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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان - الله: بازتايپ توسط

   ٢٠١١ نومبر ٢٣

  

  ستراتيژی و تاکتيک
  

رو و تعيين سمت وارد آوردن ضربۀ ستراتيژی به طور کلی عبارت است از تنظيم يک نقشۀ عمومی آرايش ني

اصلی برای تمام مرحله ای که مبارزه به خاطر پيشبرد اين نقشه جريان دارد و تاکتيک به طور کلی عبارت است از 

تعيين شيوه ھای عملی در يک مبارزۀ مشخص و يک مدت نسبتاً کوتاه و مجموعۀ عملياتی که برای پيشبرد اين 

  .م می گيردمبارزه و ھدف کوتاه مدت انجا

در اينجا ستراتيژی و . ستراتيژی و تاکتيک در مبارزۀ انقالبی پرولتاريا و حزب آن معنا و اھميت خاصی می يابد

: در اين رابطه، استالين می گويد. دھد را تشکيل می" علم رھبری مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا"تاکتيک مجموعاً 

ب و تھيۀ  اساس مرحلۀ موجود انقالهضربۀ اصلی پرولتاريا بستراتيژی عبارت است از تعيين سمت وارد آوردن "

و مبارزه در راه پيش بردن اين نقشه در طول مدت ) ذخاير عمده و فرعی(ی انقالبی نقشۀ مقتضی برای صف آرائ

  ١"اين مرحله از انقالب

حله به مرحلۀ ديگر عوض ستراتيژی در تمام طول يک مرحلۀ معين اساساً تغيير نمی يابد و تنھا با انتقال از يک مر

: مثالً مبارزۀ انقالبی به خاطر ايجاد سوسياليسم در افغانستان از دو مرحلۀ ستراتيژيک تشکيل می شود. می شود

 مرحلۀ اول انقالب دموکراتيک نوين و مرحلۀ دوم انتقال به سوسياليسم

ھدف و وظيفۀ مرحلۀ نخست . فاوت دارنددھند که خصلتاً با يکديگر ت اين دو مرحله دو پروسۀ انقالبی را تشکيل می

سرنگونی سلطۀ امپرياليسم و طبقات وابسته به آن و استقرار جمھوری دموکراتيک خلق به رھبری : عبارت است از

ستراتيژی انقالبی در تمام طول اين مرحله تغيير نمی کند و تنھا پس از پايان اين دوره و انتقال به مرحلۀ . پرولتاريا

ستراتيژی انقالب عوض می شود و جای خود را به يک ستراتيژی منطبق با مرحلۀ جديد، يعنی بعدی است که 

  .دھد ساختمان سوسياليسم می
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سر و کار ستراتيژی با نيرو ھای اساسی انقالب، با نقشه ھای الزم جھت استفاده از قوای اصلی و فرعی انقالب و 

 در داخل کشور، نھضت انقالبی در ساير کشور ھا و کاميابی ھای يعنی متحدين پرولتاريا(استفاده از ذخاير مستقيم 

متحدين موقت، تصادمات و (و ذخاير غير مستقيم ) ديکتاتوری پرولتاريا و پرولتاريای حاکم در کشور سوسياليستی

وظيفۀ رھبری : "استالين می گويد. است) شکاف ھای ميان طبقات، تضاد ھا و تصادمات ميان اردوگاه دشمن

تيژيک آن است که از تمام اين ذخاير برای نيل به مقصود اساسی انقالب در مرحلۀ مفروض از ترقی آن سترا

  ٢."صحيحاً استفاده نمايد

اوالً، تمرکز قوای عمدۀ انقالب در لحظۀ قطعی در : "استالين استفادۀ صحيح از اين ذخاير را چنين توضيح می دھد

در وقتی که جلب ذخيره به طرف (...) نقالب کامالً رسيده است ضعيف ترين نقطۀ دشمن، در وقتی که ديگر ا

که اطمينان  ثانياً، انتخاب لحظۀ ضربت قطعی و شروع به قيام پس از اين(...) پيشاھنگ شرط قطعی موفقيت باشد 

(...) حاصل شود که بحران به عاليترين نقطۀ اوج خود رسيده است و پيشاھنگ تا آخرين رمق برای جنگ حاضر 

 ءثالثاً، رويه و راھی را که اتخاذ شده با وجود ھمه و ھر قسم مشکالت و پيچيدگی ھا با کمال جديت اجرا. تاس

و رابعاً نقل و انتقال نيرو ھای ذخيره برای عقب نشينی منظم در موقعی که دشمن قوی و عقب نشينی  (...) ننمود

  ٣."ايده بودن نبردی که دشمن تحميل می کند از پيش محرز استضروری است و بی ف

استالين ." بنابر مقتضيات جزر و مد ھا تغيير می يابد"ت است و ف ستراتيژی تابع جزر و مد ھای نھضتاکتيک خال

تاکتيک عبارت است از تعيين روش پرولتاريا در مدت نسبتاً کوتاه جزر يا مد نھضت، صعود يا نزول : "می گويد

انقالب و مبارزه در راه پيش بردن اين خط مشی به طريق تبديل اشکال کھنه به نو و از راه ترکيب اين صور با 

تاکتيک برای پيروزی در تمام جنگ کوشش نکرده، بلکه ھدف آن پيروزی در اين يا آن نبرد، اين ... يکديگر وغيره

که با موقعيت معينی از صعود يا نزول انقالب يا آن رزم، اجرای موفقانۀ اين يا آن عمليات و تعرضات است 

  ٤." است و مطيع و مجری اوامر آنستتاکتيک جزئی از ستراتيژی.  نمايدمطابقت می

وظيفۀ رھبری تاکتيکی آنست که به ھمۀ اشکال مبارزه و تشکيالتی پرولتاريا مسلط شود و استفادۀ صحيح از آنھا "

ناسب قوای موجود که برای تھيۀ مقدمات پيشرفت ستراتيژيک الزم است  اساس تهرا برای رسيدن به حداکثر نتيجۀ ب

  ٥."مين نمايدأت

اوالً، در درجۀ اول : "استفادۀ صحيح از اين اشکال گوناگون مبارزه و تشکيالت به طور عمده عبارت است از

ت مناسب بوده و اھميت قرار دادن آن اشکال مبارزه و تشکيالت که بيش از ھمه با شرايط فعال جزر و مد نھض

ليونی را به طرف جبھۀ ياستعداد آن را داشته باشد که رساندن توده ھا را به مواضع انقالبی و سوق دادن توده ھای م

ثانياً، در ھر لحظۀ معين پيدا کردن آن حلقۀ (...) مين نمايد أجا نمودن آنان را در جبھه تسھيل و ته انقالب و جاب

دست گرفتن آن ممکن است تمام زنجير را در دست نگاه داشت و شرايط را ه بمخصوصی از زنجير وقايع که با 

مقصود آنست که از ميان سلسله مسايلی که در برابر حزب قرار . برای وصول به موفقيت ستراتيژيک حاضر نمود

ه و اجرای آن لۀ روز را بايد جدا و انتخاب نمود که حل آن از ھمه الزمتر و مھمتر بودأگرفته اند، مخصوصاً آن مس

  ٦."باعث حل سريع ساير مسايل روزمره می گردد
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ستراتيژی و تاکتيک در زمينۀ نظامی و به ويژه در زمينۀ مبارزۀ نظامی و جنگ انقالبی پرولتاريا مفھوم و جای 

مائوتسه دون با روشن ساختن مبانی اصولی اين علم و تدوين يک سلسله احکام و . ويژه ای را اشغال می کند

ظامی آثار ن. ، آموزش نظامی مارکسيسم را به طور خالق رشد و تکامل دادمود ھای تاکتيکی و ستراتيژيکیھنر

ی بوده، منبع آموزش و رھنمای پيشروی پيروزمند پرولتاريا در جنگ انقالبی و پيکار مائوتسه دون گنجينۀ گرانبھائ

مطالعۀ قوانين مسلط بر "تيژی عبارت است از مائوتسه دون می نويسد که در زمينۀ نظامی سترا. ھای نظامی است

  ":وضع کلی جنگ

وظيفۀ علم علميات . وظيفۀ علم ستراتيژی مطالعۀ آن قوانين ھدايت جنگ است که بر وضع کلی جنگ مسلط اند"

  ٧."اپراتيو و علم تاکتيک مطالعۀ آن قوانين ھدايت جنگ است که بر بخشی از وضع جنگی مسلط اند

*****  

  

  کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسمبر گرفته از
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