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٢فصل   
 
 

 جنگ انقالبی و خط نظامی
 مقدمه

در فصل اول اين کتاب که در ارتباط با تکامل خط انقالب برای کشورهای تحت سلطه، و بخصوص در ارتباط با 
 زمينه بطور نزديکی با تئوری و استراتژی انقالب دمکراتيک نوين توسط مائو می بود، اشاره شد که خدمات مائو در آن

اين فصل به تکامل خط جنگ انقالبی در چين . خدمات وی در زمينه های جنگی و استراتژی نطامی در رابطه بودند
  .توسط مائو، در خدمات عمومی وی به خط نظامی، تئوری و استراتژی مارکسيستی می پردازد

 پايه و اصول اساسی خط نظامی مائو
انقالبی در مورد جنگ و تئوری و استراتژی نظامی مارکسيستی، مائو از خدمات و نوشته برای فرموله کردن يک خط 

های رهبران انقالبی مارکسيست و ديگر نويسندگان و متفکرين اعصار گوناگون، هم از چين و هم از ديگر کشورهای 
 و جنگهای انقالبی از لحاظ خود چين با هزاران سال تاريخ و خيزشهای مکرر توده ها. ديگر آموخت و جمع بندی کرد

همچنين در دوره کوتاهی، از زمانی که پرولتاريا در . تجربه جنگ، هم در دوره باستان و هم دوران اخير، غنی بود
صحنه تاريخ ظاهر شده بود، اين طبقه در تعدادی از کشورها، گاهی اوقات به همراه يا حتی تحت رهبری طبقات ديگر 

 فئوداليسم و شاهان مرتجع يا نيروهای ديگر که تکامل سرمايه داری را عقب نگه می داشتند از جمله بورژوازی بر عليه
و بعضی اوقات بمثابه نيروی مستقل بهمراه ديگر توده های تحت ستم برای کسب قدرت و استقرار دولت کارگری در 

  .جنگ انقالبی در گير شده بود
قاتی، توجه قابل مالحطه ای به مسئله مبارزه مسلحانه و قانون قهر از آغاز، رهبران جنبش کارگران آگاه به مسائل طب

انقالبی در پيش بردن جامعه از يک مرحله تاريخی به مرحله بعد، بخصوص از سرمايه داری به سوسياليسم و نهايتا 
ای گوناگون مارکس و انگلس از نزديک وقايع تاريخی مانند جنگ داخلی در آمريکا و همچنين جنگه. کمونيسم، نمودند

بخصوص آنها از نزديک خيزش کارگران در . مترقی در اروپا و ديگر نقاط را دنبال کرده و وسيعا در باره آنها نوشتند
 مستقر کردند، دنبال کرده و به آن ١٨٧١ در - اگر چه کم عمر-پاريس را که کمون پاريس، اولين حکومت کارگری را 

ارکسيسم را بصورتی استوار بنا نهادند که نابودی سرمايه داری، برای پيشرفت به آنها اين اصل پايه ای م. رهنمود دادند
جامعه بی طبقه، کمونيسم، مستلزم سرنگونی قهرآميز دولت سرمايه داری و سرکوب قهرآميز طبقه سرمايه دار 

  .سرنگون شده و عناصر سرمايه دار بمثابه اولين قدم می باشد
آنتی " مارکس، و اثر معروفش  "١٨۴٨ - ١٨۵٠مبارزه طبقاتی در فرانسه " به اش" مقدمه" انگلس در آثاری مثل 

و همچنين آثار ديگر، تحوالت اخير در تسليحات و تحوالت ديگر را که به تغييرات الزم در تاکتيکها و " دورينگ
 مسئله خيزش و او درسهای سياسی از اين موصوع و کاربردشان برای. استراتژی جنگ مدرن پا داد جمع بندی کرد

  .مسلحانه طبقه کارگر بر عليه حاکميت سرمايه را جمع بندی نمود
 نامگذاری کرد، توجه ١٩١٧ روسيه که بعدا آنرا تمرينی برای کسب فدرت موفقيت آميز در ١٩٠۵لنين در آغاز انقالب 

تواند با قدرت نظامی تزار خاصی به مسئله تاکتيکهای جنگ خيابانی و قيام مسلحانه که می بايست تکامل می يافت تا ب
 ، لنين و استالين تئوری و پراتيک ١٩١٧در رهبری قيام موفق درروسيه در اکتبر .  مقابله کند، معطوف داشت

 اگرچه با ويژگيهای عقب مانده همچون بقايای فئوداليسم –مارکسيستی در رابطه با قيام و جنگ در کشور سرمايه داری 
مضافا لنين و استالين تئوری مارکسيستی تاکتيکها و استراتژی در .  را تکامل دادند-و شرايط عقب مانده در روستا 

در اين جنگ بود که .  آمد را تکامل دادند١٩١٧جنگ انقالبی بخصوص در جنگ داخلی که بدنبال قيام پيروزمند اکتبر 
اران و فئودالهای سرنگون شده در کارگران و دهقانان روس برهبری حزب بلشويک و لنين و استالين، نه تنها سرمايه د

  .روسيه، بلکه چهارده قدرت ارتجاعی که در کنار ضد انقالب مداخله کرده بودند را نيز مغلوب کردند
و البته در جنگ جهانی دوم در جنگ کبير ميهنی شوروی که با شکست نازی های آلمان به پايان رسيد، استالين بطور 

 شوروی را بمثابه يک بدنه در جنگ انقالبی رهبری کرده و هجوم و جنگ برجسته ای ارتش سرخ شوروی و مردم
. تجاوزکارانه نازی را مغلوب کرد، که نقطه عطف و فاکتور تعيين کننده ای در جنگ و شکست فاشيستهای محور شد

گ و کاربرد در طی اين دوره، استالين خدمات عظيمی به جنبش بين المللی و استراتژی و تاکتيکهای کمونيستی در جن
  .مشخص آنها نمود

  اولين خط نظامی مارکسيستی همه جانبه
اما در ميان رهبران مارکسيست، مائو تسه دون اولين کسی بود که خط نظامی مارکسيستی و سيستم تفکر در امور 

های  سال حزب کمونيست چين، مردم چين و نيرو٢٠مائو بيش از . نظامی را بصورتی کامل و همه جانبه تکامل داد
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مسلح تحت رهبری حزب کمونيست را در پيشبرد جنگ انقالبی عليه فئودالها، عليه رژيم ارتجاعی چيانکايشک، سپس 
در جبهه واحد بر عليه ژاپن در جنگ ضد ژاپنی، و سرانجام در جنگ رهايی بخش بر عليه چيانکايشک و پشتيبانان 

  .کرد شد، رهبری ١٩۴٩آمريکايی اش که منتهی به رهايی چين در 
 لنينيسم در رابطه با جنگ بوجود آورد، بطور فشرده ای با خصلت انقالب چين مرتبط -تکاملی که مائو در مارکسيسم 

واين هم خصوصيت ويژه و هم امتياز . زيرا که از آغاز در چين انقالب مسلح بر عليه ضد انقالب مسلح می جنگيد. بود
ه مائو خاطر نشان نموده و برايش مبارزه کرد، از ابتدا جنگ شکل بعبارت ديگر همانطور ک. ويژه انقالب چين بود

اين حقيقتی بود که مائو فقط از درون مبارزه ای سخت بر عليه اپورتونيسم راست در . عمده جنبش انقالبی در چين بود
زه مسلحانه از در طول هدايت مبار. درون حزب در مراحل اوليه انقالب چين، بعنوان اصل پايه ای حزب بر قرار نمود

ميان مراحل مختلف انقالب بود که مائو خط نظامی و استراتژی مارکسيستی اش و سيستم تفکر در امور نظامی که 
 لنينيسم –انقالب چين را به پيروزی کامل رهنمون کرد و خدمات پايداری در جهت هر چه غنی تر ساختن مارکسيسم 

ن طور که بعدها خود مائو گفت، مسئله برای خود وی و همچنين حزب هما. در مسئله جنگ نمود، را کامال تکامل داد
  .کمونيست و خلق چين که تحت رهبری اين حزب بود، فراگيری جنگ از طريق پيشبرد جنگ بود

در همان زمان همانطور که قبال اشاره شد، مائو درسهای پر ارزشی از جنگ بخصوص از جنگهای مترقی در چين و 
مضافا مائو . ديشه و تحليل رهبران انقالبی، بخصوص رهبران مارکسيست فرا گرفته و جذب کردکشورهای ديگر، و ان

بطور برجسته ای  ماترياليسم ديالکتيک را درمورد مسئله جنگ و تکامل استراتژی انقالبی برای جنگ در چين، مراحل 
نه تنها در مورد تفکر مارکسيستی در مورد در نتيجه آثار نظامی مائو گنجينه ای پر بها، . مختلف انقالب چين بکاربست

  .جنگ بلکه همچنين کار برد اصول پايه ای مارکسيسم، بخصوص فلسفه مارکسيستی هستند
خط مائو در اين واقعيت اساسی ريشه داشت که جنگ انقالبی به توده مردم وابسته است و تنها وقتی ميتواند در اساس 

بعبارت . ال آنها در مبارزه بر عليه نيروهای ضد انقالب بر خوردار باشدموفق شود که از حمايت و درگير بودن فع
اين کاربست مهم نه تنها در کشورهايی مثل چين بلکه در . ديگر همانطور که مائو گفت جنگ خلق جنگ توده ها است

کاربرد عمومی اصول پايه ای خط نظامی مائو، در . مقياس جهانی برای مبارزه انقالبی در تمام کشورها صادق است
برای جنگ انقالبی در تمام کشورها دارد، در حاليکه تاکتيکهای نظامی که مائو تکامل داد از اهميت و ارتباط ويژه ای 

  .برای کشورهايی که مثل چين در دوره انقالب دمکراتيک نوين هستند، برخوردار می باشند
در . و در طول انقالب آنها را بيشتر تعميق داده و آبديده نموداز همان ا بتدا مائو برای اين اصول پايه ای مبارزه نموده 

ميان اين اصول، اين اصل از اهميت بسياری بر خوردار است که، حزب بايد بر اسلحه حکومت کند و نه بالعکس، 
يروی بعبارت ديگر حزب بايد نيروهای مسلح انقالبی و مبارزه مسلحانه را رهبری کند و نبايد اجازه داد که ارتش ن

رهبری سياسی انقالب شود و يا نيرويی مستقل از رهبری حزب گردد، و در همين رابطه اينکه انسان در جنگ تعيين 
کننده است نه اسلحه، و اين حقيقتی اساسی بود که مائو در مخالفت با اپورتونيسم رويزيونيستهای کهن و نو از برنشتين 

  .ای آن مبارزه نموده، از آن دفاع کرده و آنرا تکامل دادو کائوتسکی گرفته تا خروشچف در خود چين، بر
همچنين مائو جهت گيری اساسی ای را که برای ملل تحت ستم و برای کشورهای سوسياليست در معرض تجاوز 
امپرياليستی و حتی برای تمام نيروهای انقالبی که با نيرويی کوچک و يا ضعيف مبارزه با دشمنانشان را آغاز کرده اند 

جهت گيری ای که نقطه عزيمت اش از دفاع استراتژيک و پيشبرد جنگ بطريقی است که . اربرد داشت، تکامل دادک
  .تدارکی برای گذار به تعرض استراتژيک و بر اين مبنا پيش بردن جنگ تا پيروزی باشد

و با توانايی بر آن تاکيد مائو در تکامل خطش در جنگ انقالبی، خود را به تحليل مارکسيستی مسئله جنگ متکی نموده 
 مائو خاطرنشان ساخت ١٩٣۶نوشته شده در دسامبر " مسائل استراتژی در جنگ انقالبی چين " بعنوان مثال در . کرد
جنگ با پيدايش مالکيت خصوصی و طبقات شروع شده و عا ليترين شکل مبارزه برای حل تضادهای بين طبقات، " که 

  )١."( است که بمرحله معينی از تکامل رسيده اندملتها، دولتها و گروه های سياسی
مائو روشن ساخت که هدف پرولتاريا از برپايی جنگ، شکست امپرياليسم و ارتجاع و پيشبرد جامعه بطرف کمونيسم، 

او بوضوح نشان داد که برای پايان دادن به . يعنی وقتی که جنگ باالخره با نابودی طبقات از بين می رود، می باشد
اين طرد . آنطور که وی مطرح کرد، برای خالص شدن از تفنگ، برداشتن تفنگ ضرورت دارد. بايد جنگيدجنگ، 

قاطع رويزيونيستها و ديگر آشغالهای بورژوازی بود که برای آماده کردن توده ها برای قتل عام شدن توسط مرتجعين و 
  .ه ها موعظه می کردندعقب نگهداشتن مبارزه انقالبی، پاسيويته و پاسيفيسم را برای تود

  وظيفه مرکزی و : "  مائو تشريح کرد که١٩٣٨نوشته شده در نوامبر " مسائل جنگ و استراتژی"در 
اين اصل انقالبی . عا ليترين شکل انقالب تصرف قدرت بوسيله نيروی مسلح، و حل مسئله از طريق جنگ است

البته مائو بالفاصله اضافه ) ٢".(گر کشورها صادق است لنينيستی در همه جهان، هم در چين و هم در دي-مارکسيستی 
اما در حين اينکه اين اصل تغيير ناپذير است، حزب پرولتاريا آن را بر حسب شرايط مختلف، بطرق گوناگون : " کرد

همانند مسائل ديگر، در رابطه با خط نظامی مارکسيستی برای جنگ انقالبی، مائو بطور ) ٣." (عملی می گرداند
 اوضاع مشخص را تحليل کرد و با دگماتيسم و همچنين رويزيونيسم مبارزه نموده و بر اساس خط نظامی مشخص

  .صحيح را در مقابل خطوط نظامی اپورتونيستی گوناگون تکامل داد
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خط نظامی صحيح برای انقالب چين به تحليل درست از جامعه چين و خصلت انقالب چين بطور عام متکی بود که 
 نيمه مستعمره چين و شرايط ويژه اش منجمله روابطش با قدرتهای امپرياليستی -هيئت اساسی نيمه فئودالناشی از ما

بر اين اساس بود که مائو استراتژی استقرار مناطق پايگاهی، پيش بردن جنگ . گوناگون در طول اين انقالب بود
فتح قدرت سياسی سراسری، راه صحيحی طوالنی برای محاصره شهرها از طريق دهات و سرانجام گرفتن شهرها و 

  .که مائو در آن توده های چينی را در پيشبرد مبارزه انقالبی موفقيت آميز در چين رهبری کرد، را تکامل داد

  مناطق پايگاهی انقالبی
در چين در مراحل اوليه انقالب چين، مائو اين مسئله را تحليل نموده و از اين امر دفاع کرد که چرا قدرت سياسی سرخ 

يعنی چرا استقرار مناطق پايگاهی آزاد شده ممکن بوده و می شود از آنها بعنوان پايه هايی برای . ميتواند پايدار بماند
مائو در به انجام رساندن اين امر، نه تنها در تئوری بلکه در پراتيک هم، رهبری را . پيشبرد جنگ انقالبی استفاده کرد

مسلح توسعه پيدا کرده و  Chin kang )را که در آن نيروهای " دروی پائيزه"  قيام  او١٩٢٧در سال . به عهده داشت
  (اولين منطقه پايگاهی انقالبی در چين را در کوهستان جين گان

خط اساسی استقرار مناطق پايگاهی و پيشبرد جنگ با استفاده از آنها به عنوان پايه، بکار . مستقر ساختند، رهبری کرد
اترياليسم ديالکتيک مارکسيستی بود و ابزاری بدست داد برای تبديل ضعف و عقب ماندگی چين به قوت بستن داهيانه م

مائو خاطرنشان ساخت که نه تنها چين در معرض تجاوز و سلطه امپرياليستی بود، بلکه قدرتهای . برای مبارزه انقالبی
تجاعی گوناگون در چين با نوکران اين مختلف امپرياليستی برای کنترل چين رقابت می کردند و نيروهای ار

. در نتيجه اين امر، نيروهای ارتجاعی در چين متفرق بودند. امپرياليستهای رقيب بوده و يا با آنها سمت گيری داشتند
و نه يک اقتصاد سرمايه (يک اقتصاد کشاورزی محلی " مائو خاطرنشان ساخت که در مناطق وسيع روستايی چين 

از ابتدا ) ۴".( بوده و اين پايه اقتصادی را برای وجود مناطق پايگاهی نسبتا خود کفا فراهم می کردموجود)" داری واحد
مائو تاکيد داشت که مبارزه مسلحانه در چين بايد با انقالب ارضی درهم آميزد و اينکه اين مسئله با انقالب دمکراتيک 

رخ چين ابتدا در آنجا بوجود آمده و می تواند برای مدت مناطقی که حکومت س" او تاکيد کرد که . در چين پيوسته است
که در ... بلکه مناطقی هستند ... طوالنی پا برجا بماند، مناطقی نيستند که تحت تاثير انقالب دمکراتيک واقع نشده باشند،

اد زيادی  به تعد١٩٢۶ - ٢٧ دمکراتيک -آنجا توده های کارگران، دهقانان و سربازان در جريان انقالب بورژوا 
  )۵".(بپاخاسته اند

مائوخاطر نشان ساخت که وجود و بقايای چنين مناطق پايگاهی در تاريخ جهان واقعه بيسابقه ای بوده و وی مکررا به 
داليل مادی و سياسی اينکه چرا چنين مناطق پايگاهی می توانند پايدار مانده و در طول مبارزه انقالبی گسترش يابند 

