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  قوانين جنگ رشد یابنده– 1
 

قوانين جنگ مسدله ایست  که هر کس  که جنگی را هدایت ميکند، باید 
 آنرا مطالعه و حل نماید.  قوانين جنگ انقالبی

مسئله ایست  که هرکس که جنگی انقالبی را هدایت ميکند، باید آنرا 
.مطالعه و حل نماید  

                                          
این اثر را رفيق مائو تسه دون بمنظور جمعبندی تجارب دومين جنگ انقالبی 

بنا بر . و در آکادمی ارتش سرخ در شمال شانسی تدریس نموده استداخلی نگاشته 
اشاره  مًولف از این اثر بيش از پنج فصلش به نگارش در نيامده است و بعلت 

گرفتاری هنگام حادثه سی ان فصلهای مربوط به تعرض استراتژیک ، کار سياسی 
پردامنه و مفصلی این اثر نتيجه مشاجرات . و مسایل دیگر برشته تحریر در نيامده



است که در دوره دومين جنگ انقالبی داخلی در حزب ميان دو مشی متضاد بر 
سر مسایل نظامی در گرفت و بيانگر نظرات یکی از این دو مشی عليه دیگری 

 در زون ای 1935جلسه وسيع بوروی سياسی کميته مرکزی در ژانویه سال . است
ه بود فيصله داد، صحت نظرات رفيق به مشاجراتی  که بين این دو مشی در گرفت

 1935در اکتبر سال . مائو تسه دون را تًایيد نمود و مشی نادرست را رد کرد
کميته مرکزی حزب به شمال شنسی انتقال یافت و در دسامبر همان سال رفيق مائو 

در باره تاکتيک های مبارزه عليه امپریاليسم « تسه دون گزارشی تحت عنوان 
اشت و در آن مسایل مربوط به مشی سياسی حزب را در دوره عرضه د» ژاپن 

یک سال بعد یعنی در سال . دومين جنگ انقالبی داخلی بطور منظم حل کرد
 رفيق مائو تسه دون اثر حاضر را که تحليل منظمی از مسایل استراتژی در 1936

. جنگ انقالبی چين است، برشته تحریر در آورد  
                         پایان زیر نویس                                 

 
قوانين جنگ انقالبی چين مسئله ایست که هر کس که جنگ انقالبی 

.چين را هدایت ميکند، باید آنرا مطالعه و حل نماید  
در حال جنگيم ؛ جنگ ما جنگی است انقالبی؛ جنگ انقالبی  ما اکنون

ه مستعمره و نيمه ما در چين صورت ميگيرد، یعنی در کشوری نيم
از اینرو ما نه فقط باید قوانين عام جنگ را مطالعه کنيم بلکه . فئودالی

باید قوانين ویژه جنگ انقالبی و قوانين ویژه ای را که فقط مختص 
بر هيچکس . جنگ انقالبی چين است، نيز مورد برسی قرار دهيم

 و پوشيده نيست که هرگاه کاریکه ما ميکنيم ، اگر وضعيت، خصلت
روابط آنرا با اشياء و پدیده های دیگر در نيابيم، نميتوانيم قوانين مسلط 
آنرا بشناسيم و بدانيم که چگونه بآن بپردازیم ، و قادر نخواهيم بود آنرا 

بنحو احسن انجام دهيم. جنگ که با پيدایش مالکيت خصوصی و 
طبقات شروع شده، عاليترین شکل مبارزه برای حل تضادهای بين 

ات، ملتها و گروههای سياسی است که بمرحله معينی از تکامل طبق
اگر ما شرایط جنگ و خصلت و روابط آنرا با اشياء و پدیده . رسيده اند

های دیگر در نيابيم ، قوانين جنگ را نخواهيم شناخت، بطرز هدایت 
جنگ پی نخواهيم برد و قادر به کسب پيروزی نخواهيم بود.  جنگ 

انقالبی  - خواه جنگ انقالبی طبقاتی و خواه جنگ انقالبی ملی – 
عالوه بر شرایط و خصلت عام جنگ، شرایط و خصلت خود را نيز 

بنا براین جنگ انقالبی ، گذاشته از قوانين عام جنگ ، دارای . داراست

بدون درک شرایط و خصلت خاص این . قوانين ویژه خویش نيز هست
جنگ انقالبی را هدایت کرد جنگ، بدون درک قوانين ویژه آن نميتوان 

و آنرا به پيروزی سوق داد.  جنگ انقالبی چين – خواه جنگ داخلی و 
 در محيط خاص چين صورت ميگيرد و بدین جهت –خواه جنگ ملی 

با مقابسه با جنگ بطور اعم یا جنگ انقالبی بطور اعم دارای شرایط 
 از اینرو جنگ انقالبی چين عالوه بر. و خصلت خاص خود است

قوانين عام جنگ و قوانين عام جنگ انقالبی دارای قوانين ویژه خویش 
بدون درک این قوانين نيل به پيروزی در جنگ انقالبی چين . نيز هست

بدین جهت ما باید قوانين عام جنگ و همچنين قوانين .غيره ممکن است
جنگ انقالبی و بالخره قوانين جنگ انقالبی چين را مورد مطالعه 

بعضی ها نظر نا درستی دارند که مدتها پيش از طرف ما .قرار دهيم
تنها مطالعه قوانين جنگ کافی است، : آنها ميگویند . رد شده است

بعبارت مشخص تر، تنها پيروی از آئين نامه های نظامی که در چين 
آنها درک . از طرف دولت ارتجاعی انتشار یافته، کفایت ميکند

ط به بيان قوانين عام جنگ ميپردازند و نميکنندکه این آئين نامه ها فق
بعالوه از ابتدا تا انتها از مراجع خارجی نسخه برداری شده اند و ما 

اگر آنها را آنطوری که هست ، بدون هيچگونه تغييری در شکل و 
مضمون کپی کنيم و مورد استفاده قرار دهيم، در حکم این خواهد بود 

؛ این کار ما را مسلماً "زه کفشی شود پا را اره کنيم تا اندا" که بخواهيم 
چرا ما : این اشخاص در توجيه نظر خویش ميگویند . بشکست ميکشاند

باید از آنچه در گذشته ببهای خون بدست آمده، اعراض کنيم؟ آنها 
درک نميکنند که ما گرچه باید تجربه ای که در گذشته ببهای خون 

د برای تجربه ای که بدست آمده، ارج نهيم ، ولی از طرف دیگر بای
برخی ها . ببهای خون خود بدست آورده ایم ، نيز ارزشی قایل شویم

نظر نادرست دیگری دارند که ایضًا از مدتها پيش از طرف ما رد شده 
آنها ادعا ميکنند که فقط مطالعه تجربه جنگ انقالبی روسيه کافی . است

 جنگ است، بعبارتی مشخص تر، کافی است که ما از قوانينی که
داخلی اتحاد شوروی طبق آن هدایت شده است ، پيروی کنيم و بدنبال 

آن آئين نامه های نظامی برویم که از طرف ارگانهای نظامی این 
آنها درک نميکنند که این قوانين و این آئين نامه . کشور انتشار یافته اند



ها خصلت ویژه جنگ داخلی شوروی و ارتش سرخ شوروی را 
 و اگر بخود اجازه هيچگونه دخل و تصرفی در آنها منعکس ميسازند

را ندهيم و عينًا آنها را کپی کرده و مورد استفاده قرار دهيم ، باز در 
" پا را اره کنيم تا اندازه کفش شود" حکم آن خواهد بود که بخواهيم 

این اشخاص در توجيه نظر . این کار نيز ما را به شکست ميکشاند
ا ؛ مانند جنگ اتحاد شوروی ، جنگی است جنگ م: خویش ميگویند 

انقالبی و اتحاد شوروی در جنگ خود پيروز شده است، بنابر این 
چگونه ميتوان شق دیگری بجز پيروی از الگوی شوروی وجود داشته 

باشد؟ آنها درک نميکنند که ما گرچه باید برای تجربه نظامی اتحاد 
قالبی است، تجربه شوروی ، ازآنجهت که تجربه تازه ترین جنگ ان

ایست که تحت رهبری لنين و استالين بدست آمده، ارزش خاصی قایل 
شویم ، اما از سوی دیگر به تجربه جنگ انقالبی چين نيز باید ارج 

بگذاریم ، زیرا در اینجا عوامل بسياری هست که خاص انقالب چين و 
 بعضی ها باز نظر نادرست ثالثی دارند که. ارتش سرخ چين ميباشد

: آنها ميگویند . بهمين ترتيب از مدتها پيش از طرف ما رد شده است
 – 1926گرنبهاترین تجربه ، تجربه لشکر کشی بشمال در سالهای 

 است و ما باید آنرا بياموزیم ، و بعبارت مشخص تر ، ما باید از 1927
لشکر کشی بشمال در مورد پيشروی مستقيم و تصرف شهرهای 

ا درک نميکنند که ما در عين اینکه باید تجربه آنه. بزرگ تقليد کنيم
کنيم و بعمل در آوریم، زیرا در جنگ کنونی ما شرایط دیگر تغيير 

ما باید از تجربه لشکرکشی بشمال فقط آن چيزی را بپذیریم . کرده است
که امروز هنوز بکار خوردنی است، و باید منطبق با وضعيت کنونی 

بنابر این قوانين هدایت جنگ بر .باشدچيزی ایجاد کنيم که از خود ما 
حسب شرایط جنگ یعنی بر حسب زمان و مکان و خصلت آن تغيير 

اگر عامل زمان را در نظربگيریم، می بينيم که جنگ و . می پذیرد
قوانين هدایت جنگ  رشد مييابد؛ هر مرحله تاریخی دارای ویژگيهای 

له به مرحله خاص خود هستند و نميتوان بطور مکانيکی از یک مر ح
اگر جنگ را از لحاظ خصلت آن در نظر بگيریم، . دیگر منتقل شوند

می بينيم که چون جنگ انقالبی و جنگ ضد انقالبی هر دو دارای 
ویژگيهای خاص خود هستند، قوانين حاکم بر آنها نيز هر یک 

ویژگيهائی دارد که نميتواند بطور مکانيکی از یکی بدیگری منتقل گرد 
ل مکان را در اظر بگيریم ، می بينيم که چون هر کشور یا اچر عام. د

ملتی و بخصوص هر کشور یا ملت بزرکی دارای ویژگيهای خاص 
خود است، قوانين جنگ نيز برای هر کشور یا ملتی متضمن ویژگيهای 
خاص خود است که به همين ترتيب نميتواند بطور مکانيکی از یکی به 

عه قوانين هدایت جنگهای که در ما در مطال. دیگری منتقل گرد د
مراحل مختلف تاریخی روی ميدهند و دارای خصلت های مختلف بوده 
و در سرزمينهای مختلف و توسط ملتهای گوناگون بر پا ميشوند، توجه 

خود را به ویژگيها و تکامل این قوانين معطوف داشته و با برخورد 
اگر .   مطلب نيستاین تمام.  مکانيکی نسبت بمسئله جنگ مبارزه کنيم

فرماندهی که در ابتدا فقط قادر به فرماندهی یک واحد کوچک بوده 
است، بتواند لياقت فرماندهی یک واحد بزرگتر را پيدا کند، نشانه 

ميان فرماندهی در یک محل معين و یا . پيشرفت و ترقی او خواهد بود
اگر بهمين ترتيب . در چند محل مختلف الشرط نيز فرق و تفاوت هست

فرماندهی که در آغاز فقط قادر به عمل کردن در یک محل آشنا بوده، 
اکنون بتواند در محلهای متعد د عمل کند، این نيز نشانه پيشرفت و 

شرایط در مراحل مختلف یک جنگ مشخص نيز .  ترقی او خواهد بود
اگر . در اثر تکامل تکنيک ، و استراتژی دشمن و ما تغيير می پذیرد

که ابتدا لياقت فرماندهی جنگ را در مرحله ابتدائی آن فرماندهی 
داشته، اینک بتواند جنگ را در مرحله عالی تر آن فرماندهی کند، این 

اگر یک فرماندهفقط . نشان پيشرفت و ترقی باز هم بيشتر او خواهد بود
قادر به فرماندهی واحد با حجم معين، در محل معين و یا در مرحله 

نگ باشد، معلوم ميشود که هيچ پيشرفتی نکرده معينی از تکامل ج
بعضی ها بعلت اینکه از مهارت خود در یک زمينه خوشنود . است

ميشوند و بدید محدود خویش اکتفا ميکنند، هرگز به پيش رفتی نائل 
نمی آیند؛ آنها ميتوانند در مکان و در زمان معينی نقشی در انقالب 

می نخواهند داشت؛ ما نيازمند داشته باشند، ولی رویهم رفته نقش مه
فرماندهانی هستيم هستيم که بتوانند در رهبری جنگ نقش مهمی ایفا 

کليه قوانين هدایت جنگ ، بر حسب تکامل تاریخ و تکامل خود . کنند
.جنگ رشد می یابند؛ هيچ چيزی در جهان تغيير ناپذیر نيست  



                                       
  برانداختن جنگ است هدف جنگ– 2  
 
جنگ، این هيوالی کشتار انسانها بدست یکدیگر، سرانجام در اثر  

تکامل جامعه بشری از ميان خواهد رفت، و حتا در آینده ایکه چندان 
ولی برای برانداختن جنگ فقط یک . دور نيست، از ميان خواهد رفت

نگ بوسيله جنگ با جنگ مقابله کردن ؛ بوسيله ج: راه موجود است 
انقالبی با جنگ ضد انقالبی مقابله کردن؛ بوسيله جنگ انقالبی ملی با 

تاریخ فقط دو نوع جنگ دیده . جنگ ضد انقالبی ملی مقابله کردن 
ما موافق جنگهای عادالنه .  جنگ عادالنه و جنگ غيرعادالنه–است 

کليه جنگهای ضد انقالبی غير . و مخالف جنگهای غيرعادالنه هستيم
ما عاقبت با دستان خود . ند، کليه جنگهای انقالبی عادالنه اندعادالنه ا

بدوران جنگها در حيات بشر پایان خواهيم داد و بدون شک  جنگی که 
ولی بدون . ما اکنون در گير آنيم ، بخشی از این پيکار نهائی است

تردید جنگی که در مقابل ما قرار گرفته، بخشی از بزرگترین و 
بزرگترین و بيرحمانه ترین جنگهای . استبيرحمانه ترین جنگه

غيرعادالنه ضد انقالبی در کمين ما نشسته است ؛ اگر ما درفش جنگ 
عادالنه را برنيفروزیم، مصيبتی خانمانسوز گریبانگيراکثریت عظيم 

درفش جنگ عادالنه بشریت درفش نجات بشریت . بشریت خواهد شد
جنگی که . ستاست ، درفش جنگ عادالنه چين درفش نجات چين ا

قسمت اعظم بشریت و اکثریت قریب باتفاق چينی ها در گير آنند، 
بيشک جنگی عادالنه است، اقدامی است نهایت ارزنده و افتخار آميز، 

اقدامی است که بشریت و چين را رهائی می بخشد، پلی است بسوی 
وقتيکه جامع بشری بآن کقطه از . دوران جدیدی از تاریخ جهان

که طبقات و دولتهازوال یابند، دیگر هيچ جنگی در ميان پيشرفت رسد 
 نه جنگ ضد انقالبی و نه جنگ انقالبی، نه جنگ -نخواهد بود

 و این عصر صلح جاودان بشریت –غيرعادالنه و نه جنگ عادالنه 
عالقه ما به مطالعه قوانين جنگ انقالبی از آرزوی ما در . خواهد بود

د و درست در همين جاست که وجه برانداختن همه جنگها باشی ميشو
.تمایز بين ما کمونيستها و تمام طبقات استثمارگرنمایان ميگرد د  

 
  استراتژی مطالعه قوانين مسلط بر وضع کلی جنگ است – 3  
 

 .هر جا که جنگی در ميگيرد، یک وضع کلی جنگ نيز پدید ميگرد د
است وضع کلی جنگ ممکن است سراسر جهان را در بر گيرد، ممکن 
سراسر یک کشور را در بر گيرد، ممکن است یک منطقه مستقل 
هر . پارتيزانی و یا یک جبهه مستقل و وسيع عملياتی را در بر گيرد

وضع جنگی که محاسبه تمام جنبه ها و مراحل گوناگون آنرا ایجاب 
وظيفه علم استراتژی مطالعه . کند، وضع کلی جنگ را تشکيل ميدهد

چرا باید .  است که بر وضع کلی جنگ مسلطندآن قوانين هدایت جنگ
فرمانده عمليات اپراتيو یا تاکتيکی تا حدودی از قوانين استراتژی سر 
رشته داشته باشد؟ برای اینکه در اثر درک کل بهتر ميتوان در جزء 

این نظر که پيروزی استراتژیک . عمل کرد زیرا جزء تابع کل است
ست ميآید، نظری اشتباه آميز آست، تنها در اثر کميابيهای تاکتيکی بد

زیرا این واقعيت را نادیده ميگيرد که پيروزی یا شکست جنگ بطور 
عمده و در درجه اول وابسته بطرز محاسبه وضع کلی و مراحل 

اگر در محاسبه وضع کلی و مراحل گوناگون آن . گوناکون آن است
ت نواقص و یا اشتباهات فاحشی روی دهند، جنگ بطور حتم بشکس

یک حرکت حساب نشده باعث : " وقتيکه گفته ميشود . می انجامد
منظور آن حرکتی است که در وضع کلی ". باخت تمام بازی ميشود

تًاثير ميگذارد، یعنی حرکتی که برای مجموع اوضاع تعين کننده است، 
نه آن حرکتی که فقط خصلت جزء دارد و برای مجموع اوضاع تعين 

ر شطرنج صادق است ،در مورد جنگ هم کننده نيست و آنچه که د
اما وضع کلی نميتواند مستقل و منفک از اجزاء خود . صدق ميکند

گاهی . باشد، چه وضع کلی از مجموعه اجزاء خویش تشکيل می یابد
ممکن است بعضی از اجزاء بدون اینکه در وضع کلی تًاثير جدی 

ء برای وضع بگذارند، دچار انهدام یا شکست شوند، زیرا که این اجزا
اغلب اتفاق ميافتد که در عمليات تاکتيکی یا . کلی تعين کننده نبوده اند

اپراتيو بعضی شکستها و یا عدم موفقيت ها منجر به اختالل در وضع 
کلی جنگ نميشوند، زیرا شکستها و عدم موفقيت های مذکور دارای 



کلی اما شکست اکثرعمليات اپراتيوی که وضع . اهميت قاطع نبوده اند
جنگ را تشکيل ميدند و یا شکست یک یا دو عمليات اپراتيو تعين 

اکثر عمليات " در اینجا . کننده، وضع کلی را فورًا عوض ميکند
در تاریخ . یک یا دو عمليات اپراتيو تعين کننده اند" و یا " اپراتيو

جنگها دیده شده است که پس از یک سلسله پيروزیها، شکست در یک 
باعث از دست رفتن کليه دستاوردهای قبلی شده است، و نبرد بتنهائی 

 یا پس از
شکست های متعد د، پيروزی در یک نبرد بتنهائی موجب پيدایش 

" یک سلسله پيروزیها " در موارد فوق الذکر . وضع نوین گشته است
فقط خصلت جزء داشته و هيچ نقش تعين " شکستهای متعد د" و یا 

" زی نميکردند، در صورتيکه بعکس ، کننده ای در مجموع اوضاع با
" پيروزی در یک نبرد بتنهائی " و یا " شکست در یک نبرد بتنهائی 
همه اینها داللت بر اهميت محاسبه . دارای نقش تعين کننده بودند

برای کسيکه فرماندهی کل عمليات را بر عهده . مجموع اوضاع ميکند
. ع کلی جنگ استدارد، از همه مهمتر عطف توجه به محاسبه و وض

نکته عمده این استکه او باید کليه مسایل مربوط به سازماندهی واحد ها 
و فرماسيون های نظامی خود، ارتباط ميان عملياتهای اپراتيو مختلف، 

ارتباط ميان مراحل مختلف یک عمليات، ارتبات ميان جمع فعاليت 
ط اردوگاه خودی و مجموع فعليت اردوگاه دشمن را بر حسب شرای

 همه اینها مستلزم بذل دقت و کوشش بيشتر –موجود در نظر بگيرد 
اوست و چناچه او این مسایل را از دیده فرو گذارد و خود را با مسایل 

. درجه دوم مشغول سازد، بسختی ميتواند از شمست بر کنار بماند
رابطه ميان کل و جزء نه تنها در مورد رابطه بين استراتژی و فن 

يو بلکه در مورد رابطه ميان فن عمليات اپراتيو و تاکتيک عمليات اپرات
مثال عملی آن عبارتست از رابطه ميان عمليات یک . نيز صادق است

لشگر و عمليات هنگها و گردانهایش، یا رابطه ميان عمليات یک 
فرمانده، در هر مقامی که باشد، . گروهان و دسته ها و جوخه هایش

 عملياتی معطوف سازد که در مجموع باید توجه خود را بمسایل یا
وضعيتی که در حيطه مسئوليت اوست ، مهمترین و قاطع ترین نقش 

برای تعين اینکه چه چيز . را ایفا ميکند، و نه مسایل یا عمليات دیگر

مهم و یا تعين کننده است، نباید شرایط عمومی یا مجرد را مًاخذ گرفت 
درهرعمليات .   قرار داد، بلکه باید شرایط مشخص را مبداء بررسی

نظامی سمت و نقطه هجوم را باید طبق وضعيت دشمن، موقعيت زمين 
در مناطقی که . و قدرت نيروهای خودی در همان لحظه انتخاب کرد

خواربار فراوان است، باید مراقب بود که سربازان پرخوری نکنند و 
بازان در مناطقی که خواربار کافی نيست، باید توجه کافی کرد که سر

در مناطق سفيد درز کردن حتا کمی اطالعات ممکن . گرسنه نمانند
حال آنکه این امر در مناطق . است موجب شکست پيکار بعدی گردد

در بعضی نبردها ضرور است که . سرخ غالبًا مسئله زیاد جدی نيست
فرماندهان عاليرتبه شخصًا در آنها شرکت کنند ولی در برخی دیگر 

در یک مدرسه نظامی مهمترین مسئله عبارت . دچنين ضرورتی ندار
در مورد یک . است از انتخاب مدیر و معلم و تعين رهنمود آموزشی

ميتينگ توده ای توجه عمده را باید به بسيج توده ها برای شرکت در 
در یک . آن  و طرح شعارهای مناسب معطوف داشت، و غيره و غيره

روی آن حلقه های مهمی کالم، اصل کلی این استکه باید توجه را 
در مطالعه قوانين . متمرکز ساخت که مجموع اوضاع وابسته بآنهاست
زیرا آنچه که با . مسلط بر وضع کلی جنگ تفکر و تعمق الزم ميآید

مجموع اوضاع در ارتباط است، با چشم قابل رًویت نيست و انسان 
 راه دیگری نميتواند آنرا در یابد مگر آنکه عميقًا در باره اش بيندیشد؛

اما از آنجا که کل مرکب از جزء است، کسيکه در جزء . موجود نيست
تجربه دارد ، در عمليات اپراتيو و در تاکتيک تجربه دارد، ميتواند 

مسایل عاليتری را بفهمد مشروط باینکه واقعًا بخواهد عميقًا در باره 
فتن در نظر گر: مسایل استراتژی شامل مراتب ذیلند . آنها بيندیشد

رابطه ميان دشمن و خودی، در نظر گرفتن رابطه ميان عملياتهای 
اپراتيو مختلف و یا ميان مراحل مختلف یک عمليات؛ در  نظر گرفتن 

) نقشی تعين کننده دارند ( آن عناصری که در مجموع اوضاع مًوثرند 
؛ در نظر گرفتن جنبه های اوضاع عمومی، درنظر گرفتن رابطه ميان 

جبهه ؛ در نظر گرفتن تفاوت و ارتباط ميان تلفات و جبهه و پشت 
ترميم، نبرد و استراحت، تمرکز و پخش نيروها، حمله و دفاع، 

پيشروی و عقب نشينی، استتار و انکشاف، حمله عمده و حمله کمکی، 



هجوم و تثبيت، تمرکز و عام تمرکز فرماندهی خودی و نيروهای 
وس، کادرها و سپاهيان، دوست، این رسته و آن رسته، رئيس و مرئ

سربازان باسابقه و سربازان جدید، کادرهای مافوق و کادرهای مادون، 
کادرهای با سابقه و کادرهای جدید، مناطق سرخ و مناطق سفيد، 
مناطق سرخ قدیم و مناطق سرخ جدید، مناطق مرکزی و مناطق 

مرزی، موسم گرما و موسم سرما، پيروزی و شکست، واحدهای 
حدهای کوچک، ارتش منظم و واحدهای پارتيزانی، نابودی بزرگ و وا

دشمن و جلب تودها، توسعه صفوف ارتش سرخ و تحکيم آن، کار 
نظامی و کار سياسی، وظایف در این یا آن شرایط، جبهه ثابت و جبهه 
غيرثابت، جنگ داخلی و جنگ ملی، این مرحله تاریخی و آن مرحله 

یل استراتژی را نميتوان با چشم تاریخی و غيره؛ هيچ یک از این مسا
مشاهده کرد، معذالک اگر انسان عميقًا بياندیشد، ميتواند همه این مسایل 

بسخن دیگر ميتوان . را روشن سازد، در یابد و بر آنها مسلط گرد د
کليه مسایل مهم جنگ یا عمليات نظامی را بسطح عالی تر اصول 

 مسایل استراتژی نيل به وظيفه مطالعه. ارتقاع داد و در آنجا حل کرد
.این هدف است  

  مهم این است که بتوانيم یاد بگيریم– 4
 

چرا ما ارتش سرخ را تشکيل داده ایم؟  برای اینکه بوسيله آن د شمن 
چرا ما قوانين جنگ را مطالعه ميکنيم؟  برای اینکه . را در هم بکوبيم

لی از آن آموختن دشوار است، و.  بتوانيم آنها را در جنگ بکاربریم
هستند بسياری که در کالسهای .  دشوارتر آموختن و بکار بستن است

درس و یا در کتابها هنگام بحث در باره علم نظام صاحب نظر و 
صالح بنظر ميرسند، ولی وقتيکه جنگی دربگيرد،  برخی از آنها 

تاریخ جنگها و .  پيروز ميشوند و برخی از آنها شکست ميخورند
پس کليد حل این مطلب .  جنگ موئيد این مطلب استتجربه خود ما از 

سرداران " در کجاست؟  ما در زندگی واقعی نميتوانيم متوقع باشيم که 
تاریخ از اینگونه سرداران بخود .  وجود داشته باشند"هميشه پيروزمند 
توقع ما از سردارانمان این است که دلير و با . بسيار کم دیده است

 سردارانی که -ن جنگ بطور کلی پيروز گردننددریت باشند و در جریا

کسی که ميخواهد صاحب .  بصيرت و شجاعت را یک جا داشته باشند
 شيوه ایکه –بصيرت و شجاعت باشد، باید شيوه ای برای خود برگزیند 

. باید هم در آموختن بکاربرد و هم در استفاده از آنچه آموخته شده است
ت از آشنائی با تمام جنبه های این شيوه چيست؟ این شيوه عبارتس

وضعيت د شمن و وضعيت خودی، کشف قوانين حاکم بر عمليات دو 
در آئين نامه های نظامی .  طرف و بکار بردن آنها در عمليات خود

نرمش در بکار " بسياری از کشورها توصيه هائی در باره ضرورت 
تخاذ و همچنين راهنمائی هائی در باره ا" بردن اصول برحصب شرایط

توصيه ها فرماندهان را از .  تدابير الزم در موقع شکست دیده ميشود
خطا های ذهنی که ناشی از بکار بردن مکانيکی اصول ميباشد، 

برحذر ميدارند و راهنمائی ها نشان ميدهند که اگر فرماندهی مرتکب 
خطای ذهنی شد و یا اگر تغييرات غيرقابل پيش بينی و اجتناب ناپذیر 

چرا خطاهای .   عينی روی داد، چطور باید عمل کرددر وضعيت
ذهنی روی ميدهند؟  زیرا که آرایش و هدایت نيروها در یک جنگ یا 

یک نبرد با شرایط زمان و مکان تطبيق نکرده ، رهبری دهنی با 
شرایط عينی منطبق نبوده و یا با آن مغایرت داشته است،  بسخن 

انسانها در هر .  ده استدیگر، زیرا تضاد بين ذهن و عين حل نش
کاریکه ميکنند، باشکال ميتوانند از پيدایش چنين وضعی جلوگيری 

کنند، منتها فرق در این است که بعضی ها با مهارت بيشتری از عهده 
همانطور که ما در مورد هر .  کارها برمی آیند و بعضی ها کمتر

 نيز کاری مهارت نسبتًا بيشتری را طلب ميکنيم، در زمينه نظامی
در .  ميخواهيم که پيروزیها بيشتر و یا بلعکس شکست ها کمتر گردند

اینجا مطلب بر سر این استکه ذهن باید بطور مناسب با عين منطبق 
چنان چه نقطه ایکه برای .  مثالی در زمينه تاکتيک می آوریم.  گرد د

حمله انتخاب شده، یکی از جناحهای د شمن و درست منطبق بر نقطه 
شمن باشد و بلنتيجه هجوم به موفقيت بيانجامد،  معلوم ميشود ضعف د 

که ذهن با عين منطبق بوده، یعنی کار اکتشاف، قضاوتها و تسميمات 
فرمانده با وضعيت واقعی د شمن و آرایش نيروهای آن مطابقت داشته 

برعکس اگر بنقطه ایکه برای حمله انتخاب شده، جناح دیگر یا .  است
و بلنتيجه حمله به دیواری از خار برخورد کند و قلب د شمن باشد 



کامياب نگرد د، معلوم ميشود که ميان دهن و عين تطابقی وجود 
اگر لحظه حمله بموقع انتخاب شود ، اگر نيروی .   ندارشته است

زخيره بموقع بکار انداخته شود و کليه اقدامات و عملياتی که در 
یان د شمن باشد، معلوم ميشود جریان نبرد انجام ميشود، بسود ما و بز

که در تمام طول نبرد هدایت ذهنی با وضعيت عينی تطابق کامل داشته 
این گونه تطابق کامل در جریان یک جنگ یا یک نبرد خيلی .  است

نادر است، زیرا که طرفين جنگ یا نبرد را انبوه انسانها زنده تشکيل 
هان ميدارند؛ این یکی ميدهند که مسلحند و اسرار خود را از یکدیگر پن

اما .  با برخورد نسبت با اشياء بيروح و یا امور روزمره فرق ميکند
اگر فرماندهی در خطوط کلی یعنی عناصری از آن که دارای اهميت 

تعين کننده هستند، با وضعيت واقعی مطابقت کنند، در آن صورت پایه 
صميمات آرایش صحيح نيروها از ت.  و اساس پيروزی ریخته شده است

صحيح فرمانده سرچشمه ميگيرد، تصميمات صحيح فرمانده از 
قضاوتهای صحيح او ناشی ميشود و قضاوتهای صحيح او بر کار 

اکتشافی دقيق و الزم و بر سنجش و اتصال همه اطالعات گوناگون از 
فرمانده از تمام اسلوبهای ممکن . کار اکتشاف بدست آمده، مبتنی است

ستفاده ميکند و کليه اطالعات بدست آمده از و ضرور کار اکتشاف ا
وضع د شمن را ميسنجد، کاه را از گندم جدا ميسازد، آنچه را که نا 
درست است، حذف و آنچه را که درست است، حفظ ميکند، از یکی 
بدیگری حرکت مينماید و از برون بدرون نفوذ ميکند؛ و آنگاه وضع 

وضع دو طرف و ارتباط خودی را محاسبه مينماید، بمطالعه تناسب 
متقابل آنها می پردازد و در آخر به قضاوت دست می زند، تصميم 

این است پروسه کامل . ميگيرد و نقشه های خود را تنظيم ميکند
شناخت اوضاع که یک استراتژ نظامی باید قبل از تنظيم هر نقشه 

ک اما ی.  استراتژیک، نقشه اپراتيو و یا نقشه عمليات تاکتيکی طی کند
استراتژ نظامی بی توجه بعوض اینکه اینطور عمل کند، نقشه های 
نظامی خویش را بر پایه ذهنی خود ميریزد و از این جهت اینگونه 

یک .  نقشه ها تخيلی از آب در می آیند و با واقعيت تطبيق نميکنند
استراتژ عجول که فقط به شور و شوق خویش تکيه ميکند، ناگزیر بدام 

 و با اطالعات سطحی و یا ناقصی که از وضع د شمن د شمن می افتد

بدست آورده است، گمراه ميشود و یا تحت تًآثير پيشنهادات بی 
مسئوليت زیردست های خود که براساس شناخت واقعی و بينش عميق 

استوار نيست، قرار ميگيرد و بدین ترتيب ناگزیرسرش به سنگ 
ند که هر نقشه نظامی باید ميخورد، زیرا وی نميداند و یا نميخواهد بدا

بر اساس اکتشافات الزم و تعمق دقيق در وضعيت خودی و وضعيت د 
پروسه شناخت اوضاع .  شمن و همچنين روابط متقابل آنها مبتنی باشد

