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 ھدف جنگھای امروزی در جھان چيست ؟
 

ظرم را  به استفاده ازصفحات تاريخ جنگھای ملی، ن، شرايط جنگی کشور عزيزميت کنونیمنحيث يک نظامی از وضع

 .دارم  تحليل اوضاع ابراز میجھت

تش جنگ ھای تحميلی کشور ھای امپرياليستی می آ جھان در شرايط کنونی در بسا از نقاطکه خلق ھای  نجائیآاز 

ٔخواستم از يک اثر ماندگار نظامی که رھنمای پيروزمندانه جنگ ميھنی انقالبی، ملی و ديموکراتيک بود ؛ . سوزند 
 . تقديم نمايم و بازتايپ  سرزمين ما ۀ جوانان مبارز و رزمندۀرض استفاد را به غه ایصفح

 م  از جمعبندی تجارب دومين جنگ ١٩٣۶شش اثر نظامی رفيق صدر مائو رھبر خردمند علم جنگ که در سال 

 .در اکادمی ھای ارتش سرخ تدريس و يک اثر بس ارزنده نظامی می باشد ، انقالبی داخلی نگاشته

کيد می ورزد ؛ که قوانين جنگ را تحت چند عنوان ، جھت أٔبر چگونگی مطالعه قوانين جنگ تر اين اثر صدر مائو د

 . رھنمائی جنگ به برسی می گيرد 

 جوانان  نھا ،آچون در کشور عزيز ما از يک طرف جنگ و اشغال به راه انداخته شده و از طرف ديگر انجو ھای مدنی 

وردن صلح نمايش پوقانه به ھوا کردن را نمايش می آ و به غرض  تشويق می نمايندد از نوع انقياشتی آرا به صلح و 

در دھند ،   مینمايشزراد خانه ھای سالح جنگ افروزان را تخريب و از جانبی  ھم .  امن و صلح بياورند تادھند 

 . فتد يدست مبارزين اصلی اين سرزمين به بادا اين سالح ھا بکه م ھراس از اين

 .ن اثر انتخاب نمودم آ قوانين جنگ ؛ ھدف جنگ را از ۀٔم از جمله عناوين مطالعاين قل

 . فصل اول ١١ ۀشش اثر نظامی صفح

 :ف جنگ برانداختن جنگ است د ھ- ٢

 و حتی در  دست يکديگر ، سر انجام در اثر تکامل بشری از ميان خواھد رفته جنگ ، اين ھيوالی کشتار انسانھا ب

 :ولی برای برانداختن جنگ فقط يک راه موجود است . دور نيست، از ميان خواھد رفت که چندان ايينده آ

 جنگ انقالبی ۀوسيله  جنگ انقالبی با جنگ ضد انقالبی مقابله کردن ؛ بۀوسيله  جنگ با جنگ مقابله کردن ؛ بسيلۀوه ب

 . گ ضد انقالبی طبقاتی مقابله کردن  جنگ انقالبی طبقاتی با جنۀوسيله ملی با جنگ ضد انقالب ملی مقابله کردن ، ب

 جنگ عادالنه و جنگ غير عادالنه ، ما موافق جنگھای عادالنه و مخالف جنگھای -- تاريخ فقط دو نوع جنگ ديده است 

دستان ما عاقبت با . کليه جنگھای ضد انقالبی غير عادالنه اند ، کليه جنگھای انقالبی عادالنه اند . غير عادالنه ھستيم 

نيم ، بخشی از اين پيکار آگير دردوران جنگھا در حيات بشر پايان خواھيم داد و بدون شک جنگی که ما اکنون ه خود ب

 .نھائی است 
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 .ولی بدون ترديد جنگی که در مقابل ما قرارگرفته ، بخشی از بزرگترين و بيرحمانه ترين جنگھاست 

 ضد انقالبی در کمين ما نشسته است ؛ اگر ما درفش جنگ عادالنه را ۀبزرگترين و بيرحمانه تری جنگھای غير عادالن

 بشريت ، درفش ۀبتی خانمانسوز گريبانگير اکثريت عظيم بشريت خواھد شد ، درفش جنگ عادالنيبرنيفرازيم ، مص

جنگی که قسمت اعظم بشريت واکثريت قريب .  چين درفش نجات چين است ۀنجات بشريت است ، درفش جنگ عادالن

جنگ عادالنه است ، اقدامی است نھايت ارزنده و افتخار آميز ، اقدامی است که  به اتفاق چينی ھا درگير آنند، بی شک

  .سوی دوران جديدی از تاريخ جھان ه بشريت و چين را رھائی می بخشد ، پلی است ب

 ديگر ھيچ جنگی در ميان نخواھد رسد که طبقات و دولتھا زوال يابند ،بن نقطه از پيشرفت آ جامعه بشری به ۀ وقتيک

بود ــ نه جنگ انقالبی و نه جنگ ضد انقالبی ، نه جنگ غيرعادالنه و نه جنگ عادالنه ــ و اين عصرصلح جاويدان 

شود و   جنگھا ناشی میۀرزوی ما در برانداختن ھمآ قوانين جنگ انقالبی از ۀ ما به مطالعۀعالق. بشريت خواھد بود 

 .گردد  ستھا و تمام طبقات استثمارگر نمايان میيکه وجه تمايز بين ما کموندرست در ھمين جاست 

  

 : تبصره 

 ولی شرايط ،ر نموده و چين خود به کشور سرمايه داری بزرگ جھانی تبديل گرديده يکلی تغيه اگر چه شرايط چين ب

 که ٧٠ الی ٣٠ ۀ بين دھخصوس دره ن زمان بآبخش زاديآجنگھای ملی و انقالبی بر وفق شرايط جنگھای ملی و 

 جنگ ملی و انقالبی چين که از ،به آزادی ، انقالب ملی و ديموکراتيک ويتنام انجاميد  م١٩٧۵خرين پيروزی در سال آ

ًبه شرايط جنگھای کنونی جھان که کامال استعماری )  م ١٩۴٧ الی ١٩٢۴(طور اعم از سال ه طوالنيترين جنگھا بود ب

 . رسد  در محتوا به نظر نمیمی باشد چندان فرق فاحشی 

طبق رھنمود ھای فوق جنگھای نيابتی و تحميلی امپرياليست ھای جھان بر کشور ھای ضعيف جھان جنگھای 

  مردمی و انقالبی داريم ، تا با شعار ۀغيرعادالنه وضد انقالبی بوده ، که ضرورت به برافراشتن درفش جنگھای عادالن

 .گ خاموش شود تش جنآجنگ ضد جنگ صلح ضد صلح ، 

 .نروز آبه اميد 

 .ق . ا.  د

١ / ٧۴ / ٢٠١۵ 

 

 

 

 