دارای درک (  جريان مائو مجبور بود که مبارزه ايدئولوژيک بيرحمانه ای بر عليه پوچيستها در اين. اشاره کرد
در حزب کمونيست که می خواستند بجای استقرار مناطق پايگاهی، حمالت بزرگی به شهرها انجام داده )  م–کودتاگرانه 

می بايست بر عليه بدبينی و اپورتونيسم راست اما فراتر از اين مائو . و يکباره قدرت سراسری را کسب کنند، انجام دهد
چنين کسانی می . ، مبارزه می کرد١٩٢٠از جمله لين پيائو، حتی در اين مرحله از انقالب چين در اواخر سالهای 

و در استراتژی استقرار مناطق پايگاهی و " چه مدت ما می توانيم پرچم سرخ را در اهتزاز نگهداريم؟ " پرسيدند 
چنين کسانی که اعتقاد نداشتند که فرا رسيدن اوج . طوالنی شک کرده و آن را بزير سئوال می کشيدندپيشبرد جنگ 

انقالبی در روستاها قريب الوقوع است و در رويارويی با عقب گردهای موقتی مايوس شده بودند، می خواستند به 
مائو خاطر نشان کرد که چنين . عمليات چريکی بی هدف دست زده و به باندهای شورشگر بی هدف مبدل گردند

دررد . برخوردی نيروهای انقالبی و ارتش اتقالبی را از توده های وسيع منفرد کرده و قطعا منتهی به شکست می نمايد
و بطور ويژه در جواب ." اوج انقالب بزودی فرا خواهد رسيد" اين خط مائو تاکيد کرد که بطور کل در سراسر کشور 

  :چيست؟ مائو در بيانيه ای قوی و شاعرانه که اکنون معروف است چنين توضيح داد" زود " به سئوال منظور از 
وقتی که من می گويم اوج گيری انقالب چين بزودی فرا خواهد رسيد، بهيجوجه صحبتم بر سر آن چيزی نيست که به 

اوج . قد هر گونه اهميت عملی استو به مثابه چيزی تخيلی، غير قابل حصول و فا" احتماال فرا ميرسد" گفته بعضی ها 
گيری انقالب همانند کشتی است که دکلهايش از ساحل دريا در افق دور به چشم می خورند، مانند آفتاب صبحگاهی در 
شرق است که اشعه درخشانش از ستيغ کوه بلند ديده ميشوند، همچون کودکی است که در رحم مادر بی تاب تکان می 

  )۶.(ه جهان می گذاردخورد و بزودی پا به عرص
مسئله ای بود . استقرار مناطق پايگاهی البته پايانی در خود نبود، بلکه پايه و ابزاری بود برای پيشبرد جنگ انقالبی

برای استقرار قدرت سياسی توده ای از درون مبارزه مسلحانه و سپس استفاده از آن بمثابه پشتوانه ای و منطقه 
در . اينجا دو باره حاکميت و مبارزه توده ها تعيين کننده بود. دشمن در جنگ انقالبیپشتگاهی برای درگير شدن با 

 ، مائو منطقه ای را انتخاب کرد که مبارزه توده ای در ١٩٢٧استقرار اولين منطقه پايگاهی در کوهستان جين گان در 
که توانايی حفظ يک رژيم مستقل، يک منطقه سطح بااليی بود و اين فاکتور تعيين کننده، نه تنها در رابطه با استقرار بل

  :مائو از اين بعنوان پايه و اساسی در رهبری و فرموله کردن خط خود استفاده کرد. آزاد شده، به حساب می آمد
سياست برقراری مناطق پايگاهی، استقرار قدرت سياسی بطور سيستماتيک، اجرای عميق انقالب ارضی، توسعه 

 پروسه کامل با تشکيل گارد سرخ شهرستان و نيروهای ارتش سرخ محلی تا سازماندهی نيروهای مسلح خلق در يک
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فقط از اين طريق است که می توان در . نيروهای منظم ارتش سرخ، توسعه پيگير و موج آسای قدرت سياسی و غيره
فقط از اين .  در جهان کرد همان کاری که اتحاد شوروی-ميان توده های مردم انقالبی سراسر کشور اعتقاد بوجود آورد 

طريق است که می توان طبقات حاکم ارتجاعی را با دشواريهای عظيم مواجه ساخت، زمين زير پايشان را بلرزه 
فقط از اين طريق است که واقعا می توان ارتش سرخی بوجود آورد که به . درآورد و تالشی درونی آنها را تسريع نمود

خالصه، فقط از اين طريق است که می توان اوج گيری انقالب را تسريع . ديل گرددابزار عمده انقالب بزرگ آتی تب
  )٧.(کرد

در واقع از اين طريق بود که ارتش کارگران و دهقانان ساخته شد و مبارزه مسلحانه عليه نيروهای ضد انقالبی 
امی او را تشکيل می دادند، از همان ابتدا مائو بعضی اصول پايه ای را که اساس خط نظ. چيانکايشک تکامل يافت

حفظ " او بسياری از پيچيدگی های جنگ را دراين فرمولبندی که اصل پايه ای جنگ است متمرکزنمود . تکامل داده بود
از طرف ديگر او ماترياليسم ديالکتيک را نه تنها در نشان دادن اينکه چطور در مجموع نابودی ". خود و نابودی دشمن

لکه در درک از اصول پايه ای در جنگ، در يک سلسله خطوط تاکتيکی و استراتژيکی و دشمن جنبه اصلی است ب
همچنين متدهای خاص برای بر پايی جنگ انقالبی و عمليات و نبردهای ويژه چنان جنگی در اوضاع مشخص انقالب 

  . گشتچين و در مراحل مختلف آن،بکار برد که منجر به رهبری موفقيت آميز کسب قدرت سياسی سراسری
مائو تاکيد کرد که در پيشبرد عمليات در جنگها و حمله دشمن، الزم بود که نيروهای ارتش انقالبی را تمرکز داد، در 
حاليکه برای اينکه مبارزه انقالبی در ميان توده ها گسترش پيدا کند صحيح آن بود که نيروهای مسلح انقالب پراکنده 

 آنکه توده ها بپا خاسته و جز آنکه مبارزه مسلحانه با مبارزه انقالبی توده ها هر دوی اينها مهم بودند، زيرا جز. شود
بويژه با انقالب ارضی در روستاها ادغام می شد، آنگاه ارتش سرخ عليرغم قهرمانيهايش و حتی عليرغم تاکتيک 

رای پيشبرد جنگ ماهرانه اش در جنگ، به راهزنی و جنگ ساالری تنزل می کردو فاقد پايه سياسی و اقتصادی ب
از طرف ديگر اگر ارتش سرخ، تاکتيکها و استراتژی  نظامی، . انقالبی و فاقد اتکاء به توده های مردم می بود

خصوصا اصل متمرکز کردن نيروهايش، و بسيج کردن يک نيروی برتر در هر نبرد خاص عليه دشمن را اتخاذ نمی 
ند، نمی توانست مناطق پايگاهی را که مستقرکرده بود، حفظ کرده و با کرد و موفقيت آميز اين کار را به انجام نمی رسا

. برانگيختن و بسيج توده ها در مبارزه انقالبی، نيروهای مسلح انقالب را ساخته و بتدريج جنگ انقالبی را گسترش دهد
ز يک جرقه حريق بر می ا" مائواصول نظامی که در طول پروسه سه سال مبارزه مسلحانه تکامل يافته بود را در مقاله 

  :جمع بندی کرد " خيزد
      تاکتيکهايی که ما در جريان مبارزات در سال اخير بدست آورده ايم، واقعا با تاکتيکهايی که در گذشته يا امروز، در 

ياس با بکار بردن اين تاکتيکها، توده ها را ميتوان بمق. چين و يا در کشورهای ديگر بدست آمده است، فرق می کنند
تاکتيکهای ما . وسيعتری به مبارزه برانگيخت و هيچ دشمنی، هر قدر هم که نيرومند باشد، نمی تواند حريف ما شود

  :تاکتيکهای پارتيزانی هستند و بطور کلی مشتمل بر نکات زيرند
عقب می نشينيم، دشمن پيشروی می کند، ما " تقسيم نيروها بمنظور بسيج توده ها و تمرکز قوا برای مقابله با دشمن، 

دشمن مستقر ميشود، ما او را بستوه در می آوريم، دشمن فرسوده می شود، ما حمله می کنيم، دشمن عقب می نشيند ، ما 
  ."او را تعقيب می کنيم

برای توسعه مناطق تثبيت شده حکومت مستقل بايد تاکتيک پيشروی موج آسای را بکار برد، و وقتی دشمن نيرومند ما " 
  ." می کند، بايد تاکتيک حرکت چرخشی را احراز نمودرا تعقيب

  ".بايد توده ها را به وسيع ترين مقياس با صرف کمترين وقت و با بکار بردن بهترين شيوه ها بر انگيخت"
باز کردن . اين تاکتيکها مانند کار با يک تور ماهيگيری است که می توان آنرا در هر لحظه باز ودر هر لحظه جمع نمود

طی سه سال اخير ما همواره چنين تاکتيکی را بکار . برای جلب توده ها و جمع کردن آن برای مقابله با دشمن استتور 
  )   ٨.(برده ايم

دشمن پيشروی می کند، ما عقب می نشينيم، : " آنچه که به فرمول شانزده ماده ای معروف شد دارای اهميت خاصی بود
 می آوريم، دشمن فرسوده می شود، ما حمله می کنيم، دشمن عقب می نشيند ، ما دشمن مستقر ميشود، ما او را بستوه در

فرمول شانزده ماده ای اصول اساسی مقابله با عمليات : چند سال بعد مائو خاطر نشان کرد که . " او را تعقيب می کنيم
و مرحله عقب نشينی و دو مرحله دفاع استراتژيک و تعرض استراتژيک و در زمينه دفاع د" محاصره و سرکوب"

آنچه که بعدها بوجود آمد فقط بسط و توسعه اين فرمول . استراتژيک و دقاع فعال استرتژيک را در بر می گرفت
از طريق تکامل و کاربرد اين اصول، مائو نيروهای مسلح انقالبی را در شکست دادن چهار فقره عمليات پی ) ٩."(بود

با . يشک در تالش برای از بين بردن نيروهای مسلح انقالبی، رهبری کردتوسط چيانکا" محاصره و سرکوب" در پی 
گوناگون، دخالت و " چپ "وجود اين، در تمام طول اين مدت در درون حزب کمونيست از جانب خطوط اپورتونيستی 

تهی ا ليه وان مين بود، کسی که بعدا به من"  چپ "مخرب ترين اين خطوط ، اپورتونيسم . مخالفت شديدی وجود داشت
  .اپورتونيسم راست و سازشکاری در طول جنگ ضد ژاپنی و جبهه متحد عليه ژاپن کشيده شد

  مبارزه عليه خطوط اپورتونيستی
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، خط اپورتونيستی چپ وان مين در رابطه با امور نظامی به دشمن کم بها داده و در ١٩٣٠در اين دوره، يعنی اوائل 
ردن مناطق پايگاهی و به عمق کشيدن و بدام انداختن دشمن برای ضربه زدن مخالفت با خط صحيح استقرار و متصل ک

به آن، تمرکز برترين نيروها در نبرد های خاص و نابود کردن سربازان دشمن، و از اين طريق شکست محاصره و در 
الت خط بعلت دح. عمليات خاص، گذر از دفاع به تعرض، بر استراتژی حمله به شهرهای بزرگ پافشاری می کرد

وان مين، حزب کمونيست چين و ارتش انقالبی تحت رهبريش سرانجام از در هم شکستن پنجمين " چپ "اپورتونيستی 
 ١٩٣۴چيانکايشک ناتوان شده و باالجبار منطقه پايگاهی مرکزی در جنوب را در سال " محاصره و سرکوب" عمليات 

تش سرخ کمونيست چين را در واقعه تاريخی و بيسابقه راهپيمايی مائو تسه دون با جمع بندی از اين امر، ار. رها کردند
برای دو سال بطور متوسط ، با جنگيدن بيش از يک نبرد در روز و پيمودن هزاران مايل ارتش . طوالنی رهبری کرد

 سرخ سرانجام قادر شد محاصره نيروهای چيانکايشک را شکسته، بطرف شمال غربی پيش رفته و مناطق پايگاهی در
پيشروی بطرف شمال غربی تنها مسئله جنگيدن و جلو رفتن، شکستن محاصره و اجتناب از سرکوب . آنجا مستقر کنند

و نابود شدن توسط نيروهای چيانکايشک نبود بلکه مستقيما به مسئله پيشبرد جنگ عليه ژاپن که به شمال شرقی چين 
  .،ارتباط داشتتجاوز کرده و تدارک پيشروی بسوی بقيه کشور را می ديدند

يک جلسه گسترده از . ، يک نقطه عطف قطعی در تاريخ حزب کمونيست چين و انقالب چين رخ داد١٩٣۵در ژانويه 
کميته سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست تشکيل شد که در آن از حفظ خط نظامی مائو در مخالفت با خط 

اين . حزب کمونيست و ارتش سرخ چين تاکيد گذارده شداپورتونيستی وان مين و ديگران دفاع شد و برهبری مائو بر 
رخداد زمينه را برای پيشبرد درست مبارزه مسلحانه عليه ژاپن که بمثابه شرط مبرم مبارزه مسلحانه در آن موقع خود 

  .نمايی می کرد، فراهم نمود
 کمونيست چين همچنين مبارزه برای استحکام خط انقالبی و رهبری مائو در رابطه با مبارزه مسلحانه، در درون حزب

ای حاد می بايست عليه انشعاب طلبی جان گو تائو که سعی داشت يک کميته مرکزی ساختگی عليه مائو بسازد و از 
متحد نمودن نيروهای مسلح تحت رهبری اش با نيروهای تحت رهبری مائو برای پيشبرد مبارزه عليه ژاپن سر پيچی 

ان گو تائو به توجه به اين پديده موقتی و سطحی که حزب کمونيست و ارتش سرخ ج. می نمود، به پيش برده می شد
تحت رهبری اين حزب قسمتی بزرگ از نيروهايش را طی راهپيمايی طوالنی از دست داده بود و با عمل کردن بمثابه 

ر مناطق پايگاهی و جنگ ساالری که سعی دارد سرزمينی را برای خود مجزا گرداند، به عقب نشينی از وظيفه استقرا
مائو در مخالفت با اين امر مصر بود . استفاده از آنها در پيشبرد جنگ انقالبی عليه متجاوزين ژاپنی اصرار می ورزيد

که حزب کمونيست چين و نيروهای مسلح انقالبی از طريق استقرار اين مناطق پايگاهی و پيشبرد جنگ عليه ژاپن و 
در اين مبارزه جان گو .  برای اين مبارزه است که می توانند رشد کرده و قويتر شوندسازماندهی و برانگيختن توده ها

  .تائو مغلوب شد و بزودی به مرتجعين پيوست
مائو بطور درخشانی استراتژی نظامی را در طول راهپيمايی طوالنی، با در نظر داشتن هدف استقرار مناطق پايگاهی 

بويژه . چيانکايشک، بکار بست" محاصره و سرکوب " ين هدف فوری شکستن برای پيشبرد مبارزه عليه ژاپن و همچن
مائو . وی نيروهای مسلح انقالبی را در کسب ابتکار و تمرين انعطاف پذيری تحت شرايط فوق العاده سخت رهبری کرد

طول راه پيمايی در آثار نظامی اش خاطر نشان ساخت که مسئله ابتکار دقيقا با مسئله برتری در ارتباط بود، و در 
طوالنی که نيروهای مرتجع چيانکايشک در رابطه با نظرات و آموزش و تسليحات برتری استراتژيک داشتند، 

اما با احتساب آن و بکار بردن ماترياليسم ديالکتيک و اصول خاص، تاکتيکها و استراتژی نظامی مبتنی . همينگونه بود
دست آوردن برتری تاکتيکی در نيروهای معين و کسب ابتکار بطور تاکتيکی بر آن، مائو نيروهای مسلح انقالبی را در ب

همچنين در همان زمان، مائو بطور صحيحی رابطه . در جايی که دشمن بطور استراتژيکی برتری داشت، رهبری کرد
عويض  يعنی، وی ارتش سرخ را در ت-ديالکتيکی بين جهت گيری اصلی و جهت گيری های درجه دوم را بکار گرفت 

تاکتيکی جهت گيريهايش برای پيشبرد نبرد در مساعد ترين شرايط بنحويکه قادر باشد به حمالت ناگهانی بر عليه دشمن 
دست بزند و همزمان برای اينکه بتواند در جهت گيری عمده بطرف شمال پيشروی کند و قادر به پيشبرد جنگ انقالبی 

  .عليه متجاوزين ژاپنی باشد، رهبری کرد
 نوشته شد، تجربه جنگ انقالبی در چين ١٩٣۶که توسط مائو در دسامبر " ئل استرتژی در جنگ انقالبی چين مسا" 

تحت رهبری حزب کمونيست تا آن زمان را جمع بندی کرد و پايه پيشبرد جنگ انقالبی در مقاومت عيله تجاوز ژاپن را 
در " مبارزه در کوهستان جين گان" وشته های قبلی مانند در اين اثر، مائو دوباره بر اصل اساسی ای که در ن. بنا نهاد
 يعنی اين اصل - بيان کرده و برايش جنگيده بود ١٩٢٩در دسامبر " تصحيح ايده های غلط در حزب "  و ١٩٢٨نوامبر 

