
Ανακοίνωση Νέων Κινέζων Αναρχικών [1927] 

Προς την εργατική τάξη, τους αναρχοσυνδικαλιστές και αναρχικούς της Κίνας και 
όλου του κόσµου 

Η Κινεζική Επανάσταση βρίσκεται σε κίνδυνο. Με τα αµυντικά σκυλιά της, τους 
κόκκινους µπολσεβίκους τροµοκράτες, τους ιµπεριαλιστές καπιταλιστές, το λεγόµενο 
αριστερό "Kuo Min Tang" και τους Κινέζους φασίστες, καθώς και το πραγµατικό Kuo 
Min Tang που υπό την δηλητηριώδη δικτατορία του στρατηγού Chiang Kai Shek και 
άλλους στρογγυλοκάθισε τώρα στην Κίνα, όλοι αυτοί, εκµεταλλευόµενοι αυτές τις 
ανώµαλες περιστάσεις, καταπιέζουν, φυλακίζουν, καταπνίγουν και δολοφονούν το 
προλεταριάτο. 

Όσες εργατικές οργανώσεις δεν διαλύθηκαν, ελέγχονται από εκείνους που 
καθοδηγούν σήµερα το κόµµα, µονοπωλώντας όλες τις δραστηριότητες του 
προλεταριάτου, διασπώντας τις γραµµές άµυνάς του και αναγκάζοντάς το να 
υποτάσσεται στις ιδιοτροπίες τους. 

Τόσο η αριστερά όσο και η δεξιά που ακολουθούν το Kuo Min Tang, δεν αγωνίζονται 
για τίποτα περισσότερο από τα δικά τους ιδιαίτερα συµφέροντα. Η µια ανάγει τον 
ταξικό αγώνα σε συνθήµατα και η άλλη στέκεται αντιµέτωπη σε αυτόν. Όλα αυτά 
µόνο και µόνο επειδή και οι δύο αναζητούν εξουσία και επιδιώκουν να ασκήσουν 
δικτατορία. Και οι δύο παρατάξεις κυριαρχούνται από τη φιλοδοξία του να ασκούν 
εξουσία για λογαριασµό της τάξης τους, χρησιµοποιώντας το προλεταριάτο ως µέσο 
νίκης για να επιτύχουν πολιτική κυριαρχία. 

Η ροή της επανάστασης έχει αναχαιτισθεί και τα επαναστατικά στοιχεία συχνά δολο-
φονούνται. Πριν από δυόµισι µήνες, η περιφερειακή οµάδα Soochow, συνδεδεµένη 
µε τη "La Popolara Batalilo”, ανέστειλε τη λειτουργία της µετά από διαταγή της τοπι-
κής αστυνοµίας που εκτελούσε εντολές της κυβέρνησης Nanking, ενώ και ο σύντρο-
φός µας Liu Pei [1], ο οποίος εργάστηκε ειλικρινά για λογαριασµό της υπόθεσης του 
αναρχισµού στα συνδικάτα και τους αγρότες του Ka Ho Hisien στην επαρχία Χουνάν, 
καταδικάστηκε σε θάνατο, κατηγορούµενος ότι ήταν µπολσεβίκος. Επειδή διαµαρτυ-
ρήθηκαν κατά της φυλάκισής του και απαίτησαν την απελευθέρωσή του, οι οπλοφό-
ροι του Kuo Min Tang άνοιξαν πυρ σε περισσότερους από εβδοµήντα αγρότες, 
τραυµατίζοντας αρκετους και σκοτώνοτας δύο. 

Δεν υπάρχει κανένα είδος κυβέρνησης υπό το οποίο οι αναρχικοί µπορούν να έχουν 
πρόσβαση στην πλήρη ελευθερία της προπαγάνδας. Λόγω αυτού, οι αναρχικοί είναι 
ουσιαστικά οι εχθροί της κυβέρνησης και όλων των πολιτικών κοµµάτων. 

Η Οµοσπονδία µας, αναδιοργανώθηκε µε βάση τα αποµεινάρια της παλαιάς οµο-
σπονδίας "La Popolara Batalilo", η οποία είναι τώρα παρελθόν, είναι ανοιχτά αντίθε-
τη σε όλες τις κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόµµατα και τις αντιδραστικές δυνάµεις. Αφή-
νοντας κατά µέρος την καταστολή και τις εκτελέσεις τους, δεν θα υποχωρήσουµε 
ποτέ από τον αγώνα που έχουµε αναλάβει για τις αρχές µας ούτε θα προχωρήσουµε 
ποτέ σε συµβιβασµούς ή συνεργασία µε αυτούς τους τυχοδιώκτες. 



Γνωρίζουµε πολύ καλά τις σηµερινές συνθήκες της Κίνας, γνωρίζουµε ότι οι 
επαναστατικές εκκλήσεις που εκδίδουν τόσο η δεξιά όσο και η αριστερή πλευρά του 
Kuo Min Tang, καθώς και οι µπολσεβίκοι, είναι όλες αντίθετες προς τα συµφέροντα 
του προλεταριάτου µιας και όλοι αυτοί αγωνίζονται αποκλειστικά για την επιδίωξη 
των προσωπικών τους φιλοδοξιών. Η συγκεκριµένη τακτική τους και η όλη 
συµπεριφορά τους είναι η καλύτερη απόδειξη του αληθινού χαρακτήρα τους ως 
προδοτών της εργατικής τάξης. 

Οι αναρχικοί, καθώς και αυτοί που στέκονται πάντα δίπλα στους εργάτες, δεν πρέπει 
να αφήνουν τους εαυτούς τους να αποσταθεροποιούνται ή να εξαπατούνται από 
τους φιλόδοξους αυτούς τύπους. 

Σηµείωση: 

1. Στην εργασία µε τίτλο “The anarcho-syndicalist movement in China in 1910s and 
1920s” (“Το αναρχοσυνδικαλιστικό κίνηµα στην Κίνα στις δεκαετίες 1910 και 1920”) 
του Vadim Damier αναφέρεται ως Lin Pei: “Ο Αναρχικός Lin Pei, που εργάστηκε σε 
συνδικάτο εργατών γης ο “Ka Ho Hsien”, συνελήφθη ως “Μπολσεβίκος”. Πηγή: 
Presse-Dienst frsg. von Sekretariat der IAA. 29.09.1927. Nr.13 (87). Δες ακόµα 
https://libcom.org/forums/hist…. PS writes: Επίσης: http://archivesautonomies.org/
… (p11-12) µε αναφορά στην προκήρυξη αυτή που δηµοσιεύτηκε στο τεύχος της 
1ης Αυγούστου 1927 της εφηµερίδας “La Revista Blanca” της Βαρκελώνης. 

* "La popolara batalilo": Η ονοµασία της Λαϊκής Αγωνιστικής Οµοσπονδίας στη 
γλώσσα Εσπεράντο. 

**Η προκήρυξη αυτή δηµοσιεύτηκε, επίσης, στο 1ο τεύχος της “Avante!” (στο 
Μοντερέι του Μεξικού), 5 Νοέµβρη 1927. Στο κείµενο δεν αναφέρονται συγγραφέας 
και ηµεροµηνία σύνταξης. Αγγλική µετάφραση: Paul Sharkey. Ελληνική µετάφραση: 
Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης.