در .  نه فقط قبل از طرح نقشه نظامی بلکه بعد از آن نيز ادامه می یابد
 تا پایان عمليات، اجرای یک نقشه نظامی ، از همان لحظه آغاز اجرا

پروسه دیگری از شناخت اوضاع جریان می یابد که پروسه پراتيک 
در جریان این پروسه باید مجد دًا بازرسی شود که آیا .  ناميده ميشود

.  نقشه ای که در پروسه قبلی تنظيم شده با واقعيت مطابقت ميکند یا نه
 باید با تکيه بر چنانچه نقشه اصًال یا کامًال با واقعيت مطابقت نکند،

معلومات جدید به قضا وت های جدید دست زد، تصميمات تازه گرفت 
تغيير و . و در نقشه اصلی دست برد تا اینکه با وضعيت جدید بخواند

اصالح جزئی نقشه تقریبًا در هر عمل نظامی انجام می یابد و حتا 
لی که آدم عجو.  گاهی اتفاق می افتد که نقشه باید از اساس تغيير کند

ضرورت چنين تغييری را درک نکند و یا مایل به چنين تغييری نباشد 
.  و فقط کورکورانه عمل کند، باز ناگزیر سرش به سنگ خواهد خورد
آنچه در باال گفته شد، هم در عمليات استراتژیک صادق است هم در 

یک نظامی با تجربه ، مشروط باینکه با . عمليات اپراتيو و تاکتيکی
فرماندهان، افراد، ( بياموزد، ميتواند ویژگيهای نيروهای خود فروتنی 

و همچنين ویژگی ) اسلحه، خواربار و غيره و مجموعه این عوامل 
فرماندهان، افراد، اسلحه، خواربار و غيره و ( های نيروهای د شمن 
 –و سایر شرایطی را که مربوط بجنگ ميشوند ) مجموعه این عوامل 

 –سياسی، اقتصادی، جغرافيائی، جوی و غيره ماند اوضاع و احوال 
بخوبی بشناسد؛ یک چنين مرد نظامی با اطمينان بيشتری جنگ و یا 

عمليات نظامی را هدایت ميکند و قابليت بيشتری برای نيل به پيروزی 
او این مزیت را از آن جهت بدست می آورد که طی .  خواهد داشت

ی د شمن را شناخته، یک دوره طوالنی وضعيت اردوی خود و اردو
قوانين عمل را کشف کرده و تضاد ميان ذهن و عين را حل کرده 



این پروسه شناخت بسيار مهم است؛ بدون این تجربه که طی . است
زمان طوالنی بدست می آید، بدشواری ميتوان قوانين حاکم بر سراسر 

مبتدیان یا کسانيکه جنگ را فقط از روی .  جنگ را فهميد و فراگرفت
تاب ميشناسند، نمتوانند فرماندهان عالی رتبه واقعًا توانائی شوند؛ فقط ک

کسيکه در صحنه پيکار آموزش یافته است، برای چنين مقامی 
کليه قوانين جنگ و یا تئوریهای نظامی که جنبه .  شایستگی دارد

اصولی دارند، ترازنامه تجربه جنگهائی هستند که پيشينيان و یا 
باید این درسها را که از جنگهای گذاشته . کرده اندمعاصران ما تنظيم 

این یکی از . بما رسيده و ببهای خون تمام شده اند، بدقت مطالعه کرد
ليکن ما وظيفه دیگری هم داریم و آن عبارت است از . وظایف ماست

نتيجه گيریها را  بکمک تجربه خود آزمودن، آنچه را که سودمند است، 
ودمند نيست ، بدور افکندن و آنچه را که پذیرفتن و آنچه را که س

این وظيفه دوم دارای اهميت .  مخصوص خود ماست ، بر آن افزودن
بزرگی است، اگر ما اینطور عمل نکنيم، قادر به هدایت جنگ نخواهيم 

کناب خواندن آموختن است، اما آموخته را بکار بستن نيز .  بود
اصلی ما آمئختن جنگ اسلوب .  و حتی نوع مهمتر آن.  آموختن است

حتا شخصی هم که امکان مدرسه رفتن نداشته .  در جریان جنگ است
 او ميتواند جنگ را از طریق جنگ –است، ميتواند جنگ را بياموزد 

جنگ انقالبی کارتوده هاست و غالبًا موضوعی نيست که .  بياموزد
ابتدا باید بعمل در آید و سپس آموخته شود، زیرا عمل کردن خود 

موختن است، بين یک غيره نظامی و یک نظامی فاصله موجود ایت، آ
ولی این فاصله دیوار بزرگ چين نيست و ميتواند بسرعت از ميان 
.  برداشته شود، و راه از بينبردن آنهم شرکت در انقالب و جنگ است
وقتيکه ما ميگوئيم آموختن و بکار بستن امر آسانی نيست، مقصودما 

جامع و بکار بستن ماهرانه کار سخت و مشکلی این است که آموختن 
وقتيکه ما ميگوئيم یک غيره نظامی ميتواند بسرعت بيک .  است

نظامی تبدیل شود، منظورمان این است که عبور از آستانه در مشکل 
در توصيف وحدت ایندو حکم در اینجا ضرب المثلی از چين .  نيست

يچ کشکلی نيست که در در جهان ه: " قدیم مصداق می یابدکه ميگوید 
عبور از آستانه در مشکل نيست ، ."  برابر انسان با اراده تاب بياورد

تبحر و استادی نيز امری است امکان پذیر، فقط مشروط باینکه انسان 
قوانين جنگ ماند قوانين حاکم بر . اراده کندو قادر به آموختن باشد

عينی در ذهن ) 2(اشياء و پدیده های دیگر، بازتابی است از واقعيت 
پس .  ما؛ هر چيزی که در خارج از ذهن ماست، واقعيت عينی است

موضوع مورد مطالعه و شناخت ما هم شامل وضع د شمن ميشود و هم 
شامل وضع خود ما ؛ این هر دو جهت باید موضوع مطالعه و بررسی 

قوه ( در صورتيکه مطالعه و برسی کننده فقط دهن .  ما قرار گيرد
.استم) تعقل  

کسانی هستند که ميتوانند خود را خوب بشناسند ولی از شناخت د شمن 
عاجزند، و کسان دیگری نيز هستند که ميتوانند د شمن را خوب 

بشناسند وی قادر به شناختن خود نيستند؛ نه اینها و نه آنها هيچکدام 
ضرب .  قادر بحل مسئله آموزش و بکار بستن قوانين جنگ نيستند

تئوریسين بزرگ نظامی چين باستان ) 3(تاب سون او زی المثلی در ک
چنانچه دشمن و خودت را بشناسی، صد بار : " آمده است که ميگوید 

مضمون این جمله دو مرحله را در بر ."  ميجنگی بخطر نمی افتی
 مرحله آموختن و مرحله بکار بستن؛ یعنی شناخت قوانين –ميگيرد 

ودمان طبق قوانين مذکور بمنظور تکامل واقعيت عينی و تعيين عمل خ
ما نباید باین ضرب المثل کم نها .  غلبه بر د شمنی که در مقابل داریم

جنگ، عاليترین شکل مبارزه متقابل ميان ملتها، و دولتها، ميان .  دهيم
طبقات و ميان گروههای سياسی است،؛ ملتها، دولتها، طبقات و 

وانين جنگ بمنظور نيل به گروههای سياسی که در جنگ اند، از کليه ق
بی شک، در جنگ پيروزی یا شکست را . پيروزی استفاده ميکنند

بطور عمده شرابط نظامی، سياسی، اقتصادی و طبيعی دو طرف 
توانائی ذهنی طرفين .  ولی این تمام مطلب نيست. متخاصم معين ميکند

یک .  در هدایت عمليات جنگی نيز در تعين فرجام جنگ مًاثر است
راتژ نظامی در تالش خود برای نيل به پيروزی نميتواند از است

محدودیتی که شرایط مادی ایجاد کرده اند، پا فراترنهد، ولی او ميتواند 
صحنه . و باید برای کسب پيروزی در حدود همين شرایط تالش کند

فعاليت یک استراتژ نظامی بر روی شرایط مادی عينی ساخته شده 
روی همين صحنه حماسه های پرشکوهی را که است، ولی او ميتواند ب



از .  مملو از رنگها و آهنگها، پراز قدرت و عظمت اند، رهبری کند
اینرو فرماندهان ارتش سرخ ما باید بر پایه مادی عينی موجود، یعنی 
بر اساس شرایط نظامی، سياسی، اقتصادی و طبيعی موجود نيروی 

ه نيروهائی را که در اختيار تهور و استعداد خود را شکوفا سازند، کلي
دارند، برای در هم شکستن د شمنان ملی و طبقاتی مان بکار اندازند و 

در اینجاست که توانائی ذهنی ما در .  این عالم فاسد را دگر گون سازند
ما بهيچ فرمانده ارتش .  هدایت جنگ ميتواند و باید وارد عمل شود

له و قلدر در آید که بدون سرخ اجازه نميدهيم که بصورت یک آدم بی ک
مالحظه چپ و راست ميکوبد؛ ما باید همه فرماندهان ارتش سرخ را 

ترغيب کنيم که بصورت قهرمانان دلير و با دریت در آیند و نه فقط 
شهامت غلبه برکليه موانع را داشته باشند، بلکه بتوانند جنگ را از 

.  ایت نمایندآغاز تا فرجام در تمام تحوالت و فراز ونشيبهایش هد
فرمانده نظامی که در اقيانوس بيکران جنگ شنا ميکند، نه فقط باید 

خود را از غرق شدن مصون بدارد بلکه باید قادر باشد با حرکت 
قوانين هدایت .  موزون و اطمينان خود را بساحل پيروزی برساند

.اینهاست شيوه های ما.  جنگ، فن شناوری در اقيانوس جنگ است  
 

 فصل دوم
 حزب کمونيست چين و جنگ انقالبی چين

 
 آغاز شده تا کنون از دو مرحله 1924جنگ انقالبی چين که از سال 

 و مرحله دوم از 1927 تا سال 1924مرحله اول از سال : گذشته است 
 بطول انجاميده و اینک مرحله جنگ انقالبی 1936 تا سال 1927سال 

 ملی عليه ژاپن گشوده
در این سه مرحله تحت رهبری پرولتاریای چين جنگ انقالبی .  ميشود

د .  و حزب آن، حزب  کمونيست  چين صورت گرفته و ميگرد د
شمنان اصلی ما در جنگ انقالبی چين امپریاليسم و نيروهای فئودالی 

گرچه بورژوازی چين ممکن است در لحظات تاریخی معينی .  هستند
خواهی و فقدان ولی در اثر خود .  در جنگ انقالبی شرکت بجوید

استقالل سياسی و اقتصادی نه ميخواهد و نه ميتواند جنگ انقالبی چين 

توده های دهقانی و نيروهای خرده . را تا پيروزی کامل رهبری کند
بورژوازی شهری چين ميخواهند فعالنه در جنگ انقالبی شرکت 

آنها نيروهای عمده جنگ . جویند و آنرا به پيروزی کامل برسانند
بی اند، ولی از آنجا که دارای خصوصيات مولدین خرده پا هستند، انقال

و بخشی از خيل بيکاران دارای (افق دید سياسی آنان محدود است 
و بدین جهت نميتوانند جنگ را بدرستی ) افکار آنارشيستی هستند

بنابر این در دورانی که پرولتاریا قدم به عرصه سياسی . رهبری کنند
ت رهبری جنگ چين ناگزیر بر دوش جزب گذاشته است، مسئولي

در چنين دورانی هر جنگ انقالبی که توسط .  کمونيست چين می افتد
پرولتاریا و حزب کمونيست رهبری نشود و یا از قلمرو رهبری آنها 

زیرا از تمام قشرهای اجتماعی .  خارج شود، محکوم به شکست است
ریا و حزب و دسته های سياسی چين نيمه مستعمره فقط پرولتا

کمونيست اند که از تنگ نظری و خود خواهی بدور و دارای وسيع 
ترین افق دید سياسی و عاليترین درجه تشکل ميباشند و بيشتر از همه 

توانائی آن را دارند که از تجارب پرولتاریای پيشآهنگ جهان و 
احزاب سياسی آن با تواضع تمام بيآموزد و آنها را جهت پيش برد امر 

با این دالئل فقط پرولتاریا و حزب . ورد استفاده قرار دهدخود م
کمونيست اند که ميتوانند دهقانان، خرده بورژوازی، شهری را رهبری 

کنند، بر تنگ نظری دهقانان و خرده بورژوازی، بر گرایش خيل 
بيکاران به خرابکاری و همچنين بر نوسانات و نا پيگری بورژوازی 

ب کمونيست در سياست خود دچار اشتباه البته مشروط بر آنکه حز(
.فایق آیند و آینده انقالب و جنگ را براه پيروزی سوق دهند) نشود  

 در 1927 – 1924بطور کلی ميتوان گفت که جنگ انقالبی سالهای 
شرایطی جریان یافت که پرولتاریای بين الملل و پرولتاریای چين و 

 نفوز سياسی حزب آن در بورژوازی ملی چين و حزب آن اعمال
اما در لحظه حساس انقالب . ميکردند و با آنها همکاری سياسی داشتند

و جنگ، در درجه اول بعلت خيانت بورژوازی بزرگ و همچنين در 
اثر آنکه اپورتونيستهای داخل صفوف انقالبيون داوطلبانه از رهبری 

جنگ انقالب .  انقالب رو گرداند ند این جنگ انقالبی بشکست انجاميد
 تا کنون ادامه دارد، در شرایط نوینی 1927ارضی که از سال 



د شمن در این جنگ تنها امپریاليسم نيست بلکه شامل . صورت ميگيرد
. اتحاد بورژوازی بزرگ و مالکان ارضی بزرگ نيز ميشود
فقط حزب .  بورژوازی ملی دنباله روی بورژوازی بزرگ شده است

رهبری ميکند و از هم اکنون کمونيست است که این جنگ انقالبی را 
این هژمونی مطلق .  هژمونی مطلق خویش را بر آن تًامين کرده است

حزب کمونيست مهمترین شرط تعقسب بی تزلزل و پيگيرر جنگ 
بدون هژمونی مطلق حزب کمونيست قابل تصور نبود .  انقالبی است

.که جنگ انقالبی بتواند با این پيگيری ادامه یابد  
چين با دليری و استواری در رًاس جنگ انقالبی چين حزب کمونيست 

به تمام ملت نشان داده است ) 4(قرار گرفته و طی پانزده سال متمادی 
که دوست خلق است و پيوسته در جبهه مقدم انقالب برای دفاع از 

حزب کمونيست چين .  منافع حلق و آزادی و رهائی اش مبارزه ميکند
و ببهای خون و جان صدها هزار نفر با مبارزات سخت و دشوار خود 

از اعضای دلير و ده ها هزار نفر از کادرهای قهرمانش، نقش تربيتی 
.  عظيمی در ميان توده های چند صد ميليونی خلق ایفا کرده است

کاميابيهای تاریخی بزرگی که حزب کمونيست چين در طول مبارزات 
ستگاری چين در انقالبی خود بدست آورده، شرط الزم برای بقاء و ر

این لحظه حساس که مورد تعدی دشمن ملی قرار گرفته، فراهم ساخته 
است؛ این شرایط عبارت از وجود یک رهبری سياسی است که از 

اعتماد اکثریت عظيم مردم برخورداراست و از طرف آنها طی سالهای 
امروز خلق آنچه را که حزب .  متمادی آزمایش برگزیده شده است

بدون . وید، از گفته هر حزب سياسی دیگرآسانتر ميپذیردکمونيست ميک
مبارزه دشوار حزب کمونيست چين طی پانزده سال اخير، نجات ميهن 

حزب کمونيست چين طی .  از خطر یک اسارت جدید غيره ممکن بود
) 5(جنگ انقالبی ، عالوه بر دو اشتباه اپورتونيسم راست چن دو سيو 

، دو اشتباه دیگرنيز مرتکب شده ) 6(نلی لی سا" چپ" و اپورتونيسم 
بود ) 7 (1934 – 1931سالهای " چپ" اشتباه اول اپورتونيسم : است 

که منجر به تلفات فوقلعاده سنگينی در طول جنگ انقالب ارضی 
" محاصره و سرکوب " گردید، بطوریکه ما بجای دفع پنجمين عمليات 

رتش سرخ ناتوان د شمن، مناطق پایگاهی خود را از دست دادیم و ا

 در جلسه وسيع بوروی سياسی کميته 1935این اشتباه در ژانویه .  شد
اشتباه دوم اپورتونيسم راست جان .  مرکزی در زون ای اصالح گردید

بود و چنان دامنه یافت که ) 8 (1936 – 1935گوه تائو در سالهای 
انضباط حزب و ارتش سرخ را مختل ساخت و موجب تلفات سنگين 

خشی از نيروهای عمده ارتش سرخ گردید؛ ولی در پرتو رهبری در ب
صحيح کميته مرکزی و آگاهی سياسی اعضای حزب و فرماندهان و 

بدیهی است .  رزمندگان ارتش سرخ این اشتباه نيز بالخره اصالح شد
که همه این اشتباهات بحزب ما، بانقالب و بجنگ ما صدمه زدند، 

ا بر طرف ساختيم و درست در جریان معذالک ما سرانجام همه آنها ر
غلبه بر این اشتباهات بود که حزب و ارتش سرخ ما باز هم آبدیده تر و 

حزب کمونيست چين رهبری این جنگ انقالبی .  نيرومندتر گردید ند
خروشان و پر افتخار و پيروزمند را همواره در دست داشته و همچنان 

ی چين را برافراشته و این جنگ نه فقط درفش آزاد.  در دست دارد
. همچنان در دست دارد، بلکه دارای اهميت انفالبی بين الملل نيز هست

ما در این .   چشم اميد خلقهای انقالبی سراسر جهان بما دوخته است
مرحله نوین، یعنی مرحله جنگ انقالبی ملی ضد ژاپنی، انقالب چين 

ين و سراسر را بسر انجام خواهيم رساند و این دو انقالب خاور زم
جنگ انقالبی ما تا بحال نشان داده . جهان عميقًا تًاثير خواهد گذاشت

است که ما نه فقط بيک مشی سياسی صحيح مارکسيستی بلکه بيک 
انقالب و جنگ در .  مشی نظامی صحيح مارکسيستی نيز نيازمندیم

عرض پانزده سال این مشی سياسی و نظامی را ساخته و پرداخته 
ئنيم که از این پس، در مرحله نوین جنگ ، این مشی بر ما مطم.  است

اساس شرایط نوین رشد و قوام بيشتری خواهد یا فت، مضمونش کامل 
تر و غنی تر خواهد شد و ما را بهدف خود یعنی غلبه بر دشمن ملی 

تاریخ بما می آموزد که مشی سياسی و نظامی .  هدایت خواهد کرد
ود نيامده و تکامل نمی یابد از صحيح بخودی خود و در آرامش بوج

و از سوی دیگر عليه اپورتونيسم " چپ" یکسو عليه اپورتونيسم 
بدون مبارزه و غلبه کامل بر این انحرافات .  راست بمبارزه برخيزد

زیانبخش که ریشه انقالب و جنگ انقالبی را ميزند، تدوین یک مشی 
درست .  تصحيح و نيل به پيروزی در چنگ انقالبی غير ممکن اس



بهمين دليل است که من در این جزوه غالبًا به نظرات نادرست اشاره 
.  ميکنم  

 فصل سوم
 

 ویژگيهای جنگ انقالبی چين
 

  اهميت موضوع      –   1    
   

اشخاصی که قبول ندارند، نميدانند و نميخواهند بدانند که جنگ انقالبی 
ارتش سرخ چين دارای ویژگيهای خاص خود است، عمليات جنگی 

عليه قوای گميدان را از نوع عمليات جنگی عادی و یا از نوع عمليات 
جنگ داخلی اتحاد .  جنگ داخلی اتحاد شوروی محسوب ميدارند

شوروی که توسط لنين و استالين رهبری شد، تجربه اش دارای اهميت 
تمام احزاب کمونيست و از آن جمله حزب .  جهان شمول است

ربه و جمع بندی تئوریک آن را که لنين و کمونيست چين این تج
اما این بآن معنا .  استالين بدست داده اند، بمثابه قطب نمای خود ميداند

نيست که ما بایداین تجربه را در شرایط خاص خودمان بطور مکانيکی 
جنگ انقالبی چين در بسياری جهات دارای ویژگيهای .  بکار بریم

.  اتحاد شوروی متمایز ميسازدخود است که آن را از جنگ داخلی 
بدیهی است که در نظر نگرفتن این ویژگيها و یا نفی وجود آنها اشتباه 

.  این نکته طی ده سال جنگ ما دیکر کامًال باثبات رسيده است. است
اول قبول نميکرد که در . خصم ما نيز دچار چنين اشتباهاتی شده است

 دیگری نياز است که جنگ بر ضد ارتش سرخ به استراتژی و تاکتيک
باید با استراتژی و تاکتيکی که در جنگ با ارتش های دیگر بکار 

او با اتکاء به تفوق خود در زمينه های .  ميرود، فرق داشته باشد
. مختلف بما کم بها ميداد و همچنان با اسلوبهای کهنه جنگی می چسبيد

 دشمن در سال" محاصره و سرکوب "  قبل از چهارمين عملياب 
 و در جریان آن وضعيت چنين بود و نتيجه آن شد که د شمن با 1933

نخستين کسيکه در ارتش گوميندان .  یک سلسله شکستها مواجه گردید
نظر جدیدی در این مورد به پيش کشيد، ژنرال مرتجعی بنام ليو وی 

سرانجام نظرشان مورد قبول چانکایشک .  یوان و سپس دای یوه بود
نجا بود که دوره تعليماتی افسران چانکایشک در لوشان و از همي.  افتاد

تنظيم شد که ) 10(تًاسيس گشت و اصول نظامی ارتجاعی جدید ) 9(
ولی .  بکار رفت" محاصره و سرکوب " در جریان پنجمين عمليات 

هنگاميکه د شمن اصول نظامی خود را برای تطبيق با شرایط عمليات 
" ما عده ای پيدا شدند که به ضد ارتش سرخ تغيير داد، در صفوف 

آنها اصرار داشتند که به شيوه هائی که با .  باز گشتند" قالبهای کهن 
اوضاع و احوال عمومی منطبق است ، بر گردند، از تعمق در شرایط 
ویژه هر مورد مشخص سرباز ميزدند، تجاربی را که در طول تاریخ 

 بقدرت نبردهای خونين ارتش سرخ بدست آمده، رد ميکردند،
امپریاليسم و گوميندان و همچنين بقدرت ارتش گوميندان کم بها ميدادند 
و برای رًویت اصول ارتجاعی جدیدی که خصم بکار می بست ، دیده 

نتيجه این شد که کليه پایگاهای انقالبی ، باستثنای ناحيه .  بينا نداشتند
 گانسو از دست رفت، تعداد افراد ارتش سرخ از –مرزی شنسی 

يصد هزار به چند ده هزار کاهش یافت و سازمانهای حزبی در س
خالصه این کيفرتاریخی . مناطق گوميندان تقریبًا همگی متالشی شدند

 لنينيست ميناميدند، –این اشخاص خودشان را مارکسيست .  سختی بود
لنين .   لنينيسم نبرده بودند–ولی در واقع هيچ بوئی از مارکسيسم 

و روح زنده مارکسيسم در تحليل مشخص از که جوهر : ميگوید 
  ) . 11( اوضاع مشخص از است 

از اینجا .  و درست همين نکته بود که این رفقای ما از یاد ميبردند
ميشود مشاهده کرد که بدون درک ویژگيهای جنگ انقالبی چين هدایت 

.این جنگ و رهبری آن بسوی پيروزی امکان پذیرنيست  
 

  انقالبی چين  کدامند؟ ویژگيهای جنگ– 2    
 

حال ببينيم ویژگيهای جنگ انقالبی چين کدامند؟  بعقيده من چهار 
ویژگی اول این است که.  ویژگی اصلی وجود دارد  

چين کشور پهناور نيمه مستعمره ای است که در زمينه سياسی و 
 – 1924اقتصادی بطور ناموزون تکامل مييابد و انقالب سالهای 



این ویژگی نشان ميدهد که امکان بسط .  هاده است را پشت سر ن1927
موقعی که در زمستان .  و پيروزی جنگ انقالبی چين موجود است

 ، کمی بعد از آغاز جنگ پارتيزانی در چين، 1928 و بهار 1927
 جيان –بعضی از رفقا در کوهستان گان واقع در منطقه مرزی حونان 

مدتی ما ميتوانيم پرچم تا چه " سی این سئوال را مطرح کردند که 
در اولين کنگره حزبی منطقه ( ، ما " سرخ را برافراشته نگهداریم؟ 

زیرا این .  این نکته را متذکر شدیم) 12( جيان سی -مرزی حونان 
اگر ما باین سئوال که آیا مناطق پایگاه .  اساسی ترین مسئله ای بود

بمانند و بسط انقالبی چين و ارتش سرخ چين ميتوانند پابرجا باقی 
ششمين .  یابند، جواب نميدادیم، حتا یک گام هم نميتوانستيم جلو برویم

، بار دیگرباین 1928کنگره کشوری حزب کمونيست چين در سال 
و درست از آن ببعد بود که جنبش انقالبی چين پایه .  سئوال پاسخ داد

در چين : اینک به تحليل این مسئله بپردازیم .  تئوریک صحيحی یافت
 زمينه سياسی و اقتصادی بطور ناموزون رشد می

 اقتصاد سرمایه داری ناتوانی با یک اقتصاد نيمه فئودالی برتر –یابد 
همزیستی ميکند؛ چند شهر مدرن صنعتی و تجاری با مناطق روستائی 

بيکران که از تکامل بازایستاده اند، همزیستی ميکنند؛ چند ميليون 
من دهقان و پيشه ور که در زیر یوغ نظام کارگر صنعتی با صد ها ميلي

کهن بسر ميبرند، همزیستی ميکنند؛ دیکتاتورهای نظامی بزرگ که 
حکومت مرکزی را در دست دارند، با دیکتاتورهای نظامی کوچک که 

بر استانهای مختلف مسلطند، همزیستی ميکنند؛ دو نوع ارتش 
قوای " ، یا که تابع چانکایشک است" ارتش مرکزی " ارتجاعی یعنی 
که تابع دیکتاتورهای نظامی استانهای مختلف اند، " نظامی مختلط 

همزیستی ميکنند ؛ چند خط آهن و خط کشتی رانی و چند جاده اتومبيل 
رو با تعدادی کثيری راه های گاری و کوره راه هائی که فقط برای 
وار پياده روی مناسب اند و پروژهائی که حتا عبور از آنها با پا هم دش

 تشتت –چين کشوری نيمه مستعمره است .  است، همزیستی ميکنند 
در ميان قدرتهای امپریاليستی موجب تشتت در ميان گروه های مختلف 

بين کشور نيمه مستعمره ای که تحت سلطه . هيئت حاکمه چين ميشود
چندین دولت قراردارد و کشورمستعمره ای که فقط یک دولت بر آن 

 " –چين کشوری پهناور است .  فاوط هستمسلط است، فرق و ت
هنگاميکه تاریکی بر خاور شب فرا ميرسد، در باختر هنوز روز 

هنگاميکه تاریکی بر جنوب دامی ميگسترد ، بر شمال هنوز .  است
پس نباید از این نگران بود که ميدان کافی " خورشيد پرتو افکن است 
ا پشت سر نهاده چين ، انقالب بزرگی ر. برای مانور موجود نيست

 این انقالب بذرهائی افشانده که از آن ارتش سرخ سربرون –است 
کشيده است، این انقالب رهبر ارتش سرخ یعنی حزب کمونيست را 

 توده هائيکه زمانی در –آفریده و توده های مردم را آماده ساخته است 
از اینروست که ماميگوئيم اولين ویژگی .  انقالب شرکت کرده بودند

نگ انقالبی چين این است که این جنگ در کشور پهناور نميه ج
مستعمره ای صورت گرفته که در زمينه سياسی و اقتصادی بطور 

. ناموزون رشد ميابد؛ کشوری که از ميان آتش یک انقالب گذشته است
 این ویژگی علی االصول استراتژی و تاکتيک ما را نه فقط در زمينه 

ویژگی دوم جنگ . ی نيز معين ميکندسياسی بلکه در زمينه نظام
وضع گوميندان، این .  انقالبی چين بزرگی و نيرومندی د شمن ماست

خصم ارتش سرخ از چه قرار است؟ گوميندان حزبی است که قدرت 
این .  سياسی را بدست گرفته و آنرا تا حدودی استحکام بخشيده است
.   استحزب از کمک کشورهای عمده ضد انقالبی جهان برخوردار

این حزب ارتش خویش را از نو ساخته است، ارتشی که از کليه 
ارتشهای تاریخ چين متمایز است و در خطوط اصلی با ارتشهای 

کشورهای مدرن جهان همسری ميکند؛ این ارتش از لحاظ تسليحات و 
تجهيزات بمراتب بر ارتش سرخ سر است و از احاظ تعداد از هر 

 یا هر ارتش دائمی کشورهای دیگر ارتش دیگری در تاریخ چين و
بين ارتش گميندان و ارتش سرخ یکد نيا فرق و تفاوط .  بيشتر است

گو ميندان کليه مواضع کليدی و یا شریانهای حياتی چين را در .  هست
عرصه سياسی ، اقتصادی ، ارتباطی و فرهنگی بقبضه خود در آورده 

ارتش سرخ .  تو قدرت سياسی خود را بر سراسر کشور گسترده اس
این .  چين در برابر چنين د شمن بزرگ و مقتدری قرار گرفته است

این ویژگی باعث ميشود که .  دومين ویژگی جنگ انقالبی چين است
عمليات نظامی ارتش سرخ بناچار در بسياری از جهات با جنگهای 



دیگر بطور کلی و با جنگ داخلی اتحاد شوروی و لشکر کشی بشمال 
سومين ویژگی جنگ انقالبی چين کوچکی و .   باشدتفاوت داشته

ارتش سرخ چين که ابتدا از واحدهای .  ضعف ارتش سرخ است
پارتيزای تشکيل ميشد، پس از شکست نخستين انقالب بزرگ بوجود 

این کار در زمانی صورت گرفته که چين دوران ارتجاع را از .  آمد
رتجع جهان نيز از سر ميگذراند و همچنين کشور های سرمایه داری م

قدرت سياسی ما در .  نظر سياسی و اقتصادی ثبات نسبی یافته بودند
مناطق کوهستانی پراکنده و منفرد و یا در نواحی دور افتاده مستقر 

مناطق پایگاه انقالبی از .  است و هيچ کمکی از خارح در یافت نميکند
نده تر و لحاظ شرایط اقتصادی و فرهنگی از مناطق گوميندان عقب ما

این مناطق در .  فقط دهکده ها و شهرهای کوچک را در بر ميگيرند
بعالوه آنها .  ابتدا خيلی کوجک بودند و بعدًا هم چندان بزرگ نشدند
ثابت نيستند، و ارتش سرخ از پایگاههای واقعًا استوار 

تعداد افراد ارتش سرخ کم است تسليحات آن بد .  برخوردارنيست
بار، پوشاک، باالپوش  و غيره  در شرایط بسيار است، تًامين خوار

این ویژگی با ویژگی قبلی سخت در تضاد .  دشواری صورت ميگيرد
و از همين تضاد سخت است که استراتژی و تاکتيک های ارتش .  است

چهارمين ویژگی جنگ انقالبی چين رهبری .  سرخ نتيجه شده است
ی  ضرورتًا از این ویژگ.  حزب کمونيست و انقالب ارضی است

: ویژگی اول ناشی ميشود و موجب پيدایش دو وضع مختلف ميگردد 
از یک طرف جنگ انقالبی چين عليرغم اینکه در دوران ارتجاع در 

چين و در جهان سرمایه داری صورت ميگيرد، ممکن است به 
پيروزی برسد، زیرا که تحت رهبری جزب کمونيست جریان می یابد 

در سایه این پشتيبانی ا ست  .  ان بر خوردار استو از پشتيبانی دهقان
که مناطق پيگاهی ما اگرچه  کم وسعتند، نيروی سياسی مقتدری را 
تشکيل ميدهند و در برابر حکومت گوميندان که برمناطق پهناوری 
سلطه افکنده، محکم ميایستند و از لحاظ نظامی در سر راه حمالت 

ارتش سرخ با .  یجاد ميکنندواحدهای گوميندان دشواریهای عظيمی ا
وجود عده کم با قدرت عظيم رزمنده ای ممتاز است، زیرا رزمندگانش 

که از طرف حزب کمونيست رهبری ميشوند، از بطن انقالب ارض 

بيرون آمده اند و در راه منافع خودشان ميجنگند، بعالوه فرماندهان و 
  از طرف .جنگجویان این ارتش از لحاظ سياسی  با هم وحدت دارند

. دیگر گوميندان در وضعيتی است که با وضع ما سخت در تضاد است
 گوميندان مخالف انقالب ارضی است و از این حهت از پشتيبانی 

گوميندان با ینکه ارتش عظيمی در اختيار .  دهقانان برخوردار نيست
دارد، نميتواند سربازان و بسياری از افسران جزء را که از محيط 

