar vore utslagsgivande,
skulle vi inte vilja slass en enda dag till. Men
om omstlindigheterna tvingar oss att klimpa
sa kan vi fortslitta kampen till slutet.
"Samtal med den amerikanska korrespondenten Anna Louise Strong" (augusti
1946), Valda verk, bd IV, s. 103.

Vi vill fred. Men sa llinge som den amerikanska imperialismen vligrar att uppge sina
arroganta och oresonliga krav och sina planer pa att utvidga aggressionen, lir den enda
kurs det kinesiska folket kan fOlja den att
beslutsamt fortslitta att klimpa sida vid sida
med det koreanska folket. Vi lir inte krigiska
av oss. Vi lir villiga att stoppa kriget omedelbart och llimna de aterstaende fragorna till en
senare uppgorelse. Men den amerikanska imperialismen lir inte villig dlirtill. Vlilan da, lat
striden fortslitta. Oavsett i hur manga ar den
amerikanska imperialismen vill slass, lir vi
redo att klimpa intill den stund da den lir villig att sluta, linda till det ogonblick de kinesiska och koreanska folken vinner fullstlindig seger.
Tal vid fjiirde sammantriidet med Kinesiska folkets politiska radgivande konferens' fOrsta nationella kommitte, (7 februari 1953).

79

Vi bor driva ut allt · ofruktbart tiinkande ur
vara led. Alla asikter, som overskattar fiendens styrka och underskattar folkets, iir felaktiga.
"Det nuvarande Higet och vara uppgifter"
(25 december 1947), Valda verk, bd IV,

s. 185.

De fortryckta folken och nationerna far inte
siitta sitt hopp om befrielse till imperialismens och dess lakejers "fOrnuft". De kommer att segra endast genom att stiirka sin enhet och framhiirda i sin kamp.
"Uttalande emot aggressionen mot Sydvietnam och Forenta staternas och Ngo
Dinh Diemklickens nedslaktning av dess
folk" (29 augusti 1963), People of the
World, Unite and Defeat the U.S. Aggressors and All Their Lackeys, 2nd ed.,
s. 6.

Niir heist detta landsomfattande inbordeskrig
bryter ut, maste vi vara viii beredda. A.ven
om det kommer tidigt, lat oss siiga i morgon
bittida, bor vi vara beredda. Detta iir punkt
ett. I det nuvarande internationella och inrikespolitiska liiget iir det mojligt att inbordeskriget till en tid kan begriinsas till omfattningen och hftllas inom lokal ram. Detta iir
80

punkt tva. Punkt ett. handlar om vad vi bor
forbereda oss pa, punkt tva ror fOrballanden
som redan bestar sedan liinge. Kort sagt, vi
maste vara beredda. Ar vi beredda, kommer
vi ocksa att vara i stand att pa riitt siitt ta itu
med alla slags komplicerade situationer.
"Laget och var politik efter segem i fOrsvarskriget mot Japan" (13 augusti 1945),
Valda verk, bd IV, s. 24.
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som japanerna vagar terrorisera oss. Niir denna brist iir avbjiilpt, kommer den japanske angriparen att liksom en vild tjur, som rusat in
i en ring av eld, vara omgiven av bundratals
miljoner av vart folk som riitat ryggarna, enbart ljudet av deras roster kommer att fylla
bonom med skriick, ocb ban kommer att
briinnas till dods.
"Om Iangvarigt krig" (maj 1938), stycke
114, Valda verk, bd II o. Militiirpolitiska
skrifter, bd II s. 136.

Imperialisterna tyranniserar oss pa ett sadant
siitt att vi maste ta itu med dem pa allvar. Vi
maste inte endast ha en stark reguljiir arme,
vi maste ocksa organisera folkmilisavdelningar i stor omfattning. Detta kommer att gora
det svart fOr imperialisterna att i hiindelse av
invasion fOrflytta sig en enda tum i vart land.
Intervju med en korrespondent fran nyhetsbyran Hsinhua (29 september 1958).

Niir man betraktar det revolutioniira kriget
som helbet, ser man att de operationer som
folkgerillan utfOr och de som utfors av Roda
armens buvudstyrkor kompletterar varandra
pa samma siitt som en miinniskas boger- ocb
viinsterarmar; ocb bade vi endast Roda ar83

h~11J
or och inte J()lkgerillan,
en-kiimpemea-~eiia
en
ordalag, och siirskilt me
e pa militiira operationer, menar vi, niir
vi talar om folket inom basomradet som en
faktor, att vi har ett viipnat folk. Detta iir
huvudskiilet till att fienden fruktar att niirma
ig vart basomrade.
.
/

"~rategiska proble~volutio

narilK:rig'.t--{aeGemb'er 1936), Valda verk,
bd I, s. 238.

Seger eller nederlag i krig beror tvivelsutan
i stort sett av de militiira, politiska och ekonomiska fOrhallandena och naturforhallandena pa bada sidor. Men inte enbart av dessa.
Det beror ocksa av varje sidas subjektiva fOrmaga att leda kriget.
En militiir strateg far inte, i sin striivan att
vinna ett krig, overskrida de griinser, som de
materiella betingelserna siitter; inom dessa
griinser kan och bor han emellertid striiva efter seger. Skadeplatsen for en militiir strategs
aktioner iir byggd pa de objektiva materiella
betingelserna, men pa denna seen kan han
leda uppforandet av manget drama, fyllt
ined dad och fiirg, kraft och storhet.
A. a., s. 191-192.*
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Krigets lindamal lir specifikt "att bevara sig
sjalv och fOrinta fienden". (Att fOrinta fienden lir att avvlipna honom eller "berova honom kraften att gora motstand", inte att forinta varje medlem av hans styrka fysiskt). I
forna tiders krig anvande manniskorna spjut
och ski:ild till at.t fOrsvara och bevara sig sjalva. A.nnu i denna dag lir alla vapen en utveckling av spjutet och ski:ilden. Bombflygplanet,
kulsprutan, den langskjutande kanonen och
giftgasen har utvecklats ur spjutet medan
skyddsrummet, stalhjlilmen, betongflistningen och gasmasken har utvecklats ur skolden.
Tanken ar ett nytt vapen, som fOrenar bade
spjutets och skoldens funktioner. Angreppet
lir det frlimsta medlet till att fOrinta fienden,
men fOrsvaret kan inte undvaras dlirvid. Det
omedelbara iindamalet med angreppet ar att
fi:irinta fienden, men det ar samtidigt sjalvbevarelse, ty om fienden inte fi:irintas, kommer
du att fOrintas. Det omedelbara lindamalet
med fi:irsvaret ar sjalvbevarelse, men pa samma gang ar fi:irsvaret ett medel att understodja angreppet eller att fi:irbereda overgang till
angrepp. Retratten hor till forsvarets kategori
och ar en fortsattning av fi:irsvaret, medan
forfoljandet lir en fortslittning av angreppet.
Det bor framhallas att fOrintandet av fienden
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ar det framsta andamalet med krig och att
sjalvbevarandet kommer i andra hand, ty endast genom att forinta fienden i stort antal
kan man effektivt bevara sig sjalv. DiirfOr
kommer angreppet, det viktigaste medlet att
forinta fienden, i friimsta rummet, medan
forsvaret, som iir ett kompletterande. medel
till att fOrinta fienden och ett medel till sjiilvbevarelse, maste siittas i andra rummet. I
verkligt krig spelas huvudrollen iin av forsvaret, iin av angreppet, men tar man kriget som
helhet fOrblir angreppet i friimsta rummet.
"Om lilngvarigt krig" (maj 1938), Valda
verk, bd II, stycke 68, o. Militiirpolitiska
skrifter, bd II, s. 85-86.

Alla de fOr militiira operationer viigledande
principerna hiirror ur den enda grundprincipen: att gora sitt biista fOr att bevara sin
egen styrka och forinta fiendens .... Hur kan
vi da riittfiirdiga uppmuntran till heroiska
offer i krig? Varje krig betingar sitt pris,
ibland ett ytterligt hogt pris. Star detta inte i
motsiittning till "bevara sig sjiilv"? I verkligheten finns hiir ingen motsiittning alls; mera
exakt uttryckt: offer och sjiilvbevarelse bade
star i motsiittning till och kompletterar varandra. Ty si'tdana offer ar nodvandiga, inte
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blott fOr att fOrinta fienden utan ocksa fOr
sjalvbevarelse - partiellt och tillfalligt "ickebevarande" (offer, eller betalning av priset)
ar nodvandigt fOr det allmanna och bestandiga bevarandets skull. Fran denna grundprincip stammar hela raden av principer, som
vagleder de militara operationerna, vilka allesammans - fran principen fOr skjutningen
(ta skydd fOr att bevara dig sjalv och utnyttja
eldkraften till fullo fOr att fOrinta fienden)
och till de strategiska principerna - ar genomsyrade av andan i denna grundprincip.
Alla tekniska, taktiska och strategiska principer ar exempel pa tillampning av denna
grundprincip. Principen att bevara sig sjalv
och forinta fienden ar grunden fOr alla militara principer.
"Strategiska problem i gerillakriget mot
Japan" (maj 1938), kapitel II, Valda verk,
bd II o. Militiirpolitiska skrifter, bd I, s.
247-248.*

-----

1. Angrip fOrst spridda isolerade fiendestyrkor, angrip koncentrerade, starka fiendestyrkor senare.
2. Ta f0rst sma och medelstora stader och
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vidstrackta landsbygdsomraden, ta stora stader senare.
3. Gor utplanandet av fiendens effektiva
styrka till vart huvudmal, men gor inte till
huvudmal att halla eller ta en stad eller en
ort. En stad eller en ort halles eller tas som
resultat av att fiendens effektiva styrka utplanas, och ofta kan en stad eller en ort slutgiltigt hB.llas eller tas fOrst sedan den flera
ganger gatt ur hand i hand.
4. Koncentrera i varje slag en absolut overIagsen styrka (tva, tre, fyra och ibland aven
fem eller sex ganger sa stark som fiendens),
omringa fiendestyrkorna fullstandigt, strava
att utplana dem belt och ballet och lat ingen
slinka ur natet. Anvand under sarskilda fOrhallanden metoden att tilldela fienden ett forkrossande slag, dvs. koncentrera hela var
styrka fOr att gora ett frontalangrepp och
samtidigt angripa en eller bada av fiendens
flanker i syfte att utptana en del och driva
den andra pa flykten sa att :var arme snabbt
kan fOrflytta sina trupper till att krossa andra fiendestyrkor. Strava att undvika utnotningsslag, i vilka vi fOrlorar mera an vi vinner eller hara far oavgjort. Pa detta satt blir
vi, ehuru vi ar underliigsna som helhet (i numeriirt hiinseende), absolut overliigsna i varje
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del och i varje siirskilt fiilttag, och detta till~
forsiikrar oss segern i fiilttaget. Allt efter som
tiden gar ska vi bli overlagsna aven som helhet och smaningom utplana alla fiender ..
5. Utkampa inget slag ofOrberedda, utkampa inget slag som ni inte ar sakra om att
vinna, gor allt fOr att vara viii forberedda fOr
varje slag, sky ingen moda fOr att sakerstiilla
segern under de forutsattningar som fOreligger mellan fienden och oss.
6. Ge fritt spelrum at var stridsstil - mod
i slaget, ingen fruktan for offer, ingen fruktan for utmattning, och oavbruten kamp (dvs;
att under kort tid och utan vila utkampa pa
varandra fOljande slag).
·
7. Strava att utplana fienden genom rorlig
krigfOring. Men agna samtidigt uppmarksamhet at stlillningsangreppets taktik och ta
befasta stallningar och stader.
8. Vad angrepp mot stiider angar, ta beslutsamt alla fiendens befiista punkter och
stader som ar svagt forsvarade. Ta vid passande tillflillen och om omstandigheterna
tillater alla fiendens befasta punkter och stader som fOrsvaras med mattlig styrka. Vad
fiendens starkt fOrsvarade punkter och stader angar, vanta till <less fOrutsattningarna
mognat och ta dem da.
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9. Fyll pa var utrustning och numerar
med alla vapen som erovras och flertalet av
de soldater som tillfangatagits fran fienden.
Var armes viktigaste kfillor fOr manniskor
och material Jigger vid froJ.?.terna.
10. Ta val vara pa uppehallen mellan falttagen till att lata trupperna vila samt till att
utbilda och konsolidera dem. Vilo-, utbildnings- och konsolideringsperioderna bor som
regel inte vara mycket langa, och fienden bor
sa vitt mojligt inte lamnas nagot andrum.
Dessa ar de viktigaste av de metoder Folkets befrielsearme anviint fOr att besegra
Chiang Kai-shek. De iir ett resultat av att
Folkets befrielsearme hiirdats i arsianga strider mot saval inhemska som utliindska fiender och iir helt avpassade till var nuvarande
situation.... Var strategi och taktik ar grundade pa ett folkkrig. Ingen arme som gar
emot folket kan anviinda var strategi och var
taktik.
"Det nuvarande Higet och vara uppgifter" (25 december 1947), Militiirpolitiska
skrifter, bd II, s. 266-269.

Utan beredskap ar overliigsenhet inte verklig overlagsenhet, och det kan inte bli fraga
om nagot initiativ heller. En styrka som iir
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IX. FOLKETS ARME

Utan en folkarme har folket ingenting.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt IV, i "Vart specifika program'',
stycke 5, Valda verk, bd III.

Denna arme iir kraftfull diirfOr att alla dess
medlemmar har en medveten disciplin. De
har kommit samman och de kiimpar, inte fOr
ett fatal individers eller en trang klicks privata intressen, utan fOr de breda massornas och
hela nationens intressen. Hela iindamalet med
denna arme lir att den ska sta orubbligt samman med och helhjiirtat tjiina det kinesiska
folket.
A. a., avsnitt III, i "Folkets Krig", o.

Militiirpolitiska skrifter, bd II, s. 195196.*

Den kinesiska Roda armen iir ett viipnat organ for genomfOrande av revolutionens politiska uppgifter. Siirskilt for niirvarande, bor .
Roda armen sannerligen inte begriinsa sig till i
att strida. Yid sidan om striderna, for att forinta fiendens militiira styrka, bor Roda armen
axla sa viktiga uppgifter som att bedriva pro92

paganda bland massorna; att organisera massorna, beviipna dem, hjiilpa dem att uppriitta
revolutioniir politisk makt och bilda partiorganisationer. Roda armen slass inte bara fOr
stridens skull, utan fOr att bedriva propaganda bland massorna, organisera dem, beviipna dem och hjiilpa dem att uppriitta revolutioniir politisk makt. Utan dessa mfil fOrlorar striden sin mening, och Roda armen
fOrlorar skillet fOr sin existens.
"Om korrigering av felaktiga ideer i partiet" (december 1929), Valda verk, bd I,
s. 108.*

Folkets Befrielsearme iir alltid en kiimpande
styrka. Aven efter den landsomfattande segern kommer var arme att fOrbli en kiimpande styrka under den historiska period i
vilken klasserna i vart land iinnu icke avskaffats och det imperialistiska systemet fortfarande bestar i viirlden. I denna sak bor inga
missforstand och ingen vacklan fOrekomma.
"Rapport till andra plenarsammantriidet
med Kinas kommunistiska partis sjunde
centralkommitte" (5 mars 1949), Valda
verk, bd IV, s. 389.

Vi har en arme fOr strid saviil som en arme for
arbete. For strid har vi Attonde routearmen
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och Nya fjlirde armen; men liven de utfi:ir ett
dubbelt arbete, krigfi:iring och produktion.
Med dessa tva slag av armeer, och med en
klimpande arme som lir skicklig i dessa tva
uppgifter och i massarbete, kan vi overvinna
vara svarigheter' och besegra den japanska
imperialismen.
"Organisera er!" (29 november 1943),
Valda verk, bd III.

Vart nationella fOrsvar kommer att konsolideras och ingen imperialist tillatas att an en
gang invadera vart territorium. Vart folks
vlipnade styrkor maste vidmakthallas och utvecklas med den modiga och stalsatta Folkets befrielsearme sasom grundval. Vi kommer att ha inte endast en mliktig arme utan
ocksa ett mliktigt flygvapen och en mliktig
flotta.
Oppningstal vid fiirsta plenarsammantriidet med Kinesiska folkets politiska radgivande konferens (21 september 1949).

Var princip lir att partiet har kommandot
over gevliret, och att gevliret aldrig far tillatas
ta kommandot over partiet.
"Problem rorande krig och strategi" (6
november 1938), avsnitt II, Valda verk,
bd II o. Militiirpolitiska skrifter, bd II,
s. 157.
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Alla officerare och kiimpar maste stiidse ha i
minnet att vi iir den stora Folkets befrielsearme, att :vi iir trupper, som leds av Kinas
stora kommunistiska parti. Forutsatt att vi
alltid foljer partiets direktiv iir vi siikra om
att vinna.
"Manifest fran Det kinesiska folkets befrielsearme" (oktober 1947), Valda verk,
bd IV, s. 163.
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X. PARTIKOMMITI:EERNAS
LEDNING

Systemet med partikommitteerna iir en viktig
partiinstitution fOr siikerstfillande av det kollektiva ledarskapet och till fOrhindrande av
att nagon enskild monopoliserar ledningen av
verksamheten. Det har nyligen konstaterats
att det i nagra (naturligtvis inte i alla) ledande
instanser iir vanligt att en enskild person
monopoliserar ledningen av verksamheten
och beslutar i viktiga fragor. Inte partikommitteerna utan en enskild individ beslutar om
hur viktiga problem skall IOsas, och ledamotskapet i partikommitteerna har blivit rent nominellt. Meningsskiljaktigheter mellan kommitteledamoter kan inte IOsas och liimnas
olOsta under lang tid. Melian partikommittens ledamoter rader endast formell men inte
verklig enighet. Detta forhallande maste iindras. Fran och med nu maste ett sunt system
med partikommittemoten infOras i alla ledande instanser fran Centralkommittens byraer till partikommitteerna i prefekturerna,
fran partikommitteerna vid fronterna till
partikommitteerna i brigader och militiirom96

raden (den Revolutionara militiirkommissionens underkommissioner eller ledande
grupper) och de ledande grupperna av partimedlemmar i regeringsorgan, folkorganisationer, pa nyhetsbyran och tidningsredaktionerna. Alla viktiga problem (naturligtvis inte
oviktiga, triviala problem eller problem vilkas lOsning beslutats efter diskussion pa moten och som bara behaver genomfOras) maste
understallas kommitten fOr diskussion och de
narvarande kommitteledamoterna bor ge
grundligt uttryck at sina asikter och traffa
bestamda beslut, som sedan bor genomfOras
av de berorda ledamoterna. . . . Partikommittemotena maste uppdelas i tva kategorier,
arbetsutskottsmoten och plenarsessioner, och
dessa tva bor icke fOrblandas. Vidare maste
vi dra fOrsorg om att varken det kollektiva
ledarskapet eller det individuella ansvaret
overbetonas, sa att man forsummar det ena
fOr det andra. I armen har den som fOr befalet ratt att under strid eller nar fOrhallandena
sa kraver fatta nodfallsbeslut pa egen hand.
"Om partikornmitteemas starkande" (20
september 1948), Valda verk, bd IV, s.
287-288.*
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En sekreterare i en partikommitte maste
vara en bra "gruppchef". En partikommitte
har tio a tjugo medlemmar. Man kan likna den vid en "grupp" i armen, och sekreteraren kan jiimforas med "gnippchefen". Det
iir sannerligen inte liitt att leda denna grupp
viii. Var och en av Centralkommittens byraer och underbyraer leder nu ett viildigt omrade och bar ett mycket tungt ansvar. Att
leda betyder inte bara att besluta om politiken i allmiinhet och i speciella fall utan ocksa att skapa riktiga arbetsmetoder. A.venom
politiken i allmiinhet och i de siirskilda fallen
iir riktig, kan likviil svarigheter uppsta, om
arbetsmetoderna fOrsummas. For att kunna
fylla sin uppgift som ledning maste en partikommitte lita till alla sina "gruppmedlemmar" och siitta var och en av dem i stand att
spela sin roll helt och fullt. For att bli en bra
"gruppledare" maste sekreteraren bedriva intensiva studier och grundliga undersokningar. En sekreterare eller vice sekreterare, som
inte bryr sig om att bedriva propaganda och
organisationsarbete bland sin egen "grupps"
medlemmar, inte forstar att skapa ett gott
forhallande till kommittemedlemmarna och
inte studerar hur han ska genomfora moten
med biista resultat, kommer att finna det
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svart att leda sin "grupp" val. Om "gruppmedlemmarna" inte marscherar i takt, kan
de aldrig vanta sig att fa leda tiotals miljoner
manniskor i strid och uppbygge. Forhallandet mellan sekreteraren och kommittemedlemmarna ar naturligtvis ett i vilket minoriteten maste lyda majoriteten, och skiljer sig
salunda fran forhallandet mellan en gruppledare och hans man. Har har jag talat om
gruppen endast som ett analogt exempel.
"Partikommitteemas arbetsmetoder" (13
mars 1949), Valda verk, bd IV, s. 405406.*

Lagg fram problemen. Detta bor inte endast
"gruppledaren" utan ocksa kommittemedlemmarna gora. Prata inte bakom ryggen pa
folk. Narhelst problem uppstar, kalla ett
mote, lagg fram problemen till diskussion.
fatta beslut och problemen kommer att lOsas.
Om det finns problem och de inte laggs
fram, kommer de att besta olosta under lang
tid, kanske i aratal. "Gruppledaren" och
kommittemedlemmarna bor vara fOrstaende
i sitt fOrhallande till varandra. Ingenting ar
viktigare an omsesidig tolerans, fOrstaelse,
stOd och vanskap mellan sekreteraren och
kommittemedlemmarna, mellan Central99

kommitten och dess regionsbyraer och mellan regionsbyraema och partiets omradeskommitteer.
A. a., s. 406.*

"Utbyt informationer." Detta betyder att
medlemmama i en partikommitte ska hii.lla
varandra informerade och utbyta asikter om
ting som de uppmarksammat. Detta ar av
stor betydelse for uppnaendet av ett gemensamt sprak. En del misslyckas med att gora
detta och liksom de manniskor Lao Tzu beskriver "besoker de aldrig i hela sitt liv varandra, fastan var och en av dem kan hora
tuppen gala och hunden skalla hemma hos
den andre". Resultatet ar att de saknar ett
gemensamt sprak.
A. a., s. 406.
Fraga era underordnade om saker som ni
inte fOrstar eller inte kanner till, och ge inte
utan vagande skal uttryck at ert gillande eller
ogillande. . .. Vi bor aldrig latsas veta det vi
inte vet, vi bor inte skammas for att fraga
folk under oss och Iara av dem och vi bor
noga efterhora meningama bland kadrema
pa Iagre nivaer. Var elev innan ni blir Iarare,
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liir av kadrerna pa de liigre nivaerna innan ni
ger order.... Vad kadrema pa liigre nivaer
sager ma vara riktigt eller inte - sedan vi
lyssnat till <let, maste vi analysera <let. Vi maste beakta de riktiga asikterna och handla i enlighet med dem .... Lyssna ocksa till de felaktiga asikterna underifran. Det ar fel att inte
alls lyssna pa dem. Man ska emellertid inte
handla enligt sadana asikter utan kritisera
dem.
A. a., s. 406-407.*

Lar att "spela piano". Daman spelar piano
ar alla tio fingrarna i rorelse. Det <luger inte
att hara rora nagra fingrar och inte andra.
Men om alla tio fingrarna pa en gang trycker
ned pa tangenterna, blir <let ingen melodi.
For att framkalla god musik bor de tio fingrarna rora sig rytmiskt och i samverkan. En
partikommitte bor ha ett fast grepp om sin
centrala uppgift men bor samtidigt utveckla
arbetet pa andra ffilt kring denna centrala
uppgift. For narvarande maste vi ta hand om
manga ffilt. Vi maste skota arbetet i alla omraden, vapnade styrkor och avdelningar och
far inte agna all var uppmarksamhet at ett
fatal problem och utelamna andra. Varhelst
<let finns ett problem maste vi satta fingret
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pa det, och detta iir en metod som vi maste
behiirska. Niigra spelar piano bra och andra
gor det daligt, och <let iir stor skillnad pa de
melodier de framkallar. Partikommitteernas
medlemmar miiste liira sig att "spela piano"
bra.
A. a., s. 407.
"Ta ett fast grepp." Diirmed menas att partikommitteerna inte endast ska ha "grepp" om
utan miiste ha ett "fast grepp" om sina huvuduppgifter. Man kan fa grepp om en sak
endast om man griper den fast i handen och
inte later greppet lossna i minsta man. Tar
man inte ett fast grepp, iir <let detsamma som
att man inte har nil.got grepp alls. Man kan
. naturligtvis inte fa grepp om niigonting med
en oppen hand. Om handen sluts siisom om
den grep om niigonting, men inte sluts hart.
har den fortfarande inget grepp. En del av
viira kamrater har grepp om huvuduppgifterna, men deras grepp iir inte fast och diirfor
lyckas de inte med sitt arbete. Det gar inte
att inte ha nil.got grepp alls, och om greppet
inte ar fast gar det inte heller.
A. a., s. 407-408.
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/"', "Ha sinne f6r siffror." Darmed menas att vi
maste intressera oss f6r ett lages eller ett
problems kvantitativa sida och f6reta en
grundliiggande kvantitativ analys. Varje kvalitet tar sig uttryck i en viss kvantitet, och
utan kvantitet kan det inte finnas nagon kvalitet. Anda in till denna dag f6rstar manga
av vara kamrater alltjamt inte att de maste
agna uppmarksamhet at sakernas kvantitativa sida - den grundliiggande statistiken, de
viktigaste procenttalen och de kvantitativa
granser som bestammer tingens kvaliteter. De
har inga "siffror" i huvudet och kan som
fOljd darav inte undga att gora misstag.
A.a., s. 408.

"Meddelanden fOr att lugna allmanheten."
Meddelanden om moten ska Himnas i fOrvag.
Det ar ungefar som nar man sander ut "Meddelanden for att lugna allmanheten", fOr att
alla ska veta vad som kommer att diskuteras
och vilka problem som ska IOsas och ska kunna fOrbereda sig i god tid. Pa en del orter inkallas kadermoten utan att man fOrst fOrberett rapporter och skrivit fOrslag till resolutioner, och fCirst nar folket anliint till motet
improviserar man nagot pa en slump. Detta
erinrar om ordspraket: "Soldater och hastar
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hat anliint men mat och fader iir inte redo",
och detta iir inte bra. Ha ingen bradska med
att sammankalla ett mote, om inte fOrberedelsema iir avslutade.
A. a., s. 408-409.