که حزب بايد ارتش و مبارزه مسلحانه را رهبری کند و اينکه مبارزه انقالبی بايد رهبری ايدئولوژيک و سياسی 
  . تاکيد گذارد-رولتاريا را داشته باشد پ

 که در مجموع، مهمترين جنبه نقش رهبری -اين رهبری نه تنها از طريق نقش پيشاهنگی حزب کمونيست تامين گرديد 
از طريق شرکت فعال تعدادی از کارگران آگاه بمثابه نيروهای ) اگرچه بصورت فرعی (  بلکه همچنين -پرولتری بود 

در حقيقت مائو، تعداد زيادی کارگر . ب کمونيست و ارتش انقالبی تاسيس شده توسط مائو، تحقق يافتستون فقراتی حز
که از درون مبارزات گوناگون طبقه کارگر سرباز گيری شده بوند را با خود به اولين منطقه پايگاهی در کوهستان جين 

انقالب چين در گذر نمودن از روستا به شهرها، هژمونی بنا بر اين اساسا اشتباه است که استدالل شود که . گان برده بود
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چنين موضعی . را بجای رهبری پرولتاريا در چنبش انقالبی نمايندگی می کرد) بطور خاص دهقانی(خرده بورژوازی 
از درک ديالکتيکی انقالب چين در مرحله دمکراتيک نوينش و بخصوص از درک اين واقعيت که دهقانان نيروی عمده 

 عمدتا توسط خط و سياستهای حزبش و در درجه دوم از طريق نقش ستون فقراتی کارگران آگاه - اما طبقه کارگربودند،
  .نيروی رهبری کننده باقی می ماند، عاجز ماند

بنابراين در عصری که پرولتاريا ديگر در عرصه : "تاکيد کرد" مسائل استرتژی در جنگ انقالبی چين "  مائو در 
، مسئوليت رهبری جنگ انقالبی چين و بطور اجتناب ناپذير بر دوش حزب کمونيست چين می سياسی ظاهر شده

اين اثر در مبارزه با گرايشات غلط گوناگون درون حزب کمونيست چين و بخصوص عليه اشکال گوناگون ) ١٠."(افتد
 قوانين عام جنگ کافی دانسته و  که يا آنرا بحد کافی برای مطالعه و فهم-دگماتيسم و تفکر مکانيکی نوشته شده بود 

هيچگونه تمايزی بين جنگهای مترقی يا انقالبی و ارتجاعی قائل نمی شدند؛ يا از تجربه جنگ داخلی در روسيه که به 
استقرار اتحاد شوروی انجاميد کپيه برداری می کردند و يا تجربه قبلی حزب کمونيست چين موقعی که هنوز در 

تنها تجربه معتبر و ارزشمند ترين تجربه می انگاشتند و درسهای غنی ده سال جنگ انقالبی گوميندان بود را بعنوان 
 بود را ١٩٢٧عليه نيروهای ارتجاعی چيانکاشک که پی آمد شکستن اتحاد با گوميندان بعد از کودتای چيانکايشک در 

  .نفی می کردند
 جنگ انقالبی و قوانين جنگ انقالبی چين، همه مسائلی در جواب به اين، مائو خاطر نشان نمود که قوانين جنگ، قوانين

بودند که نياز به مطالعه، تحليل و حل داشتند و اگر چه برای جنگ بطور کل اصول پايه ای مشخصی وجود دارد، اما 
بخصوص برای جنگ انقالبی، و بطور مشخص برای جنگ انقالبی چين، ادامه بکار گرفتن تحليل مشخص از شرايط 

اگر چه خط بر پايی جنگ انقالبی نمی توانست از تحليل . دامه تکامل استراتژی صحيح نظامی، الزم می بودمشخص و ا
عمومی ماهيت انقالب چين در کل و همچنين در مرحله مشخص جنگ مقاومت عليه ژاپن، جدا باشد، و اگرچه اين خط 

ه در باره خود جنگ و خطوط و سياستهای نمی توانست از يک خط صحيح سياسی در کل مجزا باشد، ولی الزم بود ک
جنگ انقالبی ما ثابت کرده است که ما احتياج " همانطورکه مائو توضيح داد، . مشخص مطالعه شده و تکامل داده شوند

با برخوردی مجدد به تجربه ده ) ١١".(به يک خط نظامی صحيح و همچنين يک خط سياسی مارکسيستی صحيح داريم
ن گوميندان، مائو خاطر نشان نمود که يکی ار ويژگيهای انقالب چين و جنگ انقالبی در چين سال جنگ عليه مرتجعي

ثانيا، در . اين بود که چين کشور بسيار پهناور بوده و همچنين امر برای نيروهای انقالبی جای مانور فراهم می کرد
ب آورد که در شروع جنگ دشمن بزرگ رابطه با جنگ عليه نيروهای چيانکايشک الزم بود اين خصلت مهم را به حسا

در عين حال با نشان دادن تداخل و . و قدرتمند بوده، در حاليکه نيروهای انقالبی ارتش سرخ کوچک و ضعيف بودند
ارتباط نزديک بين مسايل سياسی و نظامی مائو خاطر نشان نمود خصلت مهم مبارزه عليه گوميندان اين بود که حزب 

 انقالب ارضی دفاع نموده و آنرا انجام داد، در حاليکه گوميندان مخالف انقالب ارضی بوده و کمونيست بطور قاطع از
بنابراين از حمايت دهقانان محروم بود، در صورتيکه حزب کمونيست قادر بود آنرا بعنوان نيروی عمده ای برای 

  .انقالب و حامی اصلی جنگ انقالبی، سازماندهی و بسيج کند
نکات، مائو نشان داد که بعلت وجود سرزمينی پهناور امکان مانور در چين موجود بوده و بعلت در جمع بندی اين 

رهبری حزب کمونيست و ادغام انقالب ارضی با مبارزه مسلحانه، اين امکان وجود داشت که ارتش سرخ رشد کند و 
ر آغاز، دشمن بزرگ و قدرتمند از طرف ديگر او تاکيد کرد که بعلت اين واقعيت که د. عاقبت دشمن را شکست دهد

بوده و در حاليکه ارتش سرخ کوچک است و ضعيف، شکست دادن سريع دشمن غير ممکن بود و بنابراين جنگ 
قصد مائو در تحليل و جمع بندی از اين خصائل مهم . انقالبی می بايست در چين لزوما خصلت طوالنی مدت داشته باشد

ه ها به يک درک صحيح از خط نظامی بطور عام، بلکه همچنين زمينه سازی نه تنها مسلح کردن اعضاء حزب و تود
 ١٩٢۴جنگ انقالبی چين که در سال " همانطور که وی خاطرنشان ساخت . برای پيشبرد جنگ مقاومت عليه ژاپن بود

سال  تا ١٩٢٧ و مرحله دوم از سال ١٩٢٧ تا سال ١٩٢۴مرحله اول از سال : آغاز شد از دو مرحله گذشته است
درسهايی که به بهای خون و فداکاری بسيار ) ١٢".(؛ و اينک مرحله جنگ انقالبی ملی عليه ژاپن فرا می رسد١٩٣۶

  .آموخته شده بودند را می بايست بطور محکم در مبارزه کنونی عليه متجاوزين ژاپنی بکار گرفت

  تعرض و دفاع
برای مثال در کوتاه مدت .  جنگ عليه ژاپن بکار نيايدبرخی ويژگيهای خاص جنگ عليه گوميندان ممکن است کامال در

جمعيت زيادی را در اختيار داشت که سربازانش را از آن تامين ) نيروهای چيانکايشک(در جنگ عليه گوميندان، دشمن 
نموده و جمع آوری می کرد، در حاليکه در جنگ عليه تجاوز ژاپن، اين خلق چين بود که جمعيت زيادی داشت تا 

معذالک اصول پايه ای . زان خود را از آن بيرون کشد، در حاليکه ژاپن قادر نبود لشکری به آن بزرگی بيآرايدسربا
جنگ انقالبی که در دوره مبارزه عليه گوميندان به کف آمده بود حال بايد در پيشبرد جنگ انقالبی عليه ژاپن بکار 

  . گرفته می شد
برای مثال، مهمترين فاکتوری .  انقالبی عليه گوميندان نيز صادق بودو اين در باره بيشترين خصوصيات خاص جنگ

دو " بدان اشاره کرد اين بود که در اين نبردها " محاصره و سرکوب" که مائو در جمع بندی از مبارزه عليه عمليات 
 چين يا جای شکل جنگيدن تعرض و دفاع، بکار گرفته ميشوند و اين جنگ با هيچ جنگ ديگری، قديمی يا مدرن، در
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خصوصيت ويژه جنگ داخلی چين در تناوب متمادی اين دو شکل، در مدت زمان طوالنی . ديگر، تفاوتی ندارد
  )١٣".(است

دفاع در هر " او تاکيد کرد که . در همان وقت مائو بر اهميت خاص دفاع استراتژيک در پيشبرد جنگ انقالبی تاکيد کرد
ر جنبه سياسی بيگانه اند، فلج می سازد، بلکه بسيج بخشهای عقب مانده توده ها جنگ عادالنه نه تنها عناصری را که ا

  :او خاطر نشان ساخت) ١۴".(را برای شرکت در جنگ ممکن می سازد
کارشناسان نظامی آن کشورهای تازه بدوران رسيده امپرياليستی که بسرعت رشد می يابند، يعنی آلمان و ژاپن، در باره 

ژيک تبليغات پر سرو صدايی براه انداخته اند و به مخالفت با دفاع استراتژيک برخاسته اند، مزايای تعرض استرات
اين کارشناسان نظامی ادعا می کنند که ضعف . اينگونه نظريات به هيچ وجه با وضع جنگ انقالبی چين نمی خواند

اين مطلب . ف روحيه آنان می گرددجدی دفاع در اينست که بجای آنکه شور و شوق انسانها را برانگيزد، باعث تضعي
در ممالکی صادق است که در آنجا تضادهای طبقاتی حاد است و جنگ فقط به قشرهای ارتجاعی حاکم و يا حتی فقط به 

  )١۵.(ولی وضع ما کامال طور ديگری است. گروه های سياسی ارتجاعی که در سر قدرت اند، فايده می رساند
حزب کمونيست چين را که اصرار می کردند که هيچ سرزمينی را در مقابل حمالت و مائو اشتباهات جدی آن افراد 

بجنگند، کسانی که طرفدار ضربه زدن از دو " خارج از دروازه ها " دشمن تسليم نکنند و می خواستند با دشمن در 
روی بزرگ، جهت بودند، و به جنگ موضعی و پيروی از سياست رودررو قرار دادن يک نيروی کوچک عليه يک ني

بجای سياست صحيح تمرکز يک نيروی بزرگ عليه تعداد کمتری نيرو، برای از بين بردن آن در هر نبرد يا عمليات 
آنها با سياست کامال صحيح و الزم کشيدن دشمن به عمق سرزمين، محاصره کردن . اتکاء می کردند، جمع بندی نمود

. به بخشهای مختلف و ذره ذره نابود کردن آنها، مخالفت می کردنددشمن بوسيله توده ها، تقسيم کردن نيروهای دشمن 
برخاسته و مطمئنا به شکست منتهی می شوند " پارتيزانيسم " مائو اشاره کرد که چنين بحث های غلطی در مخالفت با 

  :مائو به تاکيد گفت که. و نه به پيروزی و آنجا که چنين نشد، دقيقا به شکست نيز انجاميد
اين بجز سوبژکتيويسم چيز ديگری نبود و در اوضاع و .  که همه اين تئوری ها و پراتيکها اشتباه آميز بودندشکی نيست

احوال مساعد بشکل تعصب و جوشش انقالبی خرده بورژوايی ظهور ميکرد، اما در اوضاع و احوال سخت با تغيير 
. حافظه کاری و باالخره به فرار طلبی منجر ميشدو بعدا به م" خود را به آب و آتش زدن " وضعيت به ترتيب به روش 

همه اينها تئوری ها و پراتيکهای اشخاص عجول و ناوارد بودند که از آن هيچ بويی از مارکسيسم به مشام نمی رسيد، 
  )  ١۶.(اينها همه ضد مارکسيستی بودند

سئول شکست ارتش سرخ در پنجمين کسانی که چنين تئوری های اپورتونيستی و اشتباهی را باور داشتند در واقع م
اگر " مائو خاطر نشان کرد که آنها به غلط استدالل کرده بودند که . چيانکايشک بودند" محاصره و سرکوب " عمليات 

محاصره و " چه کشاندن دشمن به عمق سرزمين هايمان ممکن است در گذشته مفيد بوده باشد ولی عليه پنجمين عمليات 
آنها گفتند که تنها راه مقابله با اين عمليات، . ست جنگ استحکامی را اتخاذ کرده، بی فايده استدشمن که سيا" سرکوب 

  )١٧."(تقسيم نيروهايمان برای مقاومت و به دشمن ضربات سريع و کوتاه زدن است
و تاکيد داشت که ا.         در همان زمان مائو اظهار داشت که دفاع غير فعال نيز اشتباه بوده و منجر به شکست می شود

هدف از پيشبرد جنگ دفاعی و عقب نشينی استراتژيک بعنوان بخش کليدی جنگ دفاعی، در واقع آماده شدن برای گذار 
هدف عقب نشينی استراتژيک صرفا گذار به تعرض " . او اين نکته را بدين طريق جمع بندی کرد. به تعرض متقابل بود

حلقه تعيين کننده در تمام اين استرتژی اين . دفاع استراتژيک محسوب می شودمتقابل است و اين تنها نخستين مرحله 
  )١٨".(مسئله است که آيا در مرحله بعدی يعنی در مرحله تعرض متقابل ممکن است پيروزی را بدست آورد يا نه
 برترين نيروها بار ديگر مائو بر اهميت حياتی تمرکز تاکتيکی برترين نيروها در شرايطی که بطور استرتژيک دشمن

استراتژی، يک نفر عليه ده نفر؛ تاکتيک، ده نفر عليه " اين امر بشکل . و تمرينات و سالح ها را داشت، تاکيد گذارد
بعبارت ديگر درآن شرايط استراتژيکی که نيروهای انقالبی از نظر تعداد بسيار کمتر از . فرموله شد" يک نفر 

ا و عمليات خاص، بکار بردن اصل تمرکز نيروی زياد برای نابودی بخش نيروهای ضد انقالبی بودند، در نبرده
  .کوچکتری از نيروهای دشمن، الزم بود

مائو همچنين خاطر نشان کرد که يک خصلت مهم ديگر از عمليات ارتش انقالبی، که از اين واقعيت که دشمن برتری 
ير مستقيم منظم می جنگيد و نه در خطوط منظم تکنيکی داشت ناشی می شد، اين بود که ارتش انقالبی در خطوط غ

چيانکايشک " محاصره و سرکوب "و از اين طريق تحليل خط اپورتونيستی ای که در مقابل پنجمين عمليات . نبرد
منتهی به شکست شده و حزب کمونيست و ارتش سرخ را وادار به دست زدن به راهپيمايی طوالنی کرده بود، مائو با 

رد اشتباه آميز جنگ پارتيزانی و غير منظم در يک مقياس " ه نه ديالکتيک، خاطر نشان ساخت کبکار بستن داهيا
  )١٩". (کوچک، به جنگ پارتيزانی و غير منظم در مقياس بزرگ انجاميد

را تا " پارتيزانيسم " او. خوانده می شد اصرار می ورزيد" پارتيزانيسم " مائو به برخورد ديالکتيکی به چيزی که 
در عين حال وی بر اهميت جنگ پارتيزانی تاکيد . نجايی که بمعنای مخالفت با ساختمان ارتش منظم بود رد کردبدا

. محکوم می کردند دفاع کرد" پارتيزانيسم " گذارد و از آن در مقابل کسانی که استفاده از جنگ پارتيزانی را به مثابه 
و جنبه داشت و همچنين، اگرچه ارتش انقالبی و جنگ انقالبی در در اينجا د" پارتيزانيسم " وی خاطر نشان ساخت که 

تکامل پيدا ) اولين ساختمان ارتش سرخ( چين به سطح خيلی باالتری از مراحل اوليه تشکيل اولين واحد های مسلح 
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.  شودکرده بود، کماکان الزم بود که بعضی اصول که از طريق پيشبرد جنگ پارتيزانی بکف آمده، حفظ و بکار برده
  :مائو اين نکته را در اظهارات زير جمع بندی کرد

و از طرف ديگر عليه احيای " چپ " در حال حاضر، ما از يک طرف عليه تدابير اشتباه آميز دوران تسلط اپورتونيسم 
بسياری از بی نظمی هايی که مختص دوران کودکی ارتش سرخ بود و اکنون ديگر ضرورت خود را از دست داده 

ولی ما بايد آن اصول متعدد و ارزنده مربوط به ساختمان ارتش سرخ و استراتژی و تاکتيک را . بارزه می کنيماست، م
  )٢٠.(که ارتش سرخ با استفاده از آنها پيوسته پيروزمند شده است، با قطعيت احياء کنيم