ه پا برخواسته اند، ترغيب کند که به طيب خاطر جانشان مولدین خرد
در بين افسران و سربازان از لحاظ .  را برای گوميندان بخطر بيفکنند

سياسی وحدت وجود ندارد و این امر خود از قدرت رزمنده ارتش 
. گوميندان ميکاهد  

 ا
ميشود  استراتژی و تاکتيک ما از این ویژگيها ناشی – 3    
 

ور و نيمه مستعمره که انقالب بزرگی را از سر گدرانده و کشوری پهنا
در زمينه های سياسی و اقتصادی بطور ناموزون رشد می یابد؛ 

دشمنی بزرگ و نيرومند؛ ارتش سرخ کوچک و ضعيف ؛ انقالب 
این .   چين است چهار ویژگی اصلی جنگ انقالبی چين–ارضی 

ستراتژیک و تاکتيکی ویژگها تعين کننده مشی راهنما و اصول متعدد ا
از ویژگيهای اول و چهارم چنين نتيجه .  جنگ انقالبی چين هستند

ميشود که امکان رشد ارتش سرخ چين و غلبه بر دشمنانش موجود 
از ویژگيهای دوم و سوم چنين بر می آید که امکان رشد بسيار . است

سریع ارتش سرخ چين و غلبه بسيار سریع بر دشمنانش موجود نيست؛ 
بارت دیگر جنگ طوالنی خواهد بود و در صورتيکه بدرستی بع

اینها هستند دو جنبه .   رهبری نشود، حتا ممکن است بشکست بيانجامد
این دو جنبه در کنار هم موجودند، با این معنی که .  جنگ انقالبی چين

این است قانون .  در کنار عوامل مساعد، دشواریهائی نيز وجود دارند
.  بی چين که قوانين کثير دیگری از آن ناشی ميشوداساسی جنگ انقال

کسيکه .  تاریخ ده ساله جنگ ما اعتبار این قانون را ثابت کرده است
چشم دارد ولی این قانون اساسی را نمی بيند، قادر به هدایت جنگ 

و نمی تواند ارتش سرخ را بسوی پيروزی .  انقالبی چين نيست
 ما باید برای مسایل اصولی زیرین کامًال روشن است که.  رهبری کند



ما باید سمت استرتژیک خویش را بدرستی : راه حل صحيحی بيابيم 
معين کنيم، با ماجرا جوئی در موقع تعرض و یا محافظه کاری در 

موقع دفاع ، با روحيه فرار طلبی در موقع تغيير مکان مبارزه کنيم؛ با 
در عين حال خصلت روحيه پارتيزانی در ارتش سرخ مبارزه کنيم و 

پارتيزانی عمليات ارتش سرخ را تًایيد نمائيم با عمليات اپراتيو طوالنی 
و با استراتژی جنگ زود فرجام مخالفت کنيم و طرفدار استراتژی 
جنگ طوالنی و عمليات اپراتيو زود فرجام باشيم؛ با خطوط ثابت 

عملياتی و یا جنگ موضعی مخالفت کنيم و طرفدار خطوط عمياتی 
متحرک و جنگ متحرک باشيم ؛ با عمليات تارمار کننده مخالفت کنيم 

با آن استراتژی یکه هدفش ضربه . و طرفدار عمليات نابود کننده باشيم
در دو سمت است، مخالفت کنيم و " مشت " زدن در آن واحد با دو 

در لحظه معين و " مشت"طرفدار آن باشيم که هدف ضربه زدن با یک 
ت؛ با سيستم پشت جبهه وسيع مخالفت کنيم و طرفدار در سمت واحد اس

تمرکز نسبی فرماندهی باشيم؛ با روحيه نظاميگری و با راه و رسمهای 
مخالفت کنيم و بدانيم که ارتش سرخ مبلغ و سازنده ) 14(یاغيگری 

مبارزه کنيم و طرفدار انظباط ) 15(انقالب چين است؛ با راهزنی 
ميلياریستی مخالفت کنيم و سياست سياسی جدی باشيم؛ با روشهای 

جلب کليه متحدین ممکن را بپذیریم، بالخره، با نگهداشتن ارتش سرخ 
در مرحله پيشين تکامل خود مخالفت کنيم و کوشش کنيم تا بمرحله 

مقصود از بحث کنونی ما در باره مسایل استراتژی .  نوینی رشد یابد
ه ای که طی ده سال این استکه کليه این موضوعات را در پرتو تجرب

.  جنگ انقالبی خونين در چين بدست آمده است، بتفصيل تشریح کنيم  
 

 فصل چهارم
 

و" محاصره  و  سر کوب " عمليات    
                   
  عمده  جنگ  داخلی  چين شکل -"محاضره  و سرکوب " عمليات ضد

 

طی ده سالی که از آغاز جنگ پارتيزانی ما ميگذارد، هر واحد 
پارتيزانی مستقل سرخ ، هر واحد ارتش سرخ و هر منطقه پایگاه 

دشمن " محاصره و سرکوب " انقالبی پيوسته در معرض عمليات 
دشمن ، ارتش سرخ را چون هيوالئی ميداند و .  قرار گرفته است

مترصد است بمحض اینکه سر و کله اش در جائی پيداد شود ، آنرا 
 ارتش سرخ است و مدام ميکوشد تا دشمن پيوسته در پی. بدام اندازد

ده سال است که در این شکل عمليات جنگی .  آنرا محاصره کند
تغييری حاصل نشده است و اگر جنگ ملی جایگذین جنگ داخلی 

نشود، تا روزیکه دشمن بصورت طرف ناتوان و ارتش سرخ بصورت 
. طرف نيرومند در نيآمده، این شکل همچنان بالتغيير باقی خواهد ماند

" محاصره و سرکوب " عمليات های ارتش سرخ بشکل عمليات ضد 
پيروزی برای ما بطور عمده بمعنای پيروزی در عمليات .  در ميآید

محاصره و " اپراتيو استو پيکاری که بر ضد هر یک از عمليات های 
دشمن انجام ميگيرد، عمليات اپراتيوی است که غالبًا شامل " سرکوب 

تا وقتيکه هر .  ه نبرد بزرگ و کوچک ميشودچند و یا حتا چند د
حتا .  اساسًا در هم شکسته نشده است" محاصره و سرکوب " عمليات 

ممکن است در نبردهای متعدد پيروزی  در مجموع عمليات اپراتيو 
تاریخ ده ساله جنگ ارتش سرخ عينًا تاریخ عمليات . محسوب نميشود

" در عمليات دشمن .  دشمن است" محاضره و سرکوب " ضد 
.  تعرض و دفاع: ، هر یک بدو شکل ميجنگد " محاصره و سرکوب 

از این حيث هيچ تفاوتی با سایرین جنگهای جدید و قدیم یا جنگهای 
معذالک ویژگی جنگ داخلی .  چين و نقاط دیگر جهان وجود ندارد

چين عبارت از تناوب مکرر ایندو شکل عمليات طی یک دوران 
در برابر دفاع " محاصره و سرکوب " ر عمليات خصم در ه. طوالنی 

ارتش سرخ به تعرض روی ميآورد و ارتش سرخ  عليه تعرض خصم 
" بدفاع توصل ميجوید؛ این نخستين مرحله عمليات اپراتيو ضد 

سپس خصم در برابر تعرض ارتش .  است" محاصره و سر کوب 
عرض سرخ بدفاع می پردازد و ارتش سرخ در برابر دفاع خصم به ت

محاصره و " روی می آورد؛ این دومين مرحله عمليلت اپراتيو ضد 
حاوی این دو " محاصره و سرکوب " هر عمليات .  است" سرکوب 



مرحله است که طی دورانی طوالنی به تناوب جای یکدیگر را 
منشور تناوب مکرر طی یک دوران طوالنی ، تکرار شکل .  ميگيرند

عيتی است که هر کس ميتواند آنرا در این واق.  جنگ و شکل نبرد است
" و عمليان ضد " محاصره و سرکوب " عمليان . نظر اول بشناسد

 چنين است شکل جنگی که دائمًا تکرار –" محاصره و سرکوب 
تناوب شکل های " محاصره و سر کوب " در هر عمليات .  ميشود

رض نبرد در این است که در مرحله اول خصم در برابر دفاع ما به تع
می پردازد و ما در برابر تعرض او بدفاع روی می آوریم ؛ و در 

مرحله دوم خصم در برابر تعرض ما بدفاع می پردازد و ما در برابر 
اما مضمون جنگ و مضمون نبرد ها . دفاع او به تعرض رو ميآوریم

این نيز واقعيتی .  بطور ساده تکرار نميشود، بلکه هر دفعه تغيير ميکند
در این رابطه این .   کس ميتواند آنرا در نظراول بشناسداست که هر

" و هر عمليات ضد " محاصره و سرکوب " حقيقت که هر عمليات 
، نسبت به عمليات گذشته دامنه اش گسترده تر، " محاصره و سرکوب 

وضعيتش بغرنج تر و نبرد ها حاد ميشوند، دیگر بصورت یک قاعده 
پس از .   فقدان فراز و نشيب ها نيستالبته این بمفهوم.  در آمده است

، ارتش سرخ بسيار ناتوان " محاصره و سرکوب " پنجمين عمليات 
شد و تمام مناطق پایگاهيش در جنوب از دست رفت، و ارتش سرخ با 
انتقال بشمال غربی دیگر ماند جنوب کشور دارای چنان مواضع حياتی 

"  نتيجه دامنه عمليات نبود که بتواند دشمن داخلی را تهدید کند، و در
تنگتر شد، وضعيت اندکی ساده تر گردید و " محاصره و سرکوب 

شکست برای ارتش سرخ چه مفهومی .  نبردها حدت کمتری یافتند
دارد؟ از نظر استراتژیک فقط زمانی ميتوان از شکست سخن گفت که 

کامًال با ناکامی روبرو  گرد " محاصره و سرکوب " یک عمليات ضد 
زیرا فقط نابودی .  ی حتا این شکست هم قسمی و موقتی استد، ول

کامل ارتش سرخ است که در جنگ داخلی شکست کامل بشمار می 
از دست دادن مناطق .  آید؛ اما چنين اتفاقی هيچگاه روی نداده است

وسيع پایگاهی و انتقال ارتش سرخ به ناحيه دیگر، شکست قسمی و 
 در صد 90می باعث تقليل موقتی بود و اگر چه این شکست قس

اعضای حزب و افراد ارتش سرخ مناطق پایگاهی گردید، ولی باز 

ما این انتقال را ادامه دفاع خود . شکست قطعی و کامل محسوب نميشد
بعبارت دیگر، .  و تعقيب توسط دشمن را ادامه تعرض دشمن ميشماریم

 ضد و عمليات" محاصره و سرکوب " در جریان مبارزه بين عمليات 
ما نتوانستيم از دفاع به تعرض روی آوریم و " محاصره و سرکوب " 

بر عکس بتعرض دشمن امکان دادیم که دفاع ما را در هم شکند؛ و از 
این رو بود که دفاع ما به عقب نشينی و تعرض دشمن بصورت تعقيب 

معذالک پس از آنکه ارتش سرخ به منطقه جدیدی رسيد، مثالً .  در آمد
ه ما از استان جيان سی و نواحی دیگر وارد استان شنسی پس از آنک

از این .  از نو آغاز شد" محاصره و سرکوب " شدیم ، تنا وب عمليات 
راه ( جهت است که ما ميگوئيم عقب نشينی استراتژیک ارتش سرخ 

ادامه دفاع استراتژیک او بود و تعقيب استراتژیک ) پيمائی طوالنی 
در جنگ داخلی .   استراتژیک دشمن بودوی توسط دشمن ادامه تعرض

چين مانند تمام جنگهای جدید و قدیم یا جنگهای چين و نقاط دیگر 
.  تعرض و دفاع: جهان، بيش از دو شکل اصلی نبرد موجود نيست 

محاصره و سر " ویژگی جنگ داخلی چين در تناوب متمادی عمليات 
ناوب و همچنين ت" محاصره و سرکوب " و عمليات ضد " کوب 

تغيير مکان .  متمادی دوشکل نبرد یعنی تعرض و دفاع است
استراتژیک عظيمی که در مسافتی بيش از دوازده هزار کيلومتر عملی 

در .  جزو این تناوب است ) 16) (یعنی راه پيمائی طوالنی ( گردید 
شکست استراتژیک دشمن .  مورد شکست دشمن نيز هميطور است

او توسط ما " محاصره و سر کوب " ات وقتی صورت ميگيرد که عملي
در هم شکسته شود، دفاع ما بصورت تعرض در آید، دشمن بدفاع 

" روی آورد و خود را مجبور ببيند پيش از دست زدن بيک عمليات 
دشمن احتياجی .  دیگر به تجدید قوا بپردازد" محاصره و سرکوب 

بيش از ده ندارد که مثل ما بيک تغيير مکان استراتژیک در مسافتی 
هزار کيلو متر دست زند، زیرا که او بر سراسر کشور حاکم است و 

معذالک تغيير مکان قسمتی از طرف .  از ما بمراتب نيرومند تر
مواردی بود که دشمن در تکيه گاه . نيروهای او صورت گرفته است

های سفيد که در داخل چندین منطقه پایگاه انقالبی قرار داشت، در 
 سرخ افتاد و مجبور شد شکافی در خط محاصره ما محاصره ارتش



وارد آورد و بمنظور تدارک تعرض های جدید به نواحی سفيد عقب 
اگر جنگ خلق داخلی ادامه یابد و اگر دامنه پيروزیهای .  نشينی کند

اما .  ارتش سرخ گسترش پذیرد، اینگونه موارد بيشتر خواهند شد
که ارتش سرخ رسبده است، دشمن قادر نخواهد بود بهمان نتایجی 

دست یابد، زیرا که از پشتيبانی خلق برخوردار نيست و بعالوه ميان 
اگر دشمن با تقليد از ارتش .  افسران و سربازانش وحدتی وجود ندارد

سرخ به نقل مکان در مسافتهای طوالنی دست زند، بدون تردید نابود 
ود رفيق لی لی  که مشی لی لی سان حاکم، ب1930در سال .  خواهد شد

سان خصلت طوالنی جنگ داخلی چين را در نيافت و از اینرو 
نميتوانست این قانون را درک کند که در جریان تکامل این جنگ 

و شکست آنها موجود " محاصره و سرکوب " تناوب متمادی عمليات 
در منطقه " محاصره و سرکوب " در آن زمان سه عمليات ( است

در فوجيان " محاصره و سرکوب " مليات  سی و دو ع–مرزی حوان 
از این جهت او به ارتش سرخ که هنوز دوران ).  روی داده بود

کودکی را طی مينمود، فرمان داد که به اوهان حمله کند و عالوه بر 
این دستوری نيز دائر بر بپا کردن قيام مسلح در سراسر کشور صادر 

ع در سراسر کشور کر ، و تالش مينمود تا انقالب به پيروزی سری
.  گردید" چپ " بدینسان وی دچار اشتباه اپورتونيسم .  برسد

 نيز به قانون تناوب 1934 – 1931سالهای " چپ " اپورتونيستهای 
در منطقه پایگاه .  اعتقاد نداشتند" محاصره و سرکوب " عمليات 

 حه نان ان هوی نظریه ای باصطالح –انقالبی واقع در مرزهای حوبه 
پيدا شد بود، و برخی از رفقای رهبری آنجا بر این " وی جناحی نير" 

محاصره و "بودنند که قوای گوميندان بعد از شکست سومين عمليات 
بدل شده است و امپریاليستها " نيروی جناحی"فقط بيک  "  سرکوب

اجبارًا بمثابه نيروی عمده در تعرض آتی عليه ارتش سرخ وارد عمل 
ستراتژیک مبتنی بر این ارزیابی این بود که رهنمود ا.  خواهند شد

این رهمود استراتژیک علی . ارتش سرخ باید به اوهان حمله کند
االصول با نظرات بعضی از رفقا در جيان سی منطبق بود که 

خواستار حمله ارتش سرخ به نان چان بودند و با کوشش در راه بهم 
دشمن به عمق سر پيوستگی منطق پایگاهی و استفاده از تاکتيک جلب 

زمين های خودی مخالفت ميورزیدند  و تسخير مرکز وشهرهای عمده 
یک استان را اساس تًامين پيروزی در سراسر آن استان ميدانستند 

جنگ بر ضد پنجمين  ،عمليات  محاصره و " وعقيده داشتند که 
. و غيره" سرکوب، نبرد قطعی ميان راه انقالب و راه استعمار است

 این
سر چشمه آن مشی اشتباه آميزی بود که در جریان " چپ"ونيسم  اپورت

در منطقه مرزی " محاصره و سرکوب"پيکار عليه چارمين عمليات 
" محاصره و سرکوب" ان هوی و پنجمين عمليات  - حه نان–حو به 

ارتش " چپ"این اپورتونيسم . در منطقه مرکزی جيان سی اتخاذ گردید
سخت دشمن ناتوان " حاصره و سر کوبم" سرخ را در برابر عمليات 

این نظر که ارتش . گرداند و خسارات عظيمی بانقالب چين وارد آورد
سرخ تحت هيچ گونه شرایطی نباید تدابير دفاعی اتخاذ کند، مستقيمًا با 

را انکار " محاصره و سرکوب" که تناوب عمليات " چپ"اپورتونيسم 
البته این حکم که . تباه آميزميکرد، در پيوند و هم نظری است کامال اش

. انقالب و جنگ انقالبی تعرضی است، از یک جنبه درست است
انقالب و جنگ انقالبی در پروسه پيدایش و رشد خود از کوچک به 
بزرگ، از فقدان قدرت سياسی به تصرف قدرت سياسی، از فقدان 
ارتش سرخ به ایجاد ارتش سرخ، از فقدان مناطق پایگاه انقالبی به 

یجاد مناطق بطور کلی باید تعرضی باشد و نميشود محافظه کارانه ا
یگانه حکم . باشد؛ با هر گونه گرایش به محافظه کاری باید مبارزه کرد

کامًال درست این استکه انقالب تعرضی است، ولی در عين حال دفاع 
دفاع بمنظور حمله، عقب نشينی به .  و عقب نشينی را نيز رد نميکند

روی، حمله جناحی بمنظور حمله جبهه ای، و حرکت از منظور پيش 
 این در پروسه نکامل -بيراهه بمنظور پيشروی در مسير مستقيم

بسياری از اشياء و پدیده ها امری اجتناب ناپذیر، تا چه رسد به عمليات 
از دو حکم باال حکم نخستين که ممکن است در زمينه . نظامی است

ينه نظامی منتقل گردد، غلط از آب در سياسی درست باشداگر عينًا بزم
و ( و حتادر زمينه سياسی نيز این حکم فقط در یک حالت . می آید

درست است و اگر آنرا با حالت دیگری ) قتيکه انقالب پيش ميرود
عقب نشينی : وقتيکه انقالب در دوره عقب نشينی است(انطباق دهند 



ر چين در سال و یا د) 17 (1906عمومی مانند در روسيه در سال 
 و یا عقب نشينی قسمی مانند در روسيه هنگام انعقاد قرار داد 1927
فقط . باز غلط از آب در ميآید ) 18 (1918 ليتووسک در سال -برست

 – 1931سنلهای " چپ"اپورتونيسم . حکم دوم کامًال درست است
 که بطور مکانيکی با اتخاذ تدابير دفاعی نظامی مخالفت 1934

اما چه وقت این تاوب عمليات  . يزی جز ساده لوحی نبودميورزید، چ
پایان خواهد یافت؟ بعقيده من اگر جنگ داخلی " محاصره و سرکوب " 

ادامه یابد، این تناوب موقعی قطع خواهد شد که تغييری اساسی در 
از همان لحظه ای که ارتش سرخ .تناوب قوا بين ما و دشمن روی دهد

و آنگاه این ما . ناوب هم قطع خواهد شدقویتر از خصم گردد، این ت
خواهيم بود که دشمن را محاصره و سرکوب ميکنيم، و این دشمن 

خواهد بود که به عمليات ضد محاصره و سرکوب توسل ميجوید؛ اما 
شرایط سياسی و نظامی بدشمن اجازه نخواهد داد که موضعی نظير 

. ذ کنداتخا" محاصره و سرکوب"موضع ارتش سرخ در عمليات ضد 
محاصره و " با قطعيت ميتوان گفت که در آن صورت تناوب عمليات 

اگر بطور کامل هم نباشد، الاقل بطور عمده پایان خواهد " سر کوب
.  یافت  

 فصل  پنجم
 

 دفاع  استراتژیک
 

:تحت این عنوان ميخواهم در باره مسایل زیرین به بحث بپردازم   
"  تدارک برای عمليات ضد – 2 دفاع  فعال  و  دفاع  غيرفعال؛  – 1 

 تعرض – 4 عقب نشينی استراتژیک ؛  – 3؛ " محاصره و سر کوب 
 – 7 تمرکز قوا  ؛ – 6 آغاز تعرض متقابل ؛ – 5متقابل استراتژیک ؛ 

. جنگ نابود کننده– 9 جنگ زود فرجام  ؛  – 8جنگ متحرک  ؛    
 

  دفاع فعال و دفاع غيرفعال– 1   
 

از دفاع آغاز ميکنيم؟ پس از شکست نخستين چرا ما  بحث خود را 
  ،1927 – 1924جبهه متحد ملی چين طی سالهای 

خصم . انقالب به جنگ طبقاتی فقلعاده سخت و بيرحمانه ای بدل گردید
بر سراسر کشور حکومت ميکرد، در حاليکه ما فقط نيروهای مسلح 

ليات اندکی داشتيم و از آین جهت مجبور بودیم از همان آغاز با عم
تعرض ما با مساعی . دشمن سخت مبارزه کنيم" محاصره و سر کوب"

ما برای در هم شکستن این عملياتها پيوند ناگسستنی داشت، سرنوشت 
آینده ما بستگی کامل به این دارد که آیا ما قادرریم این عملياتها را 

محاصره و سر "پروسه در هم شکستن هر عمليات . درهم بشکنيم یا نه
لبًا طبق ميل ما بطور مستقيم و همواره جریان نمی یابد، بلکه غا" کوب

مسئله خطير این استکه چگونه باید . مسير پر پيچ و خمی را طی ميکند
نيروهای خود را حفظ کنيم و برای از پای در آوردن دشمن منتظر 

فرصت مناسب بنشينيم از اینرو دفاع استراتژیک بغرنج ترین و 
که ارتش سرخ در جریان عملياتهای خود با مهمترین مسئله ای است 

در طول جنگ ده ساله ما، غالبًا دو انحراف دو مسئله . آن روبروست
اول، کم بها دادن بدشمن ، دوم : دفاع استراتژیک بچشم ميخورد 

در اثر کم بها دادن بدشمن بسياری از واحد .  مرعمب شدن از دشمن
دین بار از در هم های پارتيزانی شکست خوردند و ارتش سرخ چن

در بدو تشکيل . عاجز ماند" محاصره و سر کوب" شکستن عمليات 
واحدهای انقالبی  پارتيزانی، فرماندهان این واحدها غالبًا در ارزیابی 

آنها بعلت موفقيتهائی که .  صحيح وضعيت دشمن و خود در ميماندند
یا در در بعضی نقاط در اثر برانگيختن قيامهای مسلحانه ناگهانی و 

نتيجه ایجاد شورش ميان نيروهای سفيد نصيبشان شده بود، فقط شرایط 
موقتی را ميدیدند و یا از درک اوضاع و احوال وخيمی که با آن 

روبرو بودند، عاجز ميماندند و از این جهت غالبًا به نيروی دشمن کم 
کم تجربگی و کمی ( بعالوه آنها به نقاط ضعف خویش .  بها ميدادند

قدرت دشمن و ضعف ما واقعيتی عينی بود، . پی نميبردند)  افرادتعداد
ولی بعضی ها از تعمق در این باره امتناع می ورزیدند و فقط در فکر 
تعرض بودند و دفاع و عقب نشينی را هرگز قبول نميکردند و بدینسان 

خود را در مورد مسئله دفاع  از نظر روانی خلع سالح ميساختند و 



مسالهائی برای اینکه . تشان از مسير صحيح منحرف ميشدبالنتيجه فعلي
نشان داده شود چگونه ارتش سرخ بعلل فوق الذکر از در هم شکستن 

دشمن عاجز می ماند، ميتوان در " محاصره و سر کوب " عملياتهای 
 لو فون از – در منطقه حای فون 1928شکست ارتش سرخ در سال 

ی عمل ارتش سرخ در سال و در سلب آزاد) 19(استان گوان دون 
در منطقه " محاصره  و سر کوب " طی چهارمين عمليات ضد 1932

 ان هوی سراغ گرفت، ارتش سرخ در – حه نان –مرزی حو به 
" منطقه اخير از این تئوری تبعيت ميکردکه نيروهای گوميندان بجز

از شکستهائی که  در اثر رعب . چيز دیگری نيستند" نيروهای جناحی 
بعضی ها، . ن روی داد است، نمونه های زیادی در دست استاز دشم

برخالف کسانيکه به دشمن کم بها ميدادند، باو پربها و بقدرت خود کم 
بها ميدادند و در نتيجه هنگاميکه امکان پرهيز از عقب نشينی بود، 
عقب نشينی ميکردند و ایضًا خود را در مسئله دفاع از نظر روانی 

 این امر باعث شکست بعضی از واحد های .خلع سالح ميساختند
پارتيزانی و یا شکست بعضی از عمليات اپراتيو ارتش سرخ و یا از 

بارزترین مثال در مورد از دست .  دست رفتن مناطق پایگاهی گردید
رفتن مناطق پایگاهی، از دست رفتن منطقه پایگاه مرکزی جيان سی 

این بار اشتباه . دبو" محاصره و سر کوب" طی پنجمين عمليات ضد 
رهبران از دشمن چنان ميترسيدند که از . از نظرات راست ناشی ميشد

ببر، و در همه جا مواضع دفاعی ميساختند، وجب به وجب به نبردهای 
تدافعی دست ميزدند و جرًات نميکردند به پشت جبهه دشمن حمله ور 

نرا شوند، در صورتيکه این عمل بنفع ما بود، و یا اینکه جسارت آ
نداشتند که نيروهای دشمن را بی پروا به عمق سرزمين های خود جلب 

کنند تا آنها را محاصره کرده و نابود سازند؛ باین علت تمام منطقه 
پایگاهی از دست رفت، و ارتش سرخ ناچار شد به راه پيمائی طوالنی 

ولی کم بها دادن .  کيلو متر توسل جوید12000در مسافتی بيش از 
است، غالبًا قبل از بروز "  چپ روانه"  خود اشتباهی بدشمن که

آوانتوریسم در عرصه نظامی که تعرض . اینگونه اشتباهات پدید ميآمد
 بيان آن بود، علت العلل بروز مشی 1932به شهرهای کليدی درسال 

محاصره و سر " دفاع غيرفعال بود که بعًد در مقابله با پنجمين عمليات 

مشی " گرایش به عقب نشينی که بخشی از .  دشمن بکار رفت" کوب 
. بود، نمونه کامًال تيپيکی است از ترس فلج کننده دشمن " جان گوه تائو

شکستی که در مغرب رودخانه زرد بر ستون باختری ارتش جبهه ای 
ورشکست کامل این مشی را تًایيد  ) 20(چهارم ارتش سرخ وارد آمد 

 دفاع بخاطر نبردعای قطعی دفاع فعال را دفاع تعرضی و یا. کرد
دفاع غيره فعال را دفاع صرفًا دفاعی و یا دفاع محض . مينامند
دفاع غيرفعال در واقع دفاع قالبی است و فقط دفاع فعال .  ميخوانند

 دفاع بمنظور تعرض متقابل و گذار به –است که  دفاع حقيقی ميباشد 
ارزنده، هيچ تا آنجه که من اطالع دارم ، هيچ کتاب نظامی . تعرض

کارشناس نظامی مدبر در کذشته یا امروز، در چين یا کشورهای دیگر 
نبوده و نيست که با دفاع غيرفعال ، چه در زمينه استراتژی و چه در 

تنها تهی مغزان یا دیوانگان تمام . زمينه تاکتيک مخالفت نکرده باشد
 معهاذا .عيار هستند که دفاع غيرفعال را چون طلسم و جادو ميانگارند

این ختائی در . در این جهان هنوز کسانی هستند که اینطور عمل ميکنند
جنگ و نموداری از محافظفه کاری در امور نظامی است که باید 

کارشناسان نظامی آن کشورهای . بطور جدی با آن مبارزه کنيم
امپریاليتی تازه بدوران رسيده که بسرعت رشد ميابند، یعنی آلمان و 

ره مزایای تعرض استراتژیک تبليغات پرسرو صدائی براه ژاپن، دربا
انداخته اند و بمخالفت با دفاع استراتژیک برخاسته اند، اینگونه نظرات 

این کارشناسان . به هيچوجه با و ضع جنگ انقالبی چين نميخواند
نظامی ادعا ميکنند که ضعف جدی دفاع در این است که بجای آنکه 

. نگيزد، باعث تضعيف روحيه آنان ميگرددشور وشوق انسانها را برا
این مطلب در ممالکی صادق است که در آنجا تضادهای طبقاتی حاد 

است و جنگ فثط به قشرهای ارتجاعی حاکم و یا حتا فقط به گروهای 
ولی وضع ما . سياسی ارتجاعی که در سر قدرت اند، فایده ميرساند

ظيم خلق را زیر ما ميتوانيم اکثریت ع. کامالً  طور دیگر است
شعارهای دفاع از مناطق پایگاه انقالب و دفاع از چين گرد آوریم و 

باتفاق آنان چون  تنی واحد به ميدان نبرد برویم زیراکه ما همه قربانی 
در دوره جنگ داخلی اتحاد شوروی، ارتش سرخ نيز . ستم و تجاوزیم

که دول هنگامي.با استفاده از شکل دفاع بود که بر دشمن غلبه کرد



امپریاليستی گاردهای سفيد را برای حمله متشکل ساختند، ارتش سرخ 
زیر شعار دفاع از شوراها ميجنگيد؛ و حتا دوران تدارک قيام اکتبر، 

دفاع در . بسيج نظامی نيز زیر شعار دفاع از پایتخت انجام ميگرفت
هر جنگ عادالنه نه تنها عناصری را که به لحط سياسی بيگانه اند، 

 ميسازد، بلکه امکاناتی نيز فراهم می آورد که قشرهای عقب مانده فلج
وقتيکه مارکس ميگفت از . خلق برای شرکت در جنگ بسيج شوند

همان لحظه ای که قيام بر پا ميشود، دیگر نباید حتا یک لحظه هم حمله 
، منظورش این بود که توده هائی که خصم را  ) 21(را متوقف ساخت 

خود غافلگير کرده اند، نباید به حاکمين مرتجع امکان با قيام ناگهانی 
بدهند که قدرت سياسی را نگهدارند و یا دوباره بدست گيرند، بلکه بر 

عکس باید با استفاده از این لحظه مناسب نيروهای ارتجاعی حاکم 
کشور را که هنوز آمادگی ندارند، در هم شکنند؛ آنها نباید به پيروزی 

 اند، قناعت کنند، بدشمن کم بها دهند، از شدت هائی که بدست آورده
حمالت خود بکاهند و یا در پيشروی تردید کنند و فرصت نابودی 
. دشمن را از دست دهند و بدین ترتيب انقالب را به شکست بکشانند

ولی بآن معنی که ما انقالبيون در تصادمات نظامی . اینها درست است
را سخت تحت فشار گداشته است، با دشمنی که بر ما تفوق دارد و ما 

.  فقط ابلهان تمام عيار چنين می اندیشند. نباید تدابير دفاعی اتخاذ کنيم
جنگ ما تا کنون در مجموع جنگی تعرضی عليه گوميندان بوده است، 

محاصره و سر کوب " اما از نظر نظامی شکل در هم شکستن عمليات 
جنگ ما شامل استفاده از نظر نظامی ؛ . دشمن را بخود گرفته است" 

برای هيچ فرقی نميکهد که گفته شود . متناوب از دفاع و تعرض ميشود
تعرض پس از دفاع می آید یا پيش از دفاع، زیرا که مسئله کليدی در 

تا وقتيکه . دشمن است" محاصره و سر کوب" هم شکستن عمليات 
ابد در هم شکسته نشود، دفاع ادامه ميي" محاصره و سرکوب "عمليات 

دفاع و تعرض . و همينکه در هم شکسته شدف تعرض آغاز ميگردد
محاصره و سر کوب "فقط دو مرحله از یک عمليات واحدند و عمليات 

از این دو مرحله ، دفاع .  دشمن یکی پس از دیگری صورت ميگيرد" 
این مرحله مسائل بسياری را در ارتباط با . بغرنج تر و مهم تر است

. در بر ميگيرد" محاصره و سر کوب " عمليات طرز در هم شکستن 

در . اصل عمده در اینجا قبول دفاع فعال و رد دفاع غير فعال است
جنگ داخلی ، وقتيکه نيروهای ارتش سرخ بر نيروهای دشمن برتری 
. یابند، دیگر ما بطور کلی نيازی به دفاع استراتژیک نخواهيم داشت