"Fiirre och biittre soldater och enklare forvaltning." Foreliisningar, tal, artiklar och resolutioner bor alla vara kortfattade och triiffa
huvudet pa spiken. Moten bor inte heller vara
for langa.
A. a., s. 409 .

.Agna uppmiirksamhet at att skapa enhet och
arbeta tillsammans med kamrater som har en
annan uppfattning iin ni sjiilva. Detta bor
man tiinka pa bade i armen och ute pa olika
orter. Det giiller ocksa fOrballandet till miinniskor utanfOr partiet. Vi bar kommit tillsammans fran landets alla horn och bor vara
skickliga i att ·under vart arbete skapa enhet,
inte hara med kamrater, som har samma
asikter som vi sjiilva, utan iiven med dem som
bar andra asikter.
A.a., s. 409.

Var pa er vakt mot hogmod. For alla som
star i ledande stiillning iir detta en principsak
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och en viktig fOrutsiittning fOr enhetens bevarande. Inte ens de som inte begatt nagra
allvarliga misstag utan vunnit mycket stora
framgangar i sitt arbete bor vara hogmodiga.
A. a., s. 409.

Dra tva skiljelinjer. For det fOrsta mellan revolution och kontrarevolution, mellan Yenan
och Sian. 1 En del fOrstar inte att de maste
dra denna skiljelinje. Niir de bekiimpar byrakratin talar de till exempel om Y enan som
om "inget iir riktigt" diir och underlater att
gora en jiimforelse och skilja mellan byrakratin i Yenan och byrakratin i Sian. Detta
iir i grunden felaktigt. For det andra iir det
nodviindigt att inom de revolutioniira lederna dra en klar skiljelinje mellan riitt och fei,
mellan framgangar och brister och att klargora vilken av dessa tva kategorier som iir
primiir och vilken som iir sekundiir. Till exempel, uppgar framgangarna till 30 procent
eller till 70 procent av det hela? Har gar det
1 Yenan var hogkvarter for Kinas kommunistiska
partis Centralkommitte friln januari 1937 till mars
1947. Sian var det reaktioniira kuomintangvfildets
centrum i nordvastra Kina. Kamrat Mao Tse-tung
namnde de bagge stadernas namn som symboler
fOr revolutionen och kontrarevolutionen.
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varken an att underskatta eller overskatta.
Vi maste fa fram en grundlliggande vardering
av en persons arbete och faststalla huruvida
hans framgangar utgor 30 och hans fel 70
procent eller tvartom. Om hans framgangar
utgor 70 procent av det hela, bor hans arbete
i huvudsak godkannas. Det skulle vara fullstandigt oriktigt att beskriva ett arbete, i vilket framgangarna ar det primara, sasom arbete i vilket misstagen ar det primara. Da vi
tar upp problem far vi inte glOmma att dra
dessa tva skiljelinjer mellan revolution och
kontrarevolution och mellan framgangar och
brister. Om vi hi'tller dessa tva skiljelinjer i
minnet, blir vi i stand att skota sakerna vfil.
I annat fall skapar vi fOrvirring ifraga om
problemens natur. For att dra dessa skiljelinjer val ar det naturligtvis nodvandigt att
studera och analysera noggrant. Var installning till varem;la manniska och varje sak bor
bygga pa ~alys och studier.
A. a., s. 409-410.

Pa organisationsomradet, siikerstall demokrati under centraliserad ledning. Detta bor
goras enligt fOljande riktlinjer:
1. Partiets ledande instanser maste, for att
106

etablera sig som ledande centra, ge en riktig
viigledande linje och finna IOsningar pa de
problem som uppstar.
2. For att ha en objektiv grund for riktig
viigledning, maste de hogre instanserna viii
kiinna liiget i de liigre instanserna och massornas liv.
3. Ingen partiorganisation pa nagon niva
far fatta liittvindiga beslut vid avgorandet av
problem. Niir ett beslut viii iir fattat, maste
det genomfOras med fasthet.
4. Alla beslut av vikt, som triiffats av partiets hogre instanser, maste snabbt meddelas
de liigre instanserna och partiets medlemmar....
5. Partiets liigre instanser och partiets
medlemmar maste i detalj diskutera de hogre
instansernas direktiv for att grundligt fatta
deras innebord och besluta om metoderna fOr
deras genomfOrande.
"Om korrigering av felaktiga ideer i partiet" (december 1929), Valda verk, bd I,
s. 110-111.
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XI. MASSLINJEN

Folket, och folket allena, lir den drivande
kraften som gor vlirldshistorien.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
kapitel II, Valda verk, bd III.

Massoma lir de verkliga hjliltama medan vi
sjlilva ofta lir naiva och okunniga, och utan
att fi:irsta detta kan man inte fi:irvlirva ens den
mest rudimentlira kunskap.
"Fiirord och efterskrift till 'Landsbygdsundersiikningar'" (mars och april 1941),
fiirord, Valda verk, bd III.

Massoma har en skaparkraft som inte klinner
nagra grlinser. De kan organisera sig och
samlas till arbetsplatser och i arbetsgrenar
dlir de kan ge fritt utlopp for sin energi; de
kan koncentrera sig pa produktion pa bredden och pa djupet och skapa allt flera vfilflirdsanordningar fi:ir sig sjlilva.
Fiirord till "Merarbetet har funnit en utviig" (1955), Det socialistiska uppsving-.
et pa Kinas landsbygd, kinesiska uppl.,
bd II.
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Bonderorelsens nuvarande uppsving iir en
viildig tilldragelse. Inom mycket kart tid
kommer flera hundra miljoner bonder i Kinas mellersta, sydliga och nordliga provinser
att resa sig som en miiktig storm, som en orkan, en kraft sa snabb och valdsam att ingen
makt, hur stark den iin ma vara, fOrmar att
halla den tillbaka. De kommer att krossa alla
bojor som binder dem och 'storma framat pa
viigen till befrielse. De kommer att sopa alla
imperialisterna, krigsherrarna, de korrupta
iimbetsmiinnen, lokala tyrannerna och elaka
herrskapen i graven. Varje revolutioniirt parti och varje revolutioniir kamrat kommer att
provas av dem och efter deras beslut godtas
eller fOrkastas. Vi har tre ting att viilja pa.
Ska vi ga i spetsen fOr och leda dem? Ska vi
sliipa efter dem, gestikulerande och kritiserande? Eller ska vi stiilla oss i viigen for och
bekiimpa dem? Varje kines iir fri att viilja,
men hiindelserna kommer att tvinga er att
triiffa ert val snabbt.
"Rapport om en undersokning av bonderorelsen i Hunan" (mars 1927), Valda
verk, bd I, s. 26. *

Flodvagen for socialistisk omvandling pa
landsbygden, kooperationens flodvag, har re109

dan natt vissa orter och kommer snart att
svepa over hela landet. Den iir en viildig socialistisk revolutioniir rorelse, som omfattar
en Iandsbygdsbefolkning pa over 500 miljoner, och den har en ytterligt stor och viirldsomfattande betydelse. Vi bor ge denna rorelse
aktiv, entusiastisk och systematisk Iedning,
och inte hiilla den tillbaka med det ena eller
andra medlet. Vissa misstag iir oundvikliga
under rorelsens utveckling. Detta iir forstaeligt och misstagen kommer inte att vara svara
att riitta. Brister eller misstag som patriiffas
bland kadrerna och bonderna kan avhjiilpas
eller overvinnas fi:irutsatt att vi ger dem positiv hjiilp.
On the Question of Agricultural Cooperation (31 juli 1955), 3rd ed., s. 1.*

Massorna har en potentiellt outtomlig entusiasm for socialismen. De som i en revolutioniir period bara kan fOlja den gamla rutinen iir helt ofi:irmogna att se denna entusiasm.
De iir blinda och allt iir morkt framfor dem.
!bland gar de sa Iangt att de forblandar riitt
och fel och viinder upp och ned pa tingen.
Har vi inte triiffat pa tillriickligt med personer av denna typ? De som helt enkelt fi:iljer
den gamla rutinen underskattar stiindigt fol110

kets entusiasm. Framkommer det nagot nytt,
ogillar de det alltid och skyndar att bekampa
det. Efterat maste de erkanna sitt nederlag
och gora en smula sjalvkritik. Men nasta
gang nagot nytt framkommer, genomgar de
om igen samma process fran borjan till slut.
Detta ar monstret fOr deras beteende gent
emot allt som ar nytt. Sadana manniskor ar
alltid passiva, fOrsummar alltid att rora sig
framat i det kritiska ogonblicket och maste
alltid fa en knuff i ryggen innan de tar ett
steg.
Forord till "Denna socken blev kooperativ pa tva ar" (1955), Det socialistiska
uppsvinget pa Kinas landsbygd, kinesiska
uppl., bd II.

I mer an tjugo ar har partiet varje dag utfort
massarbete, och under de sista tolv aren har
det varje dag talat om masslinjen. Vi har alltid hallit fast vid att revolutionen maste stodja
sig pa folkets massor, att alla ska gora en insats och bar bekampat iden om att man ska
lita endast till ett fatal personer som ger order. Vissa kamrater genomfOr emellertid
annu inte grundligt masslinjen i sitt arbete,
de stOdjer sig fortfarande endast pa en handfull manniskor som tyst och stilla arbetar pa
egen hand. En orsak till detta ar att vad de
111

an gi:ir sa ar de alltid ovilliga att fi:irklara det
fi:ir de manniskor de leder och de fi:irstar inte
varfi:ir och hur de skall ge spelrum fi:ir initia~
tivet och den skaparide energin hos dem som
de leder. Subjektivt i:inskar liven de att alla
ska delta i arbetet, men de later inga andra
manniskor veta vad som ska gi:iras eller hur
det ska gi:iras. Hur kan man, da detta ar fallet, Vanta sig att nagon ska satta sig i ri:irelse
och hur kan nagonting bli vfil gjort? Ska detta
problem kunna li:isas, ar det grundlaggande
naturligtvis att genomfi:ira ideologisk fostran
pa masslinjen, men samtidigt maste vi Iara
dessa kamrater en mangd konkreta arbetsmetoder.
"Ett tal till redaktionsmedlemmarna pa
Shansi-Suiyuans Dagblad" (2 april 1948),
Valda verk, bd IV, s. 259-260.*

Tjugofyra ars erfarenhetsager oss att den ratta uppgiften, politiken och arbetsstilen undantagsli:ist i:iverensstiimmer med massornas
krav vid en bestamd tid och pa en bestiimd
ort och standigt starker banden mellan oss
och massorna, och att fel uppgift, politik och
arbetsstil undantagsli:ist star i strid med massornas krav vid en bestamd tid och pa en bestiimd ort och standigt fjarmar oss fran mas112

sorna. Orsaken till att sii.dana onda ting som
dogmatism, empirism, kommandometoder,
svanspolitik, sekterism, byrakrati och overUigsen instfillning i arbete avgjort ar skadliga
och inte kan tolereras, och till att envar som
lider av .dessa sjukdomar maste overvinna
dem, ar att de fjarmar oss fran massorna.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
kapitel V, Valda verk, bd III.

For att fOrbinda sig med massorna maste man
handla i overensstammelse med massornas
behov och onskningar. Allt arbete som gores
fOr massorna maste utga fran deras behov,
inte fran nagon enskilds onskan, hur god avsikten med den an ma vara. Det hander ofta
att massorna objektivt behover en viss forandring, men subjektivt ar de annu inte medvetna om behovet, annu inte villiga eller beslutna att gora fOrandringen. I sadana fall
bor vi talmodigt vanta. Vi bor inte gora fOrandringen innan huvudparten av massorna
genom vart arbete blivit medvetna om behovet och ar villiga och beslutna att genomfora
fOrandringen. I annat fall kommer vi att isolera oss fran massorna. Utan att de ar medvetna och villiga, kommer varje slag av arbete som kraver deras deltagande att visa sig bli
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enbart en formalitet och kommer att misslyckas . . . Det finns tva principer har: den
ena ar massornas verkliga behov i stallet fOr
vad vi inbillar oss att de behover, och den
andra ar onskningarna hos massorna, som
sjalva maste bestamma vad de vill, i stallet
fOr att vi ska bestamma det fOr dem.
"Enhetsfronten i kulturarbetet" (30 oktober 1944), Valda verk, bd III.

Var kongress bor mana hela partiet att vara
vaksamt och se till att ingen enda kamrat pa
nagon post blir skild fran massorna. Det bor
Iara varje kamrat att alska folket och att
uppmarksamt lyssna till massornas rost, att
identifiera sig sjalv med massorna vart helst
han beger sig, att inte stalla sig over massorna, utan i stallet placera sig bland dem och
i overensstammelse med deras niva vid tillflillet vacka dem eller hoja deras politiska
medvetenhet och gradvis hjlilpa dem att organisera sig frivilligt och att ta i gang alla de
vasentliga strider som medges av de inre och
yttre forhillandena vid den bestamda tiden
och pa den bestamda orten.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt V, Valda verk, bd III
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Om vi fi:irsokte ga till offensiv nar massorna
annu inte vackts upp skulle det vara aventyrspolitik. Om vi envisades med att leda
massorna till att gora nagot mot deras vilja,
skulle vi sakert misslyckas. Om vi inte ryckte
fram nar massorna kraver framryckning skulle det vara hogeropportunism.
"Ett ta! till redaktionsmedle=arna pa
Shansi-Suiyuans Dagblad" (2 april 1948),
Valda verk, bd IV, s. 261.

Kommandometoder ar felaktiga i varje slag
av arbete, ty de gar Iangre an nivan pa massornas politiska medvetenhet medger och
bryter mot principen om frivillig massaktion
och aterspeglar salunda den sjuka som forhastandet utgor. Vara kamrater far inte anta
att allt som de sjiilva forstar ocksa fOrstas av
massorna. Huruvida massorna fOrstar det
och ar beredda att ga till aktion, kan upptackas endast genom att bege sig in i deras mitt
och gora undersokningar. Om vi gor det, kan
vi undvika kommandometoder. Svanspolitik
ar ocksa felaktig i varje slag av arbete, darfor
att den ligger under massornas politiska medvetenhetsniva och bryter mot principen att
leda massorna framat samt darmed aterspeglar den sjuka som senfardigheten utgor. Vara
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kamrater far inte anta att massoma inte har
nagot begrepp om vad de sjiilva iinnu inte
begriper. Det hander ofta att massoma ligger
fore oss och iir ivriga att ta ett steg framat
och att vara kamrater likviil forsummar att
handla som massomas ledare och svansar
efter vissa efterblivna element, aterspeglar
deras asikter och dessutom misstar dessa fOr
att vara de breda massomas.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt V, Valda verk, bd III.*

Tag massomas ideer och koncentrera dem,
ga sedan till massorna, forfiikta standaktigt
ideema och genomfor dem fOr att pa sa slitt
forma riktiga ideer om ledning - detta iir
den grundliiggande metoden fOr ledningen.
"Nagra fragor rorande metodema for
ledningen" (1 juni 1943), stycke 6, Valda
verk, bd III.

I allt vart partis praktiska arbete maste formeln for all riktig ledning nodviindigtvis
vara "fran massoma och till massorna". Detta innebiir: ta massomas ideer (spridda och
osystematiska ideer) och koncentrera dem
(forvandla dem genom studier till koncentrerade och systematiska ideer), ga sedan till
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massorna och propagera och fOrklara dessa
ideer intill dess att massorna omfattar dem
som sina egna, haller fast vid dem, och omsiitter dem i handling och provar dessa ideers
riktighet i dessa handlingar. Koncentrera sedan pa nytt ideer fran massorna och ga pa
nytt ut till massorna sa att de haller fast vid
ideerna och genomfor dem. Och sa vidare
om och om igen i en oiindlig spiral, varvid
ideerna blir riktigare, mera levande och rikare varje gang. Detta iir den marxistiska
kunskapsteorin.
A. a., stycke 4. *

Vi bor ga till massoma och liira av dem, sammansmiilta deras erfarenhet till biittre och
klart uttryckta principer och metoder, sedan
gora propaganda bland massorna och uppmana dem att omsiitta dessa principer och
metoder i praktiken i syfte att IOsa sina problem och hjiilpa dem uppna befrielse och
lycka.
"Organisera er!" (29 november 1943),
Valda verk, bd III.

Pa nagra orter finns i vara ledande organ
folk som tror att det iir tillriickligt att ledarna
ensamma kiinner partiets politik och att man
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inte behover Iata massorna fa kiinnedom om
den. Detta iir en av grundorsakerna till att
en del av vart arbete inte kan utforas riktigt.
"Ett tal till redaktionsmedlemmama pa
Shansi-Suiyuans Dagblad" (2 april 1948),
Valda verk, bd IV, s. 259.

I alla massrorelser maste vi gora en grundliiggande undersokning och analys av antalet
aktiva anhiingare, motstandare och neutrala
och far inte avgora problemen subjektivt och
utan underlag.
"Partikommitteemas arbetsmetoder" (13
mars 1949), Valda verk, bd IV, s. 408.

Massorna pa varje givet stiille iir i allmiinhet
sammansatta av tre grupper, de relativt aktiva, de som intar en mellanstiillning och de
relativt efterblivna. Ledarna maste diirfor
vara viii forfarna i att ena det Iilla antalet
aktiva element kring ledningen och maste
st6dja sig pa dem for att hoja nivan hos melIailgruppen och vinna over de efterblivna elementen.
"Nagra fragor rorande metodema for
ledningen" (1 juni 1943), stycke 3, Valda
verk, bd III.
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Att vara skicklig i att omsatta partiets politik
i handling fran massomas sida, att vara skicklig i att fa inte hara de ledande kadrema utan
ocksa de breda massoma att fOrsta och bemastra varje rorelse och varje kamp som vi
inleder - detta ar en konst i marxistisktleninistiskt ledarskap. Det ar ocksa den skiljelinje som avgor huruvida vi begar misstag
i vart arbete eller ej.
"Ett tal till redaktionsmedle=ama pa
Shansi-Suiyuans Dagblad" (2 april 1948),
Valda verk, bd IV, s. 261.

Hur aktiv denna ledande grupp an ma vara,
kommer dess aktivitet inte att bli nagot annat
an en handfull manniskors fruktlosa bemodanden darest den inte fOrbindes med massomas aktivitet. Om a andra sidan niassoma ensamma ar aktiva, utan en stark ledande grupp som pa riktigt siitt organiserar
deras aktivitet, kan den varken uppratthallas
under 11ingre tid, fOras framat i ratt riktning
eller hojas till en hog niva.
"Nagra fragor rorande metodema fOr
ledningen" (1 juni 1943), stycke 3, Valda
verk, bd III.

Massomas produktion, massomas intressen,
massornas erfarenheter och kanslor - at
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dem bor de ledande kadrema iigna stiindig
uppmiirksamhet.
Motto for en produktionsutstfillning
frlimjad av organisationer direkt understa!lda partiets Centralkommitte och Attonde routearmens generalhogkvarter,
Dagbladet Befrielsen i Yenan, 24 november 1943.

Vi bor iigna noggrann uppmiirksamhet at
massomas viilfiird, allt ifran problemen om
jord och arbetskraft och till de om briinsle,
ris, matolja och salt.... Alla sadana problem,
som ror massomas viilfiird, bor siittas pa var
dagordning. Vi bor diskutera dem, anta och
genomfOra beslut och kontrollera resultaten.
Vi bor overtyga massorna om att vi toretriider deras intressen, att var tillvaro iir intimt
torbunden med deras. Vi bor hjiilpa dem att,
utgaende fran dessa ting, komma till en forstaelse av de hogre uppgifter vi tort fram,
det revolutioniira krigets uppgifter, sa att de
kommer att stodja revolutionen och sprida
den over Iandet, tolja vara politiska appeller
och kampa till slutet tor seger i revolutionen.
"Sorj for massomas viilfiir<l, agna uppmiirksamhet at arbetsmetodema" (27
·januari 1934), Valda verk, bd I, s. 149.*
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Xll. POLIDSKT ARBETE

Systemet med partirepresentanter och politiska avdelningar, som har for forsta gangen
anvandes i Kina, andrade fullstandigt dessa
xapnade styrkors utseende.1 Den Roda armen, som bildades ar 1927, och den nuvarande Attonde routearmen har overtagit och
utvecklat detta system.
"Intervju med den brittiske joumalisten
James Bertram" (25 oktober 1937), Valda
verk, bd II.

Folkets befrielsearme har utvecklat sitt kraftfulla revolutionara politiska arbete, som ar
en viktig faktor i kampen fOr att besegra fienden, med utgangspunkt fran att den har
att fOra ett folkkrig samt pa grundval av principerna om e.µhet mellan arme och folk, en1 Det 1ir har fragan om de revolutionara vapnade
styrkor som Kinas ko=unistiska parti och Kuomintang organiserade under de itr da de samarbetade under Fiirsta revolutionara inbiirdeskrigets period (1924-27). overs. anm.
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het mellan befiil och kampar och framkallande av upplOsning inom fiendens fOrband.
"Det nuvarande Higet och vara uppgifter"
(25 december 1947), Militiirpolitiska
skrifter, bd II, s. 269.

Denna arme har byggt upp ett system fOr politiskt arbete, som ar oundgangligt fOr folkets
krig och ar inriktat pa att befordra enhet
inom dess egna led och med de vanskapliga
armeerna och enhet med folket samt pa att
skapa upplOsning bland fiendens styrkor och
sakerstalla seger i striden.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt "Folkets krig", Valda verk, bd
III.

Livsblodet i allt ekonomiskt arbete ar politiskt arbete. Detta gfiller alldeles sarskilt i en
tid da det samhalleliga och ekonomiska systemet genomgar grundlaggande forandringar.
Forord till "En allvarlig laxa" (1955),
Det socialistiska uppsvinget pa Kinas
landsbygd, kinesiska uppl., bd I.

"Partiforeningen organiseras pa kompaniets
grundval", detta ar ett viktigt skal till att
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Roda armen bar varit i stan att fOra dessa
modosamma strider utan att alla sonder.
"Kampen i Chingkan ergen" (25 november 1928), Valda v rk, bd I, s. 85.

Attonde routearmens politisk arbete vagleds
av tre grundprinciper. For de fOrsta, principen om enhet mellan officerar och manskap,
vilken inneblir att man gor slu pa de feodala
sederna i armen, fOrbjuder of cerarna att sla
och okvlida soldaterna, bygge upp en medveten disciplin och later offic rare och manskap dela val och ve - vilket er till resultat
att hela armen lir fast enad. or det andra,
principen om enhet mellan
en och folket,
vilken inneblir att man upprli thaller en disciplin som fOrbjuder minsta krlinkning av
folkets intressen, bedriver pro aganda bland
massorna, organiserar och evapnar dem,
llittar deras eko'nomiska bord r och undertrycker fOrrlidarna och kollabo atOrerna, som
tillfogar armen och folket ska a - vilket ger
till resultat att armen lir fast fO enad med folket och vlilkomnas allestlides. or det tredje,
principen om att skapa upplo ning bland de
fientliga trupperna och beha la krigsfangar milt. Var seger beror inte ndast av vara
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militara operationer, utan ocksa av upplOsningen inom de fientliga styrkorna.
"Intervju med den brittiske journalisten
James Bertram" (25 oktober 1937), Valda verk, bd II.*

Yara trupper maste iaktta de riktiga principer som reglerar fOrhallandena mellan armen
och folket, mellan armen och regeringen,
mellan armen och partiet, mellan officerare
och manskap, mellan militart arbete och politiskt arbete och fOrballandena mellan kadrerna, och de far aldrig bega de fel som sammanhanger med krigsherrementaliteten. Officerarna maste visa omsorg om sitt manskap
och far inte vara likgiltiga for deras valbefinnande eller tillgripa kroppsstraff. Armen
maste visa omsorg om folket och aldrig inkrakta pa dess intressen. Armen maste respektera regeringen och partiet och aldrig "havda
sitt oberoende".
"Organisera er!" (29 november 1943),
Valda verk, bd III.

Var politik gentemot flingar som tagits fran
de japanska, marionett- eller antikommunistiska trupperna, ar att frige dem alla, med undantag fOr dem som bar lidragit sig massornas
bittra hat och maste fa dodsstraff och vars
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dodsdomar har stadfiists av de ogstamyndigheterna. De bland fangarna s m tvingats att
ansluta sig till de reaktioniira tyrkorna, men
som mer eller mindre lutar a revolutionens
sida, bor i stort antal vinnas ·ver till arbete
tor var arme. Aterstoden bor riges, och om
de kiimpar mot oss och tas f fanga pa nytt,
bor de om igen friges. Vi bor i te smiida dem,
ta ifran dem deras personlig tillhorigheter
eller fOrsoka kriiva att de ska avsviira sig sin
overtygelse, utan bor utan und ntag behandla
dem pa ett uppriktigt och vii ligt siitt. Detta
bor vara var politik, hur re tioniira de iin
ma vara. Det iir ett mycket e fektivt siitt att
isolera det reaktioniira liigret.
"Om politik" (25 dece ber 1940), Valda
verk, bd II.

Vapen iir en viktig faktor i kri , men inte den
avgorande faktorn; det iir mii niskorna, inte
tingen, som iir avgorande. Kr tmiitningen iir
inte blott en den militiira o h ekonomiska
styrkans kamp, den iir ocksa n den miinskliga kraftens och moralens ka p. Militiir och
ekonomisk makt utovas no viindigtvis av
miinniskor.
"Om langvarigt krig" ( aj 1938), stycke
48, Valda verk, bd II.
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Atombomben lir .en papperstiger, som reaktionlirema i Forenta statema anvlinder till
att skrlimma folk. Den fOrefaller fruktansvard, men i verkligheten lir den inte det.
Atombomben lir naturligtvis ett vapen for
masslakt, men ett krigs utgang avgores av folket och inte av en eller tva nya vapentyper.
"Samtal med den amerikanska korrespondenten Anna Louise Strong" (augusti 1946), Valda verk, bd IV, s. 107.

Soldatema lir en armes grundval. Dlirest de
inte lir genomsyrade av en progressiv politisk
anda och dlirest inte denna anda omhuldas
genom progressivt politiskt arbete, kommer
det att visa sig omojligt att uppna verklig enhet mellan officerare och manskap, omojligt
att vlicka hela deras entusiasm for fOrsvarskriget och omojligt att skapa en sund grundval for den mest effektiva anvlindningen av
var tekniska utrustning och taktik.
"Om langvarigt krig" (maj 1938), stycke
113, Valda verk, bd II.