 عبارت است از جنگيدن در نبردها سرانجام در اين نوشته، مائو دوباره بر اصل کامال مهم پيشبرد جنگ نابود کننده که
و عملياتی که نه صرفا برای عقب راندن دشمن بلکه برای بطور کلی نابود ساختن آن و رسيدن به پيروزی سريع در 

اين نيز کاربرد استادانه ديالکتيک است، کاربرد تاکتيک پيروزی سريع و نابودی دشمن در شرايطی . نبردها، تاکيد کرد
تژيکی بايد جنگ طوالنی مدت باشد، جنگ فرسايشی برای نابودی تعداد زيادی از نيروهای که جهت گيری استرا

  .دشمن، بتدريج و در طول دوره ای نسبتا طوالنی، و از اين طريق فرسوده کردن و سر انجام شکست دشمن

  جنگ پارتيزانی
مسائل استراتژی در  " ١٩٣٨ ماه مه يکسال و نيم بعد، پس ازتقريبا يکسال تجربه در جنگ مقاومت ضد ژاپنی مائو در

چنانکه ياداشتی که بر اين مقاله نوشته شده است روشن می کند، اين مقاله بمثابه . را نوشت" جنگ پارتيزانی عليه ژاپن 
به نقش مهم و استراتژيک جنگ پارتيزانی " بخشی از مبارزه عليه کسانی در درون و بيرون حزب نوشته شده بود که 

رفيق مائو . ادند و تمام اميد خود را تنها به جنگ منظم و بخصوص به عمليات نيروهای گوميندان می بستندکم بها می د
تسه دون اين ديدگاه را رد کرد و اين مقاله را برای نشان دادن راه درست تکامل جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی 

  )٢١.(نوشت
ه پيشبرد جنگ در مراحل اوليه و در سراسر طول مدتش بايد در اين اثر مائو اين اصل اساسی را دو باره ابراز نمود ک

اين امر الزم بود و همچنين می توانست بنفع جنگ . بطور استراتژيکی جنگ دفاعی بوده وهمچنين بايد طوالنی باشد
انقالبی چرخش کند، نظر به اين واقعيت که از يک طرف ژاپن کشوری قوی بود و يک جنگ تجاوزکارانه و غير 

ه را پيش می برد، در حاليکه چين  از لحاظ توانايی فنی و سطح تکامل نيروهای مولده اش ضعيف بود اما در عادالن
بعلت اين . حال پيشبرد جنگ عادالنه مقاومتی که می توانست و می بايست بر توان توده های مردم اتکاء کند، بود

اين لزوم و اهميت پيشبرد جنگ . ا اشغال نمايدفاکتورها بود که ژاپن توانست قسمتهای بزرگی از سرزمين چين ر
  .پارتيزانی را باال برد، خصوصا در مناظقی که عموما توسط تجاوزگران ژاپنی اشغال شده بود

اصل اساسی جنگ پارتيزانی بايد تعرض باشد، و جنگ پارتيزانی خصلتا از جنگ منظم " مائو خاطر نشان ساخت که 
وی باز هم .  که تعرض در جنگ پارتيزانی بايد بشکل حمالت غافلگيرانه باشداو تاکيد کرد) ٢٢"(تعرضی تر است

جنگ پارتيزانی ماهيتا از جنگ . تاکيد کرد که انجام نبردهای ضربتی در جنگ پارتيزانی مهمتر است تا در جنگ منظم
 برای ضربه زدن به اما مائو در عين حال مصر بود که اصل متمرکز نمودن يک نيرو ی برتر. متحرک پراکنده تراست

  .بخش کوچکی از دشمن در جنگ پارتيزانی معتبر و مهم باقی می ماند
به هر حال، جنگ . مائو گفت، در مجموع، در سراسر جنگ، جنگ منظم ،اساسی و جنگ پارتيزانی درجه دوم ميباشد

جنگ توسط جنگ متحرک يعنی . منظم عمدتا جنگ متحرک و فقط بطور درجه دوم جنگ موضعی معنی می دهد
واحدهای منظم با مناطق پشت جبهه ای و در ابعاد نسبتا بزرگ، با بکار بستن اصل تحرک و نبرد، تحرک برای نبرد؛ 

مائو . جنگ پارتيزانی عموما توسط واحدهای نامنظم و عموما برای آزار دادن دشمن  در سرزمين اش به پيش ميرود
 اگرچه - با جنگ پارتيزانی که نقش بسيار مهم -اساسا متحرک  و -جمع بندی کرد که عمدتا از طريق جنگ منظم 

" انباشت پيروزيهای کوچک برای بدست آوردن پيروزی نهايی"  بازی می کند، راه بسوی پيروزی در -درجه دوم 
م بعبارت ديگر هم در جنگ پارتيزانی و هم در جنگ منظم، الزم بود قوانين پيشبرد جنگها بر تصمي. ، باز ميشود)٢٣(

گيری سريع، تمرکز يک نيروی بزرگ برای ضربه زدن به يک بخش کوچک از نيروهای دشمن و نابود کردن ذره 
ذره نيروهای دشمن، و بدين ترتيب پيشبرد جنگ فرسايشی عليه دشمن تا زمانيکه آنقدر ضعيف گردد که بتوان تير 

  .خالص بر آن وارد کرد، تاکيد شود
وی خاطر نشان . گ پارتيزانی به جنگ متحرک در طول جنگ ضد ژاپنی تاکيد گذاردمائو همچنين به مسئله تکامل جن

  :ساخت
از آنجا که جنگ طوالنی و سخت است، برای واحدهای پارتيزانی امکان آبديدگی الزم و گذار تدريجی به قوای منظم 

. انی به جنگ متحرک تکامل يابدموجود است، تا اينکه اشکال عمليات جنگی آنها نيز تدريجا منظم گردند و جنگ پارتيز
فرماندهان پارتيزانی به جنگ متحرک پافشاری کنند و آنرا بطور سيستماتيک عملی سازند که ضرورت و امکان اين 

  )٢۴.(رشد و تکامل را بروشنی يابند
  :ر داشتدر فرموله کردن اين اصل، مائو از کسانی که بر خوردی کامال نظاميگرانه ميکردند، انتقاد کرده و اظها

آنها درک نمی کنند که تبديل جنگ پارتيزانی به جنگ متحرک نه به معنی صرف نظر کردن از جنگ پارتيزانی است، 
بلکه در ميان جنگهای متعدد پارتيزانی، بمعنای تشکيل دادن تدريجی نيروی عمده ای می باشد که توان رهبری جنگ 
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. های پارتيزانی بسياری در اطرافش عمليات پارتيزانی انجام دهنديعنی نيرويی که کماکان بايد واحد. متحرک را دارد
اين واحدهای پارتيزانی زرادخانه قدرتمند آن نيروی عمده هستند و بمثابه نيروی خستگی ناپذير در خدمت رشد آن قرار 

  )٢۵.(ميگيرند
جنگ منظم و هم جنگ پارتيزانی و مائو اضافه نمود که اصل فرماندهی غير متمرکز در عمليات و نبرد ها بايد هم در 

 بطور خالصه اينکه، داشتن استراتژی واحد و فرماندهی استراتژيکی متمرکز الزم بود ولی در عين -بکار گرفته شود 
  .حال به فرماندهی غير متمرکز وابتکار و انعطاف پذيری در پيشبرد نبردها و عمليات مشخص نيز نياز وجود داشت

  در باره جنگ طوالنی
مائو مطالب وسيعترو عام تری در جمع بندی از اصول " مسائل استراتژی در جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی" ان باهمزم

جنگ و جنگ انقالبی بطور خاص و تدوين سياستها و مجموعه جهت گيريهای استراتژيک برای جنگ مقاومت عليه 
 جنگ مقاومت چين عليه ژاپن جنگی بود مائو خاظر نشان ساخت که. نوشت" در باره جنگ طوالنی " ژاپن در مقاله 

  )٢۶".(در تاريخ سرزمينهای شرق بی سابقه بود، جنگی که در تاريخ جهان بمثابه جنگ کبير ثبت خواهد شد" که 
در اين اثر مائو با قدرتمندی با تئوری انقياد اجتناب ناپذير چين و همچنين تئوری پيروزی سريع مبارزه کرده و آنها را 

وما هر دوی اين تئوری ها جريان قابل مالحظه ای در چين و همچنين در خود حزب کمونيست بودند، اگر عم. رد نمود
مائو يک بار ديگر و بطور همه جانبه . چه اولی، يعنی تئوری انقياد  و سازش طلبانه در مجموع خطرناکتر بود
ندانه چين بر عليه ژاپن، و هم اينکه چرا اين فاکتورهايی را تحليل نمود که هم دليل امکان پيشبرد جنگ مقاومت پيروزم

او هم از اين ديدگاه که چون ژاپن از نظر ارتش و تکنولوژی برتر . جنگ می بايست طوالنی باشد را، توضيح می داد
است و بنابراين پين نمی تواند جنگ مقاومت موفقيت آميزی را به پيش ببرد، و هم از اين ديدگاه که او از آن بعنوان 

بينی بی اساس نام برد و مبتنی بر اين بود که ژاپن بسادگی می تواند شکست داده شود، يعنی ديدگاهی که به نقش خوش
  .استراتژيک جنگ پارتيزانی در جنگ عليه ژاپن کم بها می داد، انتقاد کرد

او مشخصا . خ گفتمائو به بحثی که می گفت چين قادرنخواهد بود به پيروزی دست يابد بطور کامل و همه چانبه پاس
وی خاطر نشان . ويژگيهای خاص جنگ ضد ژاپن و اوضاع بين المللی که اين جنگ در آن رخ می داد را تحليل کرد

ساخت که ژاپن در حاليکه موقتا قدرتمند و برخوردار از برتری تکنيکی نسبت به چين است، اما با الخره يک قدرت 
حاليکه از سوی ديگر چين از نظر تاريخی در حال ترقی بود، پرولتاريا امپرياليستی است و در حال احتضار است، در 

مضافا مائو خاطر نشان ساخت که از . و حزبش در صحنه ظاهر گشته و جنگ مقاومت عليه ژاپن را رهبری می کند
 مختلف لحاظ بين المللی اتحاد شوروی و در ابعاد وسيع جنبشهای مترقی و انقالبی در سراسر جهان و در کشور های

  .وجود داشتند که با جنگ تجاوزگرانه ژاپن عليه چين مخالفت می ورزيدند
  :بر مبنای تحليل مشخص از تفاوت بين توانايی ها و ضعفهای ژاپن و چين ، مائو يکبار ديگر جمع بندی کرد که 

يش خواهد داشت، و بعالوه ژاپن می تواند تا زمانی و تا حدودی بر چين سروری کند، و چين باالجبار راه سختی را در پ
 کشور کوچک، انحطاط و -جنگ مقاومت ضد ژاپنی جنگی طوالنی خواهد بود نه زود فرجام، معذالک از اختالف دوم 

 چنين نتيجه ميشود که ژاپن نه فقط نمی تواند بطور نامحدود -کمک ناچيز، در برابر کشور بزرگ، ترقی و کمک وسيع 
 بلکه سرانجام محکوم به شکست است، در صورتيکه چين نه فقط زير يوغ انقياد اراده خود را بر چين تحميل کند

  )٢٧.(نخواهد افتاد بلکه سر انجام پيروز خواهد شد
در آن زمان، در .  اين مبارزه ايدئولوژيکی حاد ی بود که در رابطه با مبارزه نظامی عليه ژاپن اثرتعيين کننده داشت

 و بدون آزمودن ماهيئت امور اصال روشن نبود که چين عقب مانده می توانست آعاز جنگ،تنها با نگاه کردن سطحی
بدين علت گرايشات تسليم طلبانه و تالش برای اجتناب از جنگ طوالنی وسيعا تقويت . ژاپن پيشرفته را شکست دهد

  .شدند
 را اتخاذ کنند، کسانی که اين ديدگاه مائوبا تمام نيرو با کسانی که می خواستند سياست تسليم طلبانه و امتياز دادن به ژاپن

غلط را تبليغ می کردند که اين سياست ژاپن را به کسب تنها قسمتهای معينی از چين شمالی راضی کرده و باعث ميشود 
مائو به ماهيئت امپرياليستی ژاپن که در رقابت شديد با ديگر . پيشروی خود را در سراسر چين متوقف کند، مبارزه کرد

امپرياليستی بود اشاره کرد و نشان داد که چگونه ژاپن نمی توانست با بدست آوردن يک بخش از چين توقف قدرتهای 
  . کند بلکه بايد عميقتر در داخل چين جلو می رفت

با اتکاء بر تحليل طبقاتی نيروها، نه فقط در درون چين بلکه در سطح بين المللی، و تحليل از رابطه بين نيروهای داخلی 
وابسته به انگليس و آمريکا ست و بنا براين  تسليم ژاپن نمی شود " رجی، مائو خاطر نشان ساخت که گوميندان و خا

بنابر اين مائو خاطر نشان ساخت که گرايش تسليم و سازش با امپرياليسم ژاپن در ) ٢٨"(مگر اينکه آنها دستور دهند
سط اتکاء کردن به توده های مردم چين و ملت چين بطور عين اينکه  بزرگ و خطرناک است، ميتوان و می بايست بتو

  .کل، که بمقياس وسيع  موافق و خواهان مقاومت عليه ژاپن بودند، بر آن غلبه نمود
در عين حال مائو بحث های غلط تئوريسين های پيروزی سريع را رد کرد و به وحدت بنيادی بين تئوری انقياد و 

: "  صحبت از کسانی که پيروزی سريع را تبليغ می کردند، مائو اشاره وار گفتدر. تئوری پيروزی سريع اشاره کرد



www.afgazad.com                                                                                     afgazad@gmail.com 11

و استراتژی شان  مبتنی بر ذهن " آنها شجاعت قبول اينکه دشمن قوی است در حاليکه ما ضعيف هستيم، را ندارند
  :مائو در باره چنين کسانی اضافه کرد ) ٢٩.(گرايی است

توان از تحمل آزمونهای دشوار يک جنگ طوالنی و مشتاق يک پيروزی تئوريسين های مشهور پيروزی سريع، نا
آنجام . زودرس، در لحظه ای که اوضاع اندکی مساعد می شود، خواهان درگيری تعيين کننده بطور استراتژيک هستند
ه تله آنچه آنها می خواهند به معنی ضربه بسيار بر کل جنگ زدن، نقطه پايان گذاشتن بر جنگ طوالنی و ما را ب

نيم بدون شک اگر قرار است از درگيری تعيين کننده اجتناب ورزيم، بايد منطقه را ترک ک. مرگبار دشمن انداختن است
در چنين مواقعی نمی . که کامال غير قابل اجتناب شود، داشته باشيم) و فقط وقتی(و بايد شجاعت انجام اين کار را وقتی

  )٣٠.(بايستی کمترين پشيمانی احساس کنيم، زيرا اين سياست مبادله مکان در ازاء زمان صحيح می باشد
ندند، با اشاره به اين حقيقت جواب داد که اگر استراتژی مائو به کسانی که چنين سياستی را مقاومت نکردن می خوا

جنگ طوالنی و اصول مختلفی که بطور اجتناب ناپذير بخشهايی از آن هستند بکار گرفته نميشد و بجای آن استراتژی 
ی تئوريسين های پيروزی سريع پذيرفته می گرديد، آنوقت اين سياست بطور اجتناب ناپذير ملت چين را به انقياد م

  : مائو اين نکات را بطريق زير جمع بندی کرد. کشاند
  . اين عدم مقاومت است که نه فقط بايد طرد گردد بلکه هرگز نبايد تحمل شود-نجنگيدن بلکه سازش با دشمن 

 ما بايد استوارانه جنگ مقاومت را انجام دهيم، اما برای اجتناب از تله مرگبار دشمن مطلقا الزم است که اجازه ندهيم
 بطور -نيروهای عمده مان با يک ضربت از بين بروند چرا که اين امر ادامه جنگ مقاومت را مشکل می سازد 

شک داشتن به اين مسئله بمعنای کوته نظری  در مورد مسئله . خالصه اين مطلقا الزم است که انقياد ملی اجتناب ورزيم
را " فقط پيشرفت، عقب نشينی هرگز" ما بيباکی شديد . دجنگ است و مطمئنا ما را بصفوف انقياد گران هدايت می کن

انتقاد کرده ايم دقيقا بخاطر اينکه اگر اين مشئ غالب شود ادامه جنگ مقاومت را غير ممکن می سازد و ما را به خطر 
  )٣١".(انقياد ملی کامل هدايت می کند

 مائو در مخالفت با هر دوی  -ی پيروزی سريع  تئوری انقياد و تئور-با جمع بندی از پايه های دو نمونه تفکر غلط 
  :اينها، درک صحيح را در فرمول جامع زير متبلور ساخت

از ديد طرفداران انقياد دشمن ابر مرد است و ما چينی ها بی ارزش، در حاليکه از ديد تئوريسين های پيروزی سريع ما 
ما ديد متفاوتی داريم، جنگ مقاومت عليه .  می کنندچينی ها ابر مرد هستيم و دشمن بی ارزش، هر دوی اينها اشتباه

  )٣٢.(اينها نتيجه گيری های ما می باشند. ژاپن يک جنگ طوالنی است و سرانجام پيروزی از آن چين خواهد بود

  سه مرحله در جنگ مقاومت
اد که سه مرحله اصلی او توضيح د. در اين اثر مائو مراحل اصلی ای که جنگ مقاومت بايد از آن بگذرد را تحليل نمود