واهد بود از تعرض در چنين صورتی رهنمود ما فقط عبارت خ
این تغيير به مجموع تغييراتی که در تناسب نيروهای ما و . استراتژیک

در آن هنگام تدبير دفاعی دیگر فقط .  دشمن روی ميدهد، وابسته است
.  جنبه قسمی خواهد داشت  

 
"محاصره   و  سر  کوب  "   تدارک   برای   عمليات  ضد   – 2  

 
دشمن که طبق نقشه " ه و سر کوب محاصر"اگر ما برای دفع عمليات 

انجام ميگيرد، بتدارک الزم و کافی دست نزنيم، بدون تردید به مواضع 
با شتابزدگی وارد نبرد شدن بمعنای جنگيدن بدون . پاسيو خواهيم افتاد

: از این رو وقتيکه دشمن بتدارک عمليات . اطمينان به پيروزی است
ا کمالً  الزم است که مشغول است ، برای م" محاصره و سر کوب 
مخالفت با . دست زنيم" محاصره و سر کوب " بتدارک عمليات ضد 

اینگونه اقدامات تدارکاتی چناچه زمانی در صفوف ما وجود داشت، 
در اینجا مسئله دشواری پيش می آید که . بچگانه و مضحک است

ما چه موقعی باید به تعرض : بآسانی موجب بروز اختالف ميگردد 
قدم " محاصره و سر کوب " دهيم و بمرحله تدارک عمليات ضد خاتمه 

بگذاریم؟ موقعيکه ما پيروزمندانه در حال تعرض ایم و دشمن در حال 
آینده خود را " محاصره و سر کوب " دفاع است، او در نهان عمليات 

تدارک می بيند و از این جهت برای ما دشوار است که بدانيم دشمن در 
اگرکار تدارکی ما برای . خود را آغاز ميکندچه لحظه ای تعرض 

قبل از موقع شروع شود، " محاصره و سر کوب " عمليات ضد 
ناگزیر از مزایائی که تعرض بما بخشيده است، کاسته ميشود و گاهی 

حتا ممکن است در ارتش سرخ و در اهالی نًاثيرات زیانبخشی باقی 
دارکاتی عبارتند از زیرا که اقدامات عمده در مرحله کار ت. بگذارد

تدارک نظامی بخاطر عقب نشينی و بسيج سياسی بدین منظور، گاهی 
اگر کار تدارکی پيش از موقع آغاز گردد، منجر باین خواهد شد که ما 



در انتظار دشمن بنشينيم؛ حال اگر مدت مدیدی منتظر دشمن شدیم و از 
هی گا. او خبری نشد، مجبور ميشویم به تعرض جدیدی دست بزنيم

ممکن است که آغاز این تعرض با آغاز تعرض دشمن مقارن باشد، در 
از این جهت است که . چنين  صورتی ما بوضع دشواری خواهيم افتاد

انتخاب لحظه مناسب برای شروع کار تدارکی مسئله مهمی را تشکيل 
لحطه مناسب برای شروع کار تدارکی باید با توجه بوضع . ميدهد

برای کسب اطالع از .  ميان آندو تعين شوددشمن و خود و ارتبات
دشمن باید اطالعاتی در باره وضع سياسی ، نظامی و مالی او و 

. همچنين در باره افکار عمومی در مناطق تحت نظارت او گرد آوریم 
در تجزیه و تحليل این اطالعات باید مجموع نيروهای دشمن را کمال ً 

ستهای قبلی او مبالغه کنيم ، اما بحساب آوریم و نباید در باره دامنه شک
از طرف دیگر باید تضادهای موجود در درون دشمن، دشواریهای 

در مورد . مالی و تًاثير شکستهای گذشته اورا نيز در نظر بگيریم
خودمان در عين اینکه نباید در ارزیابی دامنه پيروزیهای قبلی خود 

اما راجع به .  ر نظر بگيریممبالغه کنيم ، باید تًاثير آنها را نيز کامالً  د
لحظه تدارکی بطور کلی ميتوان گفت که عيب رودتر شروع کردن 

زیرا ضررحالت اول کمتر از . کمتر ار دیر تر شروع کردن است
حالت دوم است و این امتياز را دارد که ما را در برابر تمام احتماالت 

.  ناپذیر استآماده نگه ميدارد و در موضعی قرار ميدهد که اساسًا غلبه
مسایل عمده ای که در طول مرحله تدارکی مطرح ميشوند، عبارتند از 

تدارک عقب نشيتی ارتش سرخ، بسيج سياسی، سربازگيری، اقدامات : 
تدارکی در زمينه مالی و خواربار، اقدامات الزم نسبت به عناصری که 

تدارک عقب نشينی ارتش سرخ باین . از لحاظ سياسی بيگانه و غيره
عنی است که ارتش سرخ نباید درسمتی حرکت کند که برای عقب م

نشينی بعدی او مساعد نباشد و یا در حمالت خود زیاد دور برود و یا 
اینها همه اقداماتی هستند که . خود را سخت خسته و فرسوده سازد

نيروهای منظم ارتش سرخ را باید قبل از تعرض بزرگ خصم اتخاذ 
ش سرخ باید توجه خود را بطور عمده به در چنين موقعی ارت. کنند

، تًامين احتياجات  ) 22(تنظيم نقشه برای آماده ساختن مناطق عملياتی 
بسيج سياسی مسئله . مادی، توسعه و تعليم نيروهای خود معطوف دارد

دشمن دارای " محاصره و سر کوب " ایست که در عمليات ضد 
به جنگنویان ارتش سرخ اهميت درجه اول است، بدین معنی که ما باید 

و به اهالی مناطق پایگاهی با صراحت و قاطعيت و بتفصيل بگوئيم که 
تعرض دشمن امری اجتناب ناپذیر است و برای خلق زیانهای جدی 

ببار ميآورد، ولی در عين حال نيز باید برای آنها از نقطه ضعف 
دشمن، ار برتری های ارتش سرخ ، از اراده قاطع خود برای کسب 

يروزی سخن گفته، و سمت عمومی کار خود و غيره را باطالعشان پ
: ما باید ارتش سرخ و همه اهالی را به مبارزه عليه عمليات . برسانيم

. دشمن و دفاع از مناطق پایگاهی فرا خوانيم" محاصره و سر کوب 
بجز آنکه اسرار جنگی در ميان باشد، بسيج سياسی بطور علنی انجام 

شود همه کسانی را که ممکن است از مناقع انقالب گيرد، باید سيع 
مهم در اینجا این استکه کادرهای خود را قانع . دفاع کنند، در بر بگيرد

از یکسو : مسئله سربازگيری را باید از دو جهت در نظر گرفت . کنيم
باید سطح آگاهی سياسی مردم و تعداد جمعيت و از سوی دیکر باید 

نه تلفات احتمالی آنرا در جریان عمليات وضع جاری ارتش سرخ و دام
بدیهی است که مسایل . در نظر بگيریم" محاصره و سر کوب " ضد 

حائز " محاصره و سر کوب " مالی و خواربار برای عمليات ضد 
ما باید این احتمال را هم بحساب آوریم که .  اهميت فراوان است

یدی بطول دشمن ممکن است مدت مد" محاصره و سر کوب " عمليات 
باید بطور عمده حداقل نيازمندیهای مادی ارتش سرخ و سپس . انجامد

" اهالی مناطق پایگاه انقالبی را برای تمام طول مدت عمليات ضد 
ما در مورد عناصری که از . بر آورد کرد" محاصره و سر کوب 

لحاظ سياسی بيگانه اند، نباید هوشياری خود را از دست بدهيم، ولی در 
ل نيز باید از اقدامات احتياتطی مبالغه آميز که ناشی از ترس عين حا

باید بين مالکان . بيش از حد خيانت احتمالی آنهاست، خود داری ورزیم
نکته عمده این است که . عرضی، بازرگانان و دهقانان مرفه فرق نهاد

سياستمان را بآنها توضيح دهيم، و آنها را به بيطرفی بکشانيم و در 
فقط در مور مشت . وده ها را برای پائيدن آنها متشکل کنيمعين حال ت

ناچيز خطرناکترین عناصر باید به شيوه های سخت مانند بازداشت 
محاصره و سر " دامه موفقيت ما در عمليات ضد . کردن متوسل گردید



مستقيمًا بستگی به این دارد که وظيفه دوره تدارکيتا چه در جه " کوب 
سستی در کار تدارکی که در اثر کم بها دادن . ای انجام یافته باشد

بدشمن حاصل ميشود، و سراسيمگی که از ترس از خمله دشمن سر 
چشمه ميگيرد، گرایش های زیانمندی هستند که باید با آنها قاطعانه 

آنچه که ما الزم داریم عبارتست از روحيه پرشور ولی > مبارزه کرد
.آرام، کار پر تالش ولی منظم  
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عقب نشينی استراتژیک اقدام استراتژیک با نقشه ای است که ارتش 

ضعيف در مقابل حمله دشمن متفوق با در نظر داشت اینکه از در هم 
کوبيدن سریع آن عاجز ميماند، بخاطر حفظ قوای خود و یافتن فرصت 

نظامی اما ماجراجویان . مناسب برای در هم شکستن دشمن اتخاذ ميکند
در پشت دروازه های " با چنين اقدامی جدًا مخالفت ميورزند و تاکتيک 

همه ميدانند که در . را توصيه ميکنند" کشور با دشمن در گير شدن 
مسابقه بکس، مشت زن زیرک غالبًا ابتدا قدمی بعقب ميرود ، در 

حاليکه حریف جاهلش دیوانه وار باو حمله ميکند و از همان آغاز تمام 
ن خود را بکار ميبرد و غالبًا از حریف خود که ابتدا پس کشيده ، فنو

آمده است که استاد » شوی هو جوان « در زمان . شکست ميخورد
بيا : " حون، لين چون را در ملک چای جين بمبارزه ميطلبيد و ميگوید 

ولی سر انجام این چون که اول عقب نشته ! " جلو، بيا، یااله بيا جلو
ف حون را پيدا ميکند و اورا با یک پشت پا نقش زمين بود، نقطه ضع

وقتيکه ميان والیتهای لو و " بهار و پائيز" در عصر  ) .  23( ميسازد 
جنگ در ميگرفت، شاهزادگان چوان که در والیت لو  ) 24( چی 

حکومت ميکرد، ميخواست قبل از آنکه ارتش چی فرسوده شود، به 
شاهزاده با . را از این کار باز داشتحمله دست زند، اما تسائو گوی او

، ارتش " دشمن فرسوده ميشود، ما حمله ميکنيم " بکار بردن تاکتيک 
این یک نمونه معروف از تاریخ جنگ چين در . چی را در هم شکست

یکی از مورخين چين زوه . غلبه ارتش ناتوان بر ارتشی نيرومند است
نگام بهار ارتش چی به: آنرا چنين توصيف ميکند  ) 25( چيو مين 

شاهزاده سالح رزم بر تن ميکرد که تسائو . گوی بر ما هجوم آورد
جنگ کار :  "همسایگان تسائو گوی باو گفتند .  گوی از او بارخواست

تسائو گوی در پاسخ گفت " ترا با آن چه کار؟. بزرگان گوشتخوار است
به پيشگاه تسائو گوی . " گوشتخواران ابله اند، دور را نمی بينند: " 

برای جنگيدن تکيه گاهت ! ای شاهزاده: " شاهزاده بار یافت و پرسيد 
من هيچگاه بتنهائی از پوشاک و خوراک : " وی پاسخ داد " چيست؟ 

تسائو گوی . " بهره نگرفته ام، هميشه دیگران را با خود سهيم کرده ام
لت از م. این الطاف تو به تمام مردم نرسيده است! ای شاهزاده :" گفت 

من هميشه آن اندازه :"شاهزاده پاسخ داد .  "پی تو نخواهند آمد
ازچارپایان، از پشم و ابریشم که عهد کرده بودم، در راه خدایان نثار 

این : " تسائو گوی گفت ."  من هميشه بعهد خود وفا کرده ام. کرده ام
خدایان . وفا بعهد اندک تو اعتماد خدایان را خلب نخواهد کرد

با آنکه من توانائی آنرا : "تی و برکت بتو ارزانی نخواهند داد خوشبخ
ندارم که بر دقایق همه دعاوی بزرگ و کوچک وقوف یابم، ولی 

این :" آنکه تسائو گوی گفت ." پيوسته به عدل و داد داوری کرده ام
آنگاه که ! ای شاهزاده. جنگ توانی آغازیدن. نشانه وفاداری تو ایت
شاهزاده اورا بر ارابه !" رخيت همراهی دهبجنگ ميروی ، مرا 

چون شاهزاده . خویش نشاند و بهمراه برد و در چان شائو نبرد آغازید
هنوز :" خواست فرمان نواختن کوس را بدهد، تسائو گوی وی را گفت 

سه بار از جانب طبل چی طبل کوس !" زمان آن فرا نرسيده است
. " زمان فرا رسيده استاینک : " آنگاه تسائو گوی گفت. نواخته شد

اما . سپاهيان چی پا بفرار نهادند و شاهزاده خواست در پی آنان بتازد
و از ارابه ! "هنوز زمان آن فرا نرسيده است: " تسائو گوی گفت

خویش فرود آمد تا رد ارابه های دشمن را از نظر بگذراند و سپس که 
. رسيده استاینک زمان فرا : " سوار ميشد، بدور نگاه کرد و گفت 

شاهزاده پس از پيروزی از تسائو . آنگاه تعقيب سپاهيان چی آغاز شد"
جنگ، کار : "گوی علت این تًامالت را پرسيد و وی چنين پاسخ آورد

نخستين غریو کوس بر دليری ميافزاید، دومين . مردی و دليری است
 دشمن را دليری نماند بود ولی. از آن ميکاهد و سومين آن را ميزداید

آنگاه که با والیتی . ما سرشار از آن بودیم و از اینرو پيروز گشتيم



من . بزرگ در نبرد باشی، بدشواری توانی به حيله و تدبير آن پی بری
از کمين دشمن هراسناک بودم و از اینرو رد ارابه های وی را از نظر 

به درفش دشمن نظر افکندم . گذراندم ، دیدم که اثر ها در هم شده است
. " پس هنگام آن بود که از پی دشمن بتازیم.  دیدم که فرود آمده است،

. این موردی بود که والیتی ناتوان در برابر والیتی توانا ایستادگی کرد
 جلب اعتماد خلق ، از –در این روایت از تدارک سياسی قبل از جنگ 

 چان شئو، از لحظه –ميدان مناسب جنگ برای گذار به تعرض متقابل 
 وقتيکه دشمن را دليری نمانده بود –ب برای آغاز تعرض متقابل مناس

 وقيکه اثر ارابه های –و ما سرشار از آن بودیم، از لحظه آغاز تعقيب 
با آنکه . دشمن در هم شده و درفش وی فرود آمده بود، صحبت ميشود

صحبت بر سر نبرد بزرگی نيست، اصول دفاع استراتژیک در این 
تاریخ جنگ چين پر از نمونه های پيروزی . روایت بيان شده است

در نبرد . هائی استکه در اثر بکار بستن این اصول بدست آمده است
، نبرد کون یان بين والیتهای  )26(چن گائو بين والیتهای چو و حان 

، نبرد گوان دو بين والیتهای یوان شائو و تسائو  ) 27(سين و حان
، نبرد ای لين  )29(های او و وی ، نبرد چی بی بين والیت ) 28(تسائو

، نبرد فی شوی بين والیتهای چين و  )30(بين والیتهای او و شو 
 در همه این نبردهای مشهور که دو ارتش با دو –و غيره  ) 31(جين

نيروی نابرابر در مقابل هم قرار ميگرفتند، می بينيم که ارتش ناتوان 
 آنکه دشمن ضربه خود ابتدا به عقب نشينی دست ميزنيد و فقط پس از

را زد، با ضربه ای کاری بر او چيره ميگردد و باین طریق پيروز 
در آن موقع ما هيچ .  آغاز شد1927جنگ ما در پائيز سال . ميشود

بشکست  ) 33(و قيام گوان جو  ) 32(قيام نان چان. تجربه ای نداشتيم
که در ارتش سرخ نيز  ) 34(انجاميده بودند و در قيام درو پائيزه 

 جيان سی عمل ميکرد، چندین بار - حو به -منطقه مرزی حو نان 
 –شکست متحمل شد و به کوهستان چين گان واقع در مرز حو نان 

در ماه آوریل سال بعد، واحدهائی که پس از . جيان سی نقل مکان کرد
شکست قيام نان چان باقی مانده بودند، از راه جنوب حونان به 

 اصول اساسی جنگ 1928تا ماه مه . يدندکوهستان جين گان رس
 اصولی که خصلتًا ابتدائی ولی با وضعيت آن زمان تطبيق –پارتيزانی 

اصول مذکور در فرمول شانزده .  دیگر تنظيم شده بود–ميکرد 
دشمن پيشروی ميکند، ما عقب می : " هيروگليفی زیرین بيان ميشد

آوریم؛ دشمن فرسوده نشينيم ؛ دشمن مستقر ميشود، ما اورا بستوه می 
." ميشود، ما حمله ميکنيم؛ دشمن عقب می نشيند، ما اورا تعقيب ميکنيم
این فرمول شانزده هيروگليفی اصول نظامی، قبل از ظهور مشی لی 

بعدها اصول عملياتی ما . لی سان از طرف کميته مرکزی قبول شد
محاصره و سر " در نخستين عمليات ضد . تکامل تازه تری یاقت

جلب دشمن بعمق " دشمن در منطقه پایگاهی جيان سی، اصل " بکو
. مطرح گردید و با کاميابی هم بکار برده شد" سرزميهای خودی

دشمن در هم شکسته " محاصره و سر کوب"وقتيکه سومين عمليات 
شد، یک سلسله کامل اصول عملياتی ارتش سرخ دیگر شکل گرفته 

صول نظامی ما بود؛ اصول این نشان مرحله جدیدی در تکامل ا. بود
مذکور از لحاظ مضمون بسيار غنی شده و از لحظ شکل نيز تغييرات 

فراوانی دیده بود، بطور عمده در این مفهوم که اصول مذکور با وجود 
. اینکه از چارچوب های فرمول بندی شانزده هيروگليفی بيان شده بود

ره و سر محاص" فرمول شانزده هيروگليفی اصول اساسی عمليات ضد
و دو مرحله یعنی دفاع استراتژیک و تعرض استراتژیک را " کوب 

عقب : در بر ميگرفت و در زمينه دفاع نيز شامل دو مرحله ميشد
آنچه که بعدها بوجود . نشينی  استراتژیک و تعرض متقابل استراتژیک

 1932معذالک از ژانویه سال .  آمد، فقط بسط و توسعه این فرمول بود
مبارزه برای پيروزی « از آنکه قطعنامه حزب تحت عنوان ببعد، پس 

ابتدا در یک یا چند استان پس از در هم شکستن سومين عمليات 
که حاوی اشتباهات خطير اصولی بود، » " محاصره و سر کوب "

به اصول صحيح حمله ورگشتند و " چپ"انتشار یافت، اپورتونيسم  
کندند و بجای آنها یک سرانجام یک سلسله اصول صحيح را بدور اف

را که مغایر " اصول منظم"یا  "  اصول جدید"سلسله باصطالح 
از آن پس اصول قدیم دیگر بعنوان . اصول قبلی بود، تنظيم نمودند

" روحيه پارتيزانی " اصول منظم مالحظه نميشد بلکه ميبایستی بمثابه 
دامه مدت سه سال تمام ا" روحيه پارتيزانی" مبارزه با . طرد گردد

اول این مبارزه در محيط حکمفرماوی ماجراجوئی نظامی طی . داشت



شد و در  مرحله دوم بسوی محافظه کاری نظامی گرائيد و سرانجام 
فقط در جلسه وسيع بوروی . کشيد" فرار طلبی"در مرحله سوم کار به 

 در زون ای واقع در 1935سياسی کميته مرکزی حزب در ژانویه 
ه ورشکستگی این مشی اشتباه آميز اعالم گشت  استان گوی جو بود ک

ولی چقدر برای ما گران . و صحت مشی پيشين دو باره تًایيد گردید
ميتاختند، چنين " روحيه پارتيزانی"رفقائی کا با تمام نيرو بر! تمام شد

جلب دشمن بعمق سرزمين های خودی اشتباه است : استدالل ميکردند 
یم سرزمين های وسيعی را از دست زیرا که در این صورت ما مجبور

بدهيم با آنکه ما در گذشته با بکار بردن این اصول به پيروزی هائی 
رسيدیم، ولی امروز وضعيت فرق کرده است؟ آیا بهتر نيست که بر 
دشمن غلبه کنيم بدون آنکه سرزمين خود را از دست بدهيم؟ آیا بهتر 

ای بين مناطق او نيست که  دشمن را در مناطق خودش و یا در مرزه
نبودند " منظمی"و خودما مغلوب کنيم؟ اصول قدیم دارای هيچ چيز 
اکنون دولت ما . بلکه فقط شيوه های عمل واحدهای پارتيزانی بودند

.  ایجاد گردیده و ارتش سرخ ما بصورت ارتش منظم در آمده است
. جنگ ما عليه چنکایشک جنگيست بين دو دولت، بين دو ارتش بزرگ

. را باید بکلی بدور افکند" روحيه پارتيزانی" نباید تکرار شود، تاریخ
هستند، حال آنکه اصول قدیم از " کامالً مارکسيستی"اصول جدید 

طرف واحدهای پارتيزانی در کوه ها بوجود آمده اند و در کوه 
اصول جدید در نقطه مقابل اصول قدیم قرار دارند و . مارکسيسم نيست

 در برابر ده تن، ده تن در برابر صد تن، باید با یک تن: "عبارتند از 
تهور و قاطعيت پيکار کرد، با بهره برداری از پيروزیهای دشمن را 

" تسخير شهرهای کليدی"، " حمله در سراسر جبهه ها"، " تعقيب نمود
وقتيکه دشمن " ضربه زدن در آن واحد با دو مشت در دو سمت" ، 

:  او بکار ميرفت، از این قرار بودحمله ميکرد، شيوه هائی که بر ضد
تسلط بر دشمن "، " در پشت دروازه های کشور با دشمن در گير شدن"

نباید گذاشت که دشمن کاسه و بشقاب "، " با پيشدستی در ضربه زدن
تقسيم " ، " حتا یک وجب زمين هم نباید از دست داد"، " ما را بشکند

ين کننده ميان انقالب نبرد تع"؛ این جنگ " قوای خودی به شش ستون
بود؛ جنگی بود مرکب از حمالت کوتاه و نا گهانی ، " و راه استعمار

؛ سيستم پشت " جنگ طوالنی"جنگ استحکامات، جنگ فرساینده و 
جبهه وسيع و تمرکز مطلق فرمندهی قبول ميشد؛ و باالخره همه اینها 

 جدید بعالوه کسيکه این اصول. پردامنه منجر گردید" اسباب کشی"به 
را قبول نداشت، مورد مجازات قرار ميگرفت و بر او برچسب 

شکی نيست که همه این تئوریها و . اپورتونيست زده ميشد، و غيره"
این بجز سوبژکتيویسم چيز دیگری نبود و . پراتيکها اشتباه آميز بودند

در اوضاع و احوال مساعد بشکل تعصب و جوشش انقالبی خرده 
، اما در اوضاع و احوال سخت با تغيير بورژوائی ظهور ميکرد

و بعدًا به " خود را به آب و آتش زدن"وضعيت بترتيب به روش 
همه اینها تئوری ها . محافظه کاری وباالخره به فرار طلبی منجرميشد

و پراتيک های اشخاص عجول و تازه وارد بودند که از آن هيچ بوئی 
در اینجا .  رکسيستی بودنداز ماکسيسم بمشام نميرسيد؛ اینها همه ضد ما

این عقب . ما فقط به بحث در باره عقب نشينی استراتژیک می پردازیم
و در " جلب دشمن بعمق سرزمين های خودی"نشينی را در جيان سی 

تا کنون هيچيک از . ميناميدند" کوتاه کردن خطوط جبهه"سی چوان 
ن رهنمودی تئورسين ها و پراتيسين های گذشته انکار نکرده اند که ای

است که باید در مرحله آغاز عمليات نظامی از طرف ارتش ناتوانی که 
یک کارشناس . در برابر خصمی نيرومند قرار دارد، بکار برده شود

در عمليات دفاعی استراتژیک معموًال باید ابتدا در : "خارجی ميگوید
شرایط نامساعد از نبردهای تعين کننده پرهيز کرد و فقط وقتيکه 

این کامًال درست است و ما . "يت مساعد شد، بدان پرداختوضع
هدف عقب نشينی استراتژیک . نميخواهيم سخنی بر آن بيافزائيم

عقب . عبارتست از حفظ قوای نظامی و تدارک برای تعرض متقابل
نشينی باینجهت ضرور است که اگر در برابر تعرض خصم نيرومند 

. ی خود را بخطر می افکنيمگامی به عقب ننشينيم، مسلمًا حفظ نيرو
معذالک سابقًا عده زیادی لجوجانه با عقب نشينی مخالفت ميورزیدند  و 

تاریخ ما نشان داد .  ميخواندند" مشی اپورتونيستی دفاع محض"آنرا 
ما باید در حریان . که این ایرادات آنها بکلی اشتباه آميزبوده است

 ایجاد کنيم که برای تدارک برای تعرض متقابل شرایطی را انتخاب و
ما مساعد و برای خصم نا مساعد باشد تا بتوانيم قبل از آنکه بمرحله 



تعرض متقابل وارد شویم، تغييری در تناسب قوای طرفين بوجود 
آنطور که تجارب پيشين ما نشان ميدهند، قبل از آنکه بتوانيم .  آوریم

ست و قبل بگوئيم اوضاع برای ما مساعد و برای خصم نامساعد شده ا
از آنکه بتوانيم به تعرض متقابل رو بياوریم ، باید بطور کلی در 
این . مرحله عقب نشينی الاقل دو شرط از شروط زیرین را تًامين کنيم

 – 2 اهالی بارتش سرخ کمک فعال برسانند؛  – 1:  شروط عبارتند از
 کليه نيروهای ارتش سرخ – 3زمين برای عمليان مناسب باشد؛  

  دشمن به - 5 نقاط ضعف دشمن کشف شده باشد؛ – 4 باشند؛  متمرکز
 دشمن به اشتباه – 6فرسودگی روحی و جسمی دچار شده باشد؛  

شرط   نخستين   یعنی کمک  فعال  اهالی  برای  . برانگيخته شده باشد
این شرط بمعنی وجود منطقه . ارتش  سرخ  از  همه مهمتر است

رط بآسانی ميتوان شرط چهارم ، پنجم و با تًامين این ش. پایگاهی است
بنابر این وقتيکه دشمن به تعرض . ششم را نيز تًامين یا پيدا کرد

پردامنه دست ميزند، ارتش سرخ معموالً  از نواحی سفيد بمناطق 
پایگاهی عقب می نشيند زیرا اهالی این مناطق در مبارزه عليه ارتش 

در درون . تيبانی ميکنندسفيد به فعالنه ترین وجهی از ارتش سرخ پش
یک منطقه پایگاهی ميان نواحی مرزی و نواحی مرکزی تفاوم هست؛ 
اهالی نواحی مرکزی برای جلوگيری از درز کردن اطالعات بدشمن، 
برای کارهای اکتشافی، حمل و نقل و شرکت در نبرد از اهالی نواحی 

و از این جهت وقتيکه ما عليه اولين، دومين . مرزی مناسب ترند
دشمن در جيان سی می " محاصره و سر کوب"سومين عمليات 

را هميشه در مناطقی انتخاب " نقطه انتهای عقب نشينی "جنگيدیم، 
ميکردیم که شرط اول، یعنی پشتيبانی اهالی، از همه جا بهتر و یا نسبتاً 

عمليات ارتش سرخ بعلت وجود این ویژگی که ما . خوب تًامين شده بود
. یگاهی هستيم با عمليات جنگی عادی فرق بسيار دارددارای مناطق پا

علت اصلی اینکه دشمن ناچار شده است بجنگ استحکامات دست 
یکی از مزایای عمليات در خطوط داخلی این .  بزند، نيز همين است

استکه این عمليات برای ارتشی که در حال عقب نشينی است، امکان 
اده بارتش مهاجم را فراهم انتخاب زمين مساعد و مطلوب و تحميل ار

هر ارتش ضعيف برای غلبه بر ارتشی قوی نميتواند نسبت . می آورد

ولی این شرط پشتيبانی اهالی . به انتخاب زمين مناسب بی عالقه باشد
شرط بعدی وجود دشمنی زخم پذیر است ، مثالً  دشمنی که . است

ر حال فرسوده و یا مرتکب ختائی شده باشد و ستونی از دشمن که د
پيشروی است و دارای قدرت جنگی نسبتًا کم می باشد، در صورت 

فقدان این شروط، ولو اینکه زمين عالی هم در اختيار باشد، اجبارًا باید 
از آن صرفنظر کرد و برای تًامين شروط مطلوب همچنان به عقب 

در مناطق سفيد از نظر زمين مناسب کمبودی نيست، . نشينی ادامه داد
در صورتيکه شروط . مساعد پشتيبانی اهالی وجود نداردولی شرط 

دیگر هنوز تًامين یا کشف نشده باشد،  برای ارتش سرخ چاره ای 
تفاوتهائی نظير فرق . جزعقب نشينی بمناطق پایگاهی باقی نمی ماند

بين مناطق سفيد و مناطق سرخ، در خطوط کلی نيز ميان نواحی 
علی االصول کليه .  داردمرزی و نواحی مرکزی پایگاهها و جود

نيروهای ضربتی ما، باستثنًا واحد های محلی و نيروهائی که مًامور 
هنگاميکه ارتش سرخ بدشمنی . تثبيت کردن دشمنند، باید متمرکز شوند

که در حال دفاع استراتژیک است، حمله ميبرد، معموالً  قوای خود را 
 دست ميزند، پخش ميکند و برعکس، وقتيکه دشمن به تعرض پردامنه

نقطه انتهای این عقب . روی ميآورد" عقب نشينی بسوی مرکز"به 
نشينی عمومًا در بخش مرکزی مناطق پایگاهی انتخاب ميشود، ولی 

گاهی نيز باقتضای وضعيت در بخشهای مقدم یا عقبی مناطق پایگاهی 
از این طریق یک چنين عقب نشينی بسوی مرکز است . قرار می گيرد
شرط . وهای عمده ارتش سرخ ميتوانند کامالً  متمرکز شوندکه تمام نير

ضرور دیگری که ارتش ضعيف در نبرد با ارتش قوی باید مراعات 
کند، این است که واحدهای ضعيف دشمن را بيابد و بآنها حمله ور 

ولی ما در آغاز تعرض دشمن معموالً  نميدانيم که در ميان . گردد
ی اند، کدام یک نيرومندترین و کدام ستونهای دشمن که در حال پيشرو

یک کمتر نيرومند است، کداميک ضعيف ترین و کداميک کمتر 
برای نيل . ضعيف است؛ از اینرو یک پروسه اکتشافی ضروراست

این نيز دليل دیگری است . بدین هدف اغلب باید وقت زیاد صرف شود
د اگر دشمن مهاجم از نظر تعدا. بر ضرورت عقب نشينی استراتژیک

و قدرت برما برتری زیادی داشته باشد، ما فقط وقتی ميتوانيم تغييری 



که دشمن تا عمق مناطق پایگاهی ما نفوز : در تناسب قوا بوجود آوریم 
کند و مزه تمام تلخی های آنرا بچشد، همانطور که رئيس ستاد یکی از 

" محاصره و سر کوب"تيپهای چانکایشک در حين سومين عمليات 
، و " چاقهای ما الغر شده اند و الغرهای مانزدیک بموت: "اشاره کرد

محاصره "یا بقول چن مين شو، فرمانده کل ستون غربی ارتش مًامور 
ارتش ملی همه جا در تاریکی کورمال : "گوميندان" و سر کوب

کورمال راه ميجوید، حال آنکه ارتش سرخ پيوسته در روشنائی کامل 
ش دشمن با اینکه نيرومند است ، در چنين موقعی ارت". روان است

سخت تضعيف ميگردد؛ سربازانش خسته و فرسوده ميشوند، روحيه 
ارتش . اش خراب ميشود و بسياری از نقاط ضعفش عيان ميگردد

سرخ بر عکس ،با وجود اینکه ضعيف است، قوای خود را حفظ 
ميکند، نيرو ميگيرد و با خيال آسوده در انتظار دشمن فرسوده می 

در چنين لحظه ای عمومًا برقراری نوعی تعادل بين دو طرف و . نشيند
یا تغيير تفوق مطلق دشمن به تفوق نسبی و تغيير ضعف نسبی ممکن 

ميگردد و حتا در بعضی مواقع ممکن است که دشمن از ما ضعيف تر 
محاصره و "ارتش سرخ در سومين ضد . شود و ما بر او تفوق یابيم

برای تمرکز در (تا آخرین حد ممکن دشمن در جيان سی " سر کوب
عقب نشست؛ و اگر چنين نميکرد، ) بخش عقبی منطقه پایگاهی

محاصره " نميتوانست بر دشمن غلبه کند، زیرا در آنموقع قوای مًامور 
وقيکه . دشمن متجاوز از ده برابر قوای ارتش سرخ بود" و سر کوب