Den rent militlira synpunkten lir hogt utvecklad bland ett antal kamrater i Roda armen.
Den tar sig uttryck i fOljande:
126

1. Dessa kamrater betrakt r de militara
uppgifterna och politiken so tva motsatta
ting och vagrar att inse att d militara uppgifterna endast ar ett medel tt genomfOra
politiska uppgifter. Nagra sag r till och med:
"Om du ar en bra militlir, ar u naturligtvis
ocksa politiskt bra; om du inte ·r bra militlirt,
kan du inte vara politiskt bra eller" - detta
ar att ga ett steg llingre och ge de militara
uppgifterna en ledande stallni g over politiken.
"Om korrigering av fel tiga ideer i partiet" (december 1929), alda verk, bd I,
s. 108.

Pa senare tid har det skett e avmattning i
det ideologiska och politiska arbetet bland
studerande och intellektuella o h en del osunda tendenser har framtratt. E del tycks tydligen anse, att det inte langre ar nodvandigt
att bry sig om politik, flidern slandets framtid och mansklighetens ideal. et verkar som
om marxismen, som en gang ar sa i ropet,
inte ar sa popular llingre. Efte som det ar sa,
maste vi fOrbattra vart ideolo iska och politiska arbete. Bade studerand och intellektuella bor arbeta hart. Foru om specialise127

rade 1imnen bor de studera marxismen-leninismen, aktuella handelser och politiska angeliigenheter tor att utvecklas bade ideologiskt
och politiskt. Att inte ha en riktig politisk
asikt ar som att vara utan sjal. ... Alla berorda avdelningar och organisationer bor kanna
sitt ansvar i <let ideologiska och politiska arbetet. Det galler kommunistiska partiet, ungdomsforbundet, regeringsdepartementen som
ar ansvariga fOr detta arbete och framfor allt
ledningen fOr undervisningsinstitutionerna
samt liirarna.
"Om det ratta sattet att IOsa motsattningar inom folket" (27 februari 1957),
Politiska skrifter, s. 233.

Ideologisk fostran ar karnpunkten som man
maste fatta for att ena hela partiet fOr stora
politiska strider. Om detta inte gors kan partiet inte verkstfilla nagra av sina politiska
uppgifter.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
Valda verk, avsnitt V, bd III.

Efter att ha fatt politisk skolning har Roda
armens soldater blivit klassmedvetna, liirt sig
grunderna fOr jordfOrdelningen, skapandet
av politisk makt, arbetarnas och bondernas
bevapning, osv., och de vet att de kampar fOr
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sig sjlilva, fi:ir arbetarklassen ch bonderna.
FOljaktligen kan de utan klag uthlirda den
bittra kampens vedermodor.
bataljon eller regemente har
mitte, som fOretrlider soldate as intressen
och bedriver politiskt arbete o h massarbete.
"Kampen i Chingkang ergen" (25 november 1928), Valda ve k, bd I, s. 83.*

Den riktiga utvecklingen av r 'relsen for att
lata klagomalen (over orlitter om det gamla
samhlillet och reaktionlirerna egatt mot det
arbetande folket) forsa fram o h genomfora
de Tre kontrollerna (angaen e social hlirkomst, fullgorandet av tjlinste och viljan till
kamp) stegrade i hog grad den olitiska medvetenheten hos officerarna oc klimpama i
hela armen i kampen fi:ir de ex loaterade arbetande massomas befrielse, fO en landsomfattande jordreform och fOr till' tetgorelse av
hela folkets gemensamma fie der, Chiang
Kai-shek och hans banditgling Den befliste
klimparnas
ocksa kraftigt officerarnas o
enhet under kommunistiska pa iets ledning.
Pa denna grundval uppnadde armen stOrre
renhet i sina .led, starkte disci linen och utvecklade en massrorelse fOr ut ildning samt
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utvecklade ytterligare sin politiska, ekonomiska och militiira demokrati pa ett viii lett
och ordnat siitt. Salunda har armen blivit enig
som en man, var och en bidrar med sina ideer
och sin styrka . . . en arme som visar massheroism och djiirvhet i forintandet av fienden.
En sadan arme blir oovervinnelig.
"Den stora segern i nordvast och den
nya typen av ideologisk skolningsrorelse
i befrielseannen" (7 mars 1948), Militarpolitiska skrifter, bd II, s. 282.*

Under de senaste manaderna har niistan hela
Folkets befrielsearme utnyttjat uppehallen
mellan slagen for omfattande utbildning och
konsolidering. Detta har skett under noggrann ledning och pa ett ordningsmiissigt och
demokratiskt siitt. Det har diirfor kommit den
revolutioniira gIOden att flamma upp hos de
stora massorna av beffil och kiimpar, satt dem
i stand att klart fi:irsta krigets syfte, gjort slut
pa vissa felaktiga ideologiska tendenser och
icke onskviirda fi:ireteelser i armen, fostrat
kadrerna och kiimparna och kraftigt hojt
armens stridsduglighet. Fran och med nu
maste vi fortsiitta att genomfora denna nya
typ av ideologisk skolningsrorelse i armen,
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en rorelse som bade iir demokratisk och har
masskaraktiir.
"Tai vid en kaderkonferens i befriade
omradet Shansi-Suiyuan" (1 april 1948),
Valda .verk, bd IV, s. 251.

Hogskolans (den Antijapanska militiira hogskolan) undervisningspolitik iir att odla en
bestiimd och riktig politisk orientering, en av
flit och enkelhet kiinnetecknad arbetsstil och
smidig strategi och taktik. Dessa iir de tre
viktigaste bestandsdelama varav en antijapansk revolutioniir soldat skapas. Det iir i
overensstiimmelse med dessa bestandsdelar
som personalen undervisar och eleverna studerar.
To Be Attacked by the Enemy Is Not
a Bad Thing but a Good Thing (26 maj
1939), 1st pocket ed., s. 3.

Var nation har alltid haft en traditionell stil
att kiimpa hart, som vi bor utveckla .... Vad
mera iir, kommunisti11ka partiet har alltid
fi:iresprakat en fast och riktig politisk orientering.... Denna orientering iir oskiljaktig fran
stilen att kiimpa hart. Utan en fast och riktig
politisk orientering, iir det omojligt att friimja stilen att kiimpa hart. Utan stilen att kiim131

pa hart, ar det omojligt att uppratthalla en
fast och riktig politisk orientering.
: "Tai vid ett mote i Y enan till firande
av Arbetarklassens intemationella monstringsdag" (1 maj 1939).

Var eniga, vakna, uppriktiga och energiska.
Vaisprak fOr den Antijapanska militiira
politiska hOgskolan.

Vad som verkligen ar viktigt i denna varld
ar samvetsgrannhet, och kommunistiska partiet ar mycket noga med att man ska vara
samvetsgrann.
Tai vid ett mote med kinesiska elever och
liirlingar i Moskva (17 november 1957).
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XIII. FoRHALLANDENA MELLAN
OFFICERARE OCH MANSKAP

Var arme har alltid haft tva politiska riktlinjer. For det fOrsta, vi maste vara hiinsynslosa mot vara fiender, vi maste overviildiga
och utplana dem. For det andra, vi maste
vara viinliga mot vara egna, mot folket, mot
vara kamrater och vara overordnade och underordnade och fOrena oss med dem.
Tal vid en mottagning som partiets Cen.
tralkommitte hiill fiir miinsterelever friin
armeavdelningama i upplandet (18 september 1944).

Vi kommer fran landets alla horn och har
fOrenats fOr ett gemensamt revolutioniirt
mal. ... Vara kadrer maste visa omsorg om
varje soldat, och alla i de revolutioniira leden maste bry sig om varandra, maste iilska
och hjiilpa varandra.
"Tiana folket" (8 september 1944), Valda verk, bd III.

En rorelse for att stodja kadrema och visa
omsorg om soldatema bor lanseras i varje
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enhet inom armen och uppmana kadrerna att
visa omsorg for soldaterna och soldaterna att
stOdja kadrerna. Debor tala fritt om varandras brister och fel och snabbt korrigera dem.
Pa sa siitt kommer de att uppna en mycket
god inre enhet.
"1945

ars uppgifter" (15 december 1944).

Manga miinniskor tror att det iir felaktiga
metoder som orsakar det spiinda forhallandet
mellan officerare och manskap och mellan
armen och folket, men jag sager alltid till
dem att det ar en fraga om grundinstiillning
(eller grundprincip), om att ha respekt fOr
soldaterna och for folket. Det ar ur denna
instiillning politiken i olika fragor, de olika
metoderna och formerna uppstar. Om vi avviker fran denna instiillning kommer politiken, metoderna och formerna fOr visso att
bli felaktiga och fOrMllandet mellan officerare och manskap, mellan arme och folk maste
nodvandigtvis bli otillfredsstiillande. Vara tre
huvudprinciper fOr armens politiska arbete
ar: fOr det fOrsta, enhet mellan officerare och
manskap; fOr det andra, enhet mellan armen
och folket, och, fOr det tredje, upplosning av
de fientliga styrkorna. For att verkningsfullt
tilliimpa dessa principer, maste vi bOrja med
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denna grundinstiillning, respekt f6r soldaterna och folket ·och respekt f6r krigsfangarnas
miinniskoviirde sa snart de lagt ned sina vapen. De som betraktar allt detta som tekniska
fragor, och inte som en fraga om grundinstiillning, har sannerligen fel och de bor riitta
sin asikt.
"Om langvarigt loig" (maj 1938), stycke
115, Valda verk o. Militiirpolitiska skrifter, bd II, s. 137. *

Kommunisterna maste anviinda demokratiska metoder sasom overtygelse och uppfostran
niir de verkar bland de arbetande miinniskorna och fiir under inga omstiindigheter tillgripa kommandofasoner eller tvang. Kinas
kommunistiska parti bekiinner sig helt och
fullt till denna marxistisk-leninistiska princip.
"Om det rlitta slittet att li:isa motslittningar inom folket" (27 februari 1957), Politiska skrifter, s. 220. *

Vara kamrater maste fatta att en ideologisk
omvandling innebiir langvarigt, talmodigt
och noggrant arbete, och de far inte forsoka
att iindra miinniskors ideologi, som skapats
under en decennier omfattande livstid, ge135

nom nagra fa fOreHisningar eller genom att
hiilla nagra fa moten. 6vertalning, inte tvang,
ar enda siittet att overtyga dem. Tvang kominer aldrig att resultera i att de overtygas. Att
forsoka overtyga dem med vald gar helt enkelt inte. Det slagets metod ar tillatlig endast
gentemot fienden, men absolut otillatlig
gentemot kamrater eller vanner.
Speech at the Chinese Communist Party's
National Conference on Propaganda
Work (12 mars 1957), 1st pocket ed.,
s. 23.

Vi maste gora skillnad mellan fienden och
oss, och vi far inte inta en antagonistisk hallning gent emot kamrater och behandla dem
som vi skulle behandla fienden. Da man tar
till orda, maste man vara besjalad av en ivrig
onskan att skydda folkets sak och hoja <less
politiska medvetenhet, och det far inte fOrekomma nagot fOrlojligande eller nagra angrepp i ens slitt att behandla fragorna.
A.a., s. 20.*
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XIV. FoRIU.LLANDENA MELLAN

ARMEN OCH FOLKET

Armen maste bli ett med folket sa att det betraktar den som sin egen arme. En s8.dan
arme kommer att vara oovervinnelig ...
"Om langvarigt krig" (maj 1938), stycke
114, Valda verk, bd II.*

Varje kamrat maste hjiilpas att fOrsta att sa
liinge vi litar pa folket, bar en fast tilltro till
massornas skapande kraft och fOljaktligen
litar pa och identifierar oss med dem, kan vi
overvinna alla svarigheter och kan ingen fiende krossa oss medan vi kan krossa varje
fiende.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt V, Valda verk, bd III.

Vart vara kamrater iin gar, maste de skapa
goda forbindelser med massorna, visa omsorg om dem och hjiilpa dem att overvinna
sina svarigheter. Vi maste forena oss med
massorna. Ju storre massor vi fOrenar oss
med, desto biittre.
"Om Chungkingforhandlingarna" (17 oktober 1945), Valda verk, bd IV, s. 63-64.
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Armen i de befriade omradena maste stOdja
regeringen och visa omsorg om folket medan
de demokratiska styrelseorganen maste leda
folket i arbetet fOr att stodja armen och ge
fOretriide at familjerna till soldater som star
i kamp mot Japan. Pa detta siitt kommer fOrhiillandet mellan armen och folket att bli
iinnu biittre.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt IV, i "Uppgiftema i de befriade
omradena'', .Valda verk, bd III.*

I armen bor uppgiften att stodja regeringen
och omhulda folket IOsas genom den ideologiska fostran av varje officer och soldat sa
att alla klart fOrstar vikten hiirav. Sa liinge
armen for sin del utfor detta arbete viii, kommer de lokala myndigheterna och folket ocksa att forbiittra sitt fOrhiillande till armen.
"Riktlinjer fiir arbetet i de befriade omradena under ar 1946" (15 december
1945), Valda verk, bd IV, s. 84.*

Under dessa kampanjer,1 bor armen a sin
1 Kampanjen for att "stodja regeringen och visa
omsorg om folket" och for att "stodja armen och
ge foretriide lit familjema till soldater som iir i
kamp mot Japan." overs. anm.
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sida och partiet och regeringen a sin grundligt undersoka 1943 ars brister och misstag
och bor beslutsamt riitta till dem under 1944.
Fran och med nu bor sadana kampanjer siittas i gang allestiides under varje manars fOrsta manad och medan de pagar bor IOftena att
"stOdja regeringen och visa omsorg oin folket" och "stOdja armen och ge foretriide at
familjerna till soldater som iir i kamp mot
Japan" liisas upp gang efter annan, och det
bor upprepade ganger fOretas sjiilvkritik infOr massorna av varje fall av hogmodigt
upptriidande av trupperna i basomradena
mot partiets eller regeringens personal eller
gentemot civila, samt av varje fall av brist pa
omsorg om trupperna fran partiets och regeringspersonalens och de civilas sida (varje
sida kritiserar sig sjiilv och inte de andra) sa
att dessa brister och misstag ma grundligt
korrigeras.
"Sprid kampanjema att siinka arrendeavgiftema, oka produktionen och 'Stodja regeringen och visa omsorg om folket'
i basomradena" (1 oktober 1943), avsnitt
3, Valda verk, bd III.
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XV. DEMOKRATI INOM DE TRE
HUVUDOMRADENA

Ett passande matt av demokrati bor genomfOras i armen, huvuflsakligen genom att avskaffa den feodala praktiken att topprida och
sla och genom att fa officerare och manskap
att dela val och ve. Nar detta val blir gjort
kommer enhet att uppnas mellan officerare
och manskap, armens stridsduglighet kommer att stiga starkt och det kommer inte att
rada nagot tvivel om var fOrmaga att utharda
det langa och grymma kriget.
"Om langvarigt krig" (maj 1938), stycke
113, Valda verk, bd II, o. Militiirpolitiska
skrifter, bd II, s. 135-136.

Bortsett fran den roll partiet spelar ar orsaken
till att Roda armen, trots dessa ditliga materiella fOrhallanden och de ofta aterkommande striderna, kunnat harda ut, att den tillampar demokrati. Officerarna slar inte manskapet, officerare och manskap far samma behandling; soldaterna har frihet att hitlla moten och fritt saga sin mening; alla triviala
formaliteter ar avskaffade, och bokf6ringen
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ligger oppen for envar att granska .... I Kina
har armen lika stort behov av demokratin
som folket. Demokratin i var arme ar ett viktigt vapen fOr undergravande av den feodala
legoknektsarmen.
"Kampen i Chingkangbergen" (25 november 1928), Valda verk, bd I, s. 85.

Linjen fOr det politiska arbetet i vara armefOrband ar att i full omfattning vacka mas. soma av soldater, befiil och arbetande personal till att genom en demokratisk rorelse
under centraliserad ledning uppna tre huvudmal, nlimligen, en stark politisk enhet, en fOrbattring av levnadsvillkoren och hogre niva
pa den militlira tekniken och taktiken. De
Tre kontrollerna och de Tre fOrbattringarna, 1
som nu entusiastiskt genomfOrs i vara arme1 De "Tre kontrollema" och de "Tre fiirbattringama" ingick i en viktig rorelse fiir partikonsolidering och · ideologisk skolning i armen, som partiet i
fiirbindelse med jordreformen genomforde under
Folkets befrielsekrig. De "Tre kontrollerna" innebar
i byarna kontroll av social harkomst, ideologi och
arbetsstil; i armefiirbanden gillde de vederborandes
sociala harkomst, hans utforande av sina filigganden
och hans kampvilja. De "Tre fiirbattringama" rorde
organisatorisk konsolidering, ideologisk skolning och
korrigering av arbetsstilen.
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fOrband, syftar till att uppna de tva fOrsta av
dessa mal genom den politiska och ekonomiska demokratins metoder.
Ifraga om ekonomisk demokrati maste soldaternas valda representanter garanteras riitt
att bitriida (men inte att fOrbiga) kompaniledningarna i skotseln av kompaniets proviantering och mass.
Ifraga om militiir demokrati maste under
utbildningsperioderna forekomma omsesidig
instruktion saviil mellan officerare och soldater som mellan soldaterna sjiilva, och under
'stridsperioder maste kompanierna vid fronten halla stora och sma moten av olika slag.
Pa kompaniledningens anvisningar ska massan av soldater stimuleras att diskutera hur
man bor angripa och erovra fientliga stiillningar och utfora andra stridsuppgifter. Niir
striderna pagar i flera dagar bor flera sadana
moten ha.Has. Detta slag av militiir demokrati
tilliimpades med stor framgang i slaget vid
Panlung i norra Shensi och i slaget vid Shihchiachuang i omradet Shansi-ChaharHopei. Det bar bevisats att den endast kan
vara till nytta och inte medfOr skada i nagot
avseende.
"Den demokratiska rorelsen i armen" (30
januari 1948), Militiirpolitiska skrifter,
bd II, s. 273-274.
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Under den nu pagaende stora striden begiir
Kinas kommunistiska parti att alla <less ledande instanser, alla medlemmar ocb kadrer,
i fullaste man ska ge uttryck for sitt initiativ,
som allena kan siikerstiilla segem. Detta
initiativ maste komma till konkret uttryck i
de ledande instansemas, kadremas ocb alla
partimedlemmars formaga att arbeta pa ett
skapande siitt, i deras redobogenbet att ta ansvar, i den sprudlande kraft de visar i sitt arbete, i deras mod ocb i deras fOrmaga att
ta upp fragor, uttala sin mening ocb kritisera
brister samt i den kamratliga oversyn som
uppriittballes over de ledande instansema
ocb de ledande kadrema. Annars kommer
"initiativ" att vara en tom fras. UtOvningen
av dylikt initiativ beror emellertid av demokratins utbredning inom partilivet. Den kan
inte fa fritt spelrum, om det inte finns tillriicklig demokrati inom partilivet. Endast i
en atmosfiir av demokrati kan skickligt folk i
stort antal frambringas.
"Kinas ko=unistiska partis roll i det
nationella kriget" (oktober 1938), i "Partidemokrati", Valda verk, bd II.

En var bOr tillatas tala fritt, vem ban iin ma
vara, sa liinge ban inte iir ett fientligt element
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och inte gor ondsinta angrepp. Det gor ingenting om han sager nil.got som ar fel. Ledare
pa alla nivaer har skyldighet att lyssna till
andra. Tva principer bor iakttas: (1) Sag allt
du vet om, och sag det utan iiterhiillsamhet;
(2) Anklaga inte den som talar, utan ta emot
hans ord som en vaming. Om inte principen
"anklaga inte den som talar" foljs pa ett uppriktigt utan pa ett falskt satt, kommer resultatet inte att bli "Sag allt du vet om, och
siig det utan aterhiillsamhet".
"1945

ars uppgifter" (15 december 1944).

Fostran till demokrati maste paga inom partiet sa att medlemmama kan fatta betydelsell\
av ett _demokratiskt livssatt, betydelsen av
forhiillandet mellan demokrati och centralism och det satt pa vilket demokratisk
centralism bor fOrverkligas. Endast pa detta
satt kan vi verkligen utvidga demokratin
inom partiet och samtidigt undvika ultra-demokrati och laissez-faire - (lat-ga)principen, som fOrstor disciplinen.
"Kinas kommunistiska partis roll i det
nationella kriget" (oktober 1938), i "Partidemokrati", Valda verk, bd II.
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Bade i armen och i de lokala orga.Ilisationerna, ar meningen med inre partidemokrati att
starka djsciplinen och oka stridsdugligheten,
inte att fOrsvaga dem.
A.a.

Forinta ultrademokratins rotter pa teorins
omrade. Forst och framst bor det framhallas,
att den fara, som ultrademokratin innebar,
ligger i faktum att den skadar eller till och
med helt raserar partiorganisationen och fOrsvagar eller till och med helt undergraver
partiets kampduglighet, satter partiet ur stand
att uppfylla sina kampuppgifter och darigenom fOrorsakar revolutionens nederlag.
Vidare bor det framhallas, att ultrademokratins ursprung ligger i smabourgeoisins individualistiska motvilja mot disciplin. Nar denna installning fOres in i partiet, utvecklas den
till ultrademokratiska ideer, politiska och organisatoriska. Dessa ideer ar fullstandigt
oforenliga med proletariatets kampuppgifter.
"Om korrigering av felaktiga ideer i partiet" (december 1929), Valda verk, bd I,
s. 110.
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XVI. UPPFOSTRAN OCH UTBILD·
NING AV SOLDATERNA

Var undervisningspolitik maste mojliggora
for var och en som far undervisning att utvecklas moraliskt, intellektuellt och fysiskt
och bli kultiverade och socialistiskt instiillda
arbetare.
"Om det riitta siittet att losa motsiittningar inom folket" (27 februari 1957), Politiska skrifter, s. 233.

Vad kaderfostran saviil i arbete som i kaderskolor betriiffar, bor vi etablera en politik fOr
att koncentrera dylik fostran pa studiet av
den kinesiska revolutionens praktiska problem och anviinda marxismen-leninismens
grundprinciper som viigledning, och metoden
att studera marxismen-leninismen statiskt
och isolerat bor overges.
"Forbiittra vAr studieverksamhet" (maj
1941), avsnitt IV, stycke 3, Valda verk,
bd III.

For en militiirskola iir den viktigaste fragan
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att viilja en rektor och liirare samt antaga ett
utbildningsprogram.
"Strategiska problem i Kinas revolutioniira krig" (december 1936), Valda verk,
bd I, s. 186.*

En skola med hundra miinniskor kan fOrvisso inte drivas viil, om den inte har en ledande
grupp bestaende av flera personer, ett dussin
eller flera, som bildas i overensstiimmelse
med de faktiska betingelserna (och inte slangs
ihop artificiellt) och iir sammansatt av de
mest aktiva, riittriidiga och vakna bland liirarna, den ovriga personalen och de studerande.
"Nligra frligor rorande metodema for
ledningen" (1 juni 1943), stycke 3, Valda
verk, bd III.

Alla officerare och kiimpar i var arme maste
forbiittra sitt militiira kunnande,. modigt marschera fram emot den siikra segern i kriget
och beslutsamt, grundligt, helt och fullstiindigt utplana alla fiender.
"Manifest frlin det kinesiska folkets befrielsearme" (oktober 1947), Militiirpolitiska skrifter, bd II, s. 253.
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De militiira och de politiska sidorna i det ettarsprogram fOr konsolidering och utbildning
som just har paborjats maste tillmiitas lika
stor vikt, och de Mda sidorna bor sammanfogas. I borjan bor vikten liiggas pa den politiska sidan, pa att forbiittra fOrhallandena
mellan officerare och manskap, stiirka den
inre enheten och fa upp en stark entusiasm
bland massan av kadrer och kiimpar. Endast
pa detta siitt kommer den militiira konsolideringen och utbildningen att fOrsigga utan hinder och leda till biittre resultat.
"1945

ars uppgifter" (15 december 1944).

V ad utbildningsmetoderna betriiffar bor vi
utveckla rorelsen fOr massutbildning i vilken
officerare liir soldater, soldater liir officerare
och soldater liir varandra.
"Riktlinjer fOr arbetet i de befriade omradena under ar 1946" (15 december
1945), Valda verk, bd IV, s. 82.

Var paroll fOr trupputbildningen iir: "Officerarna undervisar soldaterna, soldaterna undervisar officerarna och soldaterna undervisar varandra." Kiimparna besitter en massa
praktiska stridserfarenheter. Officerarna bor
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Iara av kampama, och nar de gjort andra
manniskors erfarenhet till sin egen kommer
de att bli skickligare.
"Ett tal till redak:tionsmedle=arna pa
Shansi-Suiyuans Dagblad" (2 april 1948),
Valda verk, bd IV, s. 262.

Huvudmalet i utbildningen bor fortfarande
vara att hoja den tekniska nivan ifraga om
skarpskjutning, bajonettstrid, granatkastning
och liknande. Det sekundara mil.let bor vara
att hoja den taktiska nivan med sarskild vikt
lagd pa nattliga operationer.
"Riktlinjer fOr arbetet i de befriade omrii.dena under ar 1946" (15 december
1945), Valda verk, bd IV, s. 82. *
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XVII. I FOLKETS TJANST

Vi bor vara forsynta och fOrtiinksamma, pa
var vakt mot overmod och overilning och av
hela vart hjiirta tjiina det kinesiska folket ...
"Kinas tva mojliga oden" (23 april 1945),
Valda verk, bd III.