در اين مرحله شکل عمده . وجود داشت، مرحله اول شامل دوره تعرض استراتژيک ژاپن و دفاع استراتژيک ما است
عمليات نظامی جنگ متحرک می باشد و جنگ پارتيزانی و جنگ موضعی که نسبت به جنگ پارتيزانی درجه دوم 

  .است، مکمل جنگ متحرک خواهند بود
در اين مرحله شکل عمده جنگ پارتيزانی . رحله دوم جنگ يک تعادل قوای استراتژيک خواهد بودمائو گفت که م

خواهد بود که که توسط جنگ متحرک متکامل می شود، چون هدف، تهديد کردن استحکامات دشمن و همچنين مکررا 
  .به دشمن حمله کردن در مناطق تحت اشغال وی می باشد

برای گذار به اين مرحله به انباشت قدرت .  استراتژيک نيروهای مقاومت می باشدمرحله سوم، دوره تعرض متقابل
نيروهای ملت چين در مقاومت عليه ژاپن و همچنين تغيير در اوضاع بين المللی به شرايط مساعدتری برای جنگ 

امه خواهد داشت و در اين مرحله جنگ متحرک دوباره عمده می شود، اما جنگ پارتيزانی اد. مقاومت چين، نياز است
  .اهميت جنگ موضعی بيشتر می شود

همانطور که او بعدها پس از پيروزی .صحت اين تحليل مائو از تکامل جنگ بوسيله حوادث واقع در خود جنگ ثابت شد
در جنگ ضد ژاپنی و در آغاز جنگ آزاديبخش عليه چيانکايشک و اربابان آمريکايی امپرياليستيش جمعبندی کرد، 

پراکنده کردن نيروهايمان برای جنگ پارتيزانی در درجه اول " که همينطور بود که در طول جنگ ضد ژاپنی ثابت شد 
  )٣٣"(و تمرکز نيروهايمان برای جنگ متحرک، مکمل بود

منظور مائو اين بود که در طول جنگ ضد ژاپنی در کل و با تحليل کردن سلسله نبردهايی که پيروزی نهايی را ريخت، 
اين امر به اين واقعيت . يزانی جايگاه اول را داشت در حاليکه جنگ متحرک مهم اما نقش درجه دوم را داشتجنگ پارت

مائو پيشاپيش اصلی را فرموله کرده " در باره جنگ طوالنی" در . مربوط بود که مرحله تعادل در جنگ طوالنی گرديد
در کل، جنگ : "عمال بايد تقدم داشته باشد را شکل می داد بود که زمينه را برای اثبات اين واقعيت که جنگ پارتيزانی 

  )٣۴" . (متحرک مقدم است و جنگ پارتيزانی مکمل، در جزء جنگ پارتيزانی مقدم است و جنگ متحرک مکمل

  مردم تعيين کننده اند، نه سالح
گ مقاومت عليه ژاپن جهت گيری اساسی و اصول استراتژيک برای جن" در باره جنگ طوالنی " مائو در حاليکه در 

برای شکست دادن تئوری . را پيش گذارد، وی همچنين از چندين مفهوم اشتباه ديگر انتقاد کرده و آنها را طرد نمود
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اين ديدگاه مغلوط، طبيعتا وسيله . حياتی بود" سالح همه چيز را تعيين می کند " انقياد ملی، انتقاد از اين ديدگاه غلط که 
از اين بحث بود که ژاپن در سالح و تکنولوژی برتر است و باالجبار چين را که در اين موارد قدرتمندی در حمايت 

  .ضعيف تر است، شکست خواهد داد
  :مائو با قدرت بحث های کسانی را که چنين خطی را پيش می گذاشتند، پاسخ گفت
 چين در حرکت کردن از مقام پايين به "در اين نکته، طرفداران انقياد ملی و سازش دوباره عجله کرده و خواهند گفت 

مقام مساوی محتاج قدرت مساوی نظامی و اقتصادی با ژاپن است و در حرکت از مقام مساوی به مقام برتر محتاج 
اما اين غير ممکن است، بنا بر اين نتيجه گيری های باال ." قدرت نظامی و اقتصادی برتری نسبت به ژاپن می باشد

  .صحيح نيستند
می باشد که برخورد مکانيکی به مسئله جنگ و " سالح همه چيز را تعيين می کند" ن به اصطالح همان تئوری اي... 

. نظرگاه ما مخالف اين است، ما نه تنها سالح بلکه مردم را نيز می بينيم. ديدگاه ذهنی و يک جانبه را در بر می گيرد
مسابقه . کننده، اين مردمند که تعيين کننده هستند نه اشياءسالح يک فاکتور مهم در جنگ است، اما نه فاکتور تعيين 

ارتش و قدرت اقتصادی . قدرت نه تنها مسابقه ارتش و قدرت اقتصادی بلکه همچنين مسابقه قدرت بشر و ايمان است
ف اگر اکثريت عظيمی از چينی ها، ژاپنی ها و مردم  کشورهای ديگر در طر. الزاما توسط مردم بکار برده می شود

جنگ مقاومت ما عليه ژاپن هستند، چطور قدرت نظامی و اقتصادی ژاپن که توسط اقليت کوچکی و از طريق اجبار 
بکار برده شود می تواند نيروی برتر محسوب گردد؟ و اگر ابن چنين نيست پس آيا اين چين نيست که عليرغم قدرت 

  )٣۵(نظامی و اقتصادی پايين تر خود برتر می شود؟
د کرد که در مقابل برتری تکنيکی ژاپن، سازمان دهی و رهبری سياسی قدرت توده های چين در ادغام با خط مائو تاکي

  مائو اينطور. نظامی صحيح متکی بر اصل جنگ خلق می تواند ما را به پيروزی رهنمون سازد
ا غرق می کند، بسيج مردم عادی در سراسر کشور دريای وسيعی از خلق بوجود خواهد آورد که دشمن ر: "گفت

  )٣۶"(شرايطی بوجود می آورد که پايين بودن سالح و ديگر وسائل مان را جبران خواهد کرد
مائو در تشريح بيشتر رابطه ميان مردم و اسلحه و توضيح نياز خلق چين و ارتش انقالبی و حزب کمونيست رهبری 

  : کننده آنها به برخوردی صحيح به اين رابطه تاکيد کرد
تم نظامی ما، مدرنيزه کردن و بهبود بخشيدن وسايل تکنيکی را که بدون آنها نمی توانيم دشمن را از اصالح سيس

برای بخدمت گرفتن سربازان، ما به تاکتيک ها و استراتژی ای . عقب برانيم، الزام آور می سازد" يالو" رودخانه 
معذالک سربازان، ستونهای . به پيروزی نخواهيم بودانعطاف پذير و مترقی احتياج داريم که همچنين بدون آنها ما قادر 

يک ارتش هستند، بدون اينکه آنها با روحيه سياسی مترقی عجين شده و اين روحيه را در کار سياسی مترقی کسب کرده 
باشند، دستيابی به وحدت اصيل بين افسران و سربازان، برانگيختن کامل شور و شوق برای جنگ مقاومت و ايجاد پايه 

  )٣٧.(الم برای استفاده موثر از تمام ابزار تکنيکی و تاکتيکها غير ممکن خواهد بودس
می خواند، خصوصا در ارتباط با "نقش ديناميک و آگاه انسان " در ارتباط با اين مسئله مائو بر اهميت چيزی که آنرا 

 -فهای طرفين متخاصم در جنگ  قدرت عينی و ضع-او خاطرنشان ساخت که اگرچه شرايط عينی . جنگ، تاکيد گذارد
دستاورد واقعی . امکان شکست يا پيروزی را تنظيم می کند، اما کماکان اين عوامل نتيجه جنگ را تعيين نمی کنند

از اين امر . پيروزی يا شکست واقعی همچنين به فاکتور ذهنی يعنی مقوله رهبری و پيشبرد جنگ وابسته خواهد بود
ح در ارتباط نزديک با خط سياسی در مجموع صحيح و همچنين اهميت فراگيری قوانين ميتوان اهميت خط نظامی صحي

جنگ و ويژگيهای مشخص جنگ خاصی که پيش برده ميشود را نتيجه گرفت و بعالوه مائو بر يادگيری جنگ در 
  .جريان جنگ تاکيد گذارد

از خط سياسی عمومی جدا باشد، و از طرف مائو تاکيد کرد که بطور کلی نه جنگ می تواند از سياست و نه خط نظامی 
ديگرجنگ ويژگيهای خاص و قوانين خودش را دارد که نمی تواند بسادگی با سياست عام مساوی قرار داده شود، بلکه 
اين قوانين بايد مشخصا در طول پيشبرد يک جنگ انقالبی فرا گرفته شود، بر طبق آنها عمل شود، جمع بندی شده و 

طور خالصه مائو تاکيد کرد که غير ممکن است يک جنگ انقالبی از يک طرف بدون بسيج گسترده و ب. متکامل گردند
مسلح کردن توده ها برای اينکه آگاهانه مبارزه را حمايت کرده و پيش ببرند و از طرف ديگر بدون کاربرد يک خط 

بود که جنگ، يک جنگ عادالنه، اين خط نظامی بايد بر اين واقعيت متکی می . نظامی مشخصا صحيح، پيروز شود
يک جنگ خلق بوده و همزمان بايد ريشه در اوضاع مشخص چين در آن زمان در زمينه اوضاع بين المللی و مبارزه 

  .بين المللی می داشت
با پيروی دقيق از اين روش مائو نه تنها استراتژی پايه ای جنگ طوالنی را فرموله کرد و برايش مبارزه نمود، بلکه 

  :ال تاکتيکهای پيشبرد چنان جنگی را جمع بندی کرده و متمرکز ساخت کام
عمليات تعرضی زود فرجام در : " اصل جنگی عمليات که در باال توصيف شد می تواند در اين فرمول خالصه شود

 " عمليات دفاعی  طوالنی مدت در خطوط داخلی" اين اصل در نقطه مقابل استراتژی ما مبتنی بر " خطوط خارجی 
  )٣٨.(قرار دارد، و اين درست اصلی است که برای اجرای اين استراتژی ضرورت دارد

بطور استراتژيک اين شرايطی . شرايطی است که يک ارتش توسط دشمن محاصره ميشود" خطوط داخلی " منظور از 
اليستی مائو اصول اگر چه با کاربست درخشان ديالکتيک ماتري. بود برای بيشتر جنگهای مقاومت چين عليه ژاپن 
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 يعنی در عمليات و جنگها محاصره بخشی از دشمن و هل دادن آنان بداخل -عملياتی را برای وارونه کردن شرايط 
پيشبرد اين کار به استراتژی .  تکامل داد-نبردها در شرايطی نامطلوب، جايی که آنها فقط خطوط داخلی داشتند 

  .ن دشمن به اعماق اين مناطق بستگی داشتبرقراری مناطق پايگاهی و اصل حياتی کشيد
در همان زمان بخاطر اينکه يطور استراتژيک دشمن قدرتمندتر بود و ارتش انقالبی را محاصره کرده الزم بود که به 

در غير اين صورت  ذخيره های در کل برتر . نبرد های تعرضی نابود کننده و نبرد های پيروزمند سريع دست زده شود
.  تاکتيکی ارتش انقالبی می توانست به ضد خودش تبديل گردد و بجای پيروزی، شکست حاصل شوددشمن و تفوق

بعالوه، همانطور که در سراسر راهپيمايی طوالنی و در نبردهای قبل از آن مائو عمل نموده بود، مائو اصول دستيابی 
" بکار بستن اصل . امل داد و بکار بستبه ابتکار و انعطاف در شرايطی که دشمن بطور استراتژيک برتر بود را تک

  :را مائو با تاکيد به انجام رساند" نقش ديناميک و آگاه انسان 
ميتواند پايين تر ) يعنی جهت گيری صحيح توسط فاکتور ذهنی، رهبری در جنگ( در مبارزه، رهبری ذهنی صحيح 

. ی ذهنی ناصحيح ميتواند بصورت عکس عمل کندبودن را به برتر بودن و انفعال را به ابتکار عمل تغيير دهد و رهبر
اين واقعيت که تمام سلسله های حاکم توسط ارتشهای انقالبی شکست خوردند، نشان می دهد که تفوق قوا خودبخود 

طرف فرودست تر و منفعل اگر بر اوضاع واقعی تکيه کند و توان . ابتکار عمل و قطعا پيروزی نهايی را تامين نمی کند
را برای ايجاد شرايط معين بطور فعال بکار اندازد، می تواند ابتکار عمل و پيروزی را از دست دشمن برتر ذهنی خود 

  )٣٩.(که ابتکار عمل دارد، بستاند

  بکارگيری مارکسيسم در شرايط چين
تحليل های مائو در مورد اصول اساسی الزم برای جنگ انقالبی در شرايط چين در آن زمان جزء الينفک برای 

در فرموله کردن و مبارزه برای يک خط . پيروزی در جنگ مقاومت عليه ژاپن و پيشرفت انقالب چين در مجموع بود
انقالبی صحيح برای مقاومت عليه ژاپن و برای جنگ انقالبی بطور عام در چين، مائو همانطور که قبال اشاره شد، می 

 بلکه می بايستی با گرايشات انحرافی گوناگون و بخصوص بايستی نه فقط مارکسيسم را در شرايط چين بکار می بست،
با آنهايی که کوشش می کردند بطور مکانيکی تجربيات انقالب اکتبر روسيه را که استراتژی عمومی برای انقالب و 

  .کسب قدرت در کشورهای سرمايه داری را تنظيم کرد، کپی کرده بکار بندند، مبارزه می کرد
در اين نوشته او . ، برای مبارزه با خطوط انحرافی توسط مائو نوشته شد١٩٣٨در نوامبر " مسائل جنگ و استراتژی"

 و کشورهای سرمايه داری تاکيد - نيمه فئودال - مستعمره يا نيمه مستعمره -بروی  تفاوتهای بين  کشوری مثل چين 
  :بخصوص او متذکر شد که . کرد

يه داری، با جنگهای امپرياليستی که بوسيله کشورها يشان پيش در مورد جنگ، احزاب کمونيست در کشورهای سرما
اگر چنين جنگهايی رخ بدهد، سياست اين احزاب بايد پيش آوردن شکست حکومتهای . برده ميشود، بايد مخالفت کنند
ا زمانی که اما ت. تنها جنگی که آنها می خواهند جنگ داخلی است که بايد برايش آماده شوند. ارتجاعی کشورهايشان باشد

بورژوازی واقعا بيچاره نشود، تا زمانی که توده های روستايی با عالقه به پرولتاريا برای بدست زدن به جنگ و قيام 
وقتی که زمان دست زدن به چنين قيامی فرا رسد و همگام چنين . ياری نرسانند، نبايد به چنين قيام و جنگی دست زد

همه اينها بوسيله . اهد بود و سپس پيشرفت بطرف مناطق روستايی، و نه بالعکسجنگی باشد اولين گام گرفتن شهرها خو
  .احزاب کمونيست در کشورهای سرمايه داری انجام شد، و بوسيله انقالب اکتبردر روسيه، درستی اش ثابت شده است

نيمه مستعمره است  -خصائل چين طوری است که مستقل و دمکراتيک نيست، بلکه نيمه فئودال . اما چين متفاوت است
چين در روابط خارجی نيز . و در درون چين هيچگونه دمکراسی وجود نداشته بلکه تحت ستم فئودالی قرار دارد

همچنين ما هيچ پارلمانی برای استفاده و هيچ حق قانونی . هيچگونه استقالل ملی نداشته  بلکه تحت ستم امپرياليستهاست
اساسا وظيفه حزب کمونيست در اينجا پيش رفتن بر حسب يک دوره .  نداريمبرای سازماندهی کارگران جهت اعتصاب

طوالنی از مبارزات قانونی، قبل از در پيش گرفتن قيام و جنگ، و ابتدا گرفتن شهرهای بزرگ و سپس گرفتن مناطق 
  )۴٠.(روستايی نيست، بلکه بر عکس آن می باشد

و فورا اين درس اساسی را که پيشرفت جنبش انقالبی بدون مبارزه در جمع بندی از تاريخ انقالب چين تا آنزمان، مائ
مائو متذکر شد که حزب کمونيست چين در ابتدا در . مسلحانه بعنوان شکل عمده مبارزه غير ممکن می بود، ترسيم نمود

 نظامی، درک کامل اين مسئله شکست خورد و حتی بعد از اينکه اين درک اساسی بدست آمد، خطوط انحرافی سياسی و
، به شکستها و عقب نشينی های جدی در مبارزه ١٩٢٧مبارزه مسلحانه عليه چيانکايشک بعد از خيانت کاملش در 

" در اين اثر بود که مائو گفته مشهور خويش را که . منجر شد" محاصره و سرکوب" بخصوص در پنجمين عمليات 
  .برای همه کمونيستها درک کامل اين اصل الزم استفرموله کرد که " قدرت سياسی از لوله تفنگ بيرون می آيد 

در همين زمان او اين اصل تعيين کننده را که حزب می بايد مبارزه مسلحانه و ارتش انقالبی را هدايت کند و نه بالعکس 
ان اصل ما اين است که حزب بر تفنگ فرم" يا همانطوری که او در ابتدا فرموله کرد . دوباره مورد تصديق قرار داد