يه است، بپرهيز از دشمنی که شرشار از روح:  "سون زی ميگوید
، منظورش " بکوب دشمنی را که فرسوده و در حال عقب نشينی است

این است که باید دشمن را روحًا و جسمًا فرسوده ساخت تا از تفوق وی 
آخرین هدف عقب نشين عبارتست از برانگيختن دشمن .کاسته شود

بارتکاب اشتباه و با گشف اشتباه ویو باید دانست که فرمانده دشمن هر 
که کاردانباشد، ممکن نيست طی دوره ای نسبتًا طوالنی قدر هم 

مرتکب اشتباه نشود؛ بدین جهت ما هميشه امکان داریم از فرستی که 
دشمن نيز همانطور که ما . دشمن باشتباه خود بما ميدهد، استفاده کنيم

گاهی دچار اشتباه ميشویم و باو امکان استفاده از آنرا ميدهيم، مرتکب 
بعاالوه، ما ميتوانيم عمداً  طوری عمل کنيم که دشمن را . اشتباه ميشود

ناميده " ایجاد توهم"باشتباه بياندازیم، مثالً  کاری کنيم که سون زی آنرا 
بظاهر در شرق مانور کنيم ولی در واقع در غرب حمله " است، یعنی 

با چنين عملی ، دیگر نقطه انتهای عقب نشينی نميتواند محدود ". کنيم
بعضی مواقع پس از آنکه ما بناحيه مورد نظر .  معينی شودبه ناحيه

خود عقب نشينی کردیم ولی هنوز امکان استفاده از فرصت را نيافته 
 ایم، مجبوریم باز هم کمی بيشتر عقب بنشينيم

بطور کلی اینها . و منتظر باشيم که دشمن بما چنين فرصتی را بدهد
ينی در انتظارش هستند شروط مساعدی که ما در جریان عقب نش

البته این بمعنی آن نيست که برای آغاز تعرض متقابل باید . هستيم
وجود کليه این شروط در یک . منتظر حصول همه این شروط شد

اما ارتشی ضعيف که در خطوط . زمان نه ممکن است و نه الزم
داخلی عليه دشمنی قوی عمل ميکند، باید بر حسب وضع موجود دشمن 

هر نظری که در . برخی از شروط ضرور بر آیددر صدد تًامين 
در تعين نقطه انتهای . مخالفت با این نکته ابراز شود، نادرست است

تعين محلی که . عقب نشينی باید وضعيت عمومی را مبداء قرار داد
فقط از نظر وضعيت خاص برای کذر به تعرض متقابل مساعد بنظر 

ته باشد، نادرست برسد، ولی از نظر وضعيت عمومی مزیتی نداش
زیرا در آغاز تعرض متقابل باید تغييراتی را که بعدًا در . است

وضعيت پدید می آید، بحساب آورد و بعالوه تعرض متقابل ما هميشه 
گاهی الزم ميشود که نقطه انتهای . در آغاز جنبه جزئی و محدود دارد

ه طی عقب نشينی را در بخش مقدم منطقه پایگاهی معين کنيم، کما اینک
 –در منطقه مرزی شنسی " محاصره و سرکوب" دومين عمليات ضد 
گاهی بهتر است که نقطه انتهای عقب نشينی را . گان سو چنين کردیم

در بخش مرکزی منطقه پایگاهی معين کنيم، همانطور که در موقع 
. در جيان سی معين کردیم" محاصره و سرکوب"نخستين عمليات ضد 
ه انتهای عقب نشينی را در بخش عقبی منطقه باالخره گاهی باید نقط

در " محاصره و سرکوب"پایگاهی قرار داد، ماند سومين عمليات ضد 
در تمام این موارد پس از آنکه وضعيت خاص را در ارتباط . جيان سی

 با وضعيت عمومی بررسی کردیم ، تصميم برای



 پنجمين ارتش ما در جریان. تعيين نقطه انتهای عقب نشينی اتخاذ گردد
در جيان سی به هيچوجه در فکر " محاصره و سرکوب"عمليات ضد 

عقب نشينی نبود زیرا نه وضعيت خاص را در نظر گفته بود و نه 
. این عمل واقعًا نشانه شتابزدگی و بيفکری بود. وضعيت عمومی را

هر وضعيتی از این سلسله عوامل مختلف تشکيل ميشود؛ از این جهت 
ط ميان وضعيت خاص و وضعيت عمومی باید از هنگام بررسی ارتبا

این نقطه حرکت کنيم که آیا عوامل طرفين متخاصم که در وضعيت 
خاص و عمومی منعکس ميگردند، تا حدودی برای گذار ما به تعرض 

بطور کلی در منطقه پایگاهی سه نوع نقطه . متقابل مساعدند یا نه
که  در بخش مقدم، یا نقاطی  : انتهای عقب نشينی ميتوان تشخيص داد 

ولی  آیا  این  .  در بخش مرکزی، و یا در بخش  عقبی  آن  واقع اند
بمعنای  آن است که  ما  از  عمليات در نواحی سفيد بکلی  صرفنظر 

ما فقط وقتی از عمليات در نواحی سفيد صرفنظر ميکنيم . کرده ایم؟ نه
دشمن سرو " محاصره و سرکوب"که مجبور باشيم با عمليات پردامنه 

فقط در صورت نابرابری مشهود بين قدرت ما و دشمن . کار پيدا کنيم
است که ما طبق اصل حفظ قوای خودی و در انتظار لحظه مناسب 

برای در هم شکستن دشمن نشستن، عقب نشينی بسوی مناطق پایگاهی 
و جلب دشمن بعمق سرزمين های خودی را توصيه ميکنيم، زیرا تنها 

است که ما ميتوانيم شروط مساعدی برای تعرض متقابل از این طریق 
اگر وضعيت آنقدر وخيم نباشد و یا بعکس . خویش تًامين و یا پيدا کنيم

اگر وضعيت چنان وخيم باشد که بارتش سرخ حتا امکان آغاز تعرض 
متقابل در منطقه پایگاهی را هم ندهد و یا اگر تعرض متقابل بموفقيت 

 اوضاع ادامه عقب نشينی الرم بنظر رسد، در نيانجامد و برای تغيير
 که انتهای عقب نشينی، – الاقل در تئوری –آن صورت ما باید بپذیریم 

عليرغم تجربه بسيار کم ما در این زمينه ، ميتواند در نواحی سفيد 
نقاط انتهای عقب نشينی در نواحی سفيد را نيز بطور کلی . معين شود

اینک مثالی .  در عقب منطقه پایگاهی– 3ميتوان به سه نوع پایکاهی ؛ 
محاصره  و "در جریان نخستين عمليات ضد : برای نوع اول 

در جيان سی ، اگر ارتش سرخ دچار انشعاب نميگشتند، " سرکوب
 ) 35( ب  – آ –یعنی در مسئله دشواری که مشی لی لی سان و گروه 

مثلث جی ان، بوجود آورند، احتماالً  ميتوانستيم نيروهای خود را در 
زیرا . نان فون و جان شو متمرکز کنيم و به تعرض متالبل بپردازیم

قوای دشمن که در آن موقع بين رودخانه های گان و فو پيشروی 
هزاران تن در مقابل چهل (ميکرد، آنقدرها از ارتش سرخ قوی ترنبود 

 و با آنکه شرط پشتيبانی اهالی باندازه شرط منطقه پایگاهی) . هزار تن
خوب نبود، معذالک وضع زمينی که برای عمليات در اختيار داشتيم، 

مساعد بودو بعالوه ما ميتوانستيم نيروهای دشمن را که با ستونهای 
اینکه مثالی برای نوع دوم . منفرد پيش ميرفتند، یکایک در هم بشکنيم

در جيان سی " محاصره و سرکوب" ک در موقع سومين عمليات ضد 
آنقدر پردامنه نمی بود، اگر یکی از ستونهای دشمن اگر تعرض دشمن 

 جيان سی –از جيان نين ، لی چوان و تای نين واقع در مرز فو جيان 
پيشروی ميکرد و اگر آن ستون چندان قوی نمی بود و ارتش ما 

ميتوانست باو حمله کند، در آنصورت ارتش سرخ نيز احتماال امکان 
سفيد در غرب فو جيان متمرکز می یافت نيروهای خود را در ناحيه 

سازد و بدون آنکه برای رسيدن به ژوی جين و سپس به سين گوه 
مجبور باشد پيچ بزرگی بمسافت هزار لی بزند، نخست آن ستون را در 

در حين همين سومين : و باالخره مثالی برای نوع سوم . هم شکند
ه در جيان سی اگر نيروهای عمد" محاصره و سرکوب" عمليات ضد 

دشمن نه بسمت غرب بلکه بسمت جنوب حرکت ميکردند، ممکن بود 
سرزمين ( ان یوان - سيون او–ما مجبور ميشدیم تا منطقه حوی چان 

عقب نشينی کنيم تا آنکه دشمن را باز هم بيشتر بجنوب بکشانيم؛ ) سفيد
در چنين صورتی ارتش سرخ ميتوانست از جنوب بشمال نبرد کنان به 

اما آنچه . هی واقع در شمال مسلمًا چندان زیاد نبودندعمق منطقه پایگا
در باال گفت شد، همگی مثالهای فرضی هستندکه مبتنی بر تجارب 

واقعی نبوده و بيشتر موارد استثنائی ميباشند که نباید بمثابه اصول عام 
دست " محاصره و سرکوب"وقتيکه دشمن بعمليات پردامنه . تلقی شوند

اید این باشد که وی را بعمق سرزمينهای خودی ميزند، قاعده عمومی ب
جلب کنيم و خود به مناطق پایگاهی عقب نشسته  و در آنجا عمليات 

جنگی را دنبال کنيم زیرا این مطمئن ترین شيوه برای در هم شکستن 
در پشت دروازه های "کسانی که مدعی هستند باید . تعرض دشمن است



با عقب نشينی استراتژیک ، بمخالفت " کشور با دشمن در گير شد
برميخيزند و مخالفت خود را اینطور توجيه ميکنند که گویا عقب نشينی 

باعث از دست دادن سرزمين ميشود، به اهالی خسارت وارد ميسازد 
و در ") دشمن می آید و کاسه و بشقاب ما را ميشکند" باصطالح (

ن پنچمين آنها در جریا. خارج از مناطق ما تًاثير نامطلوب ميگذارد
هر بار : چنين استدالل ميکردند " محاصره و سرکوب"عمليات ضد 

که ما قدمی بعقب برداریم ، دشمن استحکامات خود را یک قدم جلوتر 
ميکشد بطوریکه مناطق پایگاهی ما روز بروز کوچکتر ميشوند و ما 
دیگر امکانی نخواهيم داشت که سرزمين های از دست رفته خود را 

اگر جلب دشمن بعمق سر زمين های خودی در گذشته بنفع . باز ستانيم
که طی آن " محاصره و سرکوب" ما تمام شد، ولی در پنجمين عمليات 

آنها . دشمن به جنگ استحکامات توسل جست، بيفایده از کار در آمد
باز ميگفتند یگانه راه مبارزه عليه پنجمين عمليات دشمن، تقسيم نيروها 

پاسخ بهمه این . کوتاه و ناگهانی بر دشمن استبرای مقاومت و حمالت 
در مورد از . نظریات آسان است، تاریخ ما دیگر بآنها پاسخ داده است

دست دادن زمين  باید گفت  که اغلب  فقط  با ضرر   کشيدن  است  که 
. ميتوان از ضرر کشيدن مصون ماند  

ه  که ما از اگر آنچ".  برای  گرفتن باید قبالً  داد: "قاعده این است 
دست ميدهيم سرزمين باشد و آنچه که بدست می آوریم پيروزی بر 

دشمن باضافه باز ستاندن سرزمينهای خودی و توسعه آنها باشد، آنوقت 
در معامالت تجاری اگر خریداری . واقعًا معامله پر سودی کرده ایم

مقداری پول از دست ندهد، نميتواند کاالئی بدست آورد؛ و برعکس ، 
. وشنده اگر کاالی خود را از دست ندهد، نميتواند پولی بدست آوردفر

خساراتی که در هر جنبش انقالبی وارد می آید، خرابی است، و آنچه 
انسان در . که بدست می آید آبادانی است در جهت ترقی و اعتالء

خوابيدن و آرميدن وقت از دست ميدهد ولی برای کار فردا از نو نيرو 
ابله ای این نکته را نفهمد و از خوابيدن اعتراض کند؛ اگر .  ميگيرد

روز دیگر هيچ نيروئی نخواهد داشت ؛ و این واقعًا معامله پر ضرری 
محاصره و " درست بهمين علت بود که ما در پنجمين عمليات .  است

در نتيجه اعراض از تسليم بخشی از .  دشمن ضرر دیدیم" سرکوب

حبشه نيز بعلت اینکه با .   دست رفتسرزمينهای خودی ، همه آنها از
سر بدشمن حمله ميکرد، تمام خاک کشور خود را از دست داد، اگر چه 

این حقيقت در مورد خسارات وارده .  این یگانه علت شکست آن نبود
اگر شما نگذارید که طی مدتی کوتاه کاسه و . بمردم نيز صادق است

مًا با عث شکستن کاسه بشقاب یعنی از خانه های مردم شکسته شود، حت
و بشقاب تمام مردم طی مدت کوتاهی پدید می آید، بترسيد، آنگاه 

ناگزیر باید بهای آنرا با تحمل تًاثيرات نا مطلوب سياسی در دوران 
اگر بلشویکهای روسيه پس از انقالب اکتبر طبق . طوالنی پرداخت 

با عمل ميکردند و از عقد قرارداد صلح " کمونيستهای چپ" نظر 
آلمان سرباز ميزدند، شوروی نوزاد با خطر مرگ زود رس موجه 

این نظرات چپ روانه بظاهر انقالبی از بيماری  ) . 36(ميشد 
انقالبيگری روشنفکران خرده بورژوازی و همچنين از محافظه کاری 

این . کوته نظرانه دهقانان بمثابه مولدین خرده پا سر چشمه ميگيرد
ایل فقط جزء را می بيند و قادر نيستند نظری افراد در برخورد با مس

آنها نميخواهند مصالح امروز را بامصالح فردا و .  جامع به کل بيفکنند
منافع قسمی را با منافع کلی پيوند دهند، بلکه مثل کنه بچيزهای قسمی 

بدهی است که باید بآن وضعيت قسمی و زمان . و موقتی می چسپند
د برای وضعيت عمومی و سراسر معين که در شرایط مشخص موجو

دوره جاری مساعد بنظر ميرسد، و بویژه دارای اهميت تعيين کننده 
است، محکم چسپيد، واال ما از هواداران جریان خود بخودی و قضا و 

از این جهت است که عقب نشينی باید دارای نقطه .  قدری خواهيم شد
یات کوته بينانه مولدین اما بهيچوجه نباید کار خود را با نظر. انتها باشد

ما باید خردمندی و دریت بلشویکی را کسب کنيم . خرده پا دمساز کرد
دید چشم ما بتنهائی کافی نيست، به دوربين و مکروسکپ احتياج . 

اسلب مارکسيستی دوربين و ميکروسکپ ما در زمينه سياسی و . است
. استالبته عقب نشينی استراتژی متضمن دشواریهائی .  نظامی است
 انتخاب لحظه

 شروع عقب نشينی، انتخاب تقطه انتها، کار توضيحی سياسی در ميان 
.  همه اینها مسایل دشواری هستند که باید حل شوند–کادرها و مردم 

اگر در . مسئله تعيين لحظه شروع عقب نشينی مسئله بسيار مهمی است



دشمن درجيان سی " محاصره و سرکوب"جریان نخستين عمليات ضد 
عقب نشينی ما درست بموقع شروع نميشد، باین معنی که اگر عقب 
.  نشينی مابتًاخير ميافتاد، الاقل در اندازه پيروزی ما تًاثير ميگذاشت
البته عقب نشينی قبل از موقع و یا عقب نشينی بعد از موقع هردو 
ضروهائی همراه دارند، ولی بطور کلی زیان دومی بيش از اولی 

بموقع که بما امکان ميدهد ابتکار عمل را تماماً عقب نشينی . است
بدست بگيریم، پس از رسيدن به نقطه انتهائی عقب نشينی بما فوق ا 
لعاده کمک ميکند تا صفوف خود را تقویت کنيم، با خيال آسوده در 

وقتيکه .  انتظار دشمن فرسوده بنشينيم و بتعرض متقابل روی آوریم
دشمن را در " محاصره و سرکوب"ات اولين ، دومين و چهارمين عملي

جيان سی درهم می شکستيم، با اطمينان و بدون شتابزدگی با دشمن 
فقط در جریان سومين عمليات بعلت اینکه ارتش . برخورد ميکردیم

سرخ انتظار نداشت دشمن پس از شکست سنگينی که دومين عمليات 
ومين د( متحمل شده بود، باین سرعت حمله جدیدی را بر پا کند 

 پایان 1931 مه سال 29در " محاصره و سرکوب"عمليات ما ضد 
یافت و چيکایشک از روز اول ژوئيه همانسال سومين عمليات 

، مجبور شد با عجله از ) خود را آغاز کرد" محاصره و سرکوب"
بيراهه گذشته و نيروی خود را متمرکز سازد و بدین جهت بود که 

ب نشينی درست مانند زمان آغاز زمان شروع عق.  خسته و کوفته شد
مرحله تدارک عقب نشينی که قبالً  از آن سخن رفت، باید بر اساس 

اطالعات الزم بدست آمده و بر اساس ارزیابی وضعيت عمومی ما و 
تا زمانيکه کادرها و اهالی تجربه نيافته اند و تا .  دشمن انتخاب گردد

رسيده استکه رهبری زمانيکه نفوز کالم و رهبری نظامی بآن درجه ن
بتواند اخذ تصميم عقب نشينی استراتژیک را در دست چند نفر یا حتا 

یک نفر متمرکز سازد که در عين حال از اعتماد کادرها  هم 
برخوردار باشد، اقناع کادرها و اهالی از وظایف فوق العاده دشوار 

محاصره و "اگر ما در آغاز نخستين و چهارمين عمليات ضد . است
" محاصره و سرکوب "و در تمام مدت پنجمين عمليات ضد " وبسرک

در این مورد با مشکالت عظيمی برخوردیم ، بآن علت بود که 
کادرهای ما فاقد تجربه بودند و به عقب نشينی استراتژیک اعتقاد 

، کادرها " محاصره و سرکوب"طی نخستين عمليات ضد . نداشتند
که قانع نشده بودند، مخالف عقب تحت تًاثير مشی لی لی سان، تا زماني

" در جریان چهارمين عمليات ضد .  نشينی و موافق حمله بودند
کادرها تحت تًاثيرماجراجوئی نظامی بمخالفت با " محاصره و سرکوب

" تدارک عقب نشينی استراتژیک برخواستند و در پنجمين عمليات ضد 
افشاری ابتدا در نظرات ماجراجویانه نظامی پ" محاصره و سرکوب

 نظراتی که مخالفت جلب دشمن بعمق سرزمين های خودی –کردند 
هوادارن مشی .  ولی بعدًا طرفدار محافظه کاری نظامی شدند–بود 

جان گوه تائو نمونه دیگری هستند که عدم امکان ایجاد پيگاه در نواحی 
را قبول نداشتند تا اینکه باالخره  ) 37(مسکونی تبتی ها و حوی ها 

تجربه برای کادرها ضروریست و . سنگ خورد و تسليم شدندسرشان ب
ولی از تجربه دیگران نيز باید با . شکست واقعًا مادر پيروزی است

اگر کسی بخواهد منتظر باشد همه چيز را خودش . تواضع تمام آموخت
تجربه کند، و در غير این صورت در نظرات خود عناد ورزد و از 

امپریسم تنگ "زند، به ناب ترین شکلی پذیرفتن تجربه دیگران سرباز 
جنگ ما از این برخورد کم صدمه ندیده . دچار خواهد شد" نظرانه
بی اعتمادی اهالی به عقب نشينی استراتژیک که از بی .  است

تجربگی آنها ناشی ميشد، هيچگاه باندازه دوره نخستين عمليات ضد 
جی ان ، در شهرستانهای . در جيان سی نبود" محاصره و سرکوب"

سين گوه و یون فون سازمانهای محلی حزب و توده های مردم همگی 
در آن موقع با عقب نشينی ارتش سرخ مخالف بودند، ولی پس از آنکه 

تجربه بدست آوردند، این " محاثره و سرکوب"در نخستين عمليات ضد 
بعدی دیگر " محاصره و سرکوب"مسئله طی چندین عمليات ضد 

همه فهميدند که از دست دادن زمين مناطق پایگاهی . اصالً  مطرح نشد
همه اطمينان یافتند که ارتش سرخ ميتواند . و رنج مردم موقتی است

اما ایمان خلق تا . دشمن را در هم شکند" محاصره و سرکوب"عمليات 
از این . اندازه  زیادی وابسته بایمانی است که کادرهای ما پيدا ميکنند

هدف عقب .  ما عبارتست از اقناع کادرهاجهت وظيفه عمده و مقدم
نشينی استراتژیک فقط گذار به تعرض متقابل است و عقب نشينی 
حلقه . استراتژیک فقط نخستين مرحله دفاع استراتژیک محسوب ميشود



تعيين کننده در تمان استراتژی این است که آیا در مرحله بعدی یعنی 
. آید یا نهدر مرحله تعرض متقابل پيروزی ميتواند بدست  

 
  تعرض متقابل استراتژیک– 4

 
برای در هم شکستن تعرض دشمنی که از تفوق مظلق برخوردار 

است، باید در مرحله عقب نشينی استراتژیک وضعيتی بوجود آورد که 
برای ما مساعد و برای دشمن نامساعد باشد و با وضعيت موجود در 

 وجود شروط آغاز تعرض دشمن فرق کند، و چنين وضعيتی در اثر
ولی . مختلفی پدید ميآید و ما در باال در باره همه آنها صحبت کردیم

وجود این شروط و وضعيتی که برای ما مساعد و برای دشمن نامساعد 
شروط و وضعيت . باشد، بآن معنا نيست که دشمن را در هم شکسته ایم

مذکور، پيروزی ما و شکست دشمن را ممکن ميگردانند، ولی خود 
وجه تحقق پيروزی یا شکست نيستند؛ شروط و وضعيت مذکور تا بهيچ

کنون به هيچيک از ارتشهای متخاصم پيروزی یا شکست واقعی 
برای آنکه پيروزی یا شکست به واقعيت مبدل شود، باید . نبخشيده اند

فقط نبرد تعيين کننده ميتواند . بين دو ارتش نبردی تعيين کننده در گيرد
د که کدام ارتش پيروزمند و کدام ارتش مغلوب این مسئله را حل کن

چنين است تمام وظيفه مربوط به مرحله تعرض متقابل . است
تعرض متقابل پروسه ای است طوالنی و مهيج ترین، . استراتژیک

پرتکاپوترین و در عين حال مرحله نهائی عمليات تدافعی را تشکيل 
 متقابل منظور از دفاع فعال علی االصول چنين تعرض. ميدهد

این شروط و این . استراتژیک است که ماهيتًا نبردی تعيين کننده است
واقعيت نه تنها در مرحله عقب نشينی استراتژیک بلکه در طول مرحله 

ولی آنها در مرحله تعرض . تعرض متقابل نيز همچنان فراهم می آید
متقابل از لحاظ شکل و خصلت کامالً  با مرحله عقب نشينی 

آنچه که ممکن است از لحاظ شکل و . یکسان نيستنداستراتژیک 
خصلت در هر دو مرحله یکسان بماند، فی المثل کوفتگی و کاهش 
روزافزون قوای دشمن است که این خود ادامه وضعی است که در 

.مرحله قبلی گذشت  

مثالً  وقتيکه . ولی پيدایش شروط و وضعيت کامالً  جدید جبری است
کست ميشود، شروطی که برای ما مساعد و دشمن متحمل یک یا چند ش

برای دشمن نامساعد است، دیگر به خستگی قوای دشمن محدود 
نميگردد، بلکه عامل جدیدی بآن اضافه ميشود که همان شکست دشمن 

وقتيکه ارتش . وضعيت نيز دستخوش تعغييرات جدید ميشود. است
ت دشمن بمانورهای نامنظم دست ميزندو بيحساب و نسنجيده حرک
ولی . ميکند، تباسب قوای ارتش طرفين طبيعتًا مثل سابق ثابت نميماند

اگر این دشمن نباشد بلکه قوای ما باشد که دچار یک یا چند شکست 
شده است، در آن صورت شروط و وضعيت در جهت دیگری تعغيير 

بعبارت دیگر شرایط نامساعد کاهش خواهد یافت، در حاليکه . می یابد
اعد برای ما ظاهر خواهد شد و حتا رو به افزایش بعکس شرایط نامس

این نيز پدیده کامالً  نوی است که با پدیده هائی که قبال ً . خواهد نهاد
شکست هریک از طرفين مستقيمًا و سریعًا منجر . دیدیم ، تفاوت دارد

باین خواهد شد که طرف مغلوب برای خروج از وضعيت خطرناک، 
 جدیدی که بحال وی نامساعد ولی برای رهائی از شروط و وضعيت

بحال خصم مساعد است ، برای ایجاد مجدد شروط و وضعيتی که 
بحال وی مساعد ولی بحال خصم نامساعد است، به کوشش های تازه 

تالش . ای دست زند تا اینکه بتواند دشمن را تحت فشار قرار دهد
طرف غالب . طرف غالب درست عکس تالش طرف مغلوب است

 را ميکند بر دامنه پيروزیهای خود بيافزاید، بر خصم نهایت سيع
خسارات باز هم بزرگتری وارد آورد، شرایط و وضعيتی را که برای 

خودش مساعد است، بسط و توسعه دهد و در عين حال تالش دشمن را 
برای رهائی از شرایط نامساعد و تغيير وضعيت خطرناک خنثی 

ن کننده برای هردو طرف حاد بنابر این، مبارزه در مرحله تعيي.کند
ترین، بغرنج ترین، متغيرترین و در عين حال دشوارترین و سخت 

ترین نبرد های تمام دوران جنگ و با تمام عمليات اپراتيو است و از 
در مرحله . نقطه نظر فرماندهی، حساس ترین لحظه محسوب ميشود

ارتند تعرض متقابل مسایل بسياری مطرح ميشود که مهمترین آنها عب
آغاز تعرض متقابل، تمرکز قوا، جنگ متحرک، جنگ زود فرجام : از 

اصولی که برای حل این مسایل بکار ميروند، چه . و جنگ نابود کننده



در این . در تعرض متقابل و چه در تعرض، ماهيتًا متفاوت نيستند
معذالک .مفهوم ميتوان گفت که تعرض متقابل خود تعرض است

اصول تعرض متقابل . ا تعرض یکسان نيستتعرض متقابل درست ب
اصول تعرض وقتی . وقتی بکار ميرود که دشمن در حال تعرض باشد

در این مفهوم بين تعرض . بکار ميرود که دشمن در حال دفاع باشد
بدین دليل ، اگر چه در فصل . متقابل و تعرض تفاوت هائی دیده ميشود

مطالعه تعرض حاضر که مربوط به دفاع اشتراتژیک است، ضمن 
متقابل مسایل گوناگون عملياتی مورد برسی قرار گرفته اند و اگر چه 

برای جلوگيری از اطاله کالم در فصل تعرض استراتژیک بمسایل 
دیگر پرداخته خواهد شد، معهذا در موقع استفاده عملی از تعرض 
مبقابل و تعرض نباید نقاط تشابه و تفاوت های آنها را از نظر دور 

.داشت  
 

  آغاز  تعرض  متقابل--- 5
 

" نبرد مقدماتی"یا  "  نخستين نبرد"مسئله آغاز تعرض متقابل، مسئله 
بسياری از کارشناسان نظامی بورژوازی توصيه ميکنند که باید . است

، چه در موقع دفاع استراتژیک و چه در " نخستين نبرد"نسبت به 
 احتياط برخورد مورد تعرض استراتژیک و بویژه در موقع دفاع ، با

عملياتی که بر . ما نيز در گذاشته این نکته را جدًا یادآور شدیم. کرد
دشمن در جيان سی  بعمل آمد، " محاصره و سرکوب"ضد پنج عمليات 

. تجربه سرشاری بما بخشيد که برسی و مطالعه آن خالی از فایده نيست
اً با نيروئی تقریب" محاصره و سرکوب"دشمن در نخستين عمليات 

–برابر صدهزار نفر از خط جی  ان   
جيان  نين در هشت ستون از شمال بجنوب عليه منطقه پایگاهی ارتش 

در آن موقع ارتش سرخ تقریبًا چهل هزار نفر .  سرخ پيش می آمد
 سيائو  از شهرستان نين دو  واقع در –داشت و در ناحيه حوان پی 
.  استان جيان  سی متمرکز بود  

بود، " سرکوبی" قوائی  که  مًامور  – 1:  رار بود وضعيت از این ق
از صدهزار نفر تجاوز  نميکرد  و بعالوه  هيچ  یک  از آنها جزو  

سپاهيان  شخصی چانکایشک نبود و از این جهت وضعيت عمومی نيز 
 لشکر دشمن بفرماندهی  لوه لين  که دفاع  از – 2.  زیاد وخيم نبود

ساحل مقابل در مغرب رود خانه گان جی  ان را بر عهده داشت، در 
 سه لشگر دشمن تحت فرماندهی گون  بين  فان ، جان – 3.  مستقر بود

هوی  زان  و تن  دائو یوان  بطرف ناحيه فو  تيان، دونگو، لون گان و 
یوان تو واقع در جنوب شرقی جی  ان و شمال غربی نين در پيشروی 

نيروهای عمده جان هوی  زان . کرده و آن ناحيه را اشغال نموده بودند
. در لون گان و نيروهای عمده تن دائو یوان در یوان  تو  مستقر بودند

 – ب –نظر به اینکه اهالی فو تيان و  دون  گو  که  توسط  گروه  آ 
اغفال شده بودند موقتًا به ارتش سرخ اعتماد نداشتند و حتا نسبت بآن 

ل مذکور بعنوان صحنه خصومت می ورزیدند، مناسب نبود که دو مح
 لشگر دیگر دشمن بفرماندهی ليو  هه  دین  - 4.  عمليات انتخاب شود

در مسافت خيلی دوری در جيان نين واقع در مناطق سفيد فو جيان 
 دو لشگر – 5.  مستقر بود، احتمال نميرفت که وارد جيان سی شود

ش تو دیگر دشمن تحت فرماندهی مائو بين  وین و سيو که سيان به بخ
. پی، لوه  کو و دون شائو واقع بين گوان چان و نين دو وارد شده بودند

دون شائو محل .  تو پی منطقه سفيد و لوه  کو ناحيه پارتيزانی بود
 بود و اطالعات آسانی ميتوانست از آنجا – ب – آ –عناصر گروه 
 بعالوه، اگر ما به مائو بين وین و سيو  که سيان حمله. بخارج درز کند

ميبردیم و سپس بطرف مغرب می پيچيدیم ، سه لشگر دشمن 
بفرماندهی جان هوی زان، تن دائو یوان و گون بين فان که در مغرب 
مستقر بودند، ممکن بود بهم بپيوندند و غلبه بر آنها دشوار ميشد و ما 

 لشگر جان هوی زان – 6.  نميتوانستيم مسئله را بطور نهائی حل کنيم
محاصره و "یوان که نيروهای عمده ارتش مًامور . و لشگر تن داو

را تشکيل ميدادند، از سپاهيان شخصی لودی پين، فرمانده " سرکوب
و . و استاندار جيان سی بودند" محاصره و سرکوب"کل ارتش مًامور 

نابود ساختن این دو . در عين حال جان هوی زان فرمانده کل جبهه بود
" محاصره و سرکوب"عمليات لشگر عمالً  بمعنای در هم شگستن 

و . هریک از این دو لشگر تقریبًا چهارده هزار نفر سرباز داشت. بود
ضمنًا لشگر جان هوی زان در دو نقطه مستقر شده بود بطوریکه هر 



دفعه که ما بيکی از این دو لشگر حمله ميکردیم ، از تفوق مطلق 
روهای عمده  ناحيه لون گان و گان تو  که ني– 7.  برخوردار ميشدیم

لشگرهای جان هوی زا و تن دائو یوان در آنجا مستقر شده بودند، در 
بعالوه، شرایط در این . نزدیکی محل تمرکز نيروهای ما واقع بود

نواحی بعلت پشتيبانی اهالی برای ما مساعد بود و از این جهت 
  در لون گان - 8. ميتوانستيم بدون جلب توجه دشمن باو نزدیک شویم

ليکن اگر دشمن . حمله بر یوان تو آسان نبود. مين مناسب بودوضع ز
برای حمله بما بسمت سيائو بو پيشروی ميکرد ، ما در آنجا نيز زمين 

 در ناحيه لون گان ما ميتوانيتيم حد اکثر قوای – 9.  مناسب داشتيم
بعالوه در سين گوه که در جنوب غربی . نظامی خود را متمرکز سازیم

 است و با آن چند ده لی فاصله دارد، لشگر مستقلی لوان گان واقع
مرکب از بيش از هزار نفر داشتيم که با یک حرکت چرخشی 