Var utgangspunkt iir, att helhjartat tjana folket och aldrig fOr ett ogonblick skilja oss fran
massorna, att i samtliga fall utga ifran folkets
intressen och inte frao vara egna intressen
eller fran en liten grupps intressen, och att
identifiera vart ansvar gentemot folket med
vart ansvar gentemot partiets ledande organ.
"Om koalitionsregering'', (24 april 1945),
avsnitt V, Valda verk, bd III.*

Statsorganen maste tilliimpa demokratisk
centralism och stOdja sig pa massorna och
deras personal maste tjiina folket.
"Om det ratta sattet att IOsa motsattningar inom folket" (27 februari 1957), Politiska skrifter, s. 216. *

150

Kamrat Bethunes1 anda, hails ytterliga hangivenhet mot andra, utan nagon tanke pa det
egna jaget, kom till uttryck i den obegransade
ansvarskansla ban visade i sitt arbete och den
granslOsa hjartevarme ban visade alla kamrater och folket. v arje kommunist maste liira
av honom.
Vi maste alla liira den fullkornliga osjalviskhetens anda av honom. Besjiilad av denna
anda kan en och var gora stor nytta for folket. En manniskas fOrmaga kan vara stor
eller liten, men om hon besitter denna anda
ar hon redan adelsinnad och ren, en manniska som besitter moralisk integritet och star
over vulgara intressen, en rnanniska som ar
av varde for folket.
"Till minnet av Norman Bethune" (21
december 1939), Valda verk, bd II.*

Vart kommunistiska parti jiirnte Attonde
routearrnen och Nya fjarde armen, vilka leds
1 Norman Bethune var en kanadensisk llikare och
kommunist som, efter att ha arbetat pa regeringssidan under det spanska inbordeskriget, begav sig
till de roda basomradena i Kina och diir utforde ett
storartat arbete som llikare for Roda armen intill
<less att han avled i blodfOrgiftning, adragen under
en operation pa slagfiiltet. C'.ivers. anm.
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av vart parti, ar .revolutionens bataljoner.
Dessa vara bataljoner ger sig helt han at folkets befrielse och arbetar uteslutande i folkets intresse.
"Tjana folket" (8 september 1944), Valda
verk, bd III.

Alla vara kadrer, vilken rang de an ma ha, ar
folkets tjanare, och vad vi an gor, gor vi for
att tjana folket. Hur skulle vi da kunna vara
ovilliga att gora oss av med vara daliga egenskaper?
"1945 ars uppgifter" (15 december 1944).

Var plikt ar att hlilla oss sjalva ansvariga infOr folket. Varje ord, varje handling och all
var politik maste sta i overensstlimmelse med
folkets intressen, och om· misstag forekommer maste de rattas - detta lir inneborden i
att sta ansvarig infor folket.
"Liiget och var politik efter segem i fOrsvarskriget mot Japan" (13 augusti 1945),
Valda verk, bd IV, s. 17.

Varhelst kamp pagar forekommer offer, och
doden ar en vanlig handelse. Men det som
Jigger oss om hjartat lir folkets intressen och
det stora flertalets lidanden, och nar vi dor
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fOr folket, ar det en vardig dod. Icke desto
mindre bor vi gora vart basta fOr att undvika
onodiga offer.
"Tiana folket" (8 september 1944), Valda
verk, bd Ill.

Alla manniskor maste do, men doden kan ha
skiftande innebord. Den gamle kinesiske fOrfattaren Szuma Chien sade: "Ehuru doden
drabbar alla manniskor utan undantag, kan
den viiga tyngre an Taiberget eller lattare an
ett fjun". Att do for folket vager tyngre an
Taiberget, men att arbeta for fascisterna och
do fOr exploatOrerna och fOrtryckarna viiger
liittare an ett fjun.
A.a.
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XVIII. PATRIOTISM OCH
INTERNATIONALISM

Kan en kommunist, som iir internationalist,
samtidigt vara patriot? Vi anser, att ban inte
blott kan utan maste vara det. Patriotismens
specifika innehi'tll bestiimmes av de bistoriska betingelserna. De japanska aggressorerna
ocb Hitler bar sin "patriotism", ocb vi bar
var patriotism. Kommunister maste beslutsamt bekiimpa de japanska aggressorernas
och Hitlers "patriotism". Kommunisterna i
Japan ocb Tyskland iir defaitister i sin instiillning till de krig som deras lander for.
Det ligger i de japanska och tyska folkens
intresse att med alla tiinkbara medel astadkomma nederlag fOr de japanska aggressorerna ocb Hitler, ocb ju mera fullstiindigt nederlaget blir, desto biittre.... Ty de krig som
de japanska aggressorerna ocb Hitler satt i
gang skadar folken i bemliindema saviil som
folken i hela viirlden. I Kinas fall ligger det
emellertid annorlunda till, diirfor att Kina iir
offer for aggression. Kinesiska kommunister
maste diirfor fOrena patriotism med internationalism. Vi iir pa samma gang internatio154

nalister och patrioter, och var paroll ar:
"Kampa fi:ir att fi:irsvara fademeslandet emot ·
aggressorerna". For oss ar defaitismen ett
brott och ar det en ofrankomlig skyldighet
att strava fi:ir seger i fi:irsvarskriget. Ty endast
genom att kampa fi:ir faderneslandets forsvar
kan vi besegra aggressorerna och uppna nationell befrielse. Och endast genom att uppna
nationell befrielse blir det mojligt fi:ir proletariatet och andra arbetande manniskor att
uppna sin egen frigorelse. Kinas seger och de
invaderande imperialisternas nederlag kommer att hjalpa folken i andra lander. I nationella befrielsekrig ar patriotismen alltsa tillHimpad internationalism.
"Kinas ko=unistiska partis roll i det
nationella kriget" (oktober 1938), i
"Patriotism och internationalism", Valda verk, bd II.*

Vad slags anda ar det som formar en utlanning att osjiilviskt gora det kinesiska folkets
befrielse till sin egen sak? Det ar internationalismens anda, kommunismens anda, av vilken varje kinesisk kommunist maste liira.
. . . Vi maste fi:irena oss med proletariatet i
alla de kapitalistiska landerna, med proletariatet i Japan, Storbritannien, Forenta staterna,
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Tyskland, Italien och alla andra kapitalistiska
lander, innan det ar mojligt att kasta imperialismen over anda, att befria var nation
och vart folk och att befria varldens ovriga
nationer och folk. Detta ar var internationalism, den internationalism med vilken vi
bekampar bade inskrankt nationalism och inskrankt patriotism.
"Till minnet av Norman Bethune" (21
december 1939), Valda . verk, bd II.*

Forlita er, i kampen fOr de undertryckta folkens fullstandiga befrielse, fOrst och framst
pa deras egen kamp och darefter, och endast
darefter, pa internationellt bistand. De folk
som har segrat i sin egen revolution bor hjfilpa dem som iinnu kampar fOr befrielse. Detta
ar var internationalistiska plikt.
Samtal med afrikanska viinner (8 augusti
1963).

De socialistiska liinderna iir stater av en helt
ny typ, i vilken de exploaterande klasserna
har i;tOrtats och det arbetande folket har makten: Principen att sammansmalta internationalism med patriotism tillampas i forh&llandena mellan dessa liinder. Vi ar fast forbund-
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na av gemensamma intressen och gemensamma ideal.
"Ta! vid Sovjetunionens Hiigsta Soviets
sammantriide till firande. av den stora
socialistiska Oktoberrevolutionens 40,
arsdag" (6 november 1957).

Folken i det socialistiska lligrets lander bor
torenas, folken i Asiens, Afrikas och Latinamerikas lander bor torenas, folken pa alla
kontinenter bor torenas, alla fredsiilskande
liinder bor torenas och alla Hinder, som ar
foremal tor Forenta staternas aggression,
kontroll, intervention eller tyranni, bor forenas och darmed bilda den bredaste enhetsfront tor att bekampa den amerikanska imperialismens aggressions- och krigspolitik
och for att torsvara viirldsfreden.
"Uttalande till stiid for det panamanska
folkets riittfiirdiga kamp mot den amerikanska imperialismen" (12 januari 1964),
People of the World, Unite and Defeat
the U.S. Aggressors and All Their Lackeys, 2nd ed., s. 9.

Saker och ting utvecklar sig oavbrutet. Det iir
endast fyrtiofem ar sedan 1911 ars revolution, men Kinas ansikte har helt -forandrats.
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Inom ytterligare fyrtiofem ar, dvs, ar 2001
eller i begynnelsen av tjuguforsta arhundradet, kommer Kina att ha undergatt en linnu
storre forlindring. Det kommer att ha blivit
ett mliktigt socialistiskt industriland. Och det
lir som det ska vara. Kina lir ett land med en
areal av 9.600.000 kvadratkilometer och en
befolkning pa 600 miljoner mlinniskor, och
det borde ha gjort en storre insats for mlinskligheten. Dess insats bar under en lang period
varit allt for liten. Vi beklagar detta.
Men vi maste vara blygsamma - inte hara
nu utan ocksa om fyrtiofem ar. Vi bor alltid
vara blygsamma. I vara internationella relationer maste vi kineser beslutsamt, grundligt
och belt och hiillet gora oss av med stormaktschauvinism.
"Till minne av cir Sun Yat-sen'' (november 1956).

Vi tar aldrig inta en overmodig stormaktschauvinistisk standpunkt och bli hogflirdiga
over var revolutions seger och vissa prestationer i vart uppbygge. v arje nation, stor eller
liten, bar sina starka och svaga sidor.
"C>ppningstal vid Kinas ko=unistiska
partis Attonde rikskongress" (15 september 1956).
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XIX. REVOLUTION.AR HEROISM

Denna arme besitter en okuvlig anda och ar
fast besluten att overvinna alla fiender och
aldrig ge sig. Vilka svarigheter och umbaranden som an ma mota, sa liinge en enda man
aterstar kommer han att fortsatta kampen.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
kapitel III, avsnitt "Folkets krig", Valda
verk, bd III, o. Militiirpolitiska skrifter,
bd II, s. 196.*

Ge fritt spelrum at var stridsstil - mod i slaget, ingen fruktan fOr offer, ingen fruktan for
utmattning, och oavbruten kamp (dvs. att
under kort tid och utan vila utkampa pa varandra fOljande slag).
"Det nuvarande liiget och vara uppgifter" (25 december 1947), Valda verk, bd
IV, s. 172.

Tusen och ater tusen martyrer har heroiskt
lidit doden fOr folket; lat oss halla deras baner hogt och marschera framat pa den vag
som fiirgats rod av deras blod!
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt V, Valda verk, bd III.
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Var beslutsamma, frukta inga offer och overvinn alla svarigheter fOr att vinna segern.
"Den narraktige gamle mannen som tog
bort bergen" (11 juni 1945). Valda verk,
bd III.

Vid ett kritiskt ogonblick i Nordexpeditionens utveckling, ... slog kuomintangmyndigheternas fOrradiska och reaktionara politik,
med "partirensning" och massaker, denna
nationella enhetsfront i stycken - enhetsfronten mellan Kuomintang och kommunistiska partiet och alla grupper av folket, vilken
fOrkroppsligade det kinesiska folkets befrielse - och all dess revolutionara politik .
. . . Darefter ersattes enheten av inbordeskrig, demokratin av diktatur och ett Kina
fyllt av ljus av ett Kina tackt av morker. Men
Kinas kommunistiska parti och det kinesiska
folket blev varken kujonerade eller besegrade
eller utrotade. De tog sig samman, torkade
av blodet, begravde sina stupade kamrater
och gick pa nytt i strid. Med revolutionens
stora standar hogt lyftat, reste de. sig till vapnat motstand, och pa ett valdigt omrade i
Kina bildade de folkregeringar, genomforde
jordreformen, byggde upp en folkarme den kinesiska Roda armen - och bevarade
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och utOkade det kinesiska folkets revolutionara styrkor.
"Om koalitionsregering" (24 aprjl 1945),
avsnitt III, i "Historien foljer en sling.
rande viig", Valda verk, bd III.*

Ni har manga goda egenskaper och har gjort
stora tjanster, men ni maste alltid komma
iMg att inte bli hogmodiga. Ni respekteras
av alla, och detta med ratt, men detta leder
latt till hogmod. Om ni blir hogmodiga, om
ni inte ar fOrsynta, om ni upphor att bemoda
er, och om ni inte respekterar andra, inte
respekterar kadrerna och massorna, da kommer ni att upphora att vara hjaltar och monster. Det har funnits sadana manniskor i det
fOrflutna, och jag hoppas att ni inte ska fOlja
deras exempel.
"Vi maste liira oss att utfora ekonomiskt
arbete" (10 januari 1945), Valda verk,
bd III.

I kampen for att utplana fienden och aterstiilla och oka industri- och jordbruksproduktionen, har ni overvunnit manga svarigheter och umbliranden och visat mod, klokhet och initiativ av vlildiga matt. Ni star som
monster for hela den kinesiska nationen, ni
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lir ·ryggraden i den segerrika frammarsch som
folkets sak gjort pa alla omraden, stodjepelare for folkregeringen och broar som forbinder folkregeringen med de stora massorna.
Hfilsning till motet med representantema
for de nationella stridshjfiltama och
monsterarbetama framford pa Kinas
kommunistiska partis Centralkomm.itte~
viignar (25 september 1950).

Vi kineser bar den anda som krlivs fOr att beklimpa fienden till sista blodsdroppen, vi lir
beslutna att med egen kraft aterta vara fOrlorade territorier och vi lir i stand att sta pa
egna hen i nationemas familj.
"Om taktiken mot den japanska imperialismen" (27 december 1935), Valda
verk, bd I, s. 169.*
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XX. BYGG UPP VART LAND GENOM
FLIT OCH SPARSAMHET

Vi maste se till att alla vara kadrer och alla
manniskor standigt har for ogonen att, liven
om vart stora land ar socialistiskt, sa ar det
ekonomiskt efterblivet och fattigt och att detta ar en mycket stor motsattning. For att gora
Kina rikt och starkt kravs flera artionden av
intensiva anstrangningar, som bland annat
kommer att omfatta bemodanden att strangt
ekonomisera och bekampa slOseri, det vill
saga politiken att bygga upp vart land genom
flit och sparsamhet.
"Om det rlitta slittet att li:isa motslittningar inom folket" (27 februari 1957),
Politiska skrifter, s. 246-247.*

Flit och sparsamhet bor tillampas vid skotseln av fabriker och verkstader och alla statsagda, kooperativa och ovriga fOretag. Principen om flit och sparsamhet bor iakttas i
allt. Denna princip fOr ekonomisering ar en
av grundprinciperna i socialistisk hushallning. Kina ar ett stort land, men det ar alltjiimt mycket fattigt. Det kommer att ta
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manga decennier att gora Kina viilmaende.
.i\ven da maste vi fortfarande iaktta principen om flit och sparsamhet. Men det ar under de narmaste fa decennierna, under den
nuvarande serien av femarsplaner, som vi
alldeles sarskilt maste fOrespraka flit och
sparsamhet, som vi maste agna sarskild uppmarksamhet at ekonomisering.
Forord till "Hur ett kooperativ drivs med
flit och sparsamhet" (1955), Det socialistiska uppsvinget pa Kinas landsbygd,
kinesiska uppl., bd I.

Varhelst vi befinner oss maste vi satta hogt
varde pa vara manskliga och materiella tillgangar och vi far inte vara kortsynta och .ge
oss ban at slOseri och extravaganser. Varhelst
vi befinner oss maste vi fran allra fOrsta aret
av vart arbete tanka pa de manga ar som ligger framfor oss, det langvariga kriget som
maste uppratthallas, motoffensiven och ateruppbyggnadsarbetet sedan fienden kastats ut.
A ena sidan giiller att aldrig vara slOsaktig eller extravagant, och a den andra, . att aktivt
utoka produktionen. Tidigare led folk pa en
del orter ganska mycket, darfor att de inte
sag saken pa lang sikt och forsummade att
ekonomisera med manskliga och materiella
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1. Forbiittrade fi:irhallanden mellan officerare och manskap. Officerare och meniga
arbetar tillsammans i produktionen och blir
som broder.
2. Biittre instiillning till arbetet. ... Sedan
armen borjade att producera fi:ir sitt eget underhall bar instiillningen till arbetet forbiittrats och dagdrivarmaneren bar overvunnits.
3. Stiirkt disciplin. Sa Iangt ifran att fi:irsvaga disciplinen i strid och i armelivet starker arbetsdisciplinen i produktionen den.
4. Forbiittrade fi:irhallanden mellan armen
och folket. Niir en viipnad styrka borjat "bushalla" fi:ir sig sjiilv fi:irekommer det siillan
eller aldrig intrang pa folkets egendom. Eftersom armen och folket byter arbete ocb bjiilper varandra i produktionen, stiirkes viinskapen dem emellan.
5. Mindre knot i armen over regeringen
och fi:irbiittrade fi:irhallanden mellan de biigge.
6. En sporre fi:ir folkets stora produktionskampanj. Niir armen tar itu med att producera blir bebovet av att regeringen ocb andra organisationer gor likadant mera uppenbart och de gor det mera energiskt. Vidare
blir behovet av en hela folket omfattande
kampanj fi:ir okad produktion givetvis ocksa
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mera uppenbart och liven kampanjen genomfores da med stOrre energi.
"Om armens produktion fiir sitt eget underhfill och om betydelsen av den stora
rorelsen for korrigering och for produktion" (27 april 1945), Valda verk, bd III,
Militiirpolitiska skrifter, bd II, s. 208210.*

En del miinniskor sager, att om armefOrbanden agnar sig at produktion, kommer de att
vara ur stand att utbilda sig eller att klimpa,
och att om regeringen och andra organisationer gor det, kommer de att vara ur stand att
utfora sitt eget arbete. Detta ar ett falskt argument. Under de senaste aren har vara armefOrband i gransomradet sysslat med produktion i stor omfattning, fOr att forse sig
sjalva med fOda och klader i tillracklig
mangd, och har samtidigt bedrivit sin utbildning och genomfort sina politiska studier
samt llirt sig skriva och lasa och deltagit i
andra kurser med mycket stOrre framgang
iin tidigare, och det rader storre enhet an
nagonsin inom armen och mellan armen och
folket. Samtidigt som en omfattande produktionskampanj fordes vid fronten i fjol
uppnil.ddes stora framgangar i stridema och
dessutom inleddes en utbredd utbildnings168

kampanj. Och tack vare produktionen, Jever
regeringens och andra organisationers personal ett battre liv och arbetar med storre
hangivelse och effektivitet. Detta ar fallet
bade i gransomractet och vid fronten.
"Vi mitste liira oss att utfora ekonomiskt
arbete" (10 januari 1945), Valda verk, bd
Ill.
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XXI. SJ.ALVTILLIT OCH MoDOSAM
KAMP

Pa vilken basis ska var politik vila? Den ska
vila .pa var egen styrka, och detta betyder
att nydaningen ska aviigabringas genom vara
egna insatser. Vi iir inte ensamma, alla lander och folk i viirlden, som star i motsiittning
till imperialismen, iir vara viinner. Icke dess
mindre understryker vi: nydaning genom
vara egna insatser. StOdda pa de krafter vi
sjiilva organiserar kan vi besegra alla kinesiska och utliindska reaktioniirer.
"Liiget och var politik efter segem i fi:irsvarskriget mot Japan" (13 augusti 1945),
Valda verk, bd IV, s. 22.

Vi haller pa sjiilvtillit. Vi hoppas pa hjiilp
fran utlandet men vi kan inte bli beroende av
den, vi litar till vara egna anstriingningar, till
hela armens och hela folkets skapande kraft.
"Vi maste Iara oss att utfi:ira ekonomiskt
arbete" (10 januari 1945), Valda verk, bd
III.

Att vinna en landsomfattande seger innebiir
170

bara att ta fOrsta steget i en tiotusen Zi lang
marsch. . .. Den kinesiska revolutionen ar
stor, men vagen efter revolutionen kommer
att bli Iangre, arbetet stOrre och modosammare. Detta maste nu goras klart i partiet.
Kamratema maste Iaras att fOrbli anspraksIOsa, fortanksamma och fria fran hogmod
och overilning i sin arbetsstil. Kamratema
maste hjalpas att bevara stilen att leva enkelt
och kampa hart.
"Rapport till andra plenarsammantriidet
med Kinas kommunistiska partis sjunde
Centralkommitte" (5 mars 1949), Valda
verk, bd IV, s. 401-402.*

Vi niaste grundligt rensa ut alla fOrestallningar hos vara kadrer om att vi kan vinna latta
segrar genom god tur och utan hard och bitter kamp, utan svett och blod.
"Skapa fasta basomritden i nordost" (28
december 1945), Valda verk, bd IV, s. 90:

Vi bor fOra en standig propaganda bland
folket fOr att bekantgora fakta om framstegen i varlden och om den ljusa framtid som
vantar pa oss, pa det att de ska fOrlita sig pa
seger. Samtidigt maste vi beratta for folket
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och fOr vara kamrater att var viig kommer
att ga i manga krokar och bukter. Det Jigger
iinnu manga hinder och svarigheter i revolutionens viig. Vart partis 7. kongress antog
att svarigheterna skulle bli manga, ty vi fOredrar hellre att emotse manga svarigheter iin
att hara viinta oss ett fatal. En del kamrater
tycker inte om att tiinka mycket pa svangheter. Men svarigheter iir fakta, vi maste erkiinna alla de svarigheter som finns och bor
inte tillgripa en politik av "icke erkiinnande".
Vi maste erkiinna svarigheterna, analysera
och bekiimpa dem. Det finns inga raka viigar
i viirlden, vi maste vara beredda att fOlja en
viig som kroker och buktar och inte fOrsoka
att fa saker billigt. Man far inte inbilla sig att
alla reaktioniirer en vacker dag ska boja knii
av egen drift. Med ett ord, utsikterna iir ljusa, men viigen bar bukter och krokar. Fortfarande Jigger manga svarigheter framfOr
oss, och vi far inte fOrbise dem. Genom att
fOrena oss med hela folket till gemensamma
anstriingningar ska vi siikerligen overvinna
alla svarigheter och na fram till segern.
"Om Chungking£orhandlingama" (17 oktober 1945), Valda verk, bd IV, s. 64-65.
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Den som ser endast den ljusa sidan men inte
svarighetema kan inte effektivt kampa fOr
uppfyllandet av partiets uppgifter.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt V, Valda verk, bd III.

Samhallets rikedomar skapas av arbetarna,
bonderna och de arbetande intellektuella. Om
de tar sitt ode i egna hander, fOljer en marxistleninistisk linje och intar en aktiv h3.llning
vid IOsandet av problem, i stallet fOr att undvika dem, kommer det inte att finnas en enda
svarighet i varlden som de inte kan overvinna.
Forord till "Partisekreteraren tar led-

ningen och alla partimedlemmar hjfilper
till att driva kooperativema" (1955), Det

socialistiska uppsvinget pa Kinas landsbygd, kinesiska uppl., bd I.

Kamraterna i hela partiet maste ta alltsammans detta med i sina berakningar och vara
beredda att overvinna alla svarigheter med
okuvlig vilja ocb . pa ett planmassigt satt.
Bade de reaktionara krafterna ocb vi sjiilva
bar svarigheter. Men de reaktionara krafternas svarigbeter ar ooverkomliga, ty dessa
krafter star pa gravens bradd och bar ingen
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framtid. Vara svarigheter kan overvinnas, ty
vi iir nya och viixande krafter och har en lysande framtid.
"Viilkomna den kinesiska revolutionens
nya flodvag" (1 februari 1947), Valda
verk, bd IV, s. 133-134.

I tider da svarigheter moter far vi inte fOrlora vara framgangar ur sikte, vi maste se den
ljusa framtiden och ta mod till oss.
"Tjiina folket" (8 september 1944), Valda verk, bd III.

Nya fOreteelser moter alltid svarigheter och
har uppfors- och nedfOrsbackar att komma
fOrbi medan de utvecklas. Det skulle vara
rena fantasin att inbilla sig att byggandet av
socialismen gar raka sparet och vinns genom
liittkopta segrar, att man inte moter svarigheter och bakslag eller inte behover gora viildiga anstriingningar.
"Om det ratta sattet att losa motsattningar inom folket" (27 februari 1957),
Politiska skrifter, s. 228.

Yid vissa tidpunkter under den revolutioniira
kampen viiger svarigheterna tyngre iin de
gynnsamma betingelserna, och diirmed utgor
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de den viktigaste sidan i motsiittningen och
de gynnsamma betingelserna utgor den sekundiira sidan. Men revolutioniirerna kan
genom sina anstriingningar steg for steg overvinna svarigheterna och skapa ett nytt gynnsamt liige. Salunda ger ett svart liige plats fOr
ett gynnsamt.
"Om motsattningar" (augusti 1937), Valda verk, bd I, s. 335, o. Politiska skrifter, s. 60.

Vad iir arbete? Arbete iir kamp. Det finns
svarigheter och problem fOr oss att overvinna och lOsa pa dessa platser. Vi beger oss
dit fOr att arbeta och kampa fOr att overvinna dessa svarigheter. En god kamrat iir
en som iir ivrig att bege sig dit diir svarigheterna iir storst.
"Om Chungkingforhandlingarna" (17 oktober 1945), Valda verk, bd IV, s. 63.

Det finns en gammal kinesisk fabel som heter
"Den narraktige .gamle mannen som tog bort
bergen". Den beriittar om en gammal man,
som levde i norra Kina for liinge, liinge sedan och var kiind som den narraktige gamle
mannen pa Norra berget. Hans hus vette mot
soder och bortom dess port stod de tva stora
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topparna Taihang och Wangwu och stii.ngde
viigen. Med stor beslutsamhet ledde ban sina
soner i arbetet fOr att med hackor griiva bort
dessa berg. Ett annat graskiigg, bekant som
den vise gamle mannen, sag dem och sade
spefullt: "Sa dumt ni biir er at! Det iir alldeles omojligt fOr ett fatal som er att griiva
bort dessa hada viildiga berg." Den narraktige gamle mannen svarade: "Niir jag dor,
kommer mina soner att fortsiitta, och niir de
dor, kommer mina sonsoner och sedan deras
soner och sonsoner att gora det och sa vidare
i all evighet. Bergen iir hoga, men de kan inte
bli hogre, och fOr varje bit vi graver bort,
kommer de att bli sa mycket liigre. v arfor
skulle vi inte kunna fa bort dem?" Efter att
ha vederlagt den vise gamle mannens felaktiga asikt, fortsatte ban att griiva varje dag,
orubblig i sin overtygelse. Gud blev rord hiirav och siinde ned tva iinglar, som bar bort
bergen pa sina ryggar. I dag ligger tva stora
berg som doda vikter pa det kinesiska folket.
Det ena iir imperialismen, det andra iir feodalismen. Kinas kommunistiska parti bar for
liinge sedan beslutat att griiva bort dem. Vi
maste vara standaktiga och arbeta utan avbrott, och iiven vi kommer att rora Guds
hjiirta. Var gud iir ingen annan iin det kine176

siska folkets massor. Om de reser sig och graver tillsammans med oss, varfor skulle inte
dessa bagge berg skaffas undan?
"Den narraktige gamle mannen som tog
bort bergen" (11 juni 1945), Valda verk,
bd III.*
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XXII. TANKEMETODER OCH
ARBETSMETODER

Miinsklighetens historia iir en kontinuerlig
utveckling frim nOdviindighetens rike till frihetens rike. Denna process iir utan iinde. I
ett samhiille diir klasser finns kommer klasskampen aldrig att upphora. I ett klasslOst
samhiille kommer kampen mellan det nya
och det gamla och mellan sanning och osanning aldrig att upphora. Inom produktionens
och de vetenskapliga experimentens omrade
gor miinskligheten stiindiga framsteg, och
naturen undergar stiindigt fOriindringar, de
forblir aldrig pa samma niva. Diirfor maste
miinniskan stiindigt summera sina erfarenheter och fortsiitta att upptiicka, uppfinna, skapa och ga framat. !deer om stagnation, pessimism, slohet och sjiilvbelatenhet iir helt
felaktiga. De iir felaktiga diirfor att de overensstiimmer varken med de historiska fakta
om den samhiilleliga utvecklingen under de
senaste en miljon aren eller med de historiska fakta om naturen sa langt vi hittills kiinner till dem (dvs. naturen sasom den uppen178

baras i himlakropparnas, jordens, livets och
andra naturliga fOreteelsers historia).
Citerat i "Premiiirminister Chou En-lais
rapport om regeringens arbete tillstiilld
Folkrepubliken Kinas Tredje nationella
folkkongress" (21-22 december 1964).

Naturvetenskaperna iir ett av miinniskans vapen i hennes kamp tor frihet. I syfte att uppna frihet inom samhiillet maste miinniskan
gora bruk av samhiillsvetenskaperna for att
torsta och foriindra samhiillet och genomfora samhiillelig revolution. I syfte att uppna
frihet inom naturens viirld, maste miinniskan
gora bruk av naturvetenskaperna tor att forsta, besegra och toriindra naturen och sfilunda uppna frihet fran naturen.
Tai vid bildandet av Naturvetenskapernas forskningssiillskap i gransomradet (5
februari 1940).

Den marxistiska fifosofin, den dialektiska
materialismen, har tva framtriidande kiinnemiirken. Det ena iir dess klasskaraktar: den
medger oppet att den dialektiska materialismen star i proletariatets tjiinst. Den andra iir
dess inriktning pa praktiken: den betonar teorins avhiingighet av praktiken, framhaller
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att teorin ar grundad pa praktiken och i sin
tur tjanar praktiken.
"Om praktiken" Guli 1937), Valda verk,
bd I, s. 298.

Marxistisk filosofi anser att det viktigaste
problemet ar att fOrsta den objektiva varldens
lagar, inte blott for att vara i stand att fOrklara den, utan tor att aktivt tilliimpa kunskapen om dessa lagar tor att fOriindra viirlden.
A. a., s. 305.
Varifran kommer de riktiga ideema? Faller
de fran skyama? Nej. Ligger de medfOdda i
hjiiman? Nej. De kommer ur den samhfilleliga praktiken, och ur den allena. De kommer ur samhfillelig praktik av tre slag: kampen for produktionen, klasskampen och det
vetenskapliga experimentet.
Where Do Correct Ideas Come From?
(maj 1963), 1st pocket ed., s. 1.

Det iir miinniskans samhiilleliga vara som bestiimmer hennes tiinkande. Sa snart de riktiga
ideema, som kiinnetecknar den framatskridna klassen, fOrstas av massoma, fOrvandlas
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dessa ideer till en materiell kraft som foriindrar samhiillet och fOriindrar viirlden.
A.a.

I sin samhiilleliga praktik deltar miinniskorna i olika slag av kamp och vinner rik erfarenhet saviil av sina framgangar som av sina
misslyckanden. Oriikneliga fOreteelser i den
objektiva yttre viirlden aterspeglas genom
miinniskans fem sinnen - synen, horseln,
lukten, smaken och kiinseln - i hennes hjiirna. Till en borjan iir kunskapen sinnlig.
Spranget till en begreppsbildande kunskap,
dvs. till ideer, sker da sinnlig kunskap samlats i tillriicklig mlingd. Detta lir en process
i vetandets utveckling. Det iir det fOrsta stadiet i hela kunskapsprocessen, det stadium
som fOr fran objektiv materia till subjektivt
medvetande, fran tillvaro till ideer. Huruvida
ens medvetande eller ideer (teorier, politiska
riktlinjer, planer eller atgiirder inberiiknade)
riktigt aterspeglar den objektiva yttre viirldens !agar iir iinnu inte bevisat pa detta stadium, i vilket det iinnu inte iir mojligt att
fOrsiikra sig om huruvida de iir riktiga eller
inte. Sedan kommer det andra stadiet i kunskapsprocessen, det stadium som leder fran
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medvetande tillbaka till materia, fran ideer
tillbaka till tillvaro och i vilket den under
fi:irsta stadiet fi:irvarvade kunskapen tilllimpas
i samhallelig praktik fi:ir att faststalla huruvida teorierna, de politiska riktlinjerna, planema eller atgardema vinner den forvantade
framgii.ngen. Allmant talat ar de som vinner
framgang riktiga och de som misslyckas oriktiga, och detta galler sarskilt manniskans
kamp med naturen. I den samhalleliga kampen lider de krafter som representerar den
framskridna klassen ibland nederlag, inte
darfor att deras ideer ar felaktiga, utan darfor
att de, i avvagningen mellan de styrkor som
ar inbegripna i striden, tills vidare inte ar sa
starka som reaktionens krafter. Darfor blir
de tillfalligt besegrade, men de kommer att
segra fi:irr eller senare. Genom att provas i
praktiken gor manniskans kunskap ytterligare ett sprang. Detta sprang ar mycket viktigare an det fi:iregaende. For endast detta
sprang kan bevisa riktigheten eller oriktigheten i det fi:irsta sprii.nget i kunskapsprocessen, dvs. i de ideer, teorier, planer eller atgarder som utformats under aterspeglandet
av den objektiva yttre varlden. Det finns
inget annat satt att prova sannheten.
A. a., s. 1-3.*
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Ofta kan riktig kunskap uppnas endast efter
manga upprepningar av den process som leder fran materia till medvetande och sedan
tillbaka till materia, dvs. leder fran praktik
till kunskap och sedan ater till praktiken.
Detta ar den marxistiska kunskapsteorin, den
dialektisk-materialistiska kunskapsteorin.
A. a., s. 3.*

Vem som helst som vill ha kunskap om ett
ting har inget annat satt att skaffa den an genom att trada i kontakt med det, dvs. genom
att leva (praktisera) i dess narhet .... Om ni
vill fOrvarva kunskap, maste ni deltaga i
praktiken for att fOrandra verkligheten. Om
ni vill veta hur ett paron smakar, maste ni
fOrandra paronet genom att sjalv ata det.
. . . Om ni vill lara kanna revolutionens teori
och metoder, maste ni deltaga i revolution.
All akta kunskaps Ursprung ar direkt erfarenhet.
"Om praktiken" (juli 1937), Valda verk,
bd I, s. 300-301.

Kunskap borjar med praktik, och teoretisk
kunskap fOrvarvas genom praktik och maste
sedan atervanda till praktiken. Kunskapens
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aktiva funktioner visar sig inte blott i det aktiva . spranget fran sinnlig till rationell kunskap utan - och detta iir viktigare - maste
yttra sig i spranget fran rationell kunskap till
revolutioniir praktik.
A. a., s. 305.*

Diirest den som ska utfora nagonting, inte
fOrstar de faktiska omstiindigheterna, sakens
natur och dess fOrhii.llanden till andra ting,
kommer ban, som alla vet, inte att kiinna de
lagar som styr den eller att veta bur den ska
goras och inte heller att vara i stand att gora
den viii.
"Strategiska problem i Kinas revolutioniira krig" (december 1936), Valda verk, bd
I, s. 180-181.*

Om en miinniska onskar ha framgang i sitt
arbete, det vill siiga uppna de forviintade resultaten, maste hon bringa sina ideer i overensstiimmelse med den objektiva yttre viirldens lagar; overensstiimmer de inte med dessa, kommer hon att misslyckas i sin praktik.
Efter misslyckandet drar hon sina liirdomar
diirav, korrigerar sina ideer for att fa dem i
overensstiimmelse med ytterviirldens lagar
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och.kan pa detta siitt viinda misslyckandet till
framgang. Detta iir vad som avses i ordstiiven
"misslyckandet iir framgangens moder" och
"den som faller i en grop vinner i vett".
"Om praktiken" (juli 1937), Valda verk,
bd I, s. 298.

Vi iir marxister, och marxismen liir, att da vi
tar upp ett problem, bor vi utga fran objektiva fakta, inte fran abstrakta definitioner,
och att vi bor dra vara viigledande principer,
var politik och vara atgiirder ur en analys av
dessa fakta.
"Fi:ireliisningar i ett forum i Yenan om
litteratur och konst" (maj 1942), slutord,
Valda verk, bd III.

Den mest grundliiggande arbetsmetoden,
som alla kommunister maste halla noga i
minnet, iir att riktlinjerna fOr vii.rt arbete
skall faststiillas i overensstiimmelse med de
faktiska fOrhallandena. Niir vi studerar orsakerna till de misstag vi begatt, finner vi att
de allesammans uppstod diirfor att vi inte
byggde pa det faktiska liige som vid en viss
given tidpunkt fOrelag pa en viss plats utan
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var subjektiva i utformningen av riktlinjerna
fOr vart arbete.
"Tal vid en kaderkonferens i befriade
omriidet Shansi-Suiyuan" (1 april 1948),
Valda verk, bd IV, s. 246. *

Idealism och metafysik iir de liittaste saker i
viirlden, ty folk kan prata sa mycket strunt
de vill utan att grunda det pa den objektiva
verkligheten eller prova det mot verkligheten. Materialism och dialektik, a andra sidan, kriiver anstriingningar. De maste grunda
sig pa och provas mot den objektiva verkligheten. Om man inte anstriinger sig, iir det
fara viirt att man slinker in i idealism och
metafysik.
Fiirord till "Material om Hu Fengs kontrarevolutionara klick" (maj 1955).

Niir vi ser pa ett ting, maste vi undersoka
dess natur och behandla dess yttre endast som
en viiktare vid troskeln, och niir vi viii triitt
over troskeln, maste vi fatta tingets natur;
detta iir den enda tillfOrlitliga och vetenskapliga analysmetoden.
"En enda gnista kan tanda en prariebrand" (5 januari 1930), Valda verk, bd
I, s. 121.
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Den grundliiggande orsaken till ett tings utveckling ligger inte utanfor, utan i tinget; den
ligger i det tillstand av motsiittning som tinget
innehaller. Denna inre motsiittning finns i
vart enda ting, och diirav kommer dess rorelse och utveckling. Motsiittningen inom ett
ting iir grundorsaken till dess utveckling, medan dess inbordes fOrhiillande till och inverkan pa och fran andra ting iir sekundiira orsaker.
"Om motsiittningar" (augusti 1937), Valda verk, bd I, s. 313.*

Den [materialistiska dialektiken] anser att yttre orsaker iir fOrlindringens betingelser och
inre orsaker lir fOrlindringens grundval och
att yttre orsaker blir verksamma genom inre
orsaker. I en passande temperatur fOriindras
ett iigg till en kyckling, men ingen temperatur
kan fOriindra en sten till en kyckling, emedan
iigget och stenen har skilda utgangspunkter.
A. a., s. 314.*

Marxismens filosofi anser, att lagen om motslittningamas enhet lir en grundliiggande lag
i tillvaron. Denna lag verkar overallt, i naturen, i det miinskliga samhiillet och i miinniskomas tiinkande. De motsatta leden i en
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motsattning bade forenar sig med varandra
och kampar mot varandra och det ar detta
som tvingar alla foreteelser att utvecklas och
fOrandras. Motsattningar finns overallt, men
precis som tingen har ocksa motsattningar
olika natur. I varje given fOreteelse eller varje givet ting ar motsatsernas enhet villkorlig,
tillfallig och av overgaende karaktar och fOljaktligen relativ, medan kampen mellan motsatserna ar absolut.
"Om det ratta sattet att losa motsattningar inom folket" (27 februari 1957),
Politiska skrifter, s. 221.

Den analytiska metoden ar dialektisk. Med
analys avser vi analys av motsattningarna
inom tingen. Och hiillbar analys ar omojlig
utan en intim kannedom om livet och utan
verklig insikt i de dithorande motsattningarna.
Speech at the Chinese Communist Party's National Conference on Propaganda
Work (12 mars 1957), 1st pocket ed.,
s. 20.

Konkret analys av konkreta fOrhiillanden ar,
sade Lenin, "det vasentligaste i marxismen,
marxismens levande sjfil". Manga av vara
kamrater, som inte har sinne fOr analys, viii
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inte tranga pa djupet i komplicerade fragor
och analysera och studera dem om och om
igen, utan tycker om att dra enkla slutsatser
som antingen ar absolut bejakande eller absolut fornekande. . .. Fran och med nu bor
vi rada bot fOr detta fOrhallande.
"Vara studier och det aktuella Hi.get" (12
april 1944), avsnitt I, stycke 2, Valda
verk, bd III.

Siittet pa vilket dessa kamrater betraktar problemen ar felaktigt. De ser inte till de viktiga eller huvudsidorna utan framhiiver de
oviktiga eller underordnade. Det maste framhallas att dessa oviktiga eller underordnade
sidor inte bor fOrbises och att de maste behandlas en efter en. Men de bor inte tas sasom de viktiga eller huvudsidorna, ty da tappar vi kursen.
On the Question of Agricultural Co-operation (31 juli 1955), 3rd ed., s. 17-18.

ForMllandena i denna viirld iir komplicerade
och bestiims av manga faktorer. Vi bor betrakta problemen ur olika synpunkter och
inte bara ur en enda.
"Om Chunikfilgforhandlingarna" (17 oktober 1945), Valda verk, bd IV, s. 58.
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Endast de som iir subjektiva, ensidiga och ytliga i sitt siitt att angripa problem borjar sjiilvbelatet att utdela order och direktiv i samma
ogonblick som de anliinder till platsen, utan
att ta hiinsyn till betingelserna, utan att betrakta tingen i deras helhet (deras historia och
deras nuvarande tillstand som helhet) och
utanatt triinga in till tingens viisen (deras natur och de inre fOrhallandena mellan det ena
tinget och det andra). Sadana miinniskor kan
inte undga att snubbla och falla.
"Om praktiken" (juli 1937), Valda verk,
bd I, s. 303.

Vid studiet av ett problem maste vi sky subjektivism, ensidighet och ytlighet. Att vara
subjektiv betyder att inte betrakta problemen
objektivt, det vill saga, att inte anliigga
den materialistiska synpunkten vid betraktandet av problemen. Jag har diskuterat detta
i min essa "Om praktiken". Att vara ensidig
betyder att inte se allsidigt pa problemen .
. . . Det kan ocksa kallas att se delen men
inte helheten, att inte se skogen for traden.
Det iir omojligt att pa det sattet finna metoden att losa en motsattning, det ar omojligt
att utfOra de uppgifter revolutionen stiiller,
att genomfOra ett uppdrag val eller att pa rik190

tigt satt utveckla den ideologiska kampeli
inom partiet. Nar Sun Wu Tzu diskuterade
militlirvetenskap och sade, "Kann fienden
och kann dig sjfilv, och du kan utklimpa ett
hundra slag utan att befara nederlag", hansyftade han pa de bagge sidorna i ett slag.
Wei Cheng fran Tangdynastin fOrstod ocksa
hur felaktig ensidigheten ar da han sade:
"Lyssna till bagge sidor, och du kommer att
bli upplyst, uppmarksamma endast den ena,
och du kommer att overraskas av nattmorkret." Men vara kamrater ser ofta ensidigt pa
problemen, och darfor stOter de ofta pa oanade hinder.... Lenin sade: ... fOr att verkligen kanna ett objekt maste vi fatta alla dess
sidor, alla sammanhang och "overgangar".
Vi kommer aldrig att helt och fullt 'lyckas
med detta, men kravet pa allsidighet ar ett
skydd mot misstag och stelhet.
Vi bor minnas hans ord.
Att vara ytlig betyder att ta hlinsyn varken
till saregenheterna hos en motsattning i dess
helhet eller till sardragen hos var och en av
dess sidor; det betyder att fOrneka nodvandigheten att tranga djupt in i ett ting och
minutiOst studera saregenheterna i dess motsattning, utan att i stlillet bara betrakta den
pa avstand, och efter att ha uppfangat en
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skymt av ytterkonturerna genast forsoka IOsa
motsiittningen (att besvara en fraga, biliigga
en tvist, skota ett arbete eller Ieda en militiir
operation). Detta siitt att utfOra saker maste
Ieda till svarigbeter.... Att vara ensidig ocb
ytlig iir att ocksa vara subjektiv. For alla objektiva ting iir i verkligbeten inbordes forenade ocb styres av inre Iagar. Istiillet fOr att ta
sig an uppgiften att aterspegla tingen sadana
de verkligen iir, betraktar en del miinniskor
tingen enbart ensidigt ocb ytligt, de kiinner
varken det omsesidiga sambandet mellan
tingen eller deras inre Iagar, ocb diirfor iir
deras metod subjektiv.
"Om motsiittningar" (augusti 1937), Valda verk, bd I, s. 323-324. *

Ensidigbet betyder att tiinka i absoluta begrepp, det vill saga, att niirma sig problemen
pa ett metafysiskt siitt. Niir vi bedomer vart
arbete, iir det ensidigt att se allting antingen
som belt poSitivt eller belt negativt. . .. Att
se allting som positivt iir att se endast det
goda ocb inte det daliga, ocb att tolerera endast berom ocb ingen kritik. Att tala som om
vart arbete vore bra i varje avseende strider
mot fakta. Det iir inte sant att allting iir bra,
det finns fortfarande brister ocb .misstag.
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Men det iir inte heller sant att a:Uting iir daligt, och detta strider likaledes mot fakta. Har
behovs analys. Att forneka allting iir att, utan
att ha gjort nagon analys, tro a:tt ingenting
bar gjorts viil och att det stora 1\.rbetet med
det socialistiska uppbygget, i villk:et hundratals miljoner miinniskor deltar, ~r en enda
rora utan nagot som iir viirt att :r-'lfisa. Trots
att det finns en skillnad mellan ~e manga/
miinniskor som hyser sadana synpu~
de, som iir fientliga mot det soc~alistiska
systemet, iir dessa synpunkter mycket fela:ktiga och skadliga och tjiina:r endast till att
gora folk nedslagna. Det iir fel att bedoma
vart a:rbete antingen ur den synpunkten att
allting iir positivt eller ur den att allting iir
negativt.
Speech at the Chinese Communist Party's National Conference on Propaganda
Work (12 mars 1957), 1st pocket ed.,
s. 16-17.*

En ma:rxist bor, da ban tar upp ett problem,
se saviil det hela som dela:rna. En groda i en
brunn sager: "Himlen iir inte stOrre iin
brunnsoppningen". Det iir inte sant, ty himlen iir alls inte lika liten som brunnsoppningen. Om grodan sade: "En del av himlen iir
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lika star som en brunnsoppning", sa skulle
det vara sant, fOr det stammer med fakta.
"Om taktiken mot den japanska imperialismen" (27 december 1935), Valda
verk, bd I, s. 158.

Vi maste liira oss att se allsidigt pa saker och
ting, inte bara se den positiva sidan hos fOreteelserna utan ocksa den negativa. Under
siirskilda betingelser kan en dalig fOreteelse
leda till goda resultat och en gynnsam foreteelse till daliga resultat.
"Om det riitta siittet att liisa motsiittningar inom folket" (27 februari 1957),
Politiska skrifter, s. 244. *

Medan vi erkiinner att ·det i den historiska
utvecklingen som helhet iir det materiella som
bestiimmer det andliga och det samhiilleliga
varat som bestiimmer det samhiilleliga medvetandet, erkiinner vi ocksa - och maste vi
sannerligen erkiinna - det andligas aterverkan pa materiella ting, det samhiilleliga
medvetandets aterverkan pa det samhiilleliga
varat och overbyggnadens pa den ekonomiska grundvalen. Detta iir inte att ga emot materialismen. Tviirtom, det iir att undvika me194

kanisk materialism och bestiimt havda den
dialektiska materialismen.
"Om motsiittningar" (augusti 1937), Valda verk, bd I, s. 336.*

De som leder ett krig kan, da de soker uppna
seger, inte ga utover de granser som de objektiva betingelserna satter. Inom dessa granser kan och maste de emellertid skapa en dynamisk roll i stravan att segra. Skil.deplatsen
fOr befiilhavarnas handlingar i ett krig maste
byggas pa objektiva mojligheter, men pa
denna skil.deplats kan de leda uppfOrandet
av manga dramer, fyllda med ljud och farg,
kraft och storslagenhet.
"Om langvarigt krig" (maj 1938), stycke
62, Valda verk, bd II, Militiirpolitiska
skrifter, bd II, s. 79, stycke 62.

Manniskor maste anpassa sitt tankande till
de fOrandrade fOrhil.llandena. N aturligtvis
bor ingen ge sig han at vild fantasiflykt, eller
gora upp aktiva planer, som inte motiveras av
det objektiva Iii.get, eller gripa efter det omojliga. Problemet i dag ar emellertid att hogerbetonat konservativt tankande fortfarande
stiiller till besvar pa manga omril.den och
hindrar arbetet inom dessa omraden fran att
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ha.Ila takten med <let objektiva liigets utveckling. Problemet i dag iir att manga miinniskor
anser. <let omojligt att utriitta saker och ting,
som kunde utriittas om de anstriingde sig.
Forord till Det socialistiska uppsvinget
pa Kinas landsbygd (21 december 1955),
kinesiska uppl., bd I.

Vi bor alltid anviinda vara hjiirnor och noggrant tiinka over allt. Ett vanligt ordstiiv sager: "Rynka pannan och du kommer pa en
fint". Med andra ord, mycket tiinkande ger
visdom. For att gora slut pa praktiken att
handla i blindo, som iir mycket utbredd i vart
parti, maste vi uppmuntra vara kamrater att
tiinka, att liira metoden att analysera och odla
vanan att analysera.
"Vara studier och det aktuella liiget" (12
april 1944), avsnitt III, Valda verk, bd
III.

Om det i nagon process finns ett flertal motsiittningar, maste en av dem vara huvudmotsiittningen, som spelar den ledande och avgorande rollen, medan de ovriga intar en sekundiir och underordnad plats. Da vi studerar nagon komplicerad process, i vilken det
finns tva eller flera motsiittningar, maste vi
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darfOr agna all var moda at att finna dess
huvudmotsattning. Sa snart vi fatt grepp om
denna huvudmotsattning, kan. alla problem
liitt lOsas.
"Om motsattningar" (augusti 1937), Valda verk, bd I, s. 332. *

Den ena av de tva varandra motsatta sidorna
maste vara den viktigaste och den andra sekundar. Den viktigaste sidan ar den som spelar den ledande rollen i motsattnirigen. Ett
tings natur bestammes huvudsakligen av den
viktigaste sidan i motsattningen, den som intar den dominerande stallningen. Men detta
liige ar inte ofOranderligt. Huvudsidan och
den sekundara sidan i en motsattning omvandlar sig i varandra och tingets natur fOrandras i overensstiimmelse harmed.
A. a., s. 332-333.
Det racker inte med att sililla uppgifter. Vi
maste ocksa losa problemet om metoderna att
genomfora dem. Om det ar var uppgift att ga
over en flod, kan vi inte ga over den utan en
bro eller en bat. Utan att problemet om bron
eller bliten lOses, ar det flifangt att tala om att
ga over floden. Utan att problemet om meto197
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deli loses, iir det meningslOst att tala om uppgiften.
"Sorj for massomas vfilfiird, agna uppmiirksamhet at arbetsmetodema" (27
januari 1934), Valda verk, bd I, s. 150.

De breda massorna kan inte mobiliseras till
handling i nagon uppgift diirest inte en allmiin och vittnaende uppmaning diirtill utges.
Men om personer i ledande stiillningar begriinsar sig till att utfiirda allmiinna upprop
- om de inte i nagra av organisationerna
personligen djupt och kolikret engagerar sig
i det arbete uppropet manar till, gor ett genombrott pa nagon punkt, vinner erfarenhet
och anviinder denna erfarenhet till att viigleda andra enheter - da har de ingen mojlighet att prova riktigheten av innehallet i
sitt allmiinna upprop eller att berika det, och
det iir fara vii.rt att det inte ska leda till nagonting.
"Nagra fragor rorande metodema for
ledningen" (1 juni 1943), stycke 2, Valda verk, bd III.

Ingen i ledande stiillning iir kompetent att ge
allmiin viigledning till samtliga enheter diirest
han inte drar konkret erfarenhet fran siirskilda individer och tilldragelser i siirskilda un198

derordnade enheter. Denna metod maste
framjas overallt sa att ledande kadrer pa alla
nivaer liir sig att tillampa den.
A. a., stycke 2.

Man kan. inte nagonstiides ha ett antal centrala uppgifter samtidigt. Vid varje tidpunkt
kan det endast fOrekomma en central uppgift kompletterad med andra uppgifter, som
kommeri andra eller tredje hand. FOljaktligen maste den person, som har det ,hogsta
ansvaret pa orten, ta hiinsyn till kampens historia och betingelset pa platsen samt stiilla
de olika uppgifterna i deras riitta ordning.
Han bor inte fOlja varje instruktion som
kommer fran de hogre instanserna utan nagon egen planering och diirigenom skapa en
miingd av "centrala uppgifter" och ett tillstahd av forvirring och oordning. Inte heller
bor en hogre organisation tilldela en liigre
organisation en miingd uppgifter samtidigt,
utan att ange deras relativa betydelse och
vikt och vilken som iir den centrala uppgiften, ty detta kommer att leda till fOrvirring
i de atgiirder de liigre organisationerna har
att vidta i sitt arbete och salunda kommer
inga bestiimda resultat att uppnas. Eri del av
ledningens konst iir att ta hela liiget med i
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berfilrningen och i overensstiimmelse diirmed,
i ljuset av de historiska betingelserna och forhandenvarande omstiindigheterna pa varje
plats, fatta ett riktigt beslut om var tyngdpunkten i arbetet ska fOrliiggas och turordningen i arbetet under varje period, orubbligt
genomfora beslutet och fOrsiikra sig om att
bestamda resultat uppnas.
A. a., stycke 8.