مائو اين امر را به مسئله مهم پيشبرد موفقيت آميز جنگ ." می راند و هرگز نبايد اجازه داد که تفنگ فرمانده حزب شود
پارتيزانی ربط داده و تاکيد کرد که فقط با رهبری حزب کمونيست، جنگ پارتيزانی می تواند حفظ شود و هم مکمل 

  . منظم تکامل يابدجنگ بوده و هم در نقطه ای تعيين کننده به جنگ
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هم جهت با اين، مائو در پايان اين اثر دو باره بر آموزش تئوری و استراتژی نظامی و بر تقويت درک بيشتر تمام حزب 
اين . از نه فقط خط سياسی عموما صحيح بلکه خصوصا از امور نظامی و قوانين و اصول جنگ انقالبی تاکيد گذارد

و تاکتيکهای صحيح برای پيشبرد جنگ مقاومت طوالنی عليه ژاپن و رهبری توده موضوع در تکامل و اعمال سياستها 
  . ها در جريان آن، تعيين کننده بود

در طول اين جنگ، مائو نه تنها به جمع بندی پرداخته و رهنمودهای بيشتری جهت گسترش جنگ انقالبی در خود چين 
 آعاز گشت بدقت تعقيب کرده و مورد ١٩٣٩ه در سال  داد، بلکه گسترش مبارزات بين المللی و جنگ جهانی را ک

خصوصا در ابتدای نبرد تاريخی استالينگراد در اتحاد شوروی مائو جمع بندی کرد که اين نبرد در واقع .تحليل قرار داد
جايی که رهبری حزب (  مائو در ين آن ١٩۴٢ اکتبر ١٢در . نقطه چرخشی در کل جنگ دوم جهانی خواهد بود

نوشت که در آن نبرد استالينگراد و تکامل آنرا "  ديلی ليبريشن " سرمقاله ای برای روزنامه ) مقر داشتکمونيست 
تحليل کرد و پيروزی ارتش شوروی و تغيير کل جنگ جهانی بنفع اتحاد  شوروی، مردم چين و نيروهای جهانی که در 

تر نوعی بد بينی نوشته شده بود و با عبارت صريح تمام اين مقاله برای طرد بيش. اتحاد با آنها بودند را پيش بينی کرد
در واقع ) ۴١"(تمام کسانی که نظر بدبينانه ای از وضعيت جهانی دارند، بايستی نظرشان را عوض کنند: " می شد

در چين اين . شکست امپرياليستهای فاشيست ژاپن و آلمان و کل فاشيستهای محور، در عرض سه سال بدست آمد
گزارشی " در باره دولت ائتالفی " در . اساس پيشبرد خط سياسی و نظامی انقالبی مائو تسه دون بدست آمدپيروزی بر 

به هفتمين کنگره حزب کمونيست چين ارائه شده بوسيله مائو تسه دون در آستانه پيروزی در جنگ ضد ژاپنی، او مسير 
مائو متذکر شد در . در جنگ را جمع بندی کردپيروزمندانه جنگ و نقش نيروهای مسلح تحت رهبری حزب کمونيست 

کسانی بودند که به ارتش ما کم بها داده و فکر می کردند که تکيه "شروع جنگ، حتی در درون خود حزب کمونيست، 
او تاکيد کرد که ارتش انقالبی ) ۴٢". (اصلی ما برای مقاومت در مقابل ژاپن بايستی بر روی گوميندان گذاشته شود

قدرتمند است چرا که همه اعضايش يک انضباط مبتنی بر آگاهی سياسی دارند، آنها نه برای منافع " حزب تحت رهبری 
تنها هدف اين . شخصی چند فرد يا دسته ای محدود بلکه برای منافع توده های وسيع و کل ملت  گرد آمده و می جنگند

  )۴٣". ( آنها می باشدارتش، استوارانه ماندن با خلق چين و از صميم قلب خدمت کردن به

  بسيج توده ها
مائو يکبار ديگر بر اهميت بسيج توده ها برای جنگ و سازماندهی توده ها در مليشيا برای جنگ در هماهنگی با 
نيروهای منطقه ای ارتش رهايی بخش ملی و در عين حال داشتن نيروی عمده ارتشی، که توانايی جنگيدن در مناطق 

بعبارت ديگر، بسيج کامل . متفاوت جنگ را داشته باشد را جمع بندی نموده و بر آن تاکيد کردمختلف بر طبق احتياجات 
ملت چين برای جنگ خلق، برای پيشبرد خط استراتژيک جنگ طوالنی و تاکتيکها و اصول عملياتی گوناگون بود که به 

مائو با قاطعيت متذکر شد .  باعث گشتمائو اجازه تکامل چنان جنگی را داد و پيروزی در جنگ مقاومت عليه ژاپن را
که يک نيروی نماينده طبقات ارتجاعی و در نتيجه ناتوان از اتکاء ريشه ای به توده ها، قادر به پيشبرد جنگ نيست چه 

. فقط با پيشبرد اين چنين جنگ خلقی ما می توانيم ارتش ملی را شکست دهيم" بطور خالصه . رسد به به رهبری آن
در واقع همانطور که در بخش ) ۴۴."(قا بخاطر مخالفت مايوسانه اش با جنگ خلق شکست خورده استگوميندان دقي

قبل گفته شد، در طول جنگ ضد ژاپنی، چيانکايشک درعين اينکه اسما با ژاپنی ها می جنگيد، موضعی منفعل و 
مونيست و نيروهای مسلح و مناطق شکست طلبانه در مقابل تجاوز ژاپن اتخاذ کرد و بيشترين آتش خود را عليه حزب ک

اما تحت رهبری مائو تسه دون، حزب کمونيست اين حمالت را به عقب رانده . پايگاهی زير رهبری حزب متمرکز کرد
حزب خط سياسی . و در همين زمان جبهه واحد عليه ژاپن و در عين حال استقالل و ابتکار عمل خويش را نيز حفظ کرد

يش برده و بر اين اساس نيروهای مسلح و مناطق پايگاهی تحت رهبريش را وسيعا گسترش و خط نظامی مائو را به پ
داده و نقش رهبری کننده و تعيين کننده ای در سازماندهی ملت چين برای پيشبرد جنگ خلق به شکل جنگ مقاومت 

  .طوالنی بازی کرد و سرانجام ژاپن را شکست داد
نگ مائو جمع بندی دروس عمده آن و داليل زير بنايی سياستها و اعمال نيروهای در آستانه سرانجام  پيروزمندانه اين ج

وی به پيش نظر دوخت و از لحاظ سياسی حزب کمونيست را مسلح ساخت و پايه . مختلف درگير در آن را ارائه داد
نمی توانند سالح بر اين کار با اين درک صورت گرفت که توده ها . های تسليح توده های وسيع مردم را بنيان گذارد

زمين گذاشته و مطيع گوميندان گردند، چرا که گوميندان در تالش بود تا ثمرات پيروزی را که خلق چين در جنگ ضد 
در همين اثر بود که مائو يکی ديگر از گفته های مشهور خويش . ژاپنی بهايش را با خون پرداخته بودند، غصب نمايد

اين يک نکته تاکيدی حياتی نه تنها در جمع بندی کل ) ۴۵" ( خلق هيچ چيز ندارد بدون ارتش خلق،" را عرضه نمود، 
جنگ ضد ژاپنی و انقالب چين تا آن مقطع، بلکه برای پيشبرد مبارزه بعد از تدارک برای ادامه انقالب در شرايط 

  .بالفاصله پس از جنگ ضد ژاپنی و پيشبرد مبارزه در مرحله بعد بود
از انجام رفرم دمکراتيک و بر چيدن رژيم تک حزبی خويش سرباز زد و بجای آن برای غصب وقتی که چيانکايشک 

قدرت در سراسر چين تالش نمود، و در براه انداختن جنگ داخلی عليه حزب کمونيست و نيروهای مسلح و مناطق 
 جنگ انقالبی عليه اين پايگاهی تحت رهبريش کوشيد، مائو به رهبری حزب کمونيست چين و توده های چين در پيشبرد
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در هدايت اين مبارزه مسلحانه مائو اصول و . جنگ ضد انقالبی از سوی چيانکايشک و پشتيبانان آمريکايی او پرداخت
  .استراتژی جنگ انقالبی را که تا آن موقع در چين تحت رهبری وی تکامل يافته بود، بکار برد

  تمرکز نيروی برتر
مائو " نيروی برتر را برای نابودی تک به تک دشمن متمرکز کنيد"  نوشته شد، ١٩۴۶در مقاله ای که در سپتامبر 

حزب کمونيست، ارتش انقالبی و توده های چينی را در پيشبرد استراتژی  جنگ خلق و بخصوص در نبرد های نابود 
با تکيه . نما شدسازی برای شکست دشمنی که در ابتدای جنگ از لحاظ تعداد و اسلحه و تکنولوژی برتر بود، راه

  :نمودن  برهمان اصول جنگ خلق در شرايط مشخص آنزمان، مائو نوشت
تمرکز نيروها يمان . در جنگ داخلی فعلی از آنجا که شرايط عوض شده اند، روش جنگيدن نيز بايد عوض شود... 

دست آورده، برای ارتش حال که ارتش چيانکايشک سالحهای قدرتمندتری ب. برای جنگ پارتيزانی، بايد مکمل آن باشد
  )۴۶.(ما الزم است که بر روش تمرکز نيروی برتر برای نابودی تک به تک دشمن تاکيد خاص بگذارد

 مائو جمع بندی سه ماهه را نوشت که در آن تکامل جنگ رهايی بخش عليه چيانکايشک و ١٩۴۶در اکتبر 
همانطور که در بخش قبل اشاره شد، در اين نقطه . حليل کردامپرياليستهای امريکايی را از فاز ابتدايی اش تا به آنموقع ت

از تکامل انقالب چين، در درون حزب کمونيست چين مبارزه سختی بر سر اين مسئله در گرفت که آيا پيشبرد موفقيت 
جمع بندی مائو اين . آميز جنگی انقالبی عليه چيانکايشک که امپرياليسم آمريکا پشتيبانش بود، امکان پذير است يا خير

 ژوئيه همان سال کميته مرکزی که واقعا معتقد بود که شکست چيانکايشک امکان دارد ٢٠را با تکرار قدرتمند رهنمود 
  .و تمام حزب بايستی در اين مورد مطمئن باشد، شروع کرد

حل کند، علل تضادهای اساسی سياسی و اقتصادی که چيانکايشک نمی تواند " سپس مائو ادامه داده و تحليل می کند 
او به تحليل تضادهای معينی در ) ۴٧". (اساسی هستند که پيروزی مطمئن ما و شکست چيانکايشک را رائه می دهند

 مثال اين واقعيت که -حيطه نظامی ادامه می دهد که دليل مستقيم پيروزی نيروی انقالبی و شکست چيانکايشک بوده اند 
  .بود و در طوالنی مدت، با کمبود قوا مواجهه ميشدخط جنگی چيانکايشک زياده از حد گسترده 

اگرچه برای تبديل اين موضوع به پيروزی واقعی، الزم بود که اصول اساسی جنگ به شکل تمرکز نيروی برتر برای 
نابود کردن تک به تک دشمن را برافراشت و سخت بکار بست، پيش بردن نبردهای پيروزی تعيين کننده، جنگيدن وقتی 

ط مطلوب است و دور شدن وقتی که مطلوب نيست، جنگيدن به روش تاکتيکی بر روی خطوط خارجی و که شراي
اين اصول و ديگر اصول اساسی که مائو در جنگ انقالبی چين و بخصوص در جنگ . تهاجمی در نبردهای زود فرجام

چيانکايشک در آن زمان، جهت مقاومت عليه ژاپن تکامل داد، هنوز معتبر بودند و بايستی در جنگ عليه نيروهای 
  )۴٨.(دستيابی به پيروزی واقعی بکار برده می شدند

مفهوم عمليات برای صحنه "  بوسيله مائو برای ارتش منطقه شمال غربی فرستاده شد ١٩۴٧در تلگرافی که در اوايل 
دادن او به نهايت ، او بر اهميت ادامه فراری دادن دشمن، خسته کردن، فرسوده کردن، تنزل "جنگی شمال غربی

مائو گفت بدون انجام اين عمل . و شرايط گرسنگی و سپس اقدام به تهاجم برای نابودی او تاکيد کرد) کوفتگی(خستگی
  .بدست آوردن پيروزی نهايی غير ممکن می بود

 در درون دو باره در چين اين جنگ رهايی بخش عليه چيانکايشک و امپرياليستهای آمريکايی پشتيبان او، مبارزه ای
حزب کمونيست بر سر اين مسئله در گرفت آيا موقتا برخی از مناطق را از دست بدهند تا اينکه نيروهای چيانکايشک 

 ١٩۴٧مخصوصا در سال . را بدرون بکشند، آنها را تقسيم کرده و اجزاء مختلفش را يک به يک شکست دهند يا نه
 منطقه پايگاهی ين آن جايی که مقر فرماندهی حزب کمونيست چيانکايشک نيروهای زيادی را برای حمله مستقيم به

در برخورد با اين مسئله، کسانی در حزب کمونيست . چين و رهبری ارتش رهايی بخش خلق بود، جمع آوری کرد
بودند که بحث می کردند که اشتباه است که بطور موقتی از منطقه ينان عقب کشينی کرد و می گفتند بجای اين بايستی 

مائو اين خط انحرافی را شکست داد و نيروهای رهايی بخش را . گی همه جانبه را برای شکست دشمن به پيش بردجن
در پيشبرد عقب نشينی تاکتيکی، دور زدن، منفرد کردن، تکه تکه کردن و نابود کردن تک به تک نيروهای ارتش 

نيروی برتر در نبرد، نبرد تهاجمی و بزرگ چيانکايشک، بکار بردن شيوه جنگ متحرک و اصول اساسی تمرکز 
  .نابودی دشمن در جنگ زود فرجام، هدايت و رهبری کرد

  به موضع تعرض در آمدن
 مائو رهنمودی درون ١٩۴٧در سپتامبر . پيروزی عظيم اين عمليات جنگی نقطه عطفی بود در جنگ رهايی بخش

ت که در آن وظيفه انتقال جنگ گوميندان را و نوش" استراتژی برای دومين سال جنگ رهائی بخش" حزبی با عنوان 
 يعنی -تبديل موضع استراتژيک جنگيدن بر روی خطوط داخلی را به جنگيدن بر  روی خطوط خارجی، به پيش گذارد

گذر از دفاع استراتژيک که در آن دشمن محاصره کرده و حمله می کرد، به تهاجم استراتژيک که در آن ارتش رهائی 
  .اصره کرده  و به او حمله می کردبخش دشمن را مح

در آن ايام، ارتش رهائی بخش تهاجم سراسری را که در طی دو سال به پيروزی کامل در جنگ رهائی بخش  منجر 
اصل عملياتی ما، به هما شکل " در تنطيم استراتژی برای اين تهاجم، مائو تاکيد کرد که. شد، به مرحله عمل در آورد
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مائو اين اصول اساسی عملياتی که " اوضاع کنونی و وظايف ما" در ١٩۴٩در دسامبر ) ۴٩".(...سابق با قی می ماند
  .به عنوان ده اصل عمده عملياتی مشهور شده اند را پيش گذارد

که در آن هنگام نوشته شد که ارتش رهائی بخش به روی استراتژی تعرضی " اوضاع کنونی و وظايف ما" در اين اثر
بروشنی قابل رويت بود، مائو درنقطه ای پيشتر در اين جنگ و در واقع در ابتدای آن يکبار ديگر رقته و افق پيروزی 

اهميت حياتی ارزيابی صحيح از شرايط محلی و يبن المللی و بر اين اساس تشحيص دادن امکان پيشبرد موفقيت آميز 
مائو متذکر شد که در .  را جمع بندی کرديک جنگ انقالبی عليه جنگ ضد انقالبی  ای که چيانکايشک بر پا کرده بود

او استراتژی ارتش رهائی . ابتدا چيانکايشک بعضی شهرها را تصرف کر د و قلمروئی گرفت، سرشار از غرور شد
مائو اشاره .  را به اشتباه دليل ضعف استراتژيک ارتش رهائی بخش دانست- ابتدا با استراتژی  تتدافعی جنگيدن -بخش
  :  کرد

فا کتوری است که فقط می تواند نقشی موقتی بازی . وقت گفتيم که برتری نيروی نظامی چيانکايشک گذرا استما همان 
در حالی که خصلت . گفتيم که همچنين کمک امپرياليسم آمريکا نيز فاکتوريست که فقط می تواند نقشی بازی کند. کند

که نقش ثابت بازی می کردند و اينکه در اين ضد مردمی جنگ چيانکايشک و احساسات مردم، فاکتورهائی بودند 
جنگی با خصلت ميهن پرستانه، عادالنه و انقالبی که بوسيله . رابطه، ارتش رهائی بخش خلق ما در موقعيت برتر بود

  ازتش انقالبی خلق پيش برده می شد، حتما جنگ انقالبی و خط نظامی
 ماهه ١٨تجربيات . ياسی برای پيروزی بر چيانکايشک بوداين اساس س. پشتيبانی مردم سراسر کشور را کسب می کرد
  )۵٠(جنگ، اين حکم ما را کامال ثابت کرده است

مائو نه تنها اصرار داشت که اصول عمده عملياتی که در مراحل قبلی جنگ تکامل يافت، برای ارتش انقالبی هنوز 
اده ازا ين اصول برای ارتش چيانکايشک غيرممکن درست بوده و قابل استفاده هستند، بلکه دوباره تاکيد کرد که استف