 اگر سپاهيان ما در – 10. ميتوانست از پشت جبهه دشمن سر در آورد
مرکز دشمن شکافی  باز ميکردند و خط جبهه وی را ميشکستند، 

ور افتاده از هم ستونهای شرقی و غربی دشمن بدو دسته مجزا و د
ما بدالیل فوق ذکر تصميم گرفتيم که نخستين نبرد را به . تقسيم ميشدند

پيکار با نيروهای عمده جان هوی زان اختصاص دهيم و بدینسان نيز 
 نفر 9000موفق شدیم دو تيپ و ستاد کل لشگر اورا خورد کنيم  تمام 
 اینکه سرباز دشمن منجمله فرمانده لشگر را باسارت بگيریم بدون

این پيروزی، . بگذاریم حتا یک سرباز یا یک اسب از دست ما بگریزد
لشگر تن دائو یوان و لشگر سيو  که سيان را سراسيمه نمود که اولی 

سپاهيان ما . بسوی دون شائو و دومی بسوی تو پی متواری گشتند
ما . بتعقيب لشگر تن دائو یوان پرداختند و نيمی از آنرا معدوم ساختند

دو  ) 1931 تا اول ژانویه 1930 دسامبر 27از (عوض پنج روز در 
نبرد کردیم و در نتيجه قوای دشمن در فوتيان، دون  گو و تو پی از 

باین طریق نخستين . ترس شکست با بی نظمی شروع به تخليه کرد
" در دومين عمليات . پایان یافت" محاصره و سرکوب"عمليان 

 قوائی  که مامور – 1:ار بود وضعيت بدینقر" محاصره و سر کوب
بود، بالغ بر دویست هزار نفر ميشد و تحت فرماندهی حه " سرکوبی"

 اینبار نيز – 2. ستاد کل وی در نان چان بود. یين چين قرار داشت

هيچيک از واحدهای " محاصره و سرکوب" مانند نخستين عمليات 
نسبتاً نيروی قوی و یا . دشمن جزو سپاهيان شخصی چانکایشک نبود

قوی دشمن عبارت بودند از ارتش نوزدهم بفرماندهی تسای تين کای، 
ارتش بيست ششم بفرماندهی سون ليان جون و ارتش هشتم بفرماندهی 

 – 3. جو شائو ليان، حال آنکه بقيه نيروی دشمن نسبًا ضعيف بودند
 منحل شده بود و همه اهالی منطقه پایگاهی از ارتش - آ– ب -گروه  

 ارتش پنجم تحت فرماندهی وان جين یو – 4. يبانی ميکردندسرخ پشت
که تازه از شمال رسيده بود، از ما ميترسيد؛ دو لشگر بفرماندهی گوه 

هوا زون و حائو مون لين  که جناح چپ وان جين یو را تشکيل 
 اگر قوای ما پس از – 5. ميدادند، نيز بطور کلی وضع بهتری نداشتند

 مشرق پيشروی ميکرد، ما ميتوانستيم منطقه حمله به فون تيان بطرف
پایگاهی خود را تا ناحيه جيان نين، لی چوان و تای نين واقع در مرز 

فوحيان و جيان سی گسترش دهيم و احتياجات مادی خود را برای 
بعدی دشمن تًامين " محاصره و سرکوب"تسهيل در هم کوبيدن عمليات 

 ميکردیم ، به رود خانه گان ليکن اگر ما از مشرق بمغرب حمله. کنيم
ميرسيدیم و در پایان عمليات هيچ فضائی برای توسعه مناطق خود 

و چنانچه بعد از نبرد دوباره بطرف مشرق روی می آوردیم، . نداشتيم
.  سپاهيان ما خسته و کوفته ميشدند و بعالوه وقت زیادی تلف ميکردیم

از دوره ) ر نفرکمی بيش از سی هزا(  با وجود اینکه ارتش ما – 6
اولين عمليات قدری کوچکتر شده بود، ولی در عوض در اثر 

بنا بدالیل فوق ما تصميم . استراحت چهارماهه انرژی تازه گرفته بود
مجموعاً ( گرفتيم در نخستين نبرد با قوای وان جين بو و گون بين فان 

پس از پيروزی در این . در ناحيه فو تيان در گير شویم)  هنگ11
د، ما بترتيب بر نيروهای گوه هوا زون، سون ليان چون، جو  شائو نبر

 30 تا 16از(  ليان و ليو هه دین حمله بردیم و درعرض پانزده روز 
 لی راه پيمائی پنچ نبرد کردیم، بيش از 700در طول   ) 1931مه 

محاصره و "بيست هزار قبضه تفنگ به غنيمت گرفتيم و عمليات 
ما در نبرد با وان جين یو .  در هم شکستيمدشمن را حسابی" سرکوب

 40بين واحدهای تسای تين کای و  گوه  هوا  زون ، در فاصله بيش از 
.  لی و اندی از واحد دوم قرار داشتيم 10لی از واحد اول و در فاصله 



، معذالک ما از " در بن بست گير کرده ایم"بعضی ها ميگفتند که ما 
وفقيت بطور عمده این بود که اوالً  از آن بيرون آمدیم ؛ علت این م

پشتيبانی اهالی منطقه پایگاهی برخوردار بودیم و ثانيًا بين توده های 
پس از شکست لشگر گوه  هوا  زون، . دشمن هم آهنگی وجود نداشت

لشگر حائو مون لين شبانه به یون هون گریخت و با این طریق از 
سومين عمليات وضعيت در جریان . نابودی مسلم نجات یافت

 چانکایشک شخصاً – 1: از این قرار بود " محاصره و سرکوب"
فرماندهی کل عمليات نظامی را بعهده گرفته بود و سه فرمانده ستون 

حه یين چين، فرمانده ستون : زیر فرمان داشت که عبارت بودند از 
مرکزی  که ستاد فرماندهی اش در مقر فرماندهی چانکایشک در تان 

ر بود؛ چن مين شو، فرمانده ستون راست که ستادش در جی چان مستق
 ان  بود؛ جو  شائو ليان، فرمانده ستون چپ که ستادش در نان فون 

. به سيصد هزار نفر ميرسيد" سرکوبی" تعداد قوای مًامور – 2.  بود
هر کدام ( لشگر 5نيروهای مهم که مجموعًا صد هزار نفر ميشدند و از 

فرماندهی این نيروها با چن چن،  . ل ميشدندتشکي)  هنگ9مرکب از 
. لوه  جوه  یين، جائو  گوان تائو، وی لی هوان و جيان دین وین بود

 لشگر دیگر یعنی لشگر جيان گوان نای، لشگر – 3عالوه بر این، 
هم در ) مجموع چهل هزار نفر(تسای تين کای و لشگر حان ده چين 

ز با نيروئی برابر بيست ارتش سون ليان ني. کارزار شرکت داشتند
واحدهای ضعيف تر دیگری . هزار نفر در این عمليات شرکت داشت

هم  که جزو نيروهای مسلح شخصی چانکایشک نبودند، در این جنگ 
استراتژی این بود که ارتش سرخ را بکنار رودخانه  . شرکت جستند

  بين پایان دومين و– 4. گان عقب براند و سپس در آنجا نابود سازد
فقط یک ماه فاصله بود و " محاصره و سرکوب"آغاز سومين عمليات 

که نبردهای سختی را از ) با نيروئی تقریبًا سی هزار نفر(ارتش سرخ 
سر گذرانده بود، هنوز فرصت استراحت و ترميم نيافته بود و تازه 

برای تمرکز در سين  گوه واقع در بخش غربی منطقه پایگاهی جنوب 
سافت هزارلی زده بود که دشمن از چند جانب وی جيان سی دوری بم

در چنين وضعی، بقشه اوليه ما این بود  که از .  را تحت فشار قرار داد
راه ون ان از سين  گوه  خارج شویم و با ایجاد شکافی در فو تيان، از 

مغرب بمشرق به خطوط ارتباتی شت جبهه دشمن حمله کنيم و بدین 
ن امکان دهيم عميقًا بدرون منطقه وسيله به نيروهای عمده دشم

پایگاهی جنوب جيان سی نفوز نمایند بدون آنکه بتوانند کوجکترین 
آنگاه اگر . نقشی بازی کنند؛ این ميبایستی مرحله اول عمليات ما ميبود

دشمن بسوی شمال باز ميگشت، سپاهيانش ناگزیر بسيار فرسوده 
 و واحدهای زخم پذیر ميشدند و ما ميتوانستيم از فرصت استفاده کرده

اورا در هم بکوبيم؛ این ميبایستی مرحله دوم عمليات ما را تشکيل 
اجتناب از برخورد با نيروهای : نيهاصلی این نقشه چنين بود . ميداد

ولی وقتيکه واحدهای ما . عمده خصم و ضربه زدن بر نقطه ضعف او
و پيشروی بسی فو تيان را آغاز کردند، دشمن متوجه ما گردید 

بسرعت دو لشگر بفرماندهی چن چن و لوه جوه یين به صحنه اعزام 
از اینرو ما مجبور شدیم نقشه خود را عوض بکنيم و به گائو سين . کرد

در آنموقع فقط این محل با . سيو واقع در مغرب سين گوه باز گردیم
اطرافش که مساحتی برابر چند ده لی مبع را در بر ميگرفت، برای 

ما یک روز بعد از آنکه آنجا متمرکز . ا باقی مانده بودتمرکز قوای م
شدیم ، تصميم گرفتيم بسرعت بسوی مشرق در سمت ليان تان واقع در 

قسمت شرق شهرستان سين گوه، ليان تسون واقع در قسمت جنوبی 
شهرستان یون فون و حوان پی واقع در قسمت شمالی شهرستان نين دو 

 40اده از تاریکی از داالنی بعرض در همان شب با استف. جرکت منيم
لی، این لشگر جيان دین وین و واحدهای جيان گوان نای، تسای تين 

فردای آن . کای و حان ده چين گذشتيم و از ليان تان سر در آوردیم
که فرماندهی ( روز با پيش قراوالن نيروهای شان گوان یون سان 

چند زد  )  داشتعمليات لشگر خودش و لشگر حائو مون لين را بعهده
روز سوم به لشگر شان  گوان  یون سيان . و  خورد کوچک داشتيم

روز چهارم به لشگر حائو مون .  این نخستين نبرد ما بود-ضربه زدیم
سپس بعد از یک راه پيمائی .  این دومين نبرد ما بود–لين ضربه ردیم 

زد  و سه روزه از حوان پی سر در آوردیم و با لشگر مائو یين وین به 
ما در هر سه این نبردها .  این سومين نبرد ما بود-خورد پرداختيم

در اینموقع . پيروز شدیم و بيش از ده هزار قبضه تفنگ بغنيمت گرفتيم
تمام نيروهای عمده خصم که بسمت مغرب و جنوب پيش ميرفتند، 



بسمت مشرق روی آوردند و تمام توجه خود را به حوان پی معطوف 
ت فوق العاده بآنطرف روان شدند تا ما را به نبرد ساختند و بسرع

ما از . مجبور سازند؛ آنها با بستن حلقه محاصره بما نزدیک ميشدند
 لی ، بين قوای جيان  گوان نای ، 20داالن کوهستانی تنگی به عرض 

تسای تين کای و حان ده چين در یکطرف و قوای چن چن و لوه جوه  
تيم و پس از آنکه از مشرق بمغرب یين در طرف دیگر مخفيانه گذش

تا دشمن این حرکت . دور زدیم ، در شهرستان سين گوه متمرکز شدیم
ما را کشف کرد و پيشروی بسمت مغرب را از سر گرفت، قوای ما 

مدت پانزده روز استراحت کرده بود، حال آنکه قوای دشمن چنان 
بدیجهت تصميم گرسنه و در مانده شده بود که دیگر قادر بپيکار نبود و 

ما با استفاده از این عقب نشينی به واحدهای . به عقب نشينی گرفت
جيان گوان  نای، تسای تين کای، جيان دین وین و حان ده چين حمله 
ور گشتيم و یک تيپ جيان دین وین و یک لشگر حان ده چين را از 

بين بردیم و چون نتوانستيم از درگيری با لشگرهای جيان گوان نای و 
. تسای تين کای به نتيجه برسيم ، باالخره گذاشتيم که فرار کنند

از این قرار بود " محاصره و سرکوب"وضعيت در چهارمين عمليات 
دشمن در سه ستون بسوی گوان چان پيش ميرفت؛ نيروی عمده اورا : 

ستون شرقی تشکيل ميداد، در حاليکه دو لشگری که ستون غربی را 
ما ظاهر گشتند و عالوه بر این به ناحبه تمرکز تشکيل ميدادند، در جلو 

قوای ما خيلی نزدیک شده بودند و از این جهت ما فرصت یافتيم ابتدا 
به ستون غربی دشمن مستقر در بخش جنوبی شهرستان  ای  هوان 
. حمله کنيم و با یک ضربه دولشگر لی مين شی جی را از بين ببریم

د را برای پشتيبانی از ستون وقتيکه خصم دو لشگر از ستون شرقی خو
مرکزی اعزام کرد و به پيشروی ادامه داد، ما موفق شدیم باز هم یک 

ما طی . لشگر دیگر اورا در جنوب شهرستان ای هوان از بين ببریم
این دو نبرد بيش از ده هزار قبضه تفنگ بدست آوردیم و این عمليات 

دشمن در . مدشمن را بطور عمده در هم شکستي" محاصره و سرکوب"
در حين پيشروی استراتژیک " محاصره و سرکوب"پنجمين عمليات 

وی اول لی " . جنگ استحکامات"جدیدی بکار برد که عبارت بود از 
ارتش ما که در صدد برآمد لی چوان را پس بگيرد و . چوان را گرفت

در بيرون منطقه پيگاهی با دشمن بنبرد بپردازد، به سيائو شی واقع در 
ی چوان که بکی از مواضع مستحکم دشمن بود و بعالوه در شمال ل

ولی چون این حمله با ناکامی . منطقه سفيد قرار داشت،  حمله ور گشت
بوبرو شد، حمالت خود را به زی سی چيائو متوجه ساختکه این محل 
نيز یکی از مواضع مستحکم دشمن در منطقه سفيد در جنوب شرقی 

رتش ما باز هم با ناکامی روبرو شد و سيائو شی واقع بود، معذالک ا
سپسس در جستجوی نبرد ميان نيروهای عمده دشمن و استحکامات 

سخت وی بعمليات چرخشی پرداخت تا آنکه باالخره به پاسيویته کامل 
که " محاصره و سرکوب"ارتش ما در تمام طول پنجمين عمليات .افتاد

 خود نشان بدهد و یکسال ادامه داشت، نتوانست کوچکترین ابتکاری از
. باالخره مجبور شد منطقه پایگاهی خود را در جيان سی ترک گوید

" محاصره و سرکوب"تجاربی که ارتش ما طی این پنج عمليات ضد 
بدست آوررده، نشان ميدهد  که برای ارتش سرخ که در موضع دفاعی 

خصم را خورد کند، " سرکوبی"است و ميخواهد ارتش نيرومند مًامور 
. ن نبرد در تعرض متقابل دارای اهميت بسيار بزرگی است نخستي

فرجام این نخستين نبرد چنان تًاثير عظيمی در مجموع اوضاع ميگذارد 
از اینجا . که حتا در سراسر طول جنگ تا آخرین نبرد ادامه می یابد

در نخستين نبرد حتمًا باید پيروز : اوالً  : ميتوان به نتایج زیرین رسيد 
ید تنها زمانی بحمله دست زنيم که وضعيت دشمن، زمين و ما با. شد

پشتی بانی اهالی همگی برای ما مساعد و برای خصم نامساعد باشد و 
در غيره این صورت بهتر . واقعاً  اطمينان به پيروزی داشته باشيم

فرصت دیر . است عقب بنشينيم و با کمال احتيات منتظر فرصت باشيم
. نباید نسنجيده و شتابزده به نبرد تن در دهيمیا زود بدست می آید؛ ما 
اول باین فکر افتادیم " ماحاصره و سرکوب"ما نخستين عمليات ضد 

که به سپاهيان تن دائو یوان حمله ور شویم؛ ما دو بار پيشروی کردیم 
ولی هر بار مجبور شدیم خود داری کنيم و برگردیم، زیرا دشمن 

چند روز .   ان تو ترک نميکردمواضع مسلط خود را در ارتفاعات یو
بعد ما قوای جان هوی زان را که بآسانی شکست پذیر بودنند گير 

ارتش ما  تا " محاصره و سرکوب"در دومين عمليات ضد . آوردیم
دون گو پيش رفت و فقط باین منظور که منتظر بماند تا سربازان وان 



خطر جين یو موضع محکم خود را در فو تيان ترک گوید، عليرغم 
 روز تمام در نزدیکی دشمن سنگر گرفت و 25درز کردن اطالعات 

کليه پيشنهادهائی را که ناشی از شتابزدگی و خواستار حمله فوری 
در سومين . بودند، رد کرد و باالخره نيز به نتيجه مطلوب رسيد

با وجودیکه دورادور ما طوفانی " محاصره و سرکوب" عمليات ضد 
 از چرخشی به مسافت یک هزار لی به پایگاه بر پا شده بود و ما پس

خود باز گستيم، و با وجود اینکه دشمن پی برده بود که ميخواهيم اورا 
دور بزنيم، صبر و شکيب را از دست ندادیم، بعقب باز گشتيم، با تغيير 

تاکتيک خود شکافی در مرکز بوجود آوردیم و باالخره در نبرد ليان 
در جریان چهارمين عمليات ضد . مدیمتان بنخستين موفقيت نائل آ

پس از آنکه حمله ما در تان فون با ناکامی " محاصره و سرکوب"
روبرو شد، بطور مصمم عقب نشستيم و باالخره  از جناح راست 
دشمن سر در آوردیم و قوای خود را در ناحيه دون شائو متمرکز 
ه کردیم و در جنوب شهرستان ای هوان بنبرد بزرگی پرداختيم ک

فقط در جریان پنجميت عمليات ضد . عاقبت به پيروزی انجاميد
. بود که اهميت نخستين نبرد اصالً  شناخته نشده" محاصره و سرکوب"

از دست رفتن مرکز شهرستان لی چوان موجب سراسيمگی ارتش ما 
شد و ارتش ما بمنظور پس گرفتن آن بسوی شمال بجلوی دشمن شتافت 

غيره منتظره در سيون  کو را  که  به و سپس بجای آنکه برخورد 
، بعنوان نخستين ) یک لشگر دشمن از بين رفت(پيروزی ما تمام شد 

نبرد بحساب آورد و تغييراتی را که در اثر این نبرد ضرورتًا ميبایست 
حاصل شود، در نظر بگيرد، شتابان و بدون اطمينان به پيروزی به 

ين قدم، ابتکار عمل از دست از اینرو در نخست. سيائو شی حمله ور شد
ثانيا ً . رفت؛ این واقعاً  بدترین و نابخردانه ترین شيوه جنگيدن است

نقشه اولين نبرد باید دیباچه نقشه مجموع عمليات اپراتيو و جزء 
اگر نقشه درستی برای مجموع عمليات اپراتيو . ارگانيک آن باشد

واقعاً  با موفقيت بانجام نداشته باشيم، بهچوجه نميتوانيم نخستين نبرد را 
بعبارت دیگر حتا اگر نخستين نبرد به پيروزی منتهی  گردد، .برسانيم

ولی برای مجموع عمليات اپراتيو مفيد نباشد بلکه بعکس زیانبخش 
باشد، باید عليرغم پيروزی بدست آمده آنرا بمثابه شکست تلقی کرد 

") . سرکوبمحاصره و "ماند نبردسيون کو طی پنجمين عمليات ضد (
 از این جهت پيش از آنکه به نخستين نبرد بپردازیم، باید چگونگی 

نبرد دوم، سوم، چهارهم و حتا نبرد آخر را در خطوط کلی در نظر 
بگيریم و حساب کنيم که پس از پيروزی و یا شکست هر نبرد، چه 

گرچه فرجام . تغييراتی در وضعيت عمومی دشمن روی خواهد داد
 و در واقع نيز –رست طبق انتظار ما جریان نمييابد نبردها هميشه د

 ولی باید در پرتو -بهيچوجه نميتوان کامالً  طبق انتظارمان جریان یابد 
وضعيت عمومی هر دو طرف با دقت و واقع بينی به همه جهات امر 

در بازی شطرنج بدون تسلط بر وضع کلی نميتوان حتا یک . بياندیشيم
ثالثاً  باید بآنچه که در مرحله . جام دادحرکت واقعاً  خوب هم ان

آن استراتژ  که . استراتژیک آینده جنگ روی خواهد داد، نيز فکر کرد
فقط تعرض متقابل را در نظر بگيرد و اقداماتی را که باید پس از 

پيروزی تعرض متقابل و یا احتماال پس از ناکامی آن اتخاذ کند، از دید 
استراتژباید در یک .  انجام نداده استفرو گذارد، وظيفه خود را خوب

مرحله استراتژیک مشخص ، مرحل بعدی و یا الاقل مرحله ثانوی را 
اگر چه پيش بينی تغييرات آینده دشوار است و اشياء . در نظر بگيرد

هر چه دورتر باشند، مبهم تر بنظر ميرسند، معذالک ميتوان تغييرات 
است که دورنماهای آینده آینده را در خطوط کلی حساب کرد و الزم 

چنين شيوه رهبری، یعنی پيش بينی نکردن . جنگ در نظر گرفته شوند
بعد از . گام بعدی در جنگ، بهمان اندازه ریانبخش است که در سياست

هر اقدام باید تغييرات مشخصی را که بوجود آمده است، برسی کرد و 
 را نصحيح و یا بر مبنای آن نقشه های استراتژیک و اپراتيو تنظيم شده

تکميل کرد، و گرنه ممکن است دچاراین اشتباه شویم  که ناآگاهانه به 
مع الوصف وجود نقشه طویل المدتی که در . استقبال خطر بشتابيم

خطوط کلی آن تعمق شده باشد و یک مرحله کامل استراتژیک و یا حتا 
بدون . چندین مرحله استراتژیک را در برگيرد، ضرورت مطلق دارد

داشتن چنين نقشه ای احتمال این لغزش ميرود  که عزم راسخ خود را 
از دست دهيم، عاجز و پاسيو گردیم و در نتيجه عمالً  به نياز 
باید . استراتژیک دشمن خدمت کنيم و خود را بحالت انفعال بيفکنيم

دانست که ستاد کل فرماندهی دشمن تاحدودی دارای دید استراتژیک 



 به پيروزی استراتژیک دست یابيم مگر آنکه خود را ما نميتوانيم. است
در . طوری بار بياوریم که یک سرو گردن از دشمن بلندتر باشيم

دشمن، مشی های " محاصره و سرکوب"جریان پنجمين عمليات 
و جان گوه تائو در هدایت استراتژیک بطور " چپ"اپورتونيستهای 

بطور . عایت نشدهعمده بدان جهت اشتباه آميز بود که این نکته ر
خالصه ما باید در مرحله عقب نشينی مرحله تعرض متقابل را هم پيش 
بينی نمائيم، و در مرحله تعرض متقابل مرحله تعرض را نيز در نظر 
بگيریم، و باالخره در مرحله تعرض مرحله عقب نشينی را باز پيش 

ح خودداری از این کار و محدود ساختن دید خود به مصال. بينی کنيم
نخستين نبرد باید به پيروزی . آنی بمفهوم باستقبال شکست رفتن است

بيانجامد؛ نقشه عمليات اپراتيوباید در نظر گرفته شود؛ مرحله 
چنين است سه اصلی  که . استراتژیک ثانوی باید بحساب گذاشته شود

ما در شروع تعرض متقابل، یعنی همگاميکه به نخستين نبرد ميپردازیم 
.ش کنيمنباید فرامو  

 
  تمرکز قوا– 6

 
> تمرکز  قوا  آسان بنظر ميرسد، ولی در واقع  کار بس دشواری است

همه ميدانند که بهترین راه برای غلبه بر نيروی نظامی قليل استفاده از 
نيروی نظامی  کثير است، معذالک هستند بسياری که توانائی  این  کار 

علت این . خش ميکنندرا ندارند و بعکس نيروهای خود را غلباً  پ
استکه اینگونه فرماندهان نظامی سرشته ای از علم استراتژی ندارند و 
وقتيکه در مقابل یک وضعيت بغرنج قرار ميگيرند، دست و پای خود 

را گم ميکنند و بالنتيجه اسير وضعيت ميگردند، ابتکار عمل را از 
م که اوضاع هر قدر ه. دست ميدهند و به واکنشهای توسل ميجویند

بغرنج، وخيم و سخت باشد، فرمانده نظامی باید قبل از هر چيز توانائی 
آنرا داشته باشد که قوای تحت فرماندهی خود را مستفالً  و مبتکرانه 

موارد زیادی پيش ميآید که فرمانده اجباراً . آماده کند و بکار اندازد
این است بوسيله دشمن بحالت انفعال ميافتد، ولی در چنين مواردی مهم 

که بسرعت ابتکار عمل را دو باره بدست آورد، واال نتيجه حتما ً 

ابتکار عمل یک مفهوم خيالی نيست بلکه مشخص . شکست خواهد بود
در اینجا آنچه پيش از همه اهميت دارد، عبارتست از . و مادی است

حفظ و تمرکز نيروهای مسلح که بحد اکثر بزرگ و آکنده از روحيه 
 در جنگ تدافعی که نسبت به جنگ تعرضی برای بسط .رزمنده باشد

کامل نيروی ابتکار امکان بس کمتری موجود است، گرفتار شدن به 
معذالک جنگ تدافعی که لحاظ . پاسيویته امری است سهل و ممکن

شکل غيره فعال است، ميتواند دارای مضمون فعال باشد و از مرحله 
 ای که هم شکل و هم ایکه از لحاظ شکل غيره فعال است، مرحله

عقب نشينی استراتژیکی  که  کامالً  از . مضمون فعالی دارد، گام نهاد
روی نقشه پيش بينی شده است، ظاهرًا اجباری بنظر ميرسد، اما در 

واقع هدفش عبارتست از حفظ نيروها، برای در هم شکستن دشمن در 
و انتظار فرصت مناسب نشتن، جلب دشمن بعمق سرزمين های خودی 

از طرف دیگر تن در ندادن به عقب نشينی و . تدارک تعرض متقابل
ممکن است ) مانند نبرد در سيائو شی ( ورود به نبرد با شتابزدگی 

بظاهر تالشی جدی برای بدست آوردن ابتکار عمل جلوه کند، ولی در 
تعرض متقابل استراتژیک فقط در مضمون . واقع پاسيویته محض است

 شکل هم حالت پاسيو دوره عقب نشينی را از دست فعال نيست بلکه در
تعرض متقابل ارتش ما در برابر ارتش دشمن  کوششی است . ميدهد

. بمنظور سلب ابتکار عمل از وی و کشاندن او بحالت غيره فعال
تمرکز قوا، با : شروط ضروری برای نيل کامل باین هدف عبارتند از 

از ميان این . کنندهجنگ متحرک، جنگ زود فرجام و جنگ نابود 
تمرکز قوا درست . شروط، تمرکز قوا اولين و مهمترین شرط است
اوالً  هدف این تمرکز . برای تغيير  وضع بين دشمن و ما الزم می آید

در گذشته . قوا تغيير اوضاع از لحاظ پيشروی و عقب نشينی است
 دشمن پيش می آمد و ما عقب می نشستيم، ولی اکنون ما درتالش برای

اگر ماقوای . ایجاد وضعی هستيم  که ما پيش رویم و دشمن عقب بنشيند
خود را متمرکز سازیم و در نبردی پيروز شویم، آنگاه در آن نبرد به 

هدف فوق الذکر نایل آمده ایم، و بعالوه این در تمام عمليات اپراتيو نيز 
 حمله ثانيًا هدف تمرکز قوا تغيير اوضاع از لحظه. تًاثير خواهد گذاشت

در جنگ تدافعی، عقب نشينی  که تا نقطه انتهای پيش . و دفاع است



بينی شده ادامه می یابد؛ اساسًا مربوط بمرحله غير فعال یعنی بمرحله 
است؛ در صورتيکه تعرض متقابل مربوط بمرحله فعال یعنی " دفاع"

گرچه تعرض متقابل در تمام طول دفاع . است" حمله"بمرحله 
 دفاعی خود را حفظ ميکند، معذالک در مقایسه با استراتژیک خصلت

عقب نشينيی، نه فقط در شکل بلکه در مضمون نيز نشانه چرخشی 
تعرض متقابل  گذار  از دفاع استراتژیک به تعرض استراتژیک . است

محسوب ميشود و ماهيتاً  مقدمه تعرض استراتژیک است؛ درست 
ثالثاً  هدف . یابندبخاطر تعرض متقابل است که نيروها تمرکز می 

تمرکز قوا تغيير اوضاع از لحاظ عمليات در خطوط داخلی و خارحی 
ارتشی که خطوط داخلی استراتژیک عمل ميکند، بویژه ارتش . است

 سرخ که 
روبروست، گرفتار عوامل نامساعد " محاصره و سرکوب"با عمليات 

ادر و حتما ليکن ما در دو عمليات اپراتيو و یا تاکتيکی ق. فراوانی است
ما ميتوانيم عمليات بزرگ . ً موظفيم این اوضاع را تغيير دهيم

را که دشمن بر ضد ما بر پا کرده است، توسط " محاصره و سرکوب"
سپاهيانمان بيک سلسله نبردهای کوچک و منفرد محاصره و سرکوب 

عليه ارتش دشمن تبدیل کنيم؛ ما ميتوانيم  حمله متقارب دشمن را که 
تراتژیک بر ضد ما بر پاکرده است، بيک سلسله حمالت بمقياس اس

متقارب که ارتش ما بمقياس عملياتی و یا تاکتيکی بر ضد دشمن بر پا 
ميکند، تبدیل نمائيم؛ ما ميتوانيم تفوق استراتژیک دشمن را به تفوق 

خود در عمليات اپراتيو و تاکنيکی تبدیل کنيم؛ ما ميتوانيم ارتش دشمن 
وی استراتژیک قرار دارد، بيک موضع ضعيف را که در موقع ق

اپراتيو و یا تاکتيکی بکشانيم و در عين حال موضع ضعيف 
این . استراتژیک خود را بموضع قوی اپراتيو و یا تاکتيکی تغيير دهيم
را ما عمليات خطوط خارحی در حریان عمليات خطوط داخلی ، 

اصره مح" محاصره و سرکوب"محاصره و سرکوب در داخل عمليات 
در داخل محاصره، تعرض در جریان تدافع، برتری در عين فروتری، 
قدرت در عين ضعف، شرایط مساعد در عين شرایط نامساعد و ابتکار 

نيل به پيروزی در دفاع استراتژیک علی . در حالت انفعال ميناميم
در تاریخ جنگ ارتش سرخ چين . االصول وابسته به تمرکز قواست

در نبرد جی ان . مسئله مشاجرات بزرک روی ميدادغالباً  بر سر این 
 پيشروی و حمله ما پيش از آنکه نيرویمان 1930 اکتبر سال 4بتاریخ 

لشگر دن (کامالً  متمرکز شوند، آغاز گردید، ولی خوشبختانه دشمن 
از . خودش فرار کرد؛ و خود حمله ما در اینجا نقشی بازی نکرد) یين

مطرح شد که ایجاب " تمام جبهه هاحمله در " ببعد شعار1932سال 
ميکرد از منطقه پایگاهی در کليه جهات شمال، مشرق و مغرب حمله 

چنين شعاری نه فقط در حالت دفاع استراتژیک بلکه حتا در . شود
تا وقتيکه در تاسب عمومی بين . حالت تعرض استراتژیک هم ختاست

 و تاکتيک نيروهای ما و دشمن تغييری اساسی روی نداده، استراتژی
حمله در تمام "هر دو شامل دفاع و تعرض، تثبيت و هجوم ميشوند و 

شعار حاکی از تساوی گری . در واقع بندرت اتفاق می افتد" جبهه ها
. که همراه با ماجراجوئی نظامی پدید آمده است. در جنگ است

ضربه زدن با " تئوری 1933هواداران تساویگری در جنگ در سال 
را مطرح نمودند و تالش کردند با تقسيم " تدو مشت در دوسم

نيروهای عمده ارتش سرخ بدو بخش، در دو جهت استراتژیک 
و نتيجه این شد که یکی از مشتها . همزمان پيروزی را بدست آورند

بيکار ماند، در حاليکه مشت دیگر در اثر پيکار فرسوده شد و فرصت 
. از دست رفتنيل به بزرگترین پيروزی ممکن در زمان خود نيز 

بعقيده من وقيکه سروکار ما با دشمنی نيرومند است، باید در مدت 
معينی نيروهای خود را ، هر قدر که باشند، فقط در سمت عمده بکار 

من با وجود دو و یا حتا چند سمت عملياتی . اندازیم و نه در دوسمت
مخالف نيستم، لکن در هر زمان معين فقط یک سمت عمده ميتواند 

ارتش سرخ چين که بمثابه نيروی کوچک و ناتوان .  داشته باشدوجود
قدم بصحنه جنگ داخلی نهاد، دشمن نيرومند خود را بدفعات مغلوب 
ساخت، این پيروزیهایش که جهان را بشگفتی در آورده است، تا حد 