De [Centralkommittens byraer och underbyraer] bor standigt ha grepp om hur arbetet
framskrider, se till att erfarenheter utbyts och
misstag riittas, de bor inte droja flera manader, ett halvt ar eller ett ar innan de kallar till
moten fOr att sammanfatta vad som utforts
och genomfora en allman kontroll och allman korrigering av misstag. Drojsmal leder
till stora fOrluster medan fOrlusterna minskas
om man rattar misstag sa snart de kommit
till synes.
"Om politiken for industri och handel"
(27 februari 1948), Valda verk, bd IV,
s. 216.*

Vanta inte till dess att problemen tornar upp
sig och astadkommer en massa besviir innah
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ni fOrsoker IOsa dem. Ledare maste marsche·
ra i spetsen fOr rorelsen och inte hiinga efter
den; ·
Forord till "Kontrakt baserade pa !rstidema" (1955), Det socialistiska upp·
svinget pa Kinas landsbygd, kinesiska.
uppl., bd III.

Vad vi behover iir en entusiastisk men lugn
sinnesstiimning och intensivt men viilordnat
arbete.
"Strategiska problem i Kinas revolutionara krig (december 1936), Valda verk,
bd I, s. 211.
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xxm. UNDERSoKNINGAR
OCHSTUDIBR

Alla som sysslar med praktiskt arbete maste
undersoka fOrhallandena pa liigre nivaer. Dylika undersokningar iir siirskilt nodviindiga
att gora fOr dem som endast kiinner teorin
men iir obekanta med de faktiska fOrhallandena, ty i annat fall blir de inte i stand att
fOrbinda teorin med praktiken. Ehuru mitt
pastaende: "Ingen undersokning, ingen riitt
att tala", har forlojligats sasom "trang empirism"' angrar jag iinnu i denna dag inte att
jag framstiillde det. Och vad mera iir, jag
hiivdar fortfarande att utan undersokning
kan det omojligen fOrekomma nagon riitt att
tala. Det finns manga miinniskor, som "i
samma ogonblick som de stiger ur iimbetsvagnen'', stiiller till ett stort oviisen, hasplar
ur sig omdomen, kritiserar det ena och fOrdomer det andra, men faktum iir iinda att i
tio fall av tio kommer sadana miinniskor att
misslyckas. Ty asikter eller kritik som inte
baseras pa grundlig undersokning ar ingenting annat an okunnigt snack. Vart parti har
oriikneliga ganger tillfogats skada av dessa
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"kejserliga ombud", som rusat hit och dit och
allestades. Stalin sager alldeles riktigt: "Teorin blir naturligtvis meningslOs om den ej fi:irknippas med den revolutionara praktiken".
Och han tillagger lika riktigt: "Praktiken blir
blind, om den ej later den revolutionara teorin belysa sin vag". Ingen bor betecknas som
en "trang empiriker" utom "den praktiske
man" som trevar omkring i morkret och saknar perspektiv och fi:irutseende.
"Fiirord och efterskrift till 'Landsbygdsundersiikningar'" (mars och april 1941),
fiirord, Valda verk, bd III.

Da man intar en sadan instfillning soker man
sanningen ur fakta. "Fakta" ar alla ting som
existerar objektivt, med "sanningen" avses de
inbordes fi:irhallandena dem emellan, det viii
saga de lagar som styr dem, och "att soka"
betyder att studera. Vi bor utga ifran de faktiska forhallandena inom och utom landet,
provinsen, haradet eller distriktet och till vagledning for vart handlande ur dem dra de !agar som innebor i dem och inte ar inbillade,
det vill saga, vi bor finna de inre sammanhangen mellan de handelser som utspelas
runt omkring oss. Och fi:ir att gora det, far
vi inte stOda oss pa subjektiva fi:irestallning203

ar, inte pa tillfiillig entusiasm, inte pa livlOsa
hocker utan pa objektivt existerande fakta.
Vi maste tilliigna oss materialet i detalj och,
viigledda av marxismen-leninismens allmiinna principer, dra de riktiga slutsatserna ur
det.
"Forbattra var stuclieverksamhet" (maj
1941), avsnitt III, Valda verk, bd III.

De upptrader sasom "en man med fOrbundna ogon som fangar sparvar" eller "en blind
man som trevar efter fisk", ar plumpa och
vardslOsa, hanger sig at mangordigt prat och
nojer sig med bara en aning kunskap. Sadan
ar den synnerligen daliga arbetsstil som fortfarande rader bland manga kamrater i vart
parti, en stil som star i fullstandig motsattning till marxismen-leninismens anda. Marx,
Engels, Lenin och Stalin bar lart oss att det
ar nodvandigt att samvetsgrant studera fOrMllandena och att utga fran den objektiva
verkligheten och inte fran subjektiva onskningar. Men manga av Vara kamrater handlar pa ett siitt som direkt bryter emot denna
sanning.
A. a., avsnitt II.

Har du ett problem som du inte kan IOsa?
Naval, ga ned och undersok nuvarande fakta
204

i det och dess forhistoria! Niir du bar undersokt problemet grundligt, kommer du att veta
hur det ska lOsas. Slutsatser nas alltid efter
och inte fOre en undersokning. .Endast en
tjockskalle bryr sin hjiirna alldeles ensam
eller tillsammans med en grupp for att "finna en lOsning" eller "fa fram en ide" utan att
forst ha gjort en undersokning. Det maste
understrykas att detta omojligen kan leda till
nagon effektiv lOsning eller nagon god ide.
Oppose Book Worship (maj 1930), 1st
pocket ed., s. 2.

En undersokning kan liknas vid havandeskapets langa manader, och losningen av ett problem vid fOdslodagen. Att undersoka ett problem iir i sanning att lOsa det.
A.a., s. 3.

En person med denna instiillning [den
marxist-leninistiska] tilliimpar marxismenleninismens teori och metod vid systematiska
och grundliga undersokningar och studier av
omgivningen. Han arbetar inte enbart. pa entusiasm utan forenar, som Stalin sager, revolutioniir hiinforelse med driftighet.
"Forbiittra var stuclieverksamhet" (maj
1941), avsnitt III, Valda verk, bd III.
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Enda sattet att fa kannedom om torhallandena ar att foreta samhfillsundersokningar, att
undersoka varje samhallsklass' forhallanden
i verkliga livet. Den grundliiggande metoden
tor dem, som fatt till uppgift att leda arbetet,
att skaffa sig kannedom om forhallandena, iir
att koncentrera sig pa nagra stader och byar
enligt en plan och anvanda marxismens
grundsynpunkt, dvs. metoden att analysera
klasserna, samt gora ett antal grundliga undersokningar.
"Forord och efterskrift till 'Landsbygdsundersokningar'" (mars och april 1941),
fOrord, Valda verk, bd III.

Ett mote tor att soka fakta behover inte vara
stort; fran tre till fem eller sju-atta deltagare ar tillrackligt. Man maste ta tillracklig tid
pa sig och gora upp en plan for undersokningen. Vidare maste man personligen utfraga, gora anteckningar och diskutera med dem
som deltar i motet. Saledes kan man med
visshet inte toreta en undersokning eller gora
den val, utan att driva den med nit, utan att
vara besluten att rikta blickarna nedat, utan
kunskapstOrst och utan att liigga av sig anspraksfullhetens fula kappa och bli en villig
liirjunge.
A. a., forord.
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En befiilhavares riktiga dispositioner hiirleder
sig ur hans riktiga beslut, hans riktiga beslut
hiirleder sig ur hans riktiga omdomen, och
hans riktiga omdomen hiirleder sig ur en
grundlig och nodviindig spaning samt ur att
han overviiger och sammanfogar de data av
olika slag som samlats genom spaningsverksamheten. Han anviinder alla mojliga och
nodviindiga spaningsmetoder, begrundar de
upplysningar som samlats om fiendens liige,
forkastar de viirdelOsa och viiljer ut de viisentliga, eliminerar det som iir falskt och behfiller det som iir sant. Han gar fran ett ting
till ett annat och utifran och in; sedan tar han
forhl'tllandena pa sin egen sida med i beriikningen och gor en jiimforande granskning av
bl'tda sidorna och deras inbordes fOrhl'tllanden, och pa sa siitt bildar han sina omdomen,
bestiimmer sig och utarbetar sina planer.
Sl'tdan iir hela den process som en militiir gar
igenom for att vinna kunskap om ett liige,
innan han utformar en strategisk plan, en
plan for ett fiilttag eller fOr ett slag.
"Strategiska problem i Kinas revolutionara krig" (december 1936), Valda verk,
bd I, s. 189.
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XXIV. KORRIGERING AV
FELAKTIGA ID:EER

Aven om vi uppnar mycket stora framgangar
i vart arbete, finns det inget skal alls att kanna oss hogmodiga och formatna. Blygsamhet hjalper en att gora framsteg, medan hogmod gor att man sliipar efter. Detta ar en
sanning som vi alltid maste ha i minnet.
"oppningstal vid Kinas kommunistiska
partis Attonde rikskongress" (15 september 1956).

Efter segem ar det mojligt att vissa stam'ningar kan viixa fram i partiet - hogmod,
hjfiltefasoner, slOhet och ovilja mot framsteg,
njutningslystnad och avsmak for fortsatt hart
liv. Efter segem kommer folket att vara tacksamt mot oss, bourgeoisin kommer att trada
fram fOr att smickra oss. Det har bevisats att
fienden inte kan betvinga oss med vapen-"
makt. Det ar emellertid mojligt att bourgeoisins smicker kan betvinga de viljesvaga
i vara led. Det kan mojligen finnas en del
kommunister, som fiendema inte kunde besegra med gevar och som var varda att kallas
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hjiiltar fOr det siitt pa vilket de motstod dessa
fiender, men som inte kan motsta sockermantlade kulor. De kommer att besegras av
sockermantlade kulor. Vi maste viirja oss
emot en sadan situation.
"Rapport till andra plenarsammantriidet
med Kinas ko=unistiska partis sjunde
Centralkommitte" (S mars 1949), Valda
verk, bd IV, s. 401.

Manga saker blir bagage, ·blir en black om
foten, om vi blint och okritiskt kliinger oss
fast vid dem. Lat oss illustrera saken. Niir ni
begatt misstag, kiinner ni det kanske som om
ni bar dem att sliipa pa vad som iin hander
och det gor er nedslagna. Om ni inte begatt
nagra misstag, kanske ni kiinner er felfria
och sa blir ni hogfiirdiga. Brist pa framgangar i arbetet kan ge upphov till pessimism och
depression medan framgangar kan fOda stolt. het och sjiilvgodhet. En kamrat, som varit
med i kampen endast en kort tid, kan av det
skillet undfly ansvar, medan en veteran kan
bli inbilsk diirfor att han varit med i kampen
sa liinge. Kamrater ur arbetarnas och bondemas led kan, i stolthet over sitt klassursprung, se ned pa intellektuella, medan intellektuella, diirfor att de besitter en viss
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miingd kunskap, kan vara bojda att se ned pa
arbetare och bonder. Varje siirskild yrkesskicklighet kan kapitaliseras och diirmed leda
till hOgfiird och forakt for andra. Till och
med miinniskors alder kan bli orsak till
hogmod. De unga kan, diirfor att de iir begavade och duktiga, komma att se ned pa de
gamla, och de gamlas rika erfarenhet kan
foranleda dem att se ned pa de unga. Allt
si\.dant blir en black om foten eller bagage,
om vederborande saknar kritisk medvetenhet.
"Vara studier och det aktuella liiget';
(12 april 1944), avsnitt Ill, Valda verk,
bd III.*

En del kamrater inom armen har blivit fOrmiitna och overliigsna i sitt upptriidande
gentemot soldatema, folket, regeringen och
partiet. De skyller alltid pa de kamrater som
utfor lokalt arbete men aldrig pa sig sjiilva,
de ser alltid sina framgangar, men inte sina
brister, och viilkomnar alltid smicker men
aldrig kritik .... armen maste bemoda sig att
gora sig av med dessa fel.
"Organisera er!" (29 november 1943),
Valda verk, bd Ill.*

Hart. arbete iir liksom en·· borda som ligger
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framfor oss och utmanar oss att axla den.
En del manniskor fOredrar de latta bordorna
framfor de tunga, de tar de Iatta och lamnar
de tunga at andra. Deras hii.llning ar inte bra.
En del kamrater ar annorlunda. De later andra ha <let Iatt och bekvamt och bar sjalva de
tyngsta bordorna. De ar de fOrsta att ta pa sig
mOdorna, de sista att fa det bekvamt. De ar
goda kamrater. Vi bor alla tillagna oss den
kommunistiska anda som besjalar dem.
"Om Chungkingforhandlingarna" (17 oktober 1945), Valda verk, bd IV, s. 63.*

Inte sa fa manniskor finns som ar oansvariga
i sitt arbete, de fOredrar <let Iatta framfor <let
tunga, de vfiltrar de tunga bordorna over pa
andra och valjer de latta fOr sig. sjalva. De
tanker vid varje tillffille framst pa sig sjalva.
Nar de gor nagon liten insats, svaller de av
stolthet och skryter om <let av fruktan for att
andra inte ska veta om det. De kanner ingen
varme gentemot kamraterna och folket, utan
ar kalla, likgiltiga och apatiska. Sii.dana manniskor ar i verkligheten inte kommunister,
eller kan atminstone inte raknas sasom sanna
kommunister.
"Till minnet av Norman Bethune" (21
december 1939), Valda verk, 'bd II.*
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De som hiivdar detta slag av "sjiilvstiindighet" ar vanligen fi:irmiilda med "mig fi:irst" doktrinen och bar i allmiinhet en felaktig
uppfattning av forhallandet mellan individen
och partiet. Ehuru de i ord forebiir respekt
fOr partiet, slitter de i praktiken sig sjiilva
friimst och partiet i andra rummet. Vad iir
dessa manniskor ute efter? De iir ute efter
ryktbarhet och position och vill sta i rampljuset. Niir heist de siitts att ta hand om en
arbetsgren, hiivdar de sin "sjiilvstiindighet".
I detta syfte drar de in en del manruskor,
knuffar ut andra och anviinder sig av skryt,
smicker och viirvning bland kamraterna och
infor salunda de borgerliga politiska partiernas vulgiira stil i kommunistiska partiet. Det
ar deras oarlighet som gor att det gar illa fi:ir
dem. Jag anser att vi ska gora saker och ting
pa ett iirligt satt, ty utan att upptrada arligt
iir det omojligt att utriitta nagot i denna varld.
"Korrigera partiets arbetsstil" (1 februari
1942), Valda verk, bd III.*

De [kommunisterna] maste fatta principen
att delens behov ska underordnas det helas
behov. Om ett fOrslag verkar passande fi:ir
en partiell situation men inte for situationen
som helhet, maste delen ge vika fOr helheten.
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Omviint, om fOrslaget inte passar delen men
iir passande med hiinsyn till situationen som
helhet, maste aterigen delen ge vika fOr helheten. Detta iir vad som menas med att betrakta situationen som helhet.
"Kinas ko=unistiska partis roll i det
nationella kriget" (oktober 1938), i "Betrakta situationen som helhet ...", Valda
verk, bd II.*

Nojeslystnad. I Roda armen finns ocksa riitt
manga, vilkas individualism tar sig uttryck i
nojeslystnad. De hoppas alltid att deras forband ska marschera in i stora stiider. De vill
komma dit, men inte fOr att arbeta utan fOr
att roa sig. Minst av allt vill de arbeta i de
roda omriidena, diir livet iir hiirt.
"Om korrigering av felaktiga ideer i partiet" (december 1929), Valda verk, bd I,
s. 115.

Vi maste bekiimpa tendensen att sjiilviskt
gynna den egna gruppens intressen pa bekostnad av de andras. Envar som stiiller sig
likgiltig till andras svarigheter, som viigrar
att da sa begiires overfora kadrer till andra
enheter eller endast sliipper ifran sig daliga
kadrer, "anviinder grannens fiilt som utsliipp
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for sin oversviimning" och inte tar minsta
hiinsyn till andra avdelningar, orter eller
miinniskor - denne person iir en avdelningsegoist, som belt forlorat den kommunistiska
andan. Brist pa hiinsyn till helheten och fullstiindig likgiltighet for andra avdelningar, orter och miinniskor iir kiinnetecknen pa en avdelningsegoist. Vi maste intensifiera vara bemodanden att uppfostra dessa personer fOr
att fa dem att forsta, att avdelningsegoismen
iir en sekteristisk tendens, som, om den tilllates utveckla sig, kommer att bli mycket farlig.
"Korrigera partiets arbetsstil" (1 februari 1942), Valda verk, bd III.

Liberalismen tar sig olika uttryck.
Att, da en person uppenbart felat, Iata detta passera fOr lugnets och viinskapens skull
och avsta fran en principiell diskussion diirfor att han iir en gammal bekant, kommer
fran ens egen hemstad, iir en skolkamrat, en
niira van, nagon som man haller kiir, en gamgal kollega eller en fore detta underordnad.
Eller att, for att bevara viinskapen, endast
berora saken liitt i stii.llet fOr att ga till grunden med den. Resultatet iir att bade organisationen och individen skadas. Detta iir en
typ av liberalism.
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Att privat ge fritt lopp at oansvarig kritik
i stiillet for att aktivt Higga fram sina forslag
infor organisationen. Att hillla tyst infor miinniskor, men fOrtala dem bakom deras ryg~
gar, eller att hillla tyst vid ett mote men
skvallra efterat. Att inte visa minsta hiinsyn for det kollektiva livets principer utan
fOlja sina egna bojelser. Detta iir en annan
typ.
Att lata saker hero sa liinge de inte angar
en personligen; att saga sa litet som mojligt
medan man fullkomligt viil vet vad som iir
fel, att vara viirldsvis och gardera sig och enbart soka att undvika klander. Detta iir en
tredje typ.
Att inte lyda order, utan siitta sin egen mening i friimsta rummet. Att kriiva siirskild
hiinsyn av organisationen men forkasta dess
disciplin. Detta iir en fjiirde typ.
Att ge fritt lopp at personliga angrepp,
soka griil, vriika ur sig sin personliga illvilja
eller soka hiimnd i stiillet for att ta upp en
diskussion och bekiimpa felaktiga asikter fOr
enhetens eller framskridandets skull eller fOr
att fa arbetet riktigt utfOrt. Detta iir en femte
typ.
Att lyssna till felaktiga asikter utan att vederliigga dem och till och med lyssna till
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kontrarevolutionlira anmlirkningar och inte
rapportera dem, utan i stlillet ta det lugnt
som om ingenting hlint. Detta lir en sjlitte typ.
Att vara ute bland massoma och underlata
att fOra propaganda och agitation eller tala
vid moten eller bedriva undersokningar och
forfragningar bland dem och i stlillet vara
likgiltig for dem och inte bry sig om deras
viilbefinnande, att glomma att man lir kommunist och uppfOra sig som om man vore en
vanlig icke-kommunist. Detta lir en sjunde
typ.
Att ase bur nagon skadar massomas intressen och linda inte bli indignerad, eller avrada eller stoppa honom eller tala reson med
honom, men lata honom fortslitta. Detta lir
en attonde typ.
Att arbeta halvhjiirtat utan en bestiimd
plan eller inriktning; att arbeta vardslost och
dra sig fram pa en slump - "Sa liinge man
iir munk, fortsiitter man att dra i klockrepet." Detta lir en nionde typ.
Att anse att man gjort revolutionen stora
tjiinster, stoltsera med att man iir veteran,
fnysa at smauppgifter samtidigt som man iir
belt ofOrmogen att ga i land med de stora,
vara slarvig i arbetet och slapp i studiema.
·
Detta iir en tionde typ.
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Att vara medveten om sina egna misstag
men linda inte fi:irsi:ika riitta till dem, att ha
en liberal instiillning till sig sjlilv. Detta lir
en elfte typ.
"Bekiimpa liberalismen" (7 september
1937), Valda verk, bd II.

Liberalismen iir ytterst skadlig i ett revolutioniirt kollektiv. Den iir ett friitiimne som irater bort enheten, undergriiver sammanhallningen, orsakar likgiltighet och skapar splittring. Den bestjiil de revolutioniira !eden pa
fast organisation och fast disciplin, hindrar
politikens genomfOrande och skiljer .partiorganisationerna fran de massor som partiet
leder. Den lir en mycket dalig tendens;
A.a.

Folk som iir liberaler betraktar marxismens
principer som abstrakta dogmer. De godtar
marxismen men iir inte beredda att tilllimpa
den eller tillampa den helt och fullt; de lir inte
beredda att byta ut sin liberalism mot marx:ismen. Dessa mariniskor har sin marxism
men har samtidigt sin liberalism - de talar
marxism men tilllimpar liberalism; de tilllimpar marxismen pa andra men liberalismen pa
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sig sjfilva. De bar biigge slagen av varor i lager ocb finner anviindning fOr vart och ett. Pa
detta siitt fungerar vissa miinniskors bjiimor.
A.a.

Folkets stat beskyddar folket. Endast da folket bar en sadan stat kan det i hela landet
fostra ocb omforma sig sjiilvt med demokratiska metoder och, med vars och ens medverkan, skaka av sig de inbemska ocb utliindska
reaktioniiremas inflytande (som alltjiimt iir
mycket starkt, kommer att besta under en
lang tid ocb inte kan forintas snabbt), frigora
sig fran daliga vanor ocb ideer som fOrviirvats i det gamla sambiillet, sorja fOr att de
inte vilseleds av reaktioniirema ocb fortsiitta
frammarschen - frammarscben till ett socialistiskt och kommunistiskt samhiille.
"Folkets demokratiska diktatur" (30 juni
1949), Valda verk, bd IV, s. 447.*

Det iir inte svart fOr en miinniska att gora
en liten smula gott. Vad som iir svart iir att
gora goda giimingar bela livet igenom ocb
aldrig gora nagot som iir dfiligt, att stiindigt
handla i de breda massomas, ungdomens och
revolutionens intressen och att i decennier
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delta i en modosam kamp. Detta iir det svaraste av allt!
"Lyckonskningar pa kamrat Wu Yuchangs 60-Arsdag" (15 januari 1940).
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:XXV.ENHET

Landets enande, enhet inom folket och enhet
mellan vara olika nationaliteter - detta ar
den grundUiggande garantin tor att var sak
kommer att segra.
"Om det riitta siittet att IOsa motsiittningar inom folket" (27 februari 1957),
Politiska skrifter, s. 213.

Det iir endast genom enhet inom kommunistiska partiet som enhet inom hela klassen och
hela nationen kan uppnas, och det iir endast
genom enhet inom hela klassen och hela nationen som fienden kan besegras och den nationella och demokratiska revolutionen slutfOras.
"Vinn de miljonhovdade massoma till
den antijapanska nationella enhetsfronten" (7 maj 1937), Valda verk, bd I,
s. 293.*

Vi ska fast torena alla krafter i vart parti enligt den demokratiska centralismens principer tor organisation och disciplin. Vi ska fOr220

ena oss med vilken kamrat som heist om han
fOljer partiets program, stadgar och beslut.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt V, Valda verk, bd III.*

Ar 1942 utarbetade vi formeln 'enhet - kritik - enhet' for att beskriva denna demokratiska metod att losa motsiittningar inom folket. Inneborden av den iir, att vi utgar fran
en onskan om enhet och !Oser motsiittningarna genom kritik eller kamp, sa att vi uppnar ny enhet pa ny grundval. Var erfarenhet
visar, att detta iir en riktig metod att IOsa
motsiittningar inom folket.
"Om det ratta sattet att Iosa motsattningar inom folket" (27 februari 1957), Politiska skrifter, s. 218.

Armen har astadkommit en betydande enhet
inom sina led och med dem som befinner sig
utanfor dess led. lnom armen rader enhet
mellan officerare och manskap, mellan hogre
och liigre grader och mellan militiirt arbete,
politiskt arbete och underhallstjiinst. Och
utat rader enhet mellan armen och folket,
mellan armen och regeringsorganisationerna
och mellan var arme och de viinskapliga ar221

meerna. Allt som kan skada denna enhet
bannlyst.

ar

"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
i "Folkets krig", Valda verk, bd III, o.
Militiirpolitiska skrifter, bd II, s. 196.*
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XXVI. DISCIPLIN

Inom folkets led star demokratin i ett visst
fOrballande till centralismen och friheten i ett
visst forballande till disciplinen. De utgor tva
varandra motsatta sidor hos en och samma
fOreteelse. De star i motsiittning till varandra
men iir samtidigt forenade med varandra och
vi bor darfOr inte ensidigt overbetona den ena
sidan pa bekostnad av den andra. Inom folket kan vi inte vara utan frihet, men inte heller utan disciplin; vi kan inte vara utan demokrati men inte heller utan centralism. Var
demokratiska centralism utgor en enhet av
demokrati och centralism och en enhet av frihet och disciplin. I detta system atnjuter folket en hog grad av demokrati och frihet, men
samtidigt maste det balla sig inom ramen fOr
den socialistiska disciplinen.
"Om det riitta siittet att lOsa motsiittningar inom folket" (27 februari 1957), Politiska skrifter, s. 217.

Vi maste anyo faststalla partiets disciplin,
namligen:
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1. individen iir underordnad organisationen.
2. minoriteten iir underordnad majoriteten,
3. den liigre Divan iir underordnad den
hogre Divan och
4. alla medlemmar iir underordnade Centralkommitten.
En var som bryter mot dessa disciplinbestiimmelser slar sonder partienheten.
"Kinas ko=unistiska partis roll i det
nationella kriget" (oktober 1938), i "Partidiscip!in", Valda verk, bd II.*

Ett av partidisciplinens krav iir att minoriteten ska boja sig fOr majoriteten. Om minoritetens mening har forkastats, maste den stodja majoritetens beslut. Om sa iir nodviindigt,
kan den ta upp saken till omprovning vid niista mote, men bortsett diirifran far den inte pa
nagot siitt handla i strid med beslutet.
"Om korrigering av felaktiga ideer i partiet" (december 1929), Valda verk, bd I,
s. 111.

De Tre discipliniira grundreglema iir fOljande:
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1. Lyd order i allt vad ni gor.
2. Ta inte ens en enda synaI eller ett stycke
trad fran massorna.
3. 6verlamna allt byte.