او متذکر شد که چيانکايشک و امپرياليستهای  آمريکائی  کامال از استراتژی و اصول ارتش رهائی بخش خلق با . است
مائو بطور  جهت داری گفت که علتش اين است که . خبر هستند، ولی اين دانش نمی تواند چيانکايشک را نجات دهد

   و تاکتيکهای ما بر جنگ خلق بنا شده و هيچ ارتشی که استراتژی
يک جنگ انقالبی، جنگ توده ها می تواند و ) ۵١.(بر عليه خلق  است نمی تواند استراتزی و تاکتيکهای ما را بکاربرد

ابقت دارد، بايد تنها بر طبق اصول نظامی ای که با اتکاء به توده ها  و سازماندهی نيروی آنها بعنوان پشتيبان جنگ مط
  .يک جنگ ارتجاعی هرگز نمی تواند بر اين اساس پيش برده شود. پيش برده شود

  

  ده اصل عمده عملياتی
  . بايد نخست به نيروهای پراکنده و منفرد دشمن حمله برد و سپس به نيروهای متمرکز و نيرومند  دشمن-١
  .رف کرد و سپس شهرهای بزرگ را بايد نخست شهرهای کوچک و متوسط و مناطق وسيع روستايی را تص-٢
حفط يا .  بايد نابودی نيروی موثر دشمن را هدف عمده خود قرار داد، نه حفظ يا تصرف شهرها و سرزمين را-٣

تصرف شهرها و سرزمينها نتيجه نابودی نيروی موثر دشمن است، و معموال يک شهر يا يک منطقه زمانی ميتواند 
  .ف شود که چند بار دست به دست گشته باشدبخوبی نگهداری يا بطور نهايی تصر

دو، سه يا چهار و گاهی پنج يا شش برابر نيروهای (  بايد در هر نبرد نيروهای نظامی مطلقا برتر را متمرکز ساخت -۴
، قوای دشمن را بايد از چهار طرف به حلقه محاصره در آورد و سعی در نابودی کامل آن نمود، بطور ی که )دشمن 

در شرايط خاص بايد از شيوه فرود آوردن ضربات خرد کننده بر دشمن استفاده . ر هم فرصت فرار نيابدحتی يک نف
کرد، بدين معنی که ما بايد با تمرکز تمام نيرواز روبرو به دشمن حمله کنيم ودر عين حال به يک يا دو جناح آن نيز 

ته و بخش ديگر را تار و مار کنيم تا ارتش ما بتواند حمله بريم، با اين هدف که بخشی از نيروهای دشمن را نابود ساخ
ما بايد از پيکارهای فرساينده ای که . بسرعت واحدهای خود را برای در هم کوبيدن ساير نيروهای دشمن بکار اندازد

ود اينکه بدين ترتيب با وج. در آن برد ما از باخت ما کمتر و يا برد و باخت ما با يکديگر مساوی هستند، اجتناب ورزيم
ضعيف هستيم، در اجزاء و در هر عمليات اپراتيو مشخص برتری مطلق داريم و اين ) از نظر تعداد( ما در مجموع 

ما با گذشت زمان در مجموع برتری خواهيم يافت و سرانجام کليه . خود ضامن پيروزی ما در عمليات اپراتيو است
  .نيروهای دشمن را نابود خواهيم ساخت

ن آمادگی قبلی و بدون اطمينان به پيروزی به هيچ نبردی دست زد، قبل از هر نبرد بايد تمام مساعی را  نبايد بدو-۵
  .برای تهيه تدارکات الزم و تضمين پيروزی در شرايط موجود بين خود و دشمن بکار برد

 خستگی و استقامت داشتن  يعنی تهور داشتن در نبرد، نترسيدن از قربانی، بی اعتنا بودن به- بايد شيوه رزمی خود -۶
  .را تماما بکار برد) به مفهوم نبردهای متوالی در کوتاه مدت و بدون استراحت ( در پيکارهای مداوم 

در عين حال بايد به تاکتيک حمله موضعی و تصرف نقاط .  بايد کوشيد تا دشمن را در حين حرکت نابود کرد-٧
  .استحکامی و شهرهای دشمن نيز توجه داشت

 مورد حمله به شهرها، بايد تمام آن نقاط استحکامی و شهرهای دشمن را که نيروی دفاعی ضعيفی دارند،  در-٨
در فرصت مناسب بايد تمام نقاط استحکامی و شهرهای دشمن را که دارای قدرت دفاعی . مصممانه تصرف نمود
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ط استحکامی و شهرهای دشمن که متوسط اند، در صورتی که شرايط اجازه دهد، تصرف کرد، در مورد تمام آن نقا
  .قدرت دفاعی نيرومندی در اختيار دارند، بايد منتظر ماند تا شرايط برای تصرف آنان آماده گردد

 بايد قدرت خود را با تمام سالحها و تجهيزاتی که از دشمن به غنيمت گرفته شده و همچنين با قسمت اعظم اسرای -٩
  .وی انسانی و مادی ارتش ما جبهه های جنگ استمنبع عمده ذخاير نير. جنگی تکميل کرد

دوره .  بايد از فاصله بين دو عمليات جنگی برای استراحت، تعليم و تقويت واحدهای نظامی بخوبی استفاده کرد-١٠
  .های استرحت، تعليم و تقويت واحدها برای اينکه به دشمن امکان نفس کشيدن داده نشود معموال نبايد زياد طوالنی باشند

  توده ها سنگر آهنين هستند
يک جنگ انقالبی هرکز نميتواند بدون اتکاء به توده های خلق و سازماندهی آنها . عکس اين مسئله هم صادق است

بطور مثال چيزهايی مانند اجرای نبردهای غافلگير . آنطور که مائو گفت بعنوان سنگر آهنين جنگ انقالبی انجام شود
ور زدن، عقب نشينی و سپس تغيير دادن آن به يک ضد حمله ، تمرکز نيروی برتر برای کننده، گريز زدن از دشمن، د

جنگيدن در نبردها و عمليات اپراتيو و بطور عام هدايت کردن جنگ پارتيزانی و متحرک، همه اينها به پشتيبانی قاطع 
ای نبرد های غافلگير کننده و اشغال بدون اين پشتيبانی دشمن قادر خواهد بود که تالشهای ما را بر. مردم بستگی دارد

کردن از طريق کسب اطالعات عقيم گذارد، نقطه ای که عقب نشينی بايد به ضد حمله تغيير يابد را تعيين کند و قادر 
  .خواهد بود تالشها برای اعمال جنگ متحرک و همينطور جنگ پارتيزانی را شکست دهد

 در عرصه تهيه سرباز و تدارکات نمی باشد بلکه مانند ارتش بهمين ترتيب رژيمی که متکی بر حمايت توده ای
چيانکايشک مجبور است که سربازان را با فشار به خدمت بکشد و پايه تکنيکی اش مبنی بر استثمار توده هاست، 

ارتش چنين رژيمی حتما دارای روحيه ای ضعيف خواهد بود، در شرايطی . باالجبار پر از تضادهای درونی خواهد بود
اين بيانی . که درگير کردن دشمن بر طبق ميل خود امکان پذير نبوده و دورنمای هيچ پيروزی سريعی هم وجود ندارد

  .از اين واقعيت است که انسان ها و نه تسليحات، در جنگ تعيين کننده هستند

  سه کارزار قطعی
زی نزديک می شد، مائو اصول وقتی که ارتش رهايی بخش خلق وارد مرحله تعرض سراسری شد و به ساعات پيرو

عملياتی مشخصی را برای سه کارزار مهم در جنگ رهايی بخش خلق چين عليه چيانکايشک  وامپرياليسم آمريکا 
مائو تلگرافهايی . بودند" پی پينگ تی ان سن"و " هوائی های" ، "  اوشی شن يانگ -ليا " اينها سه کارزار . تکامل داد

و  "  اوشی شن يانگ -ليا " در واقع مفهوم کارزار. که در اين کارزار درگير بودند فرستادرا به نيروی های ارتش خلق 
فقط دستور العمل های عادی برای پيشبرد اين کارزار های مهم " پی پينگ تی ان سن"مفهوم عمليات برای کارزار 

ن پيائو که در رهبری اين نيروهای نبودند بلکه نماينده مبارزه ای سخت بر عليه اپورتونيستها و از جمله بخصوص لي
  . ويژه ارتش خلق قرار داشتند، نيز بودند

لين پيائو با نشان دادن انحراف راست از خود می خواست لنگ لنگان برود و می ترسيد که دست به حمله همه جانبه و 
اين از ".  پينگ تی ان سنپی"و "   اوشی شن يانگ -ليا " بخصوص در. تمام عيار برای پيشبرد اين نبردهای مهم بزند

نظرگاه راست لين پيائو و گرايش او به پر بها دادن به دشمن نشئت می گرفت که چندين بار در دوره های تعيين کننده 
 به نقد کشيده شده و مائو در ١٩٣٠در تاريخ انقالب چين اتفاق افتاده و توسط مائو در چند گرهگاه مهم منجمله در سال 

را نوشته و درواقع با ياس و بدبينی لين پيائو و ديگرانی که انحراف "  يک جرقه حريق بر می خيزد از" ارتباط با آن 
"  پی پينگ تی ان سن"در باره مفاهيم عمليات برای کارزار" در تلگرام . راست داشتند به مبارزه برخاسته و هشدار داد

شما بهيچ وجه نبايد به قابليت " يگران هشدار داد که  فرستاده شد، مائو موکدا به لين پيائو و د١٩۴٨که در دسامبر 
  )۵٢."(جنگی دشمن پر بها دهيد

بابه انجام درآمدن رهنمودهای خاص مائو در مورد اين سه کارزار قطعی و با حصول پيروزی در اين کارزارها، 
يروهای ارتجاعی پيروزی جنگ رهايی بخش اساسا تضمين گشت البته کماکان الزم بود که بشدت جنگ بر عليه ن

در اين زمان در اواخر سال . چيانکايشک تا به آخر و قاطعانه و کامال برای از بين بردن کل آنها به پيش برده شود
  امپرياليستهای آمريکا و نوکران گوميندان شان در رويارويی با شکست قريب الوقوع شروع به ١٩۴٩ و اوايل ١٩۴٨

يعنی اينکه می خواستند جنگ بر عليه ارتش رهايی بخش را ادامه . گانه کردنددادن مانورهای سياسی و تاکتيکهای دو
داده و در همان حال فراکسيون اپوزيسيونی را در درون کمپ انقالب متشکل کنند که می توانست در آن کمپ انشعاب 

 کمونيست چين، ارتش دو باره مائو حزب. انداخته و به صلح با گوميندان برخاسته و گوميندان را در قدرت نگهدارد
انقالبی و توده های چينی را در پيشبرد موفقيت آميز جنگ انقالبی رهبری کرد و در همان زمان مانورهای مقامات 

و بر مبنای شرط و " صلح شرافتمندانه " گوميندان را که از پشتيبانی امپرياليسم آمريکا برخوردار بود و بدنبال يک 
  .اء کردشروطهای ارتجاعی بودند را افش

 امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داری -به اين ترتيب وسيعترين مردم چين به وحدت با جنبش کشيده شده و دشمن 
 تا به حد اعالی خود منفرد شده و باالخره به -بوروکرات که توسط گوميندان و حاميان آمريکايی اش نمايندگی می شدند 

 سال جنگ ادامه دار، چين باالخره به رهايی ملی دست يافت و ٢٠از سختی در هم شکست و بنا براين پس از بيش 
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 جمهوری خلق چين ١٩۴٩در اول اکتبر . مردم چين از يوغ امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داری بوروکرات آزاد شدند
ن تشکيل که توسط طبقه کارگر و حزب کمونيست، رهبری می شد بعنوان تاج پيروزی جنگ مسلحانه انقالبی خلق چي

  .شد

  اهميت جهانی خط نظامی مائو
بعنوان جمعبندی، اين رهبری مائو و خط سياسی انقالبی و خط نظامی انقالبی او بود که مردم چين را در کسب اين 
پيروزی عظيم هدايت کرد و خطوط سياسی و نظامی مائو اگرچه از طريق بکاربستن مارکسيسم و لنينيسم در شرايط 

ب دمکراتيک نوين آن شکل گرفت، و اگرچه برخی سياستهايی که بطور خاص مربوط به آن کنکرت چين طی انقال
در اصول پايه ای خود دارای اهميتی عظيم )  نظامی -اين خطوط سياسی ( شرايط بودند را در خود داشت مع الوصف 

 نيمه مستعمره امروز و بطور نه فقط برای انقالب چين و نه فقط تاريخا بلکه برای انقالبات در کشورهای مستعمره و
از طريق رهبری انقالب چين که . عام تر برای مبارزات انقالبی برای کسب قدرت سياسی و جنگهای انقالبی می باشند

از آغاز تا زمان کسب قدرت دولتی يک مبارزه مسلحانه بود، مائو تئوری و استراتزی ) همانگونه پيشتر اشاره شد ( 
را تکامل داد وغنا بخشيد و يک سيستم همه جانبه تفکر نظامی مارکسيستی را تکامل داد که مارکسيستی در مورد جنگ 

  .واجد اهميت و ارزش عظيم برای پرولتاريای بين المللی است
همانطور که در فصل قبل اشاره شد تقريبا بالفاصله بعد از پيروزی انقالب چين و در آغاز سال پس از بنيان گذاری 

 خلق کره را در مقاومت عليه جنگ تجاوزکارانه امپرياليسم آمريکا ياری رساند و داوطلبين چينی جمهوری خلق جين،
  .در مقياسی گسترده در اين جنگ شرکت جستند

در درون حزب کمونيست و ارتش چين پيرامون خط نظامی که می بايست در جنگ مقاومت عليه تجاوز آمريکا و 
خصايص ويژه آن جنگ ) در نظر گرفتن( مائو در عين بحساب آوردن. اشتکمک به کره اتخاذ شود مبارزه وجود د

استدالل کرد که خط پايه ای، استراتژی و اصولی که در جريان مراحل مختلف مبارزه مسلحانه انقالبی در چين تکامل 
ايراد کرد که طی  و در پايان جنگ مائو نطقی ١٩۵٣در سال . يافته بودند اساسا قابل بکار بستن در آن جنگ می باشند

مهمترين فاکتور ارائه " آن تاکيد می شد اگرچه عامل رهبری در پيروزی های بدست آمده در جنگ مهم می باشد اما 
تجربه ما آنست که اتکاء به مردم بعالوه يک رهبری عمدتا صحيح ما را " و اضافه کرد که " ايده ها توسط توده هاست 

  ) ۵٣".(را با تجهيزات ضعيفتر خود شکست دهيمقادر می سازد که يک ارتش مجهز تر 
در همان زمان، در عين تاکيد و توضيح اهميت حياتی پيشبرد وظايف و کمکهای انترناسيوناليستی چين به کره در 

ولی اگر . ما هيچ جا کسی را مورد اشغال قرار نخواهيم داد" مقاومتش در برابر تجاوز آمريکا مائو تاکيد کرد که 
اينجا باز هم مائو )  ۵۴". ( را مورد تجاوز قرار دهند ما متقابال خواهيم جنگيد و تا به پايان خواهيم جنگيد ديگران  ما

داشت اصول پايه ای جنگ خلق که مبارزه مسلحانه موفقيت آميز مردم چين در رهاسازی چين بر بنيادش انجام گرفت 
  . را مورد تاکيد مجدد قرار می داد

و مردم کشورهای ديگر را در ) منجمله چين(ی که امپرياليسم آمريکا کشورهای سوسياليستی طی دهه پنجاه در حال
مناطق مختلف جهان با سالحهای اتمی خود کماکان تهديد می کرد مائو به برافرا شته داشتن جهت گيری که سالها قبل به 

ت و بويژه که حتی بمب اتم نمی تواند  يعنی که امپرياليسم آمريکا يک ببر کاغذی اس-پيش گذارده بود ادامه داد 
مائو استوارانه بر اصولی که . امپرياليسم آمريکا  را قادر سازد تا در يک جنگ تجاوزکارانه عليه چين پيروز شود

در بيانيه ای در ژوئيه . مبارزه مسلحانه موفقيت آميز مردم چين برای کسب رهايی را هدايت کرده بود  پافشاری نمود
مائو يک بار ديگر تاکيد کرد که دليل اينکه حزب کمونيست " امپرياليسم آمريکا ببر کاغذی است " وان  تحت عن١٩۵۶

چين و نيروهای مسلح انقالبی تحت رهبری آن قادر شدند بر نيروهای ارتجاعی در چين فاتح گردند به آن دليل بود که 
او اين امر را در اين قانون پايه ای . ان را بسيج کردندآنها با توده های مردم متصل بودند و به آنان اتکاء کرده و آن

نيروهای کوچک مرتبط با مردم قدرتمندمی گردند در حالی که نيروهای بزرگ بر ضد مردم ضعيف " خالصه کرد که 
  )۵۵".(می کردند

خيانت  در نشست نمايندگان احزاب کمونيست و کارگری در مسکو مائو به شدت با ١٩۵٧يک سال بعد در نوامبر 
رويزيونيستی خروشچف و کوشش او برای غالب کردن اين خط که امپرياليسم آمريکا تفوق کامل دارد چرا که دارای 
سالح های برترشامل سالحهای اتمی است و اينکه تکامل سالحهای جديد بويژه سالحهای اتمی اصول پايه ای جنگ را 

از جمله نيروی بزرگ و قدرتمندی همانند ( شمن بطور استراتژيک مائو اصل پايه ای تحقير د. تغيير داده اند نبرد کرد
اصلی که در جنگ انقالبی . و در عين حال جدی گرفتن تاکتيکی آن را مورد تاکيد جدی قرار داد) امپرياليسم آمريکا 

ست در چين بکار گرفته شد و تبلور خود را در بر پاداشتن جنگ و اتکاء به نيروی توده ها در عين پيشبرد سيا
  )۵۶.(کارزارهاو نبردهای متمرکز يک نيروی برتر برای نابودسازی و شکست دادن يک به يک دشمنان يافت

  نبرد عليه خط نظامی رويزيونيستی
رويزيونيستهايی .  مائو بر افراشته داشتن اين خط نظامی پايه ای در مقابل رويزيونيستهای شوروی و خود چين ادامه داد

که در جنگ اين اسلحه است و نه مردم ) همان طوريکه رويزيونيستها تاريخا استدالل کرده اند( د که استدالل می کردن
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البته در عين تاکيد بر اينکه چين می بايد دفاع ملی خود را تکامل داده و مدرنترين سالحهای ممکن . که تعيين کننده اند
 منجمله سالحهای هسته ای اصول پايه ای جنگ و را بدست آورد، مائو اصرار می ورزيد که تکامل سالحهای جديد و

او کماکان به تاکيد کردن بر لزوم تکامل نه تنها يک ارتش عادی بلکه به لزوم . بويژه جنگهای انقالبی را تغيير نمی دهد
امل تشکيل دادن نيروهای مسلح وسيع توده ای مردم ادامه داد، نيروهای مسلح وسيعی که تبلور تشکيالتی خود را در تک

ميليشيا می يافتند که نيرويی مهم مضاف ارتش عادی خلق در بر پا داشتن يک جنگ انقالبی بر عليه تجاوز امپرياليستی 
  .به چين می بود

 در يک سخنرانی در مجمع رهبران گروههادر نشست وسيع کميته امور نظامی، مائو دکترين نظامی و ١٩۵٨در سال 
قاد قرار داد چرا که تماما متکی به تعرض بود و بر خالف اصول پايه ای بر پا استراتژی نظامی شوروی را مورد انت

  )۵٧.(داشتن جنگ خلق بود
 در نقد بر يک کتاب شوروی در باره اقتصاد سياسی، مائو تاکيد کرد که دستيابی به ۶٠چندين سال بعد در اوايل دهه 

ا مسئله جنگ و دفاع از کشور واجد اهميت ويژه است ولی مدرنيزه کردن اقتصاد مهم بوده و اينکه اين امر در ارتباط ب
  :وی نوشت که. نمی تواند در تکامل دادن استراتژی نظامی تعيين کننده گردد

مکانيزه کردن بايد مورد بحث قرار گيرد . در حال حاضر ما داريم يک اتوماتيزه کردن عمومی را به تعويق می اندازيم
ن و اتوماتيزه کردن زياده از حد انجام شود باالجبار مردم را به تحقير مکانيزاسيون اگر مکانيزه کرد. ولی بطور نسبی

در گذشته ما چنين انحرافهايی داشتيم، زمانی که هرکس متقاضی . ابتدايی توليد با روشهای بومی، خواهد کشاند
رده بود، توليد بومی، مقياسهای تکنولوژی جديد و ابزار جديد و ماشينهای جديد و استانداردهای باال و مقياسهای گست

ما نمی توانيم بر اين گرايش غلبه کنيم تا زمانی که به ارتقاء . متوسط يا کوچک مورد بی توجهی قرار می گرفتند
  )۵٨".(همزمان بومی و خارجی، بزرگ و کوچک رو آوريم

  :مائو بخصوص ارتباط اين امر و مسئله جنگ را ترسيم کرد
اتخاذ خواهيم کرد ولی اين نمی تواند لزوم و اجتناب ناپذير بودن تکنولوژی عقب افتاده برای ما تکنولوژی پيشرفته را 
از آنجا که تاريخ آغاز شد در جنگهای انقالبی همواره کسانی پيروز شده اند که سالحهايشان . يک دوره را منتفی سازد

طی جنگ داخلی ما، جنگ مقاومت ضد . ی داشته اندناکافی بوده است و آنهايی بازنده شده اند که از نظر تسليحاتی برتر
ژاپنی، و جنگ رهايی بخش، ما فاقد قدرت سياسی سراسری و زرادخانه مدرن بوديم، اگر کسی نتواند بجنگد مگر آنکه 

  )۵٩.(مدرنترين سالحها را داشته باشد چنين چيزی معادل خلع سالح کردن خود است
ر تجارب غنی انقالب چين و نيز مبارزات انقالبی ديگر کشورها و بر اصول اينجا نيز همچون گذشته، مائو خود را ب

پايه ای خط و استراتژی نظامی که در يک دوره طوالنی در رهبری مبارزه مسلحانه مردم چين و در جمعبندی بيشتر 
  .از تکامل جنگهای انقالبی در جهان تکامل داده بود متکی کرد

.  در ارتباط با اين اصل پايه ای سخن گفت١٩۶٩ کنگره ملی حزب کمونيست چين در بعدها مائو بالفاصله پس از نهمين
آن زمان زمانی بود که عمل نظامی آمريکا عليه ويتنام با استقرار صدها هزار نيرو در جنوب ويتنام و تجاوز بر عليه 

 مرزهای شمالی چين تشديد شمال در اوج خود قرار داشت، در حالی که در همان حال اعمال تجاوزکارانه شوروی در
می يافتند، مائو بار ديگر جهتگيری استراتژيک پايه ای را مورد تاکيد قرار داد و در مخالفت با خطوط مختلف 

کماکان در اوضاع چين در مواجهه با تهديد تجاوز امپرياليستی ) اين جهتگيری و اصول ( رويزيونيستی تاکيد کرد که 
  :م داشت کهاو اعال. در آن زمان صادق اند

ديگران ممکن است بيايند و بما حمله کنند ولی ما بيرون مرزهايمان نخواهيم جنگيد، ما بيرون مرزهای خودمان 
حتی اگر شما از ما دعوت کنيد که بيرون بياييم ما بيرون . من می گويم که ما تحريک نخواهيم شد. نخواهيم جنگيد
اين بستگی دارد به اينکه شما در مقياس .  کنيد ما بحسابتان خواهيم رسيدولی اگر شمابياييد و بما حمله. نخواهيم آمد

اگر در مقياس بزرگ . اگر در مقياس کوچک باشد ما بروی مرز خواهيم جنگيد. کوچک حمله کنيد يا در مقياس بزرگ
ها تويش نباشد اگر چيزی برای آن. چين کشور کوچکی نيست. باشد من طرفدار عقب نشينی از مقداری از زمينها هستم

اگر آنها زمينهای ما را . ما بايد اينرا برای همه دنيا روشن کنيم که هم حق با ماست و هم برتری. فکر نمی کنم بيايند
. اشغال کنند، آنوقت فکر می کنم که اين بيشتر بنفع ما خواهد بود و آنوقت ما هم حق و هم دست باال را خواهيم داشت

د چرا که در محاصره مردم خواهند افتاد تا آنجا که به چيزهايی مثل هواپيما، تانک، زره جنگ با آنها آسان خواهد بو
  )۶٠.(پوش و امثال اينها مربوط ميشود، همه جا تجربه اثبات می کند که می توان ترتيب شان را داد
 را صادر کرد که در عين يکسال بعد مائو بيانيه خود را در پشتيبانی از مبارزه مردم هندوچين بر عليه تجاوز آمريکا

در اين بيانيه مائو تاکيد کرد که يک کشور کوچک می تواند . حال بيانيه حمايت از مبارزات انقالبی خلقهای جهان بود
يک کشور بزرگ را شکست دهد و يک کشور ضعيف می تواند يک کشور قوی را شکست دهد چنانکه مردم جرات 

اين .  به کف گيرند، به قدرت خود اتکاء کنند و بجنگند تا ارباب کشور خود شوندداشته باشند که بمبارزه برخيزند، سالح
که عليرغم خيانت (موضوع نه فقط متکی به جمعبندی از مبارزه قهرمانانه و تجربه جنگ انقالبی خلقهای هندوچين بود 

بلکه همچنين به جمعبندی ) ندرويزيونيستی تمام و کمال رهبران ويتنام امروز کماکان ارزش عظيم خودرا حفظ کرده ا
چرا . از سالهای طوالنی مبارزه مسلحانه انقالبی در خود چين بويژه پس از استقرار اولين مناطق پايگاهی نيز متکی بود

که اين مناطق پايگاه انقالبی در جوهر خود نماينده يک دولت و يک رژيم انقالبی بودند و تجربه تاريخی انقالب چين 
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يک دولت قوی تر را با ) يعنی مناطق پايگاهی آزاد شده(ين روند بود که يک دولت کوچک و ضعيف دقيقا نشانگر ا
اين نشانگر روندی بود که طی آن يک ارتش انقالبی با اتکاء به توده های مردم يک . پيشبرد جنگ خلق شکست می دهد

اين امر واجد . ق داشت شکست دادارتش ارتجاعی  را که در آغاز جنگ بلحاظ تکنولوژيک و حتی بلحاظ کمی تفو
 .اهميت عظيم برای جنگ انقالبی در تمام کشورهاست

و به . تا به آخرين لحظه مائو تسه دون پيشتاز حمايت از انقالب نه فقط در چين بلکه از مبارزات انقالبی مردم جهان بود
 جنگ همچون ديگر مسائل اسلحه ای وضوح می توان ديد که تحليل کلی و خط پايه ای و تئوری مائو در باره مسئله

قدرتمند برای مردم انقالبی در سراسر جهان است و اهميتی جهان شمول دارد، اگرچه بعمل در آوردن کنکرت آن می 
در باره مسئله جنگ و خط نظامی همچون ديگر مسائل خدماتی حقيقتا فنا ناپذير به . تواند در کشورهای مختلف فرق کند

  .ه کارگر و خلقهای تحت ستم سراسر جهان و به آرمان کمونيسم کرده استمبارزه انقالبی طبق

  ياداشتها
  .توضيحات فصل به فصل شماره گذاری شده و اختصارات زير مورد استفاده قرار گرفته اند

  
  ١٩٧٣منتخب آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، مسکو،.                ا.م.آ.م

    
  ١٩٧٣ مراسالت منتخب مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس مسکو، ا              .م.م.م
 
 فارسی ١٩٧۵ انگليسی ۴ تا ١منتخب آثار مائو تسه دون، اداره نشريات زبانهای خارجی، جلدهای .                    آ.م

   انتشارات سازمان انقالبی١٣۵٧                           فارسی ١٩٧٧ انگليسی ۵ ، جلد ١٩۶٩
   ١٩٣٩منتخب آثار نظامی مائو تسه دون، اداره نشريات زبانهای خارجی پکن، .                ن.آ.م
  
   ١٩٣٩انتشارات بين الملل، نيويورک، ) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست شوروی.        ش.ک.ح.ت
  

   جلدی لنين، چاپ مسکو۴۵کليات                کليات 
  
  ات زبانهای خارجی پکناداره نشري.            خ.ز.ن.ا

  
بعلت موجود نبودن متن ترجمه شده به فارسی تعداد زيادی از منابع زير و همچنين نادقيق بودن :            توضيح

  بسياری از ترجمه های 
  .                     مورد دسترسی، کليه منابع مذکور به متون انگليسی آنها رجوع داده شده اند

   
   ٧٨،  ص ١٩۶٧خ، پکن .ز.ن.، ا.ن.آ.، م"مسائل استراتژی در جنگ انقالبی چين"ون، مائو تسه د)    ١
   ٢۶٩، ص .ن.آ.، م"مسائل جنگ و استراتژی"مائو تسه دون، )     ٢
  همانجا)     ٣
    ۶۶، ص .ن.آ.، م"چرا حکومت سرخ می تواند در چين بر قرار بماند"مائو تسه دون، )     ۴
  همانجا  )     ۵
   ٧۵، ص .ن.آ.، م"از يک جرقه حريق بر می خيزد"ائو تسه دون، م)     ۶
   ۶۶همانجا ص )     ٧
   ٧٢همانجا ص )     ٨
   ١١١،  ص .ن.آ.، م"مسائل استراتژی در جنگ انقالبی چين"مائو تسه دون، )     ٩
  ٩٠همانجا ص )   ١٠
   ٩٢همانجا ص )   ١١
   ٨٩همانجا ص )   ١٢
   ٩٩همانجا ص )   ١٣
   ١٨۵جا ص همان)   ١۴
  همانجا )   ١۵
  ١١٣همانجا ص )   ١۶
   ١١٨همانجا ص )   ١٧
   ١٢١همانجا ص )   ١٨
   ١۴٠همانجا ص )   ١٩
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   ١۴٢همانجا ص )   ٢٠
   ١۵٣، ص .ن.آ.، م"مسائل استراتژی در جنگ پارتيزانی بر عليه ژاپن"مائو تسه دون )   ٢١
   ١۵٨همانجا ص )   ٢٢
   ١۵٩همانجا ص )   ٢٣
   ١٨١ا صهمانج)   ٢۴
   ١٨٢همانجا ص )   ٢۵
   ١٨٧، ص .ن.آ.، م"در باره جنگ طوالنی"مائو تسه دون )   ٢۶
   ٢٠١همانجا ص )   ٢٧
   ٢٠۴همانجا ص )   ٢٨
   ٢٠۶همانجا ص )   ٢٩
   ٢۵۵همانجا ص )   ٣٠
   ٢۵۶ و ٢۵۵همانجا ص )   ٣١
   ٢۶٣همانجا ص )   ٣٢
   ٣١٧،  ص .ن.آ.، م"دشمن، نيروی برتر را متمرکز کنيمبرای نابود کردن تک به تک "مائو تسه دون، )   ٣٣
   ١٨٩،  ص .ن.آ.، م"در باره جنگ طوالنی"مائو تسه دون، )   ٣۴
   ٢١٨و ٢١٧همانجا ص )   ٣۵
   ٢٢٨همانجا ص )   ٣۶
   ٢۵٩همانجا ص )   ٣٧
   ٢٣۴ و ٢٣٣همانجا ص )   ٣٨
   ٢٣٩همانجا ص )   ٣٩
   ٢٧٠ و ٢۶٩، ص .ن.آ.، م"تژیمسائل جنگ و استرا"مائو تسه دون )   ۴٠
   ٢٩٩، ص .ن.آ.، م"نقطه چرخش جنگ جهانی دوم"مائو تسه دون )   ۴١
   ٣٠١، ص .ن.آ.، م"در باره دولت ائتالفی"مائو تسه دون )   ۴٢
   ٣٠٢همانجا ص )   ۴٣
   ٣٠۴همانجا ص )   ۴۴
   ٣٠۶همانجا ص )   ۴۵
   ٣١٧،  ص .ن.آ.، م"، نيروی برتر را متمرکز کنيمبرای نابود کردن تک به تک دشمن"مائو تسه دون، )   ۴۶
   ٣٢١،  ص .ن.آ.، م"جمع بندی سه ماهه"مائو تسه دون، )   ۴٧
   ٣٢٧،  ص .ن.آ.، م"محتوای عمليات برای صحنه جنگی شمال غرب"مائو تسه دون، رجوع کنيد به )   ۴٨
   ٣٣٢،  ص .ن.آ.، م"استراتژی برای دومين سال جنگ آزادی بخش"مائو تسه دون، )   ۴٩
   ٣۴٨،  ص .ن.آ.، م"اوضاع کنونی و وظايف ما"مائو تسه دون، )   ۵٠
   ٣۵٠همانجا ص )   ۵١
   ٣٧٧،  ص .ن.آ.، م" تين سين–محتوای عمليات برای مبارزات پی پين "مائو تسه دون، )   ۵٢
ک به کره و وظايف آينده پيروزی عظيم ما در جنگ مقاومت عليه تجاوز اياالت متحده و کم"مائو تسه دون، )   ۵٣
   ١١٧ و ١١۶  ص۵: ، ج.آ.، م"ما
  ١١٨همانجا ص )   ۵۴
   ٣٠٩ ص ۵: ، ج.آ.، م"امپرياليسم آمريکا ببر کاغذی است"مائو تسه دون، )   ۵۵
   ۵١٧  ص ۵: ، ج.آ.، م"تمام مرتجعين ببر کاغذی هستند"مائو تسه دون، )   ۵۶
صدر مائو با مردم "، در "وهها در جلسه گسترده کميته امور نظامینطق در مجمع رهبران گر"رجوع کنيد به )   ۵٧

       ١٢٨، ص ١٩٧۴تنظيم شده توسط   استيوارت شرام، انتشارات پانتئون بوکس، نيويورک " سخن ميگويد
" نقدی بر اقتصاد شوروی" اقتصاد سياسی، در " يادداشتهای خواندنی در مورد متن روسی"مائو تسه دون، )   ۵٨

   ٩٢ و ٩١ ص ١٩٧٧ شده توسط ماس رابرتز،  انتشارات مانتلی ريويو نيويورک ترجمه
   ٩١همانجا )   ۵٩
   ٢٨۶ و ٢٨۵، شرام ،  ص "جمع بندی پس از کنگره نهم"مائو تسه دون، )   ۶٠

 