هریک از پيروزی های . زیادی مرهون استفاده از اصل تمرکز قواست
یک تن در "وقتيکه ما ميگوئيم . مطلب استبزرگ ما برهان قاطع این 

، از استراتژی، از جنگ بمثابه " برابر ده تن، ده تن در برابر صد تن
یک کل، از تناسب عمومی موجود بين نيروهای خودی و دشمن 
صحبت ميکنيم؛ و در این مفهوم این درست همان کاری است که 



 است و نه در اما این فرمول  نه در زمينه عملياتی صادق. ميکردیم
ما چه . زمينه تاکتيک و ما در این موارد بهيچوجه نباید آنرا بکار بریم

در تعرض متقابل و چه در تعرض برای کوبيدن بخشی از قوای دشمن 
در عمليات بر ضد تن . پيوسته نيروهای بزرگ را متمرکز ميسازیم

جيان دائو یوان در ناحيه دون شائو از شهرستان تين دو واقع در استان 
 در ناحيه گائو 19 ، در عمليات بر ضد ارتش 1931سی در ژانویه 

سين سيو از شهرستان سين گوه واقع در استان جيان سی در اوت 
 ، در عمليات برضد چن جی تان در ناحيه شوی کو سيو از 1931

 ، در 1032شهرستان تان سيون واقع در استان گوان دون در ژانویه 
ناحيه توان تسون از شهرستان لی چوان عمليات بر ضد چن چن در 

 ، ناکامی های  ما  ناشی  از 1934واقع در استان جيان سی در مارس 
نبردهائی چون نبردهای شوی  کو سيو و توان . عدم  تمرکز  قوا  بود

 20در عمليات اول (تسون عموماً  پيروزی بزرگ محسوب ميشدند 
) ن تارمار شدند هنگ چن چ12هنگ چن جی تان و در عمليات دوم 

ولی ما هيچگاه از اینگونه پيروزیها خوشحال نشدیمو حتا در مفهومی 
هم آنها را بمثابه شکست تالقی کردیم؛ زیرا بنظر ما نبردی که هيچ 

اسير یا غنيمتی نياورد یا غنایمش بيش از تلفات نباشد، اهميت چندان 
ر ده یک تن در براب"استراتژی ما عبارت ازست از . زیادی ندارد

اینست —"ده تن در برابر یک تن"؛ ولی تاکتيک ما عبارتست از "تن
. یکی از اصول اساسی که چيرگی ما را بر دشمن تضمين ميکند

" محاصره و سرکوب"تساوی  گری در جنگ در پنجمين عمليات ضد 
تقسيم "چنين تصور ميشد که .  بنقطه اوج خود رسيد1934در سال 

" مقاومت در سراسر خطوط جبهه"و " نيروهای خود به شش ستون
ميتوان دشمن را در هم کوبيد، ولی باالخره  این  دشمن  بود  که  فائق 

هنگاميکه  نيروهای  .  آمد  و  علتش ترس  از  ترک  سرزمين  بود
عمده  در  سمت  معينی متمرکز ميشوند و در سمت های دیگر فقط 

رفتن  سرزمين  امری نيروهای تثبيتی باقی ميمانند، طبيعتاً  از دست 
ولی زیان موقتی و قسمی  است  که با حصول . اجتناب ناپذیر ميگردد

بدیهی . پيروزی درمحلی که هجوم صورت ميگيرد، جبران ميشود
است  که پس از حصول این پيروزی سرزمين  را  که  در جریان 

" محاصره و سرکوب"اولين، دومين، سومين  و چهارمين ضد عمليات 
 بویژه در جریان سومين عمليات –ين هائی از دست دادیم دشمن سرزم

 که  منطقه پایگاهی  ارتش سرخ در جيان سی  تقریباً  بکلی از دست 
 اما سرانجام نه فقط سرزمينهای از دست رفته را باز ستاندیم -رفت 

کم بها دادن به نيروی . بلکه سرزمينهای خود را  نيز توسعه بخشيدیم
هی غالباً  منجر به پيدایش ترس بيموردی از دور خلق در منطقه پایگا

وقتيکه ارتش سرخ در . شدن ارتش سرخ از منطقه پایگاهی ميشود
   از جيان سی  برای حمله  به  جان جيو  واقع در استان 1932سال 

فوجيان بيک راه پيمائی طوالنی پرداخت و یا وقتی ارتش سرخ پس از 
در سال " ره و سرکوبمحاص"پيروزی در چهارمين عمليات ضد 

  برای تعرض به فوجيان قوص زد ، چنين ترس بيهوده ای 1933
در مورد اول، ترس از این بود  که مبادا دشمن بر سراسر . بروز کرد

منطقه پایگاهی تسلط یابد، و در مورد دوم بيم  این ميرفت  که مبادا 
ه با دشمن به بخشی از منطقه پایگاهی دست یابد؛ از این جهت بود  ک
تمرکز قوا مخالفت ميشد و تقسيم قوا برای دفاع از منطقه پایگاهی 

. ولی در آخر تمام این نظرات نادرست از آب در آمد. توصيه ميگردید
دشمن از یکسو از پيشروی به منطقه پایگاهی ما واهمه دارد؛ ولی از 
سوی دیگر در نظر او خطر عمده ارتش سرخ است  که بنواحی سفيد 

از این جهت دشمن توجه خود را پيوسته بآنجائی  که .  استنفوز کرده
نيروهای منظم ارتش سرخ متمرکز است، معطوف ميسازد و بندرت 

اتفاق می افتد  که دیده از نيروهای منظم ارتش سرخ بر گيرد و بسوی 
حتا موقعيکه ارتش سرخ در حال دفاع . مناطق پایگاهی ما متوجه شود
کاهش وسعت منطقه . و معتوف استاست، باز هم هوجه دشمن با

پایگاهی ما جزئی از نقشه کلی دشمن است، ولی اگر ارتش سرخ 
نيروهای عمده خود را متمرکز سازد و یکی از ستونهای دشمن را 

نابود کند، ستاد کل فرماندهی ارتش دشمن مجبور ميشود توجهش را 
م باز هم بيشتر بر روی ارتش سرخ متمرکز سازد و نيروهای باز ه

از این رو است که برهم زدن نقشه . بيشتری را بمقابله با وی بفرستد
این . دشمن در کاهش وسعت منطقه پایگاهی ما امکان پذیر ميگردد

محاصره و "در پنجمين عمليات "ادعا نيز نادرست بود که 



دشمن که بشيوه جنگ استحکامات عملی ميشد، ما امکان "سرکوب
ل کنيم و تنها کاری که ميتوانستيم نداشتيم با نيروهای متمرکز عم

بکنيم، تقسيم نيرو جهت دفاع و دست زدن به حمالت کوتاه و ناگهانی 
 لی پيشروی 10، یا 8 لی، 5 یا 3این تاکتيک دشمنکه هربار ". بود

ميکرد و در هر قدم قالع مستحکم ميساخت، فقط نتيجه عمل خود 
ت تدافعی می ارتش سرخ بود که متوالياً  در هر نقطه به عمليا

اگر ارتش ما از تاکتيک دفاع بقطه بنقطه در خطوط داخلی . پرداخت
خویش چشم ميپوشيد و هر موقع که الزم و ممکن ميشد، با یک حرکت 

دورانی به خطوط داخلی دشمن حمله ور ميگردید، در آن صورت 
اصل تمرکز قوا درست . بدون تردید وضعيت کامالً  تغيير می یافت

این نوع . دشمن" جنگ استحکامات"هت در هم شکستنوسيله ایست ج
تمرکز قوا که ما توصيه ميکنيم، بهبچوجه مستلزم ترک جنگ 

نادرستی این نظر مشی لی لی سان  که جنگ . پارتيزانی خلق نيست
همه تفنگها تا آخرین قبظه "پارتيزانی کوچک را رد  و طلب ميکرد که 

اگر .  ثابت شده است، از مدتها پيش"در ارتش سرخ متمرکز شوند
جنگ انقالبی را در مجموع  آن در نظر بگيریم، چنگ پارتيزانی خلق 
و عمليات واحدهای منظم ارتش سرخ مانند دست چپ و راست انسان 
مکمل یکدیگرند، و اگر ما تنها واحدهای منظم را ارتش سرخ را در 

یک اختيار داشته باشيم ولی به جنگپارتيزانی خلق دست نزنيم، بسان 
بعبارت مشخص . جنگجوئی خواهيم بود که فقط صاحب یکدست است

و بویژه از لحاظ عمليات نظامی، وقيکه ما از اهالی مناطق پایگاهی  
بمثابه یکی از عوامل  جنگ  سخن  ميگوئيم، منظورمان خلق مسلح 

این است دليل  عمده ایکه چرا دشمن از ورود به مناطق پایگاهی . است
مچنين الزم است که دسته هائی از ارتش سرخ را ه. ما وخشت دارد

در جهات عملياتی فرعی مستقر سازیم؛ بنابر این صحبت بر سر این 
آن نوع   . نيست که باید  کليه نيروهای ارتش سرخ را متمرکز ساخت

تمرکز  قوا  که  ما توصيه ميکنيم، مبتنی بر اصل تضمين برتری 
قابله با دشمن نيرومند و یا در م. مطلق یا نسبی در عرصه نبرد است

باید . هنگام نبرد در ميدان جنگی  که دارای اهميت حياتی  است
نيروئی مطلقاً  برتر بکار برد؛ مثالً  در نخستين نبرد اولين عمليات 

 ، ما چهل هزار نفر 1930 دسامبر 30در " محاصره و سرکوب"ضد 
ر موردی  د. در برابر نه هزار سرباز جان هوی ژان متمرکز کردیم

که  عمليات عليه دشمنی  ناتوان و یا در ميدان جنگ  کم اهميتی  
صورت ميگيرد، نيروئی نسبتاً  برتر  کافی  است؛ مثالً  در آخرین 

 ، 1931 مه 29در " محاصره و سرکوب" نبرد دومين عمليات ضد 
ارتش سرخ که به جيان نين جمله ميکرد، در برابر لشگر هفت هزاری 

البته  این .   فقط  کمی  بيش از ده هزار سرباز بميدان کشيد ليو هه دین
 بمفهوم  آن  نيست  که  ما  باید  در تمام موارد  از نظر  کمی، برتری 

در شرایط معينی ممکن است با نيروی نسبتاً  و با مطلقا ً . داشته باشيم
برای مثال موردی را که ما با نيروی نسبتا ً . کمتر دشمن روبرو شد

ارتش سرخ در منطقه : ر با دشمن روبرو ميشویم، در نظر بگيریم کمت
در اینجا منظور ما  این نيست  (معينی دارای نيروی نسبتاً   کم است 

، در )که  ارتش  سرخ  نيروی  زیاد دارد ولی آنرا متمرکز  نمی سارد
آن صورت  برای دفع حمله دشمن قوی تر در شرایطی  که  پشتيبانی  

و یا وضع هوا  بحال ما بسيار مساعد است، البته الزم اهالی،زمين 
است  که ثسمت عمده قوای  ارتش سرخ  را  برای  حمله  ناگهانی  به 
 قسمتی  از  یکی  از  جناحهای  دشمن  متمرکز  کنيم و در عين حال 

مرکز و جناح دیگرش  را بوسيله واحد پارتيزانی  یا دسته های  
ز این طریق  قادر بکسب پيروزی  خواهيم ما ا. کوچک  تثبيت نمائيم

در حمله ناگهانی به قسمتی از یکی از این جناح ها، اصل  استفاده . شد
از قوای برتر عليه قوای ضعيف تر و استفاده از تعداد زیاد برای در 

این اصل در موردی  که . هم شکستن تعداد  کم نيز صادق است
شمن است ، مثالً  وقتيکه یک نيروهای ما مطلقاً   کمتر از نيروهای د

دسته پارتيزانی بر دسته بزرگ سپاهيان سفيد استبرد ميزند ولی فقط به 
این ادعا  که  . بخش کوچکی از آن حمله ميبرد، نيز صادق است

تمرکز  ارتش  بزرگ در یک ميدان جنگ بمنظور نبرد، تابع 
يره محدودیتهائی است  که زمين، جاده، خواربار و محل  سکونت و غ

 بر  او  تحميل ميکند، باید توجه بشرایط مختلف مورد ارزیابی قرار 
اندازه این محدودیتها بر حسب اینکه ارتش سرخ یا ارتش سفيد  . گيرد

باشد، تفاوت  ميکند  زیرا  که  ارتش سرخ در مقابل سختيها  تاب 



ما با تعدادی  کمتر  بر  تعداد  . مقاومتش بيشتر  از ارتش سفيد است
 این است آنچه  که ما  به  تمام  حکمرایان  چين  -شتر پيروز ميشویمبي

ولی ما با تعداد بيشتر نيز بر تعداد کمتر پيروز ميشویم . اعالم ميداریم
 اینست آنچه که ما بهر قسمت از نيروهای دشمن  که در عرصه نبرد –

این دیگر راز پنهان . با وی دست و پنجه نرم ميکنيم، اعالم ميداریم
مع . نيست و دشمن بطور کلی با ترز عمل ما آشنائی یافته است

الوصف دشمن  نمکيتواند ما را از نيل بپيروزی و خود را از تحمل 
تلفات باز دارد، زیرا که نميداند ما کی و کجا طبق این اصل عمل 

.ارتش سرخ عموماً  غافلگيرانه عمل ميکند. این راز ماست. ميکنيم  
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تا . جنگ متحرک: جنگ متحرک یا جنگ موضعی؟ ما جواب ميدهيم 
زمانيکه ما فاقد یک ارتش بزرگ و زخيره مهمات هستيم ، تا زمانيکه 

در هر منطفه پایگاهی فقط یک واحد از ارتش سرخ ميجنگد، جنگ 
برای ما جنگ موضعی بطور . موضعی برای ما اصوالً  بی فایده است

یکی از . ی است و نه در موقع حملهکلی به در موضع دفاع عمل
ویژگيهای بارز عمليات ارتش سرخ که ناشی از نيرومندی خصم و 
. ضعف ارتش سرخ از لحاظ تکنيک است، فقدان خط ثابت جبهه است

از آنجا . خط جبهه ارتش سرخ بر  حسب سمت  عملياتيش معين ميشود
ی که سمت های عملياتی ارتش سرخ در تغيير است، خطوط جبهه و

یا آنکه سمت عمده برای دوران معينی  بالتغيير . نيز متحرک ميباشد
ميماند، سمتهای فرعی  مختلف  که مجموعه  آنها تشکيل دهنده سمت 

عمده اند، در هر لحظه تغيير می یابند، وقتيکه یک سمت مسدود 
اگر پس از مدتی سمت عمده . ميگردد، باید به سمت دیگری روی آورد

خطوط جبهه در یک .  نيز باید آنرا عوض  کردهم مسدود  گردد،
جنگ داخلی انقالبی نميتواند ثابت بماند؛ این وضعيت حتی  در ـحاد 

از این حيث  فرق  بين  ارتش  شوروی و . شوروی نيز موجود بود
ارتش ما  در این استکه خطوط جبهه  ارتش  شوروی آن تحرک 

ط جبهه .ت خطدر هيچ جنگی ممکن نيس. خطوط جبهه ما را نداشت

مطلقاً  ثابت و جود داشته باشد زیرا تغييراتی  که پيش می آید، ماند 
ولی در . پيروزی و شکست، پيشروی و عقب نشينی، با آن منافاه دارد
استثناء فقط . جنگ بطور اعم غالباً  خطوط نسبتًا فابت جبهه دیده ميشود

شود، در مورد ارتشی است که با دشمن بمراتب مقتدری روبرو مي
بی ثباتی خطوط جبهه مکجب بی . مانند ارتش سرخ در مرحله کنونی

وسعت مناطق . ثباتی وسعت سرزمين های مناطق  پایگاهی  ما  ميشود
 پایگاهی ما پيوسته  کم و زیاد ميگردد و اغلب وقتيکه یک منطقه 

این بی . پایگاهی سقوط  ميکند،  منطقه  پایگاهی  دیگری  پدید می آید
. سعت  سرزمين ها  کامالً  معلول تحرک عمليات نظامی استثباتی  و

بی ثباتی جنگ  و  تغييرپذیری  وسعت  سرزمن ها بنوبه خود موجب 
در . بی ثباتی  کار ساختمانی مناطق پایگاهی در شئون مختلف ميگردد

. اینجا نقشه ساختمانی برای یک دوره چند ساله بهيچوجه مطرح نيست
 ها برای ما بصورت قاعده معمولی در آميده تغييرات پياپی در نقشه

ما باید نقشه های خود . قبول ویژگی برای ما خالی از فایده نيست. است
را بر اساس این ویژگی طرح ریزی کنيم و بهيچوجه نباید در باره 
وجود یک جنگ صرفًا تعرضی ولی بدون عقب نشينی پندار واهی 

عت سرزمين های خود و یا بخود راه دهيم، از تغيير پذیری موقتی وس
بی ثباتی موقتی پشت جبهه خود به وحشت افتيم، و یا در صدد طرح 

ما باید اندیشه و کار . بقشه های مشخص برای یک دوره طوالنی برآئيم
خود را با وضعيت موجود تطبيق دهيم، هم برای ماندن و هم برای 

ه داشته رفتن آماده باشيم و کوله پشتی خود را هميشه دم دست آماد
فقط ببهای تالش در زندگی سرگردان امروز است که فردا . باشيم

. خواهيم توانست ثبات نسبی و باالخره ثبات کامل برای خود تًامين کنيم
که در دوره پنجمين " جنگ منظم"طرفداران رهنمد استراتژیک 

قدرت فرماندهی را در دست " محاصره و سرکوب" عمليات ضد 
روحيه "و عليه آن چيزیکه . ثباتی را انکار ميکردندداشتند، اینگونه بی 

آن رفقائی که با بی ثباتی . ميناميدند، مبارزه ميکردند" پارتيزانی
مخالفت ميورزیدند، چنان عمل ميکردند که گوئی رهبران دولت 

شگرفی . بزرگی هستند؛ بالخره نتيجه این شد که به تحرک بزرگ 
جمهوری دمکراتيک .  لی25000راه پيمائی طوالنی —دست زده شود



 دهقانی  ما یک دولت است، اما هنوز دولتی بمعنای واقعی –کارگری 
ما هنوز دوران دفاع استراتژیک جنگ داخلی را . کلمه نيست

ميگذرانيم، هنوز قدرت سياسی ما خيلی دور از آن است که بتواند 
شکل یک دولت کامل بخود بگيرد، ارتش ما هنوز از لحاظ تعداد و 

ایل فنی از دشمن بسيار عقب است، سرزمين ما هنوز خيلی  وس
کوچک است، دشمن دائمًا در فکر نابود کردن ماست و تا موفق  نشود، 

بر اساس این واقعيات ما نباید در تعين رهنمود خود . از پای نمی نشيند
با روحيه  پارتيزانی بطور کلی مخالفت کنيم بلکه باید با صداقت تمام 

قبول این حقيقت . ارتش سرخ دارای خصلت پارتيزانی استبپذیریم که 
بر عکس این خصلت پارتيزانی است که . بهيجوجه خجالت آور نيست

صفت مشخصه ما، جنبه مثبت ما وسيله ای در دست ما برای غلبه بر 
ما باید آماده باشيم که روزی این خصلت را از خود طرد . دشمن است

خصلت پارتيزانی مسلماً . مکن استکنيم، ولی این امر امروز غير م
در آینده برای ارتش ما مایه خجالت خواهد بود و باید  آنرا بدور افکند، 

اگر . "اما امروز چيزی گرانبهاست که باید دو دستی حفظش کرد
 -"بتوانيم پيروز شویم، نبرد ميکنيم؛ اگر نتوانيم پيروز شویم، ميرویم

.  جنگ متحرک کنونی مااین است بيان توده ای برای توضيح اصل
هيچ کارشناس نظامی در جهان نيست که عقيده داشته باشد فقد باید نبرد 

منتها بندرت اتفاق می افتد که دیگران . کرد و هرگز نباید راه رفت
ما معموالً  برای راه رفتن وقت بيشتر . باندازه ما زیاد راه بروند

وسط ماهی یک صرف ميکنيم تا برای عمليات نظامی و اگر بطور مت
ما بخاطر " رفتن"تمام . نبرد بزرگ داشته باشيم، خيلی خوب ميشود

تمام اصول استراتژیک و اپراتيو ما مبتنی بر . است" نبرد کردن"
است معذالک در بعضی از موارد مصلحت نيست که " نبرد کردن"

اوًال وقتی نيروی خصم در مقابل ما زیاد است، مصلحت : نبرد کنيم 
رد کنيم؛ ثانيًا وقتيکه نيروی خصم در مقابل ما چندان زیاد نيست که نب

نيست ولی به واحدهای همسایه خود زیاد نزدیک است، گاهی نيز 
مصلحت نيست که نبرد کنيم، ثالثًا علی الصول وقتيکه نيروی خصم 

منفرد نيست و مواضع بسيار محکمی در اختيار دارد، مصلحت نيست 
امکان پيروزی نبرد در ميان نيست، که نبرد کنيم؛ رابعًا وقيکه 

در تمام این مواردی که . مصلحت نيست که به نبرد ادامه بدهيم
رفتن در چنين مواردی جایزو . برشموردیم، ما باید آماده رفتن باشيم

زیرا قبول ضرورت رفتن مبتنی بر قبول ضرورت نبرد . ضرور است
 نهفته شاخص اصلی جنگ متحرک ارتش سرخ در همينجا. کردن است

جنگ متحرک عمده است، ليکن ما جنگ موضعی را در آنجا که . است
در دوران دفاع استراتژیک برای . ضرور و ممکن باشد، رد نميکنيم

دفاع مصرانه از بعضی مواضع کليدی در عمليات تثبيتی ، و در درون 
تعرض استراتژیک وقتيکه به خضمی منفرد و محروم از هر گونه 

. اید ضرورت توسل به جنگ موضعی را بپذیریمکمک برميخوریم ، ب
ما هم اکنون در غلبه بر دشمن بوسيله اینگونه جنگهای موضعی 

تجارب قابل مالحظف ای بدست آورده ایم و از این طریق توانسته ایم 
به بسياری از شهرها، استحکامات و دژهای دشمن راه بيابيم و بسياری 

در آینده .  را در هم شکنيماز مواضع نسبتًا  مستحکم صحرائی دشمن
نيز باید در این زمينه بر مياعی خود بيفزائيم و نقایص خویش را از 

ما حتمًا باید هر جا که شرایط ایجاب کند و امکان . این جهت رفع کنيم
در شرایط کنونی . دهد، هوادار حمله موضعی و یا دفاع موضعی باشيم
 عام استفاده شود و ما فقط مخالف این هستيم  که جنگ موضعی بطور

یا اینکه با جنگ متحرک همسنگ قلمداد گردد؛ این است آنچه که ما 
آیا در طول ده سال جنگ داخلی ، هيچگونه تغييری . قابل قبول نميدانيم

در خصلت پارتيزانی ارتش سرخ ، در فقدان خطوط ثابت جبهه ، در 
ی بوجود بی ثباتی وسعت مناطق پایگاهی رخ نداده است؟ چرا، تغييرات

دوره ایکه با نبرد در کوهستان جين  گان شروع و به آغاز . آمده است
در جيان سی ختم گردید، " محاصره و سرکوب"نخستين عمليات ضد 

مرحله اول بود، مرحله ایکه در آن خصلت پارتيزانی و بی ثباتی کامال 
در مرحله . برجسته ميگشت، ارتش سرخ هنوز نواخی پارتيزانی بودند

شروع و به " محاصره و سرکوب" ه با نخستين عمليات ضد دوم ک
ختم گردید، از خصلت " محاصره و سرکوب"سومين عمليات ضد 

پارتيزانی و بی ثباتی بشدت کاسته شد، ارتش های جبهه ای تشکيل 
یافتند، و مناطق پایگاهی با جمعيتی برابر چندین ميليون نفر ایجاد 

محاصره و "ن سومين عمليات ضد در مرحله سوم که از پایا. گردیدند



بطول " محاصره و سرکوب"تا پنجمين عمليات ضد " سرکوب
انجاميد، از خصلت پارتيزانی و بی ثباتی باز هم بيشتر کاسته شدو 

مرحله چهارم ، . دولت مرکزی و کمسيون نظامی انقالبی بوجود آمد
در از آنجا که جنگ پارتيزانی و بی ثباتی . راه پيمائی طوالنی بود

مقياس کوچک اشتباهًا رد شد، جنگ پارتيزانی و تحرک در مقياس 
بعلت اینکه پنجمين . اینک ما در مرحله پنجم هستيم. بزرگ پدید آمد

در هم نشکست و هم چنين در نتيجه " محاصره و سرکوب"عمليات 
این تحرک بزرگ، ارتش سرخ و مناطق پایگاهی بشدت تحليل رفتند، 

ی پایمانرا در شمال غربی محکم کردیم و منطقه ولی با وجود این ما جا
 نين سيا  را استحکام  و  توسعه - گان سو–پایگاهی مرزی شنسی 

سه ارتش جبهه ای که نيروهای عمده  ارتش سرخ را تشکيل . بخشيدیم
چنين وضعی سابقًا دیده . ميدهند، تحت فرماندهی واحدی در آمدند

 استراتژی در نظر بگيریم، اگر این جریان را از نقطه نظر . نميشد
ميتوانيم بگوئيم  که از دوره کوهستان جين گان تا چهارمين عمليات 

مرحله اول و دوره پنجمين عمليات ضد " محاصره و سرکوب"ضد 
مر حله دوم بود و آغاز راه پيمائی طوالنی تا " محاصره و سرکوب"

و محاصره "در جریان پنجمين عمليات ضد . امروز مرحله سوم است
رهنمود سابق ما که درست بودریا، به ختا دور افکنده شد؛ " سرکوب

محاصره و "امروز ما بحق رهنمود اشتباه آميز پنجمين عمليات ضد 
را دور افکنده ایم و به رهنمود درست سابق مجددآ حيات " سرکوب

محاصره و " ليکن ما همه چيز پنجمين عمليات ضد . بخشيده ایم
ما فقط به آنچه که در گذشته خوب بود، .  ایمرا دور نيفکنده" سرکوب

مجددًا حيات بخشيده ایم و فقط آنچيزیهای نادرست دوره پنجمين 
روحيه . را دور افکنده ایم" محاصره و سرکوب"عمليات ضد 

جنبه اول عبارتست از خصلت نامنظم، یعنی . پارتيزانی دو جنبه دارد
ی، شيوه های ابتدائی عدم تمرکز، فقدان یکپارچه گی، عدم انضباط جد

که . همه اینها زائيده دوران کودکی ارتش سرخ است. کار و غيره
ولی موقعيکه ارتش سرخ بمرحله . برخی از آنها نياز آنزمان بوده است

عاليتر از رشد خود برسد، باید بتدریج و آگاهانه آنها را کنار گذارد، تا 
ردد، در کارها بيشتر آنکه بتواند متمرکز، یکپارچه تر، با انضباط تر گ

در زمينه هدایت . دقت کند و بطور خالضه خصلت منظم تری بيابد
عمليات نيز ما باید آن خصلت پارتيزانی را که ضرورت خود را در 
. مرحله عاليتر تکامل از دسا داده است، بتدریج و آگاهانه تقليل دهيم

يده، قابل امتناع از ترقی در این زمينه، و با عناد بمرحله پيشين چسب
. قبول نيست، زیانبخش است و بعمليات نظامی پردامنه صدمه ميزند

جنبه دیگر روخيه پارتيزانی عبارت از اصل جنگ متحرک، خصلت 
پارتيزانی عمليات استراتژیک و اپراتيو که هنوز هم ضرورت دارد، 

تغييرپذیری جبری وسعت مناطق پایگاهی، نرمش در نقشه های 
اهی، رد نظم بخشيدن بيموقع به ساختمان ارتش ساختمانی مناطق پایگ

در این رابطه انکار واقعيات تاریخی، امتناع از حفظ آنچه که . سرخ
مفيد است، ترک سبکسرانه مرحله فعلی و شتاب کورکورانه باستقبال 

 مرحله ایکه هنوز قابل حصول نيست و در حل –" مرحله نوینی"
ره قابل قبول و زیانبخش  نيز غي–حاضر خالی از اهميت واقعی است 

ما اکنون از . می باشد و بعمليات نظامی در مرحله حاضر صدمه ميزند
لحاظ تجهيزات هنی و سازمانی ارتش سرخ را در آستانه مرحله نوینی 

در . عدم آمادگی ختاست و به جنگ آینده ما صدمه ميزند. قرار داریم
ر یابد و آینده، موقعيکه شرایط فنی و سازمانی ارتش سرخ تغيي

ساختمان ارتش سرخ وارد مرحله جدیدی شود، جهات عملياتی و 
خطوط جبهه ارتش سرخ ثبات نسبی خواهند یافت ؛ جنگ موضعی 

افزایش خواهد یافت؛ از تحرک جنگ، تغيير پذیری وسعت 
سرزمينهای ما و بی ثباتی کار ساختمانی بميزان زیادی کاسته خواهد 

هد رفت، و محدودیتهای کنونی ماند شد و باالخره بکلی از ميان خوا
برتری کمی و مواضع مستحکم دشمن دیگر دست و پای ما را خواهد 

در حل حاضر، ما از یک طرف عليه تدابير اشتباه آميز دوران . بست
و از طرف دیگر عليه احيای بسياری از بی " چپ"تسلط اپورتونيسم 

ون دیگر نظمی هائی که مختص دوران کودکی ارتش سرخ بود و اکن
ولی ما باید آن . ضرورت خود را از دست داده است، مبارزه ميکنيم

اصول متعدد و ارزنده مربوط به ساختمان ارتش و استراتژی و 
تاکتيکی را که ارتش سرخ با استفاده از آنها پيوسته پيروزمند شده 

ما باید هر آنچه را که در گذاشته خوب بوده . است، با قاطعيت احيا کنيم



 ترازبندی کنيم و مشی نظامی منظم، تکامل یافته تری و غنی است،
تری را از آن بيرون بکشيم تا آنکه امروز بتوانيم بر دشمن پيروز 
. گردیم و خود را برای گذار بمرحله جدیدی در آینده آماده سازیم
اجرای جنگ متحرک مسایل فراوانی را در بر دارد، مانند کار 

، آرایش قوا برای نبرد، فرماندهی، اکتشافی، قضاوت، اخذ تصميم
استتار، تمرکز، پيشروی، گسترش، حمله، تعقيب، حمله ناگهانی، 

حملهموضعی، نبرد تصادفی، عقب نشينی، نبرد شبانه، عمليات ویژه، 
پرهيز از برخورد با دشمن نيرومند و حمله به دشمن ناتوان، محاصره 

زام گشته، حمله شهرها برای نابود ساختن قوائيکه بمنظور کمک اع
قالبی، دفاع هوائی، عمليات در ميان چند دسته از قوای دشمن، عمليات 
از طریق دور زدن از دشمن، نبردهای پی در پی، عمليات بدون پشت 

این مسایل در . جبهه، ضرورت استراحت و تجدید انرژی و غيره
تاریخ جنگ ارتش سرخ ویژگيهای بسياری را نشان ميدهد  که همگی 

در عالم عمليات اپراتيو بطور منظم تشرح و تعميم و جمع بندی  باید 
.من در اینجا وارد این بحث نميشوم. گردد  
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جنگ طوالنی از نظر استراتژیک و نبردهای زود فرجاماز نظر 

عمليات اپراتيو یا تاکتيکی، دو جنبه یک چيز واحدند، دو اصل 
 در جنگ داخلی بيک انداره اهميت داد، هستندکه باید بهر یک از آنها

از آنجا که . دو اصلی که در مورد جنگ ضد امپریاليستی نيز صادقند
نيروهای ارتجاعی نيرومندند و ضمنًا نيروهای انقالبی بتدریج رشد می 

در اینجا بيصبری . یابند، لدا جنگ خصلتی طوالنی بخود ميگيرد
ده سال متمادی . ختاست" فرجام سریع"زیانبخش است و توصيه 

بجنگ انقالبی پرداختن، آنطور که ما کردیم، ممکن است برای 
کشورهای دیگر باعث تعجب باشد، اما برای ما همچون سر آغاز یک 

تزهای "، "شرح موضوع"، "طرح موضوع "–" رساله هشت بندی"
استکه فصلهای شورانگيز بسيار دیگری بدنبال  ) 28 (-"عمده رساله

ادهای آتی تحت تًاثير عوامل داخلی و خارجی، با بی شک وخد. دارد

از آنجا که هم . آهنگی بسيار سریع تر از گذشته تکامل خواهند یافت
اکنون تغييراتی در وضعيت بين المللی و داخلی روی داده و تغييرات 

بزرگ تری در آینده روی خواهد داد، ميتوان گفت که ما وضعيت 
 ما در انفراد مبارزه ميکردیم، پشت سابق را که بکندی تکامل مييافت و

. معذالک نباید انتظار داست که یکشبه موفق خواهيم شد. سر گذاشته ایم
قابل تقدیر است، ولی ما " نابود کردن دشمن قبل از صبحانه"روحيه 