De Atta punkterna att iaktta ar fOljande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tala hovligt.
Betala skfiligt fOr vad ni koper.
Aterliimna allt ni lanar.
Betala fOr alla eventuella skador.
Sia inte manniskor och svar inte at dem.
Skada inte vaxande groda.
Ta er inga friheter med kvinnorna.
Behandla inte fangar ilia.
"Om nyutgivandet av de Tre disciplinlira
grundreglema och de Atta punktema att
iaktta - instruktion fran det kinesiska folkets befrielsearmes generalhogkvarter" (10 oktober 1947), Militiirpolitiska
skrifter, bd II, s. 257-258.

De [alla officerare och soldater i var arme]
maste hoja sin kansla fOr disciplin och beslutsamt utfOra givna order, genomfora var politik, genomfOra de Tre disciplinara grundreglerna och de Atta punkterna att iaktta - med
armen och folket enade, armen och regering225

en enade, officerare och soldater enade och
hela armen enad - och inte tillata nagra
disciplinbrott.
"Manifest frim det kinesiska folkets befrielsearme" (oktober 1947), Militiirpolitiska skrifter, bd II, s. 253.
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XXVII. KRITIK OCH SJ.ALVKRITIK

Kommunistiska partiet fruktar inte kritik ty
vi iir marxister, sanningen iir pa var sida och
de avgorande massorna, arbetarna och bonderna, iir pa var sida.
Speech at the Chinese Communist Party's National Conference on Propaganda
Work (12 mars 1957), 1st pocket ed.,
s. 14.

Verkliga materialister iir utan fruktan; vi
hoppas att alla vara medkiimpar ska modigt
axla de uppgifter de ansvarar fOr och overvinna alla svarigheter utan att frukta vare sig
bakslag eller smiidelser och inte heller dra
sig fOr att kritisera oss kommunister och ge
oss sina fOrslag. "Den som inte fruktar doden fran ett tusen hugg vagar kasta kejsaren
av hasten" - detta iir den oovervinneliga
anda som behovs i var kamp fOr att bygga
socialismen och kommunismen.
A.

a., s .15.
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Vi har kritikens och sjalvkritikens marxistiskleninistiska vapen. Vi kan gora oss av med en
dalig stil och behalla den goda.
"Rapport till andra plenarsammantradet
med Kinas kommunistiska partis sjunde
Centralkommitt6" (5 mars 1949), Valda
verk, bd IV, s. 402.

Samvetsgrant tillampad sjiilvkritik ar annu
en hallstampel som skiljer vart parti fran alla
andra politiska partier. Som vi brukar saga,
dammet kommer att hopa sig, om ett rum
inte rengors regelbundet, vara ansikten kommer att bli smutsiga, om de inte tvattas regelbundet. Vara kamraters hjarnor och vart
partiarbete kan ocksa samla damm och ocksa behova sopas och tvattas. Ordstavet "rinnande vatten blir aldrig unket och ett gangjarn blir aldrig maskatet" betyder att standig
rorelse hindrar baciller och andra organismer
att tranga in. Att regelbundet gora ove:i;sikter
av vart arbete och i denna process utveckla
en demokratisk arbetsstil, att frukta varken
kritik eller sjalvkritik och tillampa sactana
goda, populara kinesiska motton som "sag
allt du vet och sag det utan aterhallsamhet",
"anklaga inte den som talar utan ta varning
av hans ord" och "korrigera misstagen, om
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du begatt dem, och var pa din vakt emot
dem, om du inte begatt nagra" - detta lir det
enda effektiva slittet att hindra alla slag av
politiskt damm och baciller fran att forgifta
vara kamraters hjlirnor och vart partis kropp.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt V, Valda verk, bd III.

Motslittningar och kamp mellan olika slag av
ideer fOrekommer stlindigt inom partiet. Detta lir en aterspegling inom partiet av motslittningarna mellan klasserna och mellan det
nya och det gamla i samhlillet. Om inga motslittningar och ingen ideologisk kamp for att
IOsa dessa fOrekom i partiet, skulle partiets
liv ta slut.
"Om motsattningar" (augusti 1937), Valda verk, bd I, s, 317.

Vi haller pa en aktiv ideologisk kamp dlirfor
att den lir vapnet som slikrar enhet inom partiet och de revolutionlira organisationerna till
fOrman fOr var kamp. Varje kommunist och
varje revolutionlir bor gora bruk av detta
vapen.
Men liberalismen fOrkastar den ideologiska kampen och haller pa en principlOs fred
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och ger darmed upphov till en dekadent, kiilkborgerlig Mllning och framkallar politiskt
forfall inom vissa grupper och hos vissa individer i partiet och de revolutionara organisationerna.
"Bek1impa liberalismen" (7 september
1937), Valda verk, bd II.

I kampen mot subjektivism, sekterism och
schablonmiissigt partiskriftstfilleri maste vi
ha tva syften i tankarna: fOr det fOrsta "liir av
begangna misstag for att undvika att gora
nya", och for det andra "bota sjukdomen fOr
att radda patienten". Begangna misstag maste
avslOjas utan hiinsyn till nagons kiinslor; det
ar nodvandigt att det som var daligt i det forflutna analyseras och kritiseras med en vetenskaplig instiillning sa att arbetet i framtiden
blir mera noggrant och battre utfort. Detta
ar vad som menas med "lar av begangna
misstag fOr att undvika att gora nya". Men
vart syfte med att avslOja misstag och kritisera brister ar, liksom da en doktor kurerar
en sjukdom, blott och bart att radda patienten och inte att doktorera honom till dods.
En person med inflammerad blindtarm raddas da liikaren tar bort hans blindtarm. Sa
liinge en person som begatt misstag inte dol230

jer sin sjukdom av fruktan for bebandling
eller fortsiitter sina misstag till dess ban inte
kan botas, sa liinge ban iirligt ocb uppriktigt
onskar bli kurerad ocb biittra sig, bor vi viilkomna bonom ocb kurera bans sjukdom sa
att ban kan bli en god kamrat. Vi kan aldrig
lyckas om vi bara slapper oss sjiilva IOsa ocb
piskar pa honom. Niir man bebandlar en
ideologisk eller politisk sjuka, far man aldrig
ga hii.rdbiint ocb fOrbastat tillviiga utan maste
inrikta sig pa att "bota sjukdomen fi:ir att
riidda patienten", vilken metod iir den enda
riktiga ocb verksamnia.
"Korrigera partiets arbetsstil" (1 februari 1942), Valda verk, bd III.

En annan sak, som bor niimnas i samband
med kritiken inom partiet, iir att en del kamrater, da de anfor kritik, forbiser de stora fragorna ocb begriinsar sin uppmiirksamhet till
smasaker. De fi:irstar inte, att kritikens friimsta uppgift iir att papeka politiska ocb organisatoriska misstag. Vad personliga brister betriiffar, finns det, sa vitt de inte bar med politiska ocb organisatoriska misstag att gora,
inget bebov av att vara allt for kritisk, ty da
kommer vederborande karnrater inte att veta
vad de ska ta sig till. Dessutom iir det, om det
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slagets kritik utvecklar sig, stor fara fOr att
partimedlemmarna kommer att helt koncentrera sig pa smafel och att alla kommer att
bli fOrsagda och overdrivet fOrsiktiga och
glomma partiets politiska uppgift.
"Om korrigerlng av felaktiga ideer i partiet" (december 1929), Valda verk, bd I,
s. 113.*

I kritiken inom partiet, var pa vakt mot subjektivism, godtycke och vulgarisering av kritiken; uttalanden ska grundas pa fakta, och
kritik bor inriktas pa politiken.
A. a., s. 114.*

Kritiken inom partiet iir ett medel att stiirka
partiorganisationen och hoja dess kampduglighet. Kritiken inom partiorganisationerna i
Roda armen iir emellertid inte alltid av detta
slag och fOrvandlas till personliga attacker.
Som ett resultat hiirav skadar den bade partiorganisationen och individerna. Detta iir ett
uttryck for smaborgerlig individualism. Metoden att ii.stadkomma riittelse iir att hjiilpa
partimedlemmarna att inse att kritikens iindamal iir att hOja partiets kampduglighet i
syfte att vinna seger i klasskampen och att
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den inte bor anvandas som ett medel till personliga angrepp.
A. a., s. 112.
1

Om vi har brister, ar vi inte radda fOr att fa
dem patalade och kritiserade, ty vi tjanar folket. En var, det ma vara vem som helst, far
patala vara brister. Om de har ratt, kommer
vi att ratta till dem. Om det som de fOreslar
ar till £Orman fOr folket, kommer vi att genomfora det.
"Tjlina folket" (8 september 1944), Valda verk, bd III.

Vi kinesiska kommunister grundar allt vart
handlande pa intressena hos det kinesiska
folkets breda massor och ar helt overtygade
om rattfardigheten i var sak, drar oss aldrig
for nagot personligt offer och ar vid alla
tidpunkter beredda att ge v~ra liv for saken.
Kan vi da tveka att gora oss av med nagon ide,
synpunkt, mening eller metod som inte passar
fOr folkets behov? Kan vi vara villiga att tilllata politiskt damm och baciller att smutsa
vara rena ansikten eller ata sig in i vara friska organismer? Otaliga revolutionara martyrer har gett sina liv fOr folkets intressen, och
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vara hjiirtan iir fyllda av smiirta niir vi, de
levande, tanker pa dem - kan det da finnas
nagot personligt intress~ som. vi inte skulle
offra eller nagot fel som vi inte skulle gora
oss av med?
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt V, Valda verk, bd III.*

Vi far inte bli sjiilvbelatna fOr nagon framgang. Vi bor tygla var sjiilvbelatenhet och
stiindigt kritisera vara brister, liksom vi varje dag bor tviitta vara ansikten.eller sopa golvet for att ta bort smutsen och halla dem
rena.
"Organisera er!" (29 november 1943),
Valda verk, bd III.

Vad kritik angar, fOreta den i god tid, gor
inte till vana att kritisera endast efter hiindelsen.
On the Question of Agricultural Co-operation (31 juli 1955), 3rd ed., s. 25.

Vi har liirt av misstagen och bakslagen, har
.blivit visare och handhar vara angeliigenheter biittre. Det iir svart for ett politiskt parti
eller en miinniska att undvika misstag, men
vi bor gora sa fa som mojligt. Och har ett
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misstag gjorts, bor vi ratta det, och ju snab~
bare och grundligare vi gor detta desto battre
ar det.
"Folkets demokratiska diktatur" (30 juni
1949), Valda verk, bd IV, s. 451.
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xxvm. KOMMUNISTER

En kommunist bor vara vidsynt, standaktig
och aktiv, betrakta revolutionens intressen
som sitt liv och underordna sina personliga
intressen dem som hor revolutionen till. Han
bor alltid och allestiides halla fast vid principer och fOra en outtrottlig kamp mot alla
felaktiga ideer och handlingar, i syfte att befiista partiets kollektiva liv och stiirka banden
mellan partiet och massoma. Han bor bry sig
mer om partiet och massorna iin om nagon
privatperson och mer om andra iin om sig
sjiilv. Endast da kan han anses vara en kommunist.
"Beklimpa liberalismen" (7 september
1937), Valda verk, bd II.

Alla kamrater maste bringas att fOrsta att
den slutgiltiga provningen av en kommunists
ord och handlingar giiller huruvida de overensstiimmer med folkets hogsta intressen och
atnjuter stod fran folkets overviildigande flertal.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt V, Valda verk, bd III.*
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Aldrig och under inga omstiindigheter bi:ir en
kommunist siitta sina personliga intressen i
friimsta rummet; han bi:ir underordna dem
nationens och massornas intressen. Diirfi:ir
iir sjiilviskhet, slapphet, korruption, fi:irsi:ik att
stiilla sig i rampljuset och sa vidare hi:igst fi:iraktliga, medan osjiilviskhet, att arbeta med
hela ens energi, ge sig helhjiirtat hiin at att
tjiina samhiillet och arbeta hart i det tysta,
kommer att ge respekt.
"Kinas kommunistiska partis roll i det
nationella kriget" (oktober 1938), i
"Kommunister bor vara ett foredome i
det nationella kriget", Valda verk, bd II.

Kommunister maste alltid vara beredda att
kiimpa for sanningen, diirfi:ir att sanningen
ligger i folkets intresse; kommunister maste
alltid vara beredda att riitta sina misstag, diirfi:ir att misstag ar emot folkets intressen.
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt V, Valda verk, bd III.

Kommunister maste alltid se pa orsakerna
och skiilen till allt, bruka sina huvuden och
noga tiinka over huruvida det det ri:ir sig om
svarar mot verkligheten och ar val grundat.
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De bor pa inga villkor fOlja blint och pa intet
vis uppmuntra slaviskhet.
"Korrigera partiets arbetsstil" (1 februari 1942), Valda verk, bd III.

Vi bor uppmuntra kamrater att ta hansyn till
det helas intressen. Varje partimedlem, varje
slag av arbete, varje uttalande och varje handling maste utga fran hela partiets intressen.
Det ar absolut otillatligt att bryta mot denna
princip.
A.a.

Kommunister bor vara fOredomen genom att
vara saval praktiska som framsynta. Endast
genom att vara praktiska kan de genomfora
de utstakade uppgifterna, och endast framsynthet kan hindra dem fran att ga vilse under marschen framat.
"Kinas ko=unistiska partis roll i det
nationella kriget" (oktober 1938), i
"Ko=unister bor vara ett foredome .. .'', Valda verk, bd II.

Kommunisterna bor vara de mest fOrutseende, de mest sjfilvuppoffrande, de beslutsammaste och de minst fordomsfulla, da det gal238

ler att viirdera situationerna, och bor lita till
massornas flertal och vinna deras stod.
"Kinas kommunistiska partis uppgifter
under den period dii forsvaret mot Japan
piigiir" (3 maj 1937), Valda verk, bd I,
s. 275.

Kommunister bor vara fOredomen i studier;
de bor alltid vara massornas liirjungar saviil
som deras liirare.
"Kinas kommunistiska partis roll i det nationella kriget" (oktober 1938), i "Kommunister bor vara foredomen •..", Valda verk, bd II.*

Varenda kommunist som arbetar i massrorelserna bor vara en viin till massorna och inte
en piidrivare, en outtrottlig liirare och inte en
byriikratisk politiker.
A.a.*

Kommunister far aldrig skilja sig friin folkflertalet eller fOrsumma det genom att leda
ett fatal progressiva grupper i en isolerad och
obetiinksam framstot, utan maste se till att
smida fasta liinkar mellan de progressiva elementen och de breda massorna. Detta iir vad
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som menas med att tiinka med hiinsyn till
flertalet.
A.a.*

Vi kommunister iir fron och folket iir jorden.
Vart vi beger oss maste vi bli ett med folket,
sla rot och blomma bland det.
"Om Chungkingforhancllingarna" (17 oktober 1945), Valda verk, bd IV, s. 63.

Vi kommunister maste kunna fOrena oss med
massorna i allt. Om vara partimedlemmar
hela tiden sitter inomhus och aldrig gar ut fOr
att trotsa stormen, till vad nytta kommer de
att bli for det kinesiska folket? Ingen alls,
och vi behover inte siidana miinniskor som
partimedlemmar. Vi kommunister bor djiirvt
ga viirlden till motes och tappert mota stormen, den stora viirlden av klasskamp och
masskampens miiktiga storm.
"Organisera er!" (29 november 1943),
Valda verk, bd III.

Kommunisternas roll som ett fOredomligt
avantgarde iir av stOrsta vikt. Kommunister
i Attonde routearmen och Nya fjiirde armen
bor vara ett foredome i att kiimpa modigt,
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utfora order, iaktta disciplin, utfOra politiskt
arbete och fostra inre enhet och solidaritet.
"Kinas ko=unistiska partis roll i detnationella kriget" (oktober 1938), i "Kommunister bor vara foredomen .• .'', Valda verk, bd II.*

En kommunist far aldrig vara egensinnig och
dominerande eller tro att han ar bra i allt och
andra inte ar bra i nagonting. Han far aldrig
stanga in sig i sitt lilla rum eller skryta och
skravla och spela herre over allt och alla.
"Tai infor gransomradet Shensi.-KansuNingsias representantforsamling" (21 november 1941), Valda verk, bd III.

Kommunistema maste uppmarksamt lyssna
till meningsyttringar fran folk utanfor partiet
och lata dem saga sin mening. Om det de sager ar riktigt, bor vi valkomna och Iara av
deras starka sidor; om det ar felaktigt, bor
vi lata dem tala till slut och sedan talmodigt
fOrklara saken fOr dem.
A.a.

Gentemot en manniska, som begatt misstag
i sitt arbete, bor kommunister inta en hallning, som gar ut pa att overtyga i syfte att
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hjiilpa henne att fOriindra sig och borja pa
nytt, och inte en som leder till uteslutning,
om hon inte iir ofOrbiitterlig.
"Kinas kommunistiska partis roll i det nationella kriget" (oktober 1938), i "Komnunister bor vara fOredomen .. .'', Valda
verk, bd II.

Vad miinniskor som iir politiskt efterblivna
angar, bor kommunister inte ringakta eller
forakta dem, utan bjuda dem viinskap, forena
sig med dem, overtyga dem och uppmuntra
dem att ga framat.
A.a.
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XXIX. KADRER

For att fOrslikra oss om att vart parti och
land inte skiftar fiirg, maste vi ha inte endast
en riktig linje och riktig politik, utan maste
ocksa utbilda och uppfostra miljoner eftertriidare, som ska fOra den proletiira revolutionens sak vidare.
I grund och botten iir fragan om att utbilda
eftertriidare fOr proletariatets revolutioniira
sak en fraga om huruvida det kommer att
finnas mlinniskor, vilka kan fOra vidare den
marxistisk-leninistiska revolutioniira kamp
som inletts av den iildre generationen av proletiira revolutioniirer, huruvida vart partis
och var stats ledning ska stanna i hiinderna
pa proletiira revolutioniirer, huruvida vara
efterkommande kommer att fortsiitta att marschera liings den riktiga viig som marxismenleninismen utstakat, eller, med andra ord,
huruvida vi kan lyckas hindra uppkomsten
av chrusjtjovitisk revisionism i Kina. Kort
sagt, det lir en ytterligt viktig fraga, en fraga
om liv och dod fOr vart parti och vart land.
Det iir en fraga av grundliiggande betydelse
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fOr den proletara revolutionara saken fOr ett
hundra, ettusen, nej tiotusen ar framover.
Stodda pa forandringarna i Sovjetunionen
satter de imperialistiska profeterna sina forhoppningar om "fredlig evolution" till den
tredje eller fjarde generationen i det kinesiska
partiet. Vi maste krossa dessa imperialistiska
profetior. Vi maste overallt, fran vara hogsta
organisationer och ned till grasrotterna, agna
standig uppmarksamhet at att utbilda och
uppfostra eftertradare i kampen fOr revolutionens sak.
Vilka ar de krav som maste stfillas pa vardiga eftertradare i kampen fOr proletariatets
revolutionara sak?
De maste vara verkliga marxist-Ieninister
och inte, sasom Chrusjtjov, revisionister svepta i marxismen-leninismens kappa.
De maste vara revolutionarer, som helhjartat tjanar det stora folkflertalet i Kina och
he1a varlden och far inte vara lika Chrusjtjov,
som tjanar bade intressena hos de till en
handfull manniskor uppgaende medlemmarna av det privilegierade bourgeoisiskiktet i
sitt eget land och den utlandska imperialismens och reaktionens intressen.
De maste vara proletara statsman i stand
att enas och arbeta tillsammans med det over-
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valdigande flertalet. De maste enas, inte blott
med de SOlll ar OVerens. llled delll, de maste
vara skickliga i att enas med de solll icke ar
overens och aven med de som tidigare be:kalllpat dem och darefter har bevisats ha fel
i praktiken. Men de maste sarskilt se upp med
karriarister och konspiratOrer sadana som
Chrusjtjov och hindra dylika daliga element
fran att tillvalla sig ledningen pa nagon niva
inom partiet och regeringen.
De maste vara monster i fraga om tillampning av partiets delllokratiska centralislll, de
maste beharska llletoden att leda pa grundval
av principen "fran massorna, till massorna",
och de maste odla en demokratisk stil och besitta god formaga att lyssna till massorna. De
far inte, som Chrusjtjov, vara despotiska och
bryta mot partiets demokratiska centralislll,
gora overrulllplingsangrepp mot kalllrater
eller handla godtyckligt och diktatoriskt.
De maste vara forsynta och fortiinksalllllla
och akta sig for hogmod och haftighet. De
maste vara genomsyrade .av sjalvkritikens
anda och ha mod att ratta fel ·och brister i
sitt arbete. De far aldrig, liksom Chrusjtjov,
skyla over sina fel och gora ansprak pa allt
berom for. egen del och valtra over all skuld
pa andra.
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·Eftertriidare i kampen fOr proletariatets
revolutioniira sak franigar ur masstrider och
hiirdas i revolutionens stora stormar. Det iir
viiseritligt att prova och kiinna kadrerna och
viilja och utbilda eftertriidare i masstridernas
langa lopp.
Anfort i broschyren "Om Chrusjtjovs
falska kommunism och dess historiska
Hirdomar fiir viirlden", (14 juli 1964),
s. 61-62.*

Vara partiorganisationer maste utbredas
over hela landet och vi maste iindamalsenligt
utbilda tiotusentals kadrer och hundratals
forstklassiga ledare. De maste bli kadrer och
ledare som iir fi::irtrogna med marxismenleninismen, politiskt framsynta, skickliga i
arbete, fyllda av sjiilvuppoffringens anda, i
stand att pa egen hand ta itu med problem,
orubbliga niir svarigheterna tornar upp sig
omkring dem och som lojalt och hiingivet tjiinar nationen, klassen och partiet. Det iir till
dessa kadrer och ledare partiet litar for sina
fOrbindelser med medlemmarna och massorna, och det iir genom att lita till deras fasta
ledning av massorna som partiet kan lyckas
att besegra fienden. Sadana kadrer och ledare
maste vara fria fran sjiilviskhet, individualis-

246

tisk heroism, skrytsamhet, Iattja, passivitet
och sekteristisk hogfiird, och de maste vara
nationens och klassens osjalviska hjaltar. Sadana ar de egenskaper och den arbetsstil som
fordras av vart partis medlemmar, kadrer
och ledare.
"Vinn de miljonhovdade massoma till
den antijapanska nationella enhetsfronten" (7 maj 1937), Valda verk, bd I,
s. 292.*

Nar val den politiska linjen har bestamts, ar
kadrema en avgorande faktor. Darfor ar det
var kampuppgift att pa ett planmassigt satt
utbilda ett stort antal nya kadrer.
"Kinas kommunistiska partis roll i det
nationella kriget" (oktober 1938), i "Kaderpolitik", Valda verk, bd II.

Det rattesnore kommunistiska partiet bor fOIja i sin kaderpolitik ar huruvida en kader beslutsamt genomfi:ir partiets linje, iakttar partidisciplinen, har intima fOrbindelser med
massoma, ar i stand att sjalvstandigt orientera sig och ar aktiv, arbetar hart samt ar
osjalvisk. Detta ar vad som menas med att
"tillsatta manniskor efter deras meriter".
·A.a.
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Det ar nodvandigt att uppratthiilla systemet
med kadrernas deltagande i kollektivt produktivt arbete. Vart partis och var stats kadrer ar vanliga arbetare och inga hoga herrar,
som rider pa folkets axlar. Genom att deltaga
i kollektivt produktivt arbete uppratthiiller
kadrerna omfattande, standiga och nara fOrbindelser med det arbetande folket. Detta ar
en viktig atgard av grundlaggande betydelse
fOr ett socialistiskt system, den bidrar till att
overvinna byrakratin och att fOrhindra revisionism och dogmatism.
Anfort i broschyren "Om Chrusjtjovs
falska ko=unism och <less historiska
Hirdomar fiir vlirlden" (14 juli 1964), s.
58.*

Vi maste veta hur man bedomer kadrer. Vi
far inte inskranka var bedomning till en kort
period eller till en enstaka handelse i en kaders liv, utan bor betrakta hans liv och hans
arbete som en helhet. Detta ar huvudmetoden i bedomandet av kadrer.
"Kinas ko=unistiska partis roll i det
nationella kriget" (oktober 1938), i "Kaderpolitik", Valda verk, bd II.

Vi maste forsta att anvanda kadrer vfil. I
grund och botten innebar ledning ansvar
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fOr tva viktiga ting: att arbeta fram ideer,
och att anvanda kadrer val. Sadana ting som
att gora upp planer, fatta beslut och ge order
och direktiv tillhor alla kategorien "arbeta
fram ideer". For att omsatta ideer i praktiken maste vi sammansvetsa kadrerna och
uppmuntra dem att ga till handling; detta tillhor kategorin "anvand kadrerna val".
A.a.

Vi maste forsta att ta val hand om kadrer.
Det finns flera satt att gora detta.
For det fOrsta, ge dem vagledning. Detta betyder att ge dem fria hander i sitt arbete, sa att de har mod att ta pa sig ansvar,
och samtidigt ge dem passande -instruktioner sa att de, vagledda av partiets politiska
linje, ar i stand att till fullo bruka sitt initiativ.
For det andra, hoj deras niva. Detta betyder att fostra dem genom att ge dem tillfalle att studera sa att de kan stiirka sitt
grepp om teorin och sin arbetsfOrmaga.
For det tredje, se over deras arbete och
hjalp dem att sammanfatta sina erfarenheter, ga vidare med sina framgangar och
ratta sina misstag. Att utdela arbete utan
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att kontrollera det och att uppmiirksamma
det enbart niir allvarliga fel begas - detta
iir inte riitta siittet att ta viii hand om kadrer.
For det fjiirde, anviind i regel mot kadrer, som begitt misstag, overtygelsemetoden och hjfilp dem att riitta sina misstag.
Kampmetoden bor begriinsas till de som
begar allvarliga fel men iinda viigrar att ta
emot viigledning. Har iir talamod ytterst
viktigt. Det iir felaktigt att liittvindigt siitta etiketten "opportunister" pa folk eller
att liittvindigt borja "fOra kamp" emot
dem.
For det femte, hjiilp dem i deras svarigheter. Niir kadrer befinner sig i trangmal
som resultat av sjukdom, anstriingd ekonomi, familjeproblem eller andra svarigheter, maste vi visa dem sa mycken omsorg som mojligt.
Detta iir riitta siittet att ta val hand om kadrer.
A.a.

En ledande grupp som iir verkligt enig och
fOrbunden med massorna kan bildas endast
sa smaningom under masskampens utveck-
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ling men icke isolerat fran denna. Under en
stor strids fOrlopp, kan ocb bor den ledande
gruppens sammansii.ttning i de fiesta fall icke
fOrbli belt ofOrii.ndrad under det inledande,
det mellanliggande ocb det slutliga stadiet.
De aktiva, som framtrii.der under kampens
gang, maste oavbrutet befordras for att ersii.tta de av den ledande gruppens ursprungliga
medlemmar som ii.r underlii.gsna jiimfOrda
med dem eller bar gatt tillbaka.
"Nagra fragor rorande metodema fOr
leclningen" (1 juni 1943), stycke 3, Valda
verk, bd III.

Om vart parti inte bar ett start antal nya kadrer som i enigbet ocb samverkan arbetar tillsainmans med de gamla kadrerna, kommer
var rorelse att avstanna. Dii.rfor bor alla
gamla kadrer vii.lkomna de nya med storsta
entusiasm ocb visa dem den varmaste omsorg. Det ii.r sant att nya kadrer bar sina brister. De bar inte lii.nge varit med i revolutionen ocb saknar erfarenbet, ocb manga av
dem fOr oundvikligen med sig rester av det
gamla sambii.llets fOrdii.rvliga ideologi, rester
av den smaborgerliga individualismens ideologi. Men dessa brister kan smaningom over~
vinnas genom fostran ocb bii.rdning i revo-
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lutionen. De nya kadrernas starka _sida ar,
som Stalin sagt, att de ar mycket kansliga fOr
det nya och darfor i mycket hog grad entusiastiska och aktiva - just de egenskaper
som en del av de gamla kadrerna saknar.
Kadrerna, de nya och de gamla, bor respektera varandra, Iara av varandra och overvinna sina brister genom att llira av varandras
starka sidor fOr att enas som en man fOr den
gemensamma saken och varja sig emot sekteristiska tendenser.
"Korrigera partiets arbetsstil (1 februari
1942), Valda verk, bd III.

Var omsorg bor omfatta saval kadrer utanfOr
partiet som partikadrer. Det firms manga
skickliga manniskor utanfOr partiet som vi
inte far fOrbiga. Det ar varje kommunists
plikt att gora sig av med sadana egenskaper
som otillglinglighet och hogmodighet och att
arbeta val med kadrer utanfor partiet, ge
dem uppriktig hjlilp, inta en varm, kamratlig
hallning gentemot dem och fOrma dem att
agna sitt initiativ at den stora saken att beklimpa Japan och ateruppbygga nationen.
"Kinas ko=unistiska partis roll i det
nationella kriget" (oktober 1938), i "Kaderpolitik", Valda verk, bd II.
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XXX. UNGDOMEN

Varlden tillhor er, likaval som oss, men i den
slutliga analysen, tillhor den er. Ni unga manniskor, fyllda av energi och livskraft, star i
livets blomning, liksom solen vid atta- eller
niotiden om morgonen. Vart hopp vilar pa
er.
Varlden tillhor er. Kinas framtid tillhor er.
Tai vid ett mote med kinesiska studerande och Hirlingar i Moskva (17 november
1957.)

Vi maste hjalpa.alla vara ungdomar att inse,
att vart land fortfarande ar mycket fattigt,
att vi inte i grunden kan iindra den situationen
pa kort tid och att vart land endast genom
att den yngre generationen och hela vart folk
med sina egna handers arbete bemodar sig
darom kan goras starkt och valmaende inom
en tidsrymd av flera decennier. Upprattandet
av vart socialistiska systelll har oppnat den
vag som Ieder till framtide~s idealsamhalle,
men vi maste arbeta hart, verkligen mycket
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hart, om vi skall kunna fOrverkliga detta
ideal.
"Om det ratta sattet att lOsa motsattningar inom folket" (27 februari 1957), Politiska skrifter, s. 233-234.*

Pa grund av bristande erfarenhet av politik
och samhiillsliv iir det ganska manga unga
miinniskor som inte kan anstlilla en riktig
jiimforelse mellan det gamla och det nya
Kina; det iir inte llitt for dem att i grund och
botten fatta vilka umbiiranden folket i vart
land gick igenom i kampen fi:ir att befria sig
fran imperialisternas och kuomintangreaktioniiremas fortryck, eller vilken lang tid av
modosamt arbete som behovs, innan ett lyckligt socialistiskt samhiille kan uppriittas. Det
iir diirfor som det politiska uppfostringsarbetet bor Miias igang bland massorna pa ett
intresseviickande och effektivt siitt. Vi bor
alltid lligga fram fOr dem fakta om de svarigheter som uppkommit och diskutera med
dem hur svarigheterna skall lOsas.
A. a., s. 242-243.

Ungdomen iir samhiillets mest aktiva och
vitala kraft. Den iir ivrigast att Iara och
minst konservativ i sitt tiinkande. Detta giiller siirskilt i socialismens era. Vi hoppas att
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de lokala partiorganisationema pa olika
platser kommer att hjalpa och samarbeta med
U ngdomsfOrbundets organisationer och ta
upp fragan om att ge fritt spelrum sarskilt at
var ungdoms energi. Partiorganisationema
bor inte behandla dem som de behandlar alla
andra och fOrbise deras speciella kannetecken. N aturligtvis bor ungdomen Iara av de
gamla och av andra vuxna och strava att sa
mycket som mojligt delta i alla slag av nyttig
verksamhet efter overenskommelse med dem.
Forord till "En ungdomens stotbrigad
Jordbruksproducenternas kooperativ nr 9 i ko=unen Hsinping i Chungshans harad" (1955), Det socialistiska
uppsvinget pa Kinas landsbygd, kinesiska uppl., bd III.

fran

Hur bor vi bedoma huruvida en ung manniska ar en revolutionar? Hur kan vi veta det?
Det kan endast finnas · en norm, niimligen
huruvida hon ar villig att fOrena sig med arbetamas och bondernas breda massor och i
praktiken gor det eller inte. Om hon ar villig
att gora det och verkligen gor det, ar hon en
revolutionar; annars ar hon en icke-revolutionar eller en kontrarevolutionar. Om hon
i dag fOrenar sig med arbetarnas och bondernas massor, da ar hon i dag en revolutionar;
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om hon i morgon slutar att gora det och vander om och fOrtrycker folket, da blir hon en
icke-revolutionar eller en kontrarevolutionar.
"Ungdomsrorelsens inriktning" (4 maj
1939), Valda verk, bd II.

De intellektuella ar ofta bojda fOr att vara
subjektiva och individualistiska, opraktiska i
sitt tankande och obeslutsamma i handling
innan de helhjartat kastat sig in i de revolutionara masstriderna eller bestamt sig fOr att
tjana massorna och bli ett med dem. Ehuru
massan av de revolutionara intellektuella i
Kina kan spela en roll som avantgarde eller
tjana som fOrbindelseliink med massorna
kommer foljaktligen inte alla av dem att fOrbli revolutionarer till slutet. En del kommer
att falla ur de revolutionara !eden i kritiska
ogonblick och bli passiva, medan nagra ta
till och med kan bli fiender till revolutionen.
De intellektuella kan overvinna sina brister
endast i masskamp under en Iang period.
"Den kinesiska revolutionen och Kinas
kommunistiska parti" (december 1939),
Politiska skrifter, s. 125. *

UngdomsfOrbundet bor, bortsett fran att det
fortsatter att samverka med partiet i dess
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huvuduppgift, utfOra sitt eget arbete anpassat till ungdomens sarskilda kannetecken.
Nya Kina maste skota sin ungdom och visa
omsorg om den unga generationens utveckling. Unga manniskor maste studera och arbeta, men de befinner sig i den fysiska uppviixttiden. Darfi:ir bor full uppmarksamhet
riktas pa bade deras arbete och deras studier
samt deras rekreation, idrott och vila.
Tal vid mottagningen for presicliet vid
UngdomsfOrbundets. Andra rikskongress
(30 juni 1953).
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XXXI. KVINNORNA

I Kina ar en man vanligen underkastad tre
system fOr herravalde [politiskt valde, klanvalde och religiost valde] .... Kvinnorna beharskas inte blott av dessa tre myndighetssystem utan ocksa av mannen (den akta makens viilde). Dessa fyra valden - det politiska, klanen, det religiosa och det maskulina - fOrkroppsligar hela det feodalt-patriarkaliska systemet och dess ideologi och ar de
fyra tjocka rep som fjattrar det kinesiska folket, framfOr allt bonderna. Hur bonderna
brutit ned godsagarnas politiska valde pa
landsbygden har ovan berattats. Godsagarnas
politiska valde ar ryggraden i alla de ovriga
systemen fOr herraviilde. Da det stortats borjar klanvaldet, det religiosa valdet och den
akta mannens viilde allesammans att vackla.
. . . Vad den akta mannens valde betraffar
har det alltid varit svagare bland de fattiga
bonderna, darfor att den ekonomiska nodvandigheten tvingat deras kvinnfolk att utfOra mera kroppsarbete an kvinnorna i de
rikare klasserna och darmed ocksa givit dem
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mera att saga till om och sti:irre makt att besluta i familjeangeliigenheter. Med lanthushfillningens under senare ar tilltagande bankrutt har grundvalen for miinnens dominans
over kvinnorna redan forsvagats. I och med
bonderorelsens uppkomst har kvinnorna pa
manga platser borjat att organisera foreningar for landsbygdens kvinnor, de har fatt en
mojlighet att riita pa nacken och de iikta miinnens auktoritet blir darrigare med varje dag.
Med ett ord sagt, hela det feodalt-patriarkaliska systemet och dess ideologi sviktar med
bondemaktens tillviixt.
"Rapport om en undersokning av bonderorelsen i Hunan" (mars 1927), Valda
verk, bd I, s. 46-48. *

Forena er och delta i produktionen och den
politiska verksamheten for att forbiittra
kvinnornas ekonomiska och politiska status.
Motto for tidskriften Nya Kinas kvinnor
tryckt i <less fOrsta nummer, 20 juli 1949.

Skydda ungdomens, kvinnornas och barnens
intressen - ge stod at unga studerande flyktingar, hjfilp ungdomen och kvinnorna att organisera sig i syfte att i jiimstiilldhet delta i
allt arbete som iir till nytta for krigsanstriing-
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ningarna och det sociala framatskridandet,
siikra frihet till ii.ktenskap och jiimlikhet mellan miin och kvinnor och ge ungdom och
barn en nyttig uppfostran ...
"Om koalitionsregering" (24 april 1945),
avsnitt IV, i "Vitrt detaljerade program,"
Valda verk, bd III.

[I jordbruksproduktionen] iir var grundliiggande uppgift att pa ett organiserat siitt reglera arbetskraftens anviindning och att uppmuntra kvinnorna att utfora jordbruksarbete.
"Var ekonomiska politik" (23 januari
1934), Valda verk, bd I, s. 143.*

For att bygga ett mii.ktigt socialistiskt samhiille iir det av stOrsta vikt att viicka kvinnornas breda massor till att delta i produktivt
arbete. Man och kvinnor maste erhalla lika
IOn for lika arbete inom produktionen. Verklig jiimlikhet mellan konen kan fOrverkligas
endast under processen fOr hela samhiillets
socialistiska omvandling.
Forord till "Kvinnoma har begivit sig till
arbetsfronten" (1955), Det socialistiska
uppsvinget pa Kinas 1andsbygd, kinesiska
uppl, bd I.
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Nu nar jordbrukskooperationen har slutfOrts,
lider manga kooperativ brist pa arbetskraft.
Det har blivit ni:idvandigt att vacka den stora
massan av kvinnor, som inte tidigare arbetat
pa fiilten, i syfte att fa dem att inta sin plats
pa arbetsfronten .... Kinas kvinnor utgi:ir en
vlildig reserv av arbetskraft. Denna reserv bi:ir
utnyttjas i kampen fi:ir att bygga ett maktigt
socialistiskt land.
Fiirord till "Los bristen pa· arbetskraft
genom att vacka kvinnoma till att delta
i produktion" (1955), Det socialistiska
uppsvinget pa Kinas landsbygd, kinesiska
uppl., bd II.

Gi:ir det mi:ijligt fi:ir varje kvinna, som ar i
stand att arbeta, att inta sin plats i arbetsfronten enligt principen lika Ion fi:ir lika arbete.
Detta bi:ir gi:iras sa snabbt som mi:ijligt.
Fiirord till "Om att vidga miijlighetema
fiir kvinnorna att arbeta i jordbrukskooperationsriirelsen" (1955), Det socialistiska uppsvinget pa Kinas landsbygd, kinesiska uppl., bd I.
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XXXIl.KULTUR

I dagens varld ar all kultur, all litteratur och
konst bestamda klassers tillhorighet och
sammankopplade med bestamda politiska
linjer. Det finns i sjiilva verket ingenting sadant som konst fOr konstens skull, konst som
star over klasserna, eller konst, som ii.r IOsgjord fran eller oberoende av politiken. Proletii.r litteratur och konst ii.r en del av proletariatets hela revolutionara rorelse. De ii.r,
som Lenin sade, kuggar och hjul i hela den
revolutionii.ra maskinen.
"Forelasningar i ett forum i Yenan om
litteratur och konst" (maj 1942), slutord,
avsnitt III, Valda verk, bd III.

Revolutionii.r kultur ii.r ett mii.ktigt revolutionii.rt vapen fOr folkets breda massor. Den
fOrbereder ideologiskt jordmanen innan revolutionen kommer och ii.r en viktig, faktiskt
livsviktig kii.mpande front inom den allmii.nna
revolutionii.ra fronten under revolutionens
gang.
"Om ny demokrati" Ganuari 1940), Valda verk, bd II.
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All var litteratut och konst iir avsedd fi:ir folkets massor och i forsta hand fi:ir arbetama,
bondema och soldaterna. Den skapas fi:ir arbetama, bonderna och soldatema och for
att anviindas av dem.
"Foreliisningar i ett forum i Yenan om
litteratur och konst" (maj 1942), slutord,
avsnitt II, Valda verk, bd Ill.*

Vara litteriira och konstniirliga arbetare maste genomfOra denna uppgift och iindra sin
standpunkt. De maste undan for undan ga
over till arbetarnas, bondemas och soldaternas sida, till proletariatets sida, genom att
bege sig in i deras mitt och in i den praktiska
kampen genom studier av marxismen och
samhiillet. Endast pa detta siitt kan vi fa en
litteratur och en konst, som verkligen · iir till
for arbetama, bonderna och soldaterna, en
sant proletiir litteratur och konst.
"Foreliisningar i ett forum i Yenan om
litteratur och konst" (maj 1942), slutord,
avsnitt I, Valda verk, bd III.

[Vart syfte iir] att siikerstiilla, att litteratur
och konst passar val in i den revolutioniira
maskinen sasom en bestandsdel av denna,
att de kan verka sasom miiktiga vapen fi:ir att
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ena och fostra folket och for att angripa och
fOrinta fienden, och att de hjalper folket att
som en man bekampa fienden.
A. a., inledning. *

I litteratur- och konstkritiken finns tva normer: den politiska och den konstnarliga ...
Vi bar den politiska normen och den
konstnarliga; vilket ar forballandet dem emellan? Politik kan inte likstallas med konst,
inte heller kan en allman varldsaskadning likstiillas med en metod for konstnarligt skapande och kritik. Vi fOmekar inte blott att det
finns en abstrakt och absolut ofOranderlig
politisk norm, utan ocksa att det firms en abstrakt och absolut ofOranderlig konstnarlig
norm. Varje klass i varje klassamhalle har
sina egna politiska och konstnarliga normer.
Men alla klasser i alla samhallen satter ofOranderligen den politiska normen i fOrsta och
den konstnarliga normen i andra rummet ...
Vad vi kraver ar enhet mellan politik och
konst, enhet mellan innehall och form, det
revolutionara politiska innehallets fOrening
med hogsta mojliga fullandning av den
konstnarliga formen. Konstnarliga arbeten,
som saknar konstnarligt varde, har ingen
kraft, hur progressiva de an ar politiskt sett.
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Darfor bekampar vi bade tendensen att skapa konstnarliga verk med felaktiga politiska
synpunkter och den tendens till "affisch- och
parollstil", som fOretrader en riktig politisk
uppfattning men saknar konstnarlig kraft.
I fragor rorande litteratur och konst maste
vi fora kamp pa tva fronter.
A. a., slutord, avsnitt IV.*

Politike,n att lata hundra blommor blomma
och hundra asiktsriktningar tavla ar avsedd
att befordra konstens och vetenskapens utveckling och en blomstrande socialistisk kultur i vart land. Olika former och stilar i konsten kan fritt utvecklas och olika skolor i vetenskapen kan tavla fritt. Vi anser att det ar
skadligt fOr konstens och vetenskapens utveckling, om administrativa atgarder anvandes fOr att knasatta en sarskild konstrikttiing
eller asiktsriktning och bannlysa en annan.
Fragor om ratt och fel i konsten och vetenskapen bor avgoras genom fri diskussion i
konstnarliga och vetenskapliga kretsar och
under det praktiska arbetet inom konst och
vetenskap. De bor inte avgoras summariskt.
"Om det riitta siittet att lOsa motsiittningar inom folket" (27 februari 1957), Politiska skrifter, s. 236. *
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En arme utan kultur ar en tjockskallig arme,
och en tjockskallig arme kan inte besegra
fienden.
"Enhetsfronten i kulturarbetet" (30 oktober 1944), Valda verk, bd III.
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XXXIll. STUDIBR

I vart arbete for att omvandla ett efterblivet,
jordbrukande Kina till ett framskridet industriland star vi infor kriivande uppgifter, ocb
var erfarenbet iir langt ifran tillfyllest. DiirfOr maste vi vara duktiga i att liira oss.
"i:>ppningstal vid Kinas kommunistiska
partis Attonde rikskongress" (15 september 1956).
'

Forhitllandena fOriindrar sig stiindigt, ocb for
att anpassa sitt tiinkande till de nya forhitllandena maste man studera. Till ocb med de
som bar ett biittre grepp om marxismen och
bar en relativt fast proletiir standpunkt mitste
fortsiitta att studera, maste miga upp det nya
ocb studera nya problem.
Spuch at the Cliinese Communist Party's National Conference on Propaganda
Work (12 mars 1957), 1st pocket ed.,
s.8.*

Vi kan liira oss det vi inte vet. Vi iir skick267

liga inte hara att fOrinta den gamla viirlden,
vi iir ocksa skickliga att bygga den nya.
"Rapport till andra plenarsammantriidet
med Kinas kommunistiska partis sjunde
Centralkommitte" (5 mars 1949), Valda
verk, bd IV, s. 402.

Nu finns det tva olika attityder niir man liir
av andra. Den ena iir den dogmatiska attityden: att overfOra allting, vare sig det passar
eller inte, till vart lands fOrhallanden. Detta
iir inte bra. Den andra attityden innebiir, att
man anviinder huvudet och liir sig de saker
som passar fOrhallandena i vart land, dvs. tillgodogor sig alla erfarenheter som iir nyttiga
fOr oss. Detta iir den instiillning som vi bor
ha.
"Om det riitta siittet att li:isa motsiittningar inom folket" (27 februari 1957), Politiska skrifter, s. 248.

Marx, Engels, Lenins och Stalins teori iir uni-versellt tilliimplig. Vi bor betrakta den inte
som en dogm utan som en viigledning till
handling. Att studera den innebiir inte hara
att liira sig terminologi och fraser utan att
liira sig -marxismen-leninismen som revolutionens vetenskap. Det giiller inte enbart att
fOrsta de allmiinna lagar som Marx, Engels,
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Lenin och Stalin hiirledde ur sina vittgaende
studier av det verkliga livet och av revolutionar erfarenhet, utan att studera deras standpunkt och metod nar de undersokte och IOste
problem.
"Kinas ko=unistiska partis roll i det
nationella kriget" (oktober 1938), i "Studier", Valda verk, bd II.

Om vi har en riktig teori, men endast pratar
om den, stoppar in den i ett fack men inte
omsatter den i praktiken, da har denna teori,
hur bra den an ma vara, alls ingen betydelse.
"Om praktiken" Gull 1937), Valda verk,
bd I, s. 305.

Det ar nodvandigt att beharska den marxistiska teorin och att tillampa den, att behiirska
den uteslutande i syfte att tillampa den. Om
ni kan tillampa den marxist-leninistiska
synpunkten vid klarliiggandet av ett eller tva
praktiska problem, bor ni berommas och hi'tllas riikning for viss insats. Ju fler problem
ni klarliigger och ju fullstandigare och mera
djupgaende ni gor det, desto storre ar er insats.
"Korrigera partiets arbetsstil" (1 februari 1942), Valda verk, bd III.
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Hur ska den marxist-leninistiska teorin
fOrbindas med den kinesiska revolutionens
praktik? Det ska, fOr att anvanda ett vanligt
uttryck, ske genom att "skjuta pilen mot millet". Vad pilen ar for malet, ar marxismenleninismen fOr den kinesiska revolutionen.
Nagra kamrater hliller emellertid pa att
"skjuta utan mal", att skjuta pa mafa, och
sadana manniskor riskerar att skada revolutionen.
A.a.

De som har erfarenhet i arbete maste borja
studera teori och maste llisa pa allvar; endast
da blir de i stand att systematisera och skapa
en syntes av sin erfarenhet samt hoja den till
teorins niva, endast da kan de undga att forvlixla sin partiella erfarenhet med den allmangiltiga sanningen och att bega empiriska
fel.
A.a.
Att Iasa ar att llira, men att tilllimpa ar ocksa
att Iara, och dartill det viktigare sattet att
Iara. Var framsta metod att Iara oss krigfOring ar att fOra krig. En persori som inte haft
tillfalle till skolgang kan dock Iara krigfOring
- han kan llira genom att kampa i krig. Ett
revolutionart krig ar ett massforetag; ofta ar
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det inte en fraga om att forst Iara och sedan
gora, utan om att gora och sedan Iara, ty att
gora ar i sig sjalvt att Iara.
"Strategiska problem i Kinas revolutionara krig" (december 1936), Valda verk,
bd I, s. 190.

Det finns en skiljelinje mellan en vanlig civil
manniska och en soldat, men den ar inte nagon kinesisk mur och kan snabbt bryggas
over, och sattet att brygga over den ·ar att
deltaga i revolution, i krig. Nar vi sager, att
det inte ar liitt att liira och tilliimpa det man
lar sig, menar vi, att det ar svart att Iara
grundligt och tilliimpa skickligt. Niir vi sager,
att civila mycket snabbt kan bli soldater, menar vi att det inte iir svart att stiga over troskeln. For att fOra samman dessa tva uttalanden, kan vi citera det kinesiska ordstiivet:
"Ingenting i varlden ar svart fOr den som lagger manken till." Att stiga over troskeln iir
inte svart, och att uppna miisterskap ar ocksa
mojligt, forutsatt att man inriktar sig pa uppgiften ·och ar skicklig i att Iara.
A. a., s. 190.

Vi maste Iara att utfOra ekonomiskt arbete av
alla som vet hur det ska goras, vilka de an ma
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vara. Vi maste vardera dem som liirare och
Iara av dem respektfullt och samvetsgrant.
Vi tar inte Iatsas veta det som vi iri.te vet.
"Folkets demokratiska diktatur" (30 juni
1949), Valda verk, bd IV, s. 452.

Kunskap iir en fraga om vetenskap, inte
minsta grand av oiirlighet eller hogmod ar
tillatet. Vad som kravs ar avgjort raka motsatsen - iirlighet och biygsamhet.
"Om praktiken Guli 1937), Valda verk,
bd I, s. 301.

Sjaivgodbeten iir studiernas fiende. Vi kan
egentligen inte Iara nagonting innan vi gor
oss av med sjiilvgodbeten. Var instiillning till
oss sjiiiva bor vara, "ha ett omiittligt begiir
att Iiira", och gentemot andra, "var outtrottlig som Iiirare".
"Kinas kommunistiska partis roll i det
nationella kriget" (oktober 1938) i "Studier", Valda verk, bd II.

En del miinniskor bar liist nagra marxistiska
bocker och anser sig vara ganska liirda, men
det som de bar 1iist bar inte triingt in pa djupet, bar inte slagit rot i deras hjiirnor, fOlj272

aktligen vet de inte hur de ska anviinda det
och deras klasskiinslor fOrblir desamma som
fOrr. Andra iir mycket overmodiga, och sedan de liirt sig nagra fraser ur bocker, anser
de att de iir toppen och gor sig mycket viktiga. Men niirhelst det blaser upp till storm
intar de en Mllning som markant skiljer sig
fran den som arbetarna och flertalet av bonderna visar. De vacklar, medan de senare star
fast, de slingrar sig, medan de senare iir riittframma.
Speech at the Chinese Communist Party's National Conference on Propaganda
Work (12 mars 1957), 1st pocket ed.,
s. 7-8.

For att fa ett riktigt grepp om marxismen
maste man liira den inte bara ur bocker utan
friimst genom klasskamp, genom praktiskt
arbete och niira fOrbindelser med arbetarnas
och bondernas massor. Niir vara intellektuella, fOrutom att de last nagra marxistiska hocker, ocksa fOrviirvat en viss fOrstaelse genom
niira fOrbindelser med arbetarnas och bondernas massor och genom sitt eget praktiska
arbete, kommer vi alla att tala samma sprak,
inte endast patriotismens och det socialistiska
systemets gemensamma sprak .utan antagli273

gen iiven den kommunistiska viirldsaskadningens gemensamma sprak ..Om detta sker,
kommer vi alla siikerligen att arbeta mycket
biittre.
A. a., s. 12.
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Oversattning av titlar pa citerade verk
som ej /inns pa svenska
1. "Introducing a Co-operative" (April 15,
1958) "Ett kooperativ presenteras".
2. On the Question of Agricultural Cooperation (July 31, 1955) Till fragan om jordbruk:skooperationen, 3:e uppl.
3. Oppose Book Worship (May 1930) Bekiimpa dyrkan av hocker, forsta fickuppl.
4. People of the World, Unite and Defeat the
U.S. Aggressors and All Their Lackeys,
Folk i hela varlden, forena er och sla de
amerikanska aggressorerna och alla deras
lakejer, 2:a uppl.
5. Speech at the Chinese Communist Party's National Conference on Propaganda
Work (March 12, 1957) Tal vid Kinas
kommunistiska partis rikskonferens om
propagandaarbete, fOrsta fickuppl.
6. Statement by the Spokesman of the Chinese Government (September 1, 1963)
Uttalande av talesmannen fOr den kinesiska regeringen.
Where Do Correct Ideas Come From?
{May 1963) Varifran kommer de riktiga
ideerna, fOrsta fickuppl.