نظر . نميتوانيم بقشه های مشخص عمليات خود را بروی آن بنا کنيم
انی بسياری از دول باینکه نيروهای ارتجاعی  چين از پشتيب

امپریاليستی برخوردارند، تا و قتيکه انقالب  چين نيروی کافی برای 
در هم شکستن مواضع اصلی دشمنان داخلی و خارجی فراهم نياورد، 

تا وقتيکه نيروهای انقالبی جهان، بخش عمده نيروهای ارتجاع بين 
مچنان المللی را در هم نشکنند و یا تثبيت نکنند، جنگ انقالبی ما ه

استراتژی جنگ طوالنی  که بر این اساس . جنگی طوالنی خواهد بود
ما برای . معين گردیده، یکی از اصول مهم هدایت استراتژی ماست

در اینجا : عمليات اپراتيو و تاکتيکی عکس این اصل صادق است 
اصل، طوالنی بودن نيست بلکه فرجام سریع رفت، این اصل چه در 

چه در چين و چه در کشورهای دیگر صادق گذشته و چه در حال، 
در جنگ معموال در هر زمان و در هر کشور سيع ميشود فرجام . است

سریع حاصل گردد، و هميشه جنگ طوالنی  زیانبخش تشخيص داده 
ولی فقط با جنگ چين باید با حد اکثر شکيبائی برخورد کرد و . ميشود

سان، بعضی ها در دوران مشی لی لی . به جنگ طوالنی توصل جست
باین معنی که قبل از اقدام "( تاکتيک مشت زن"شيوه عمل ما را بمثابه 

) به تسخير شهرهای بزرگ باید مشت مشت کار مفصلی صورت گيرد
بباد تمسخر ميگرفتند و بطعنه ميگفتند که ما تا وقتيکه موی سرمان 

نادرستی اینگونه . پاک سفيد نشود، پيروزی انقالب را نخواهيم دید
اما اگر این مالحظات . ناشکيبائی مدتهاست که دیگر باثبات رسيده است

انتقادی را نه بر استراتژی بلکه بر عمليات اپراتيو و تاکتيکی انطباق 
زیرا اوال ارتش سرخ دارای . ميدادند، کامال درسات از آب در می آمد

نياً منابعی نيست که باو امکان تًامين اسلحه و بویژه مهمات را بدهد؛ ثا
نيروهای سفيد از چندین ارتش تشکيل ميشوند در حاليکه فقط یک 



ارتش سرخ موجود استکه باید بمنظور در هم شکستن هر عمليات 
آماده باشد که بسرعت به نبردهای پی در پی " محاصره و سرکوب"

بپردازد؛ و ثالثًا با آنکه ارتشهای سفيد  جدا  جدا پيش می آیند، ولی 
در اکثر موارد نسبتًا کم است و از اینرو اگر ما بيکی فاصله ميان آنها 

از آنها حمله کنيم و به فرجام سریع نائل نيائيم؛ امکان این هست که 
باین دالیل، ما باید . ستونهای دیگر بطور متمرکز برما یورش بياورند

برای ما عادی است که نبردی را . به عمليات زود فرجام دست بزنيم
فقط . در عرض یکی دو روز بپایان برسانيمدر چند ساعت و یا 

محاصره شهرها برای نابود ساختن قوائی  که "موقعيکه نقشه ما 
باشد و هدف ما نابود ساختن دشمن " بمنظور  کمک اعزام گشته

محاصره شده نبوده بلکه نيروهای امدادی وی باشد، ميتوانيم عمليات 
 در آنموقع هم باید محصراتی خود را تا حدودی طوالنی  کنيم ولی حتا
هنگاميکه ما از . عليه نيروهای امدادی دشمن در پی فرجام سریع رفت

نظر استراتژیک در حال دفاع هستيم و از تعضی مواضع با عمليات 
تثبيتی سخت دفاع ميکنيم، و یا هنگاميکه در یک تعرض استراتژیک ، 

سفيد به دشمن منفرد و محروم از کمک حمله ميبریم و یا استحکامات 
را در درون مناطق پایگاهی خود منهدم ميسازیم، غالبًا در زمينه 
اما . عمليات اپراتيو یا تاکتيکی اصل عمليات طوالنی را بکار ميبریم

این نوع عمليات زود فرجام نيروهای منظم ارتش سرخ نيشتر یاری 
فرجام سریع در عمایات تاها با . ميرساند تا اینکه مزاحم آنها بشود

 حاصل نميشود، بلکه برای نيل بآن بيک سلسله شروط خواستن
آمادگی کافی ، از دست : مشخص احتياج است که عمده ترین آنها از 

ندادن فرصت مناسب، تمرکز قوای برتر، تاکتيک محاصره و دور 
زدن، زمين مناسب، کوبيدن دشمن هنگاميکه در حرکت است و یا 

. را مستحکم نکرده استوقتيکه متوقف گردیده ولی هنوز مواضع خود 
تا زمانيکه این شروط فراهم نشده اند، نيل به فرجام سریع در عمليات 

درهم شکستن یک عمليات . اپراتيو یا تاکتيکی غير ممکن است
دشمن، کار عمليات اپراتيو پردامنه ای است، " محاصره و سرکوب"

ليکن در آنجا هم اصل فرجام سریع صادق است نه اصل عمليات 
ی، زیرا که ذخایر انسانی، منابع مالی و قدرت نظامی منظقه طوالن

معذالک ما در عين اینکه . پایگاهی اجازه عمليات طوالنی را نميدهد
فرجام سریع را بعنوان اصل کلی قبول ميکنيم، باید با عجله بيمورد 

عالی ترین ارگان رهبری نظامی و سياسی پایگاهی خود . مبارزه نمائيم
ا در نظر بگيرد، از درنده خوئی دشمن نهراسد، و وضعيت دشمن ر

شهامت خود را دو برابر دشواریهای قابل تحمل از دست ندهد و از 
ناکاميهای تصادفی نوميد نگردد، بلکه شکيبائی و استقامت الزم بخرج 

دشمن در " محاصره و سرکوب"در هم شکستن نخستين عمليات . دهد
ط یک هفته وقت گرفت؛ دومين جيان سی از نبرد اول تا نبرد آخر، فق

در ظرف پانزده روز در هم شکسته " محاصره و سرکوب"عمليات 
شد؛ سومين عمليات سه ماه بطول اتجاميد؛ چهارمين عمليات سه هفته 

ولی وقتيکه در هم شکستن . و پنجمين عمليات یکسال تمام طول کشيد
ن را پنجمين عمليات ميسر نگردید و ما مجبور شدیم خط محاصره دشم

در شرایط آنزمان ممکن بود یا . نشکافيم، عجله بی مورد نشان داده شد
سه ماه دیگر هک ایستادگی کرد و از این فرصت برای استراحت و 

اگر این کار شده بود و اگر رهبری . تقویت واحدهای خود استفاده نمود
پس از شکفتن خط محاصره دشمن کمی بيشتر تعقل بکار برده، شاید 

با وجود تمام اینها، اصل  . مال طور دیگری تکوین می یافتاوضاع کا
کوتاه  کردن مدت عمليات اپراتيو بهر وسيله  کماکان بقوت خود باقی 

در نقشه های اپراتيو و تاکتيکی، ما باید حتاالامکان سيع کنيم . است
برای تمرکز قوا، جنگ متحرک و غيره شروط الزم را فراهم آوریم، 

) یعنی در مناطق پایگاهی(ن را در خطوط داخلی نيروهای زنده دشم
را سریعًا در هم شکنيم، " محاصره و سرکوب "نابود کنيم و عمليات 

محاصره "گدشته از این ، وقتيکه صریعًا ببينيم در هم شکستن عمليات 
دشمن در خطوط داخلی غيره ممکن است، باید از " و سرکوب

اصره دشمن و گذار نيروهای عمده ارتش سرخ برای شکستن خط مح
به خطوط خارجی خود یعنی به خطوط داخلی دشمن استفاده کنيم تا 

جنگ "اینک که دشمن شيوه . بتوانيم دشمن را در آنجا مغلوب نمائيم
خود را تا این درجه تکامل داده است، این شيوه در " استحکامات

دو ماه پس از آغاز . عمليات ما بصورت قاعده معمولی در خواهد آمد
، موقعيکه حادثه فوجيان "محاصره و سرکوب"نجمين عمليات ضد پ



روی داد، نيروهای عمده ارتش سرخ بدون شک ميبایست به ) 39(
 جيان سی  که مرکزش جه جيان - ان هوی- جه جيان-ناحيه جيان سو

بود نفوز ميکردندو آنگاه ميان مناطق حان جو، سوجو، نانکن، او  هو، 
هات تاخت و تاز ميکردند، دفاع نان چان و فوجو در تمام ج

استراتژیک را به تعرض استراتژیک تبدیل مينودند، مراکز حياتی 
دشمن را مورد تهدید قرار ميدادند و در نواحی وسيعی که دشمن فاقد 

باین طریق ما ميتوانستيم . استحکامات بود، اورا به نبرد ميکشاندند
له ميکرد، دشمن را که به جنوب جيان سی و مغرب فو جيان حم

مجبور سازیم برای دفاع از مراکز حياتی خویش باز گردد، حمله وی 
را به منطقه پایگاهی مان در جيان سی در هم شکنيم و به حکومت 

 ما مسلمًا ميتوانستيم از این طریق بوی -توده ای فوجيان کمک برسانيم
 ولی از آنجا که نقشه مورد تًایيد قرار نگرفت، پنجمين. کمک برسانيم

دشمن نتوانست در هم شکسته شود و " محاصره و سرکوب"عمليات 
حتا پس از یک سال تمام . حکومت توده ای فو جيان ناگزیر سقوط کرد

مبارزه گرچه پيشروی بطرف جه جيان برای ما مساعد نبود، ما هنوز 
ميتوانستيم تعرض استراتژیک خود را به سمت دیگری معطوف سازیم 

 نه اینکه از – را بسوی جو تان پيش رانيم یعنی نيروهای عمده خود
راه حو نان بطرف گوی جو برویم، بلکه مستقيمًا بطرف مرکز حونان 

 و با این طریق دشمن را از جيان سی بطرف حونان -پيش رویم
چون این نقشه نيز رد شد، اميد در . بکشانيم و اورا در آنجا نابود کنيم

دشمن بطور قطع " کوبمحاصره و سر"هم شکستن پنجمين عمليات 
.راه پيمائی طوالنی: از بين رفت، بطوریکه هقط یک راه باقی ماند   

 
   جنگ  نابود  کننده- 9

 
. توصيه شود" جنگ فرساینده"بيجاست اگر امروز به ارتش سرخ چين 

اگر نه شاه اژدهای دیگر بلکه  گدا با شاه اژدها بر سر  گنج مسابقه 
 سرخ که تقریبًا تمام مایحتاج خود برای ارتش. بگذارد، مضحک است

را از دشمن ميگيرد، اصل عمده عملياتی عبارتست از جنگ نابود 
فقط با نابود ساختن نيروهای زنده دشمن است که ميتوان عمليات . کننده

اورا در هم شکست و مناطق پایگاه انقالبی ما " محاصره و سرکوب"
يشود، وسيله ای جهت تلفاتی که بدشمن وارد م. را بسط و توسعه داد

وقتيکه . نابود ساختن اوست، و گرنه معنی و مفهمی نخواهد داشت
بدشمن تلفات وارد می آوریم، خود ما هم متحمل تلفاتی ميشویم، ولی ما 

با نابود ساختن واحدهای دشمن امکان می یابيم قوای خودمنرا ترميم 
جبران ميکنيم، کنيم و باین طریق نه فقط تلفاتی را که متحمل شده ایم، 

در جنگ با دشمن نيرومند . بلکه ارتش خود را نيز تقویت مينمائيم
. عمليات تارومار کننده نميتواند فرجام جنگ را بطور قطعی معين کند

ليکن نبردهای نابود کننده تًاثير بزرگ و فوری بر هر دشمنی که باشد، 
ن ده مجروح کردن ده انگشت وی مًوثر نيست؛ تارمار کرد. ميگذارد

اصل ما . لشگر دشمن باندازه نابود کردن یک لشگر دشمن مًوثر نيست
محاصره و "در برخورد با اولين، دومين، سومين و چهارمين عمليات 

نيروئی که در هر عمليات . دشمن، جنگ نابود کننده بود" سرکوب
اپراتيو از دشمن نابود ساختيم، فقط بخشی از سپاهيان او بودند، معذلک 

. دشمن در هم شکسته شدند" محاصره و سرکوب"يات های همه عمل
رهنمود دیگری " محاصره و سرکوب"در جریان پنجمين عمليات ضد 

. اتخاذ گردید که در واقع به دشمن برای رسيدن بهدفهایش کمک کرد
جنگ نابود کننده مستلزم تمرکز قوای برتر و اتخاذ تاکتيک محاصره و 

پشتيبانی مردم، . انجام پذیرنيستدور زدن است که اول بدون دومی 
زمين مناسب، خصم ضربه پذیر، مزیت غافلگيری و غيره همگی از 

تار و مار . شروط ضرور برای نيل به هدف نابود ساختن دشمن است
کردن دشمن و یا باو اجازه فرار دادن، فقط در صورتی معنی دارد که 

مورد نظر در نبرد و یا در عمليات اپراتيوی  که بعنوان یک کل 
ماست، نيروهای عمده ارتش ما بعمليات نابود کننده عيه بخش معينی 

از نيروهای دشمن دست زنند، در غيره این صورت هيچ معنی و 
. در اینجا ضایعات بوسيله دستآوردها قابل توجيه اند. مفهومی نارد

. وقيکه ما صنایع جنگی ميسازیم، نباید خودمان را بآن وابسته کنيم
لی ما آن است که به صنایع جنگی امپریاليسم و دشمن سياست اص

ما در توليدان زرادخانه های لندن و حان یان سهمی . داخلی تکيه کنيم



این شوخی . داریم و واحدهای دشمن عهده دار حمل و نقل آنها هستند
.نيست، حقيقت است  

 
 یاداشتها

 
  منظور جنگ انقالبی عظيمی است که خلق چين بخاطر مبارزه– 1

در .  بر پا کرد1927 – 1926عليه امپریاليسم و فئوداليسم در سال 
 ، ارتش انقالبی ملی پس از بهم پيوستن مناطق 1929ژوئيه سال 

پایگاهی انقالبی در گوان دون برای سرنگو ساختن کامل سلطه  
دیکتاتورهای نظامی شمال از گوان دون به چين شمالی اردو کشی 

 کمونيست چين و در اثر پشتيبانی تحت رهبری سياسی حزب. کرد
پرشور توده های وسيع کارگران و دهقانان، ارتش انقالبی ملی در نيمه 

 بسرعت به حوزه رود خانه 1927 و نيمه اول سال 1926دوم سال 
یان تسه و حوزه رودخانه زرد رسيه و نيمی از خاک چين را آزاد 

روهای فئودالی و بدین ترتيب ضربات سختی بر امپریاليسم و ني. کرد
هنگاميکه این لشکر کشی بسوی شمال پيروزمندانه به پيش . وارد آورد

که نمایندهمنافع ( ميرفت، راستهای گميدان بسرکردگی چانکایشک 
با پشتيبانی امپریاليسم ) کمپرادورها و طبقه مالکان ارضی بزرگ بودند

  دست بيک کودتای ضد انقالبی زدند؛ و در آن1927در آوریل سال 
زمان اپورتونيستهای راست بنمایندگی چن دو سيو رهبری بر این 

انقالب و بویژه از رهبری بر نيروهای مسلح دست کشيده بودند، این 
  مترجم–. انقالب بشکست منجر گردید

 منظور از عمليات اپراتيو مجموعه چندین عمليات تاکتيکی – 2
ک معيت کوچک و بزرگ است که ارتش بمنظور نيل بهدف استراتژی

. و طبق نقشه جنگی واحد، در حهات و زمانهای معيت انجام ميدهد
چگونگی مقياس عمليات اپراتيو بستگی به مقدار نيروئی دارد که 

در لغت چينی بدو " واقعيت "– 3 - مترجم  –. طرفين بکار مياندازند
که در ( یکی وضع واقعی و ئيگری اعمال افراد : معنی آمده است 
رفيق مائو تسه دون در آثار ). اتيک خوانده ميشود اصطالح عام پر

سون  او  "– 4.  خود این لغت را معموال بمعنای دو گانه آن بکار ميرد

قرن پنجم قبل از (تئوریسين معروف نظامی چين ) سون او" ( زی 
این عبارت از فصل سوم . است" سون زی"موئلف کتاب فصل ) ميالد

 موقعيکه – 5. نقل شده است» زیسون « کتاب " استراتژی حمله  "–
 این مقاله را برشته تحریر در 1936رفيق مائو تسه دون در سال 

آورد، درست پانزده سال از تاءسيس حزب کمونيست چين در ژانویه 
 چن  دو  سيو  که اول پرفسور دانشگاه پکن – 6.  ميگذشت1921سال 

چن دو سيو . معرفيت یافت» جوان نوین« بود، بعنوان سر دبير مجله 
بعلت معروفيتی که چن دو . یکی از مًاسسين حزب کمونيست چين بود

 مه پيدا کرد و همچنين در اثر ناپختگی حزب 4سيو در زمان جنبش 
در مرحله نهائی . در دوران اول حيات خود ، وی دبير کل حزب گردید

 نظرات اپورتونيستی راست که از 1927 – 1924انقالب سالهای 
و در حزب نمایندگی ميشد، به پيدایش یک خط مشی طرف چن دو سي

تسليم طلبان داوطلبانه از "در آن زمان . تسليم طالبانه منجر گشت
رهبری توده های دهقانی، خرده بورژوازی شهری و بورژوازی 

متوسط و بخصوص از رهبری نيروهای مسلح دست کشيدند و بدین 
« :و تسه دون مائ." ( ترتيب این انقالب را دچار شکست ساختند

 1927پس از شکست انقالب در سال ). »اوضاع کنونی و وضایف ما
چن دو سيو و سایرتشليم طلبان که تعدادشان چندان زیاد نبود، بسبت به 

آنها با . آینده انقالب دچار بدبينی و یًاس شدند و انحالل طلب گردیدند
تها اتخاذ موضع ارتجاعی تروتسکيستی همکاری خود را با تروتسکيس
آغاز نمودند و یک دسته بندی کوچک ضد حزبی تشکيل دادند، از 

او در .  از حزب اخراج گردید1929اینرو چن دو سيو در نوامبر سال 
و » تحليلی تبقات حامعه چين « در باره دو اثر .  مرد1942سال 

از جلد اول و همچنين » گزارش در باره برسی جنبش دهقانی حونان«
" کمونيست"بمناسبت انتشار اولين شماره مجله « مراجعه شود به اثر 

 مقصود مشی – 7. »منتخب آثار مًاو تسه دون« از جلد دوم» 
لی لی سان، معروف به مشی لی لی سان است که " چپ"اپورتونيستی 

در آن .  ببعد، تقریبًا چهار ماه در حزب مستقر بود1930از ژوئن 
، رهبر "چپ"رتونيستی زمان، رفيق لی لی سان نماینده این مشی اپو
صفات مشخصه مشی . عمده کميته مرکزی حزب کمونيست چين بود



طرفداران این مشی از رهنمودهای متخذه : لی لی سان بدین قرار است 
در ششمين کنگره کشوری حزب عدول کرده، لزوم بسيج نيروهای 

توده ای برای انقالب و ناموزونی رفيق مائو تسه دون مبنی برعطف 
ده در مدت طوالنی به ایجاد پایگاهها در ده و بدین وسيله توجه عم

محاصره شهرها از طریق دهات و تسریع اوج انقالب در سراسر 
محلی گری "و منعکی کننده " فوق العاده اشتباه بود" مشور، باصطالح 

است، و کار تدارکی " و محافظف کاری بر بنياد روحيات دهقانی 
رفيق لی لی سان . ا توصيه ميکردندبرای قيام فوری سراسری کشور ر

طبق این مشی اشتباه آميز، نقشه ماجراجویانه ای برای قيام قيام 
مشی لی . مسلحانه فوری در شهرهای عمده سراسر کشور تهيه کرد 

لی سان در عين حال تکامل تکامل انقالب جهانی را انکار ميکرد و 
ناب ناپذیر با معتقد بود که انفجار عمومی انقالب جهانی بطور اجت

انفجار عمومی انقالب چين پدید خواهد گشت و عالوه بر این انقالب 
چين فقط در شرایط انفجار عمومی انقالب جهانی ميتواند به پيروزی 

 دموکراتيک –بيانجامد و باز اینکه درک نميکرد که انقالب بورژوا 
ی چين طی مدتی طوالنی ادامه خواهد داشت بلکه بر آن بود که پيروز

اوليه در یک یا چند استان ميتواند بمثابه آعاز گذار به سوسياليسم تالقی 
او طبق این نظریات یک سلسله سياستهای نامناسب و . شود

رفيق مائو تسه دون با این مشی اشتباه . تدوین کرد" چپ"ماجراجویانه 
آميز مخالف بود و توده کادر ها و اعضای حزب نيز خواستار 

در سومين پلنوم ششمين دوره کميته مرکزی . تصحصح آن گردیدند
 ، رفيق لی لی سان باشتباهات خود 1930حزب بتاریخ سپتامبر سال 

که باو تذکر داده شده بود، اقرار کرد و سپس از مقام رهبری کميته 
او طی مدت درازی نظرات اشتباه آميز خود را . مرکزی کناره گرفت

ه کشوری حزب دو باره اصالح کرد و باین دليل در هفتمين کنگر
 سومين پلنوم ششمين دوره – 8. بعضویت کميته مرکزی پذیرفته شد

 و دستگاه 1930کميته مرکزی حزب کمونيست چين بتاریخ سپتامبر 
رهبری کميته مرکزی بعد از آن تدبير مثبت متعددی جهت پایان دادن 

ر ولی کمی بعد عدهای از رفقا که د. به مشی لی لی سان اتخاذ کردند
) وان مين(پراتيک مبارزه انقالبی تجربه نداشتند، برهبری چن شائو یو 

با این تدبير کميته مرکزی بمخالفت برخواستند ) بوه گو(و چن بان سيان
مبارزه برای بلشویکی "یا " دو مشی"و در جزوه ای تحت عنوان 

مًوکدًا خاطر نشان ساختند " کردن باز هم بيشتر حزب کمونيست چين
نبود بلکه " چپ"زمان خطر عمده در حزب اپورتونيسم که در آن

آنها بمنظور توجيه عمليات خود . بود" اپورتونيسم راست"باصطالح 
از لی لی سان بمثابه مشی راست روانه پرداختند و با پيش " انتقاد"به 

کشيدن برنامه سياسی نوینی که ادامه، احياء و رشد و تکامل مشی لی 
تحت شرایط جدید " چپ روانه"سياستهای لی سان و سایر نظرات و 

. بود، خود را در مقابل مشی صحيح رفيق مائو تسه دون قرار دادند
مسایل استراتژی در جنگ  «-رفيق مائو تسه دون اثر حاضر را 

 بطور عمده بمنظور انتقاد از اشتباهات نظامی این مشی -»انقالبی چين
" چپ"اپورتونيستی این مشی . نوین نگاشته است" چپ"اپورتونيستی 

نوین از چهارمين پلنومششمين دوره مکيته مرکزی در ژانویه سال 
 تا جلسه وسيع بوروی سياسی کميته مرکزی در زون ای واقع 1931

 در درون حزب مسلط بود تا 1835در استان گوی جو در ژانویه سال 
آنکه سرانجام جلسه مذکور بوروی سياسی کميته مرکزی با این مشی 

 رهبری پایان بخشيد و رهبری جاید کميته مرکزی را بریاست نادرست
این مشی مدت بسيار طوالنی . ربيق مائو تسه دون نشکيل داد

در حزب ما تسلط داشت، و صدمات فوقلعاده جدی به ) چهارسال(
 90حزب و انقالب وارد ساخت و نتایج شومی ببار آوردکه قریت به 

 ، بيروی ارتش سرخ و در صد از سازمانهای حزب کمونيست چين
پایگاههای آن از دست رفتند و دهها ميليون نفر از اهالی مناطق پایگاه 

انقالبی بزیر یوغ ظلم و ستم بيرحمانه گميدان افتادند و بدین ترتيب 
بخش اعظم رفقائی که دچار این . پيروزی انقالب چين بتعویق افتاد

 خود طی شده بودند، در پراتيک شخصی" چپ"مشی اپورتونيستی 
مدت طوالنی باشتباهات خود پی برده و آنرا اصالح کردند و همچنين 

این رفقا با توده . کارهای مفيد بسياری برای حزب و مردم انجام دادند
های وسيع اعضای حزب بر اساس آگاهی و معرفت مشترک سياسی، 

 جان گوه تائو خائو – 9. تحت رهبری رفيق مائو تسه دون متحد شدند
او در جوانی با نيت معامله گری درانقالب شرکت . ب چين بودبه انقال



او درون حزب مرتکب اشتباه . کرد و به حزب کمونيست وارد شد
بزرگترین اشتباه او این . زیادی شد که منجر به جنایات عظمی گردید

 نسبت به راه پيمائی ارتش سرخ به شمال 1935بود که در سال 
 و انحالل طلبی شد، بطوریکه طبق مخالفت کرده و دچار شکست طلبی

نظر او، ارتش سرخ ميبایستی به نواحی اقليت نشين سرحدات استان 
از طرف دیگر او آشکارا به . سی چوان و سی  کان عقب نشينی کند

فعاليتهای خيانتکارانه ضد حزبی و ضد کميته مرکزی پرداخت و یک 
رخ را بر کميته مرکزی قالبی بوجود آورد تا وحدت حزب و ارتش س

هم زند، این عمليات به ارتش جبهه ای چهارم ارتش سرخ صدمات 
ارتش جيهه ای چهارم ارتش سرخ و توده . سخت و سنگينی وارد آورد

وسيع کادرهایش در نتيجه کار تربيتی پر حوصله رفيق مائو تسه دون 
و کميته مرکزی حزب بسرعت بدور رهبری صحيح کميته مرکزی 

مبارزه بعدی نقش ارزنده ای ایفا کردند، ولی حزب  گرد آمدندو در 
 به تنهائی 1938جان گوه تائو که دیگر قابل اصالح نبود،  در بها سال 

 نين سيا گریخته و وارد سازمان – گان  سو –از نواحی مرزی شنسی 
 دوره تعليماتی افسران در بوشان – 10. جاسوسی گوميندان گشت

 در کوه لو 1933ژوئيه شال شازمانی بود که از طرف چنکایشک در 
 شان از شهرستان جيو جيان واقع در استان جيان سی برای تربيت 

افسران نيروهای مسلح . کادرهای نظامی ضد کمونيستی تًاسيس شد
چنکایشک بنوبه باینجا اعزام ميشدند تا از معلمين نظامی آلمانی، 

 – 11. ندایتاليائی و آمریکائی تعليمات نظامی و سياسی فاشيستی بگير
منظور ار اصول جدید نظامی دارودسته راهزنان چانکایشک در 

جنگ "بطور عمده شویه " محاصره و سرکوب"پنجمين عمليات 
بود که پيشرفت تدریجی و ایجاد قالع را درهر قدم از " استحکامات

 مراجعه شود به – 12. پيشروی برای مصونيت خود توصيه ميکرد
در این اثر لنين در انتقاد از  . 1920 ژوئن 12، "کمونيسم: "لنين 

جوهر و روح زنده " بالکون : کمونيست مجاری بالکون مينویسد 
مارکسيسم را که تحليل مشخص از اوضاع مشخص است، از دیده فرو 

 جيان – اولين کنگره حزبی منطقه مرزی  حو نان – 13". ميگذارد
ين گان  در مائو پين واقع در ضهرستان ن1928 مه 20سی بتاریخ 

، ایجاد ارگانهای "سيستم پشت جبهه وسيع " منظور – 14. تشکيل شد
مفصل و متورم در پشتگاه ميباشد که وه وضعيت جنگ در آنزمان 

، ایجاد ارگانهای "سيستم پشت جبهه محدود"منظور . پاسخ نميداد
 – 15 مترجم –. کوچک و فشرده و پيکارجوئی در پشتگاه است

است که در نتيجه فقدان سازمان، عدم انظباط منظور عمليات راهزنانه 
 منظور راه پيمائی طوالنی – 16. و هدف سياسی روشن پدید آمده بود

.  لی ارتش سرخ از استان جيان سی تا شمال استان شنسی است25000
و پنجم ارتش سرخ  کارگری . ارتش های اول، سوم 1934اکتبر سال 

رخ معروف به ارتش ارتش جبهه ای اول ارتش س( دهقانی چين –
از چان دین و نين هوا واقع در مغرب استان فو جيان و ) سرخ مرکزی

ژوی جين و پر دو واقع در جنوب جيان سی حرکت استراتژیک 
 فو –عمومی خود را آغاز کردند و ضمن گذاشتن از یارده استان 

 از کوههای –جيان، جيان سی، گوان دون، حو نان، گان سو و شنسی 
وًا مستور از برف و از دشتهای وسيع با تالقی که تاکنون پای بلند و دائ

ارتش سرخ مرکزی . کمتر کسی بآنجا راه یافته بود، عبور کردند
مصایب و سختيهای فراوانی دیده و با در هم شکستن عمليات 

محاصراتی و تعقيبی و تضيقی مکرر دشمن با پای پياده مسافتی بيش 
 را پشت سر نها و سرانجام در ) کيلومتر 12500(  لی 25000از 

 – 17.  با موفقيت به پایگاه انقالبی شمال شنسی رسيد1935اکتبر سال 
 اوج انقالب روسيه بتدریج فروکش 1905پس از شکست قيان دسامبر 

اتحاد شوروی ) بلشویک(تاریخ حزب کمونيست «رجوع شود به . کرد
 داد صلح  قرار– 18. فصل سوم، بخش پنجم و ششم» )دوره مختصر (

 1918 ليتووسک بين روسيه شوروی و آلمان در ماه مارس -برست
نيروی انقالب بخاطر پيشگيری از حمله امپریاليستهای آلمان . منعقد شد

به جمهوری نوظهور شوروی که هنوز ارتشی در اختيار نداشت، 
. مجبور بود در برابر نيروی کامًال برتر دشمن موقتًا عقب نشينی کند

ن پيمان به جمهوری شوروی فرصت داد نا قدرت سياسی انعقاد ای
پرلتاریائی خود را مستحکم نماید، به اقتصاد کشور سر و سامان بخشد 

و پرلتاریای آن کشور نيز امکان یافت تا . و ارتش سرخ را تشکيل دهد
رهبری خود را بر دهقانان حفظ کند و برای شکست گاردهای سفيد و 



ه بریتانيا، آمریکا، فرانسه، ژاپن و لهستان خنسا کردن مداخالت مسلحان
 قدرت کافی جمع آوری 1920 – 1918و کشورهای دیگر در سالهای 

 دهقانان شهرستانهای حای فون و لو  1927 اکتبر 30 در – 19. نماید
فون واقع در استان گوان دون تحت رهبری حزب کمونيست چين برای 

 از تصرف حای فون و سومين با به قيام مسلحانه برخاستند و پس
مناطق اطراف، دست بسازماندهی یک ارتش سرخ زدند و حکومت 

 دهقانی را مستقر ساختند، ولی کمی بعد بعلت –دمکراتيک کارگری 
اشتباهی که در کم بها دادن به نيروی دشمن تجلی ميکرد، شکست 

 ارتش های جبهه ای چهارم و دوم 1936 در پائيز سال – 20. خوردند
 پس از آنکه بهم ملحق شدند، شمال شرقی سی کان را ارتش سرخ

 بمقصد حرکت بطرف شمال ترک گفتندو در اینموقع جان گوه تائو
که همچنان روی مشی عقب نشينی و انحالل طلبی خود پافشاری 

در اکتبر همان . ميکرد، مبارزه عليه حزب را سرسختانه ادامه ميداد
 و دوم ارتش سرخ به سال پس از آنکه ارتش های جبهه ای جهارم

استان گان سو رسيدند، بدستور جان گوه تائو از واحدهای پيشآهنگ 
ارتش جبهه ای چهارم ارتشی بنام ستون باختری به نيروی بيش از 

 نفر تشکيل گردید تا پس از عبور رودخانه زرد از راه مغرب 20000
این ستون در ماه دسامبر . بطرف استان چين های پيش روی کند

 طی نبردها زیر  ضربات با شکست موجه گردید و سرانجام در 1938
. کامًال در هم کوبيده شد1937ماه مارس   

.  رجوع شود به نامه مارکس به گوگلمان در باره کمون پاریس– 21
 منظور آمده ساختن مناطق عمليات این است که قوای ارتش مان – 22

جهت از پای در را گروهان بگروهان و یا دسته بدسته پخش کنيم و 
آوردن مستبدین محل و تقسيم اراضل ، بمنظور کمک به توده ها در 
ایجادسازمانهای حزبی و قدرت سياسی، برای اجام کار توده ای به 

جاهای مختلف اعزام داریم تا آنجاها بصورت مناطق پایگاهی در آیند 
 - 23 مترجم –. و ما را در نابود ساختن نيروهای دشمن یاری برسانند

نام یک رمان معروف چينی ) قهرمانان مردابها ( » شوی  هو  جوان«
روایت است که این رمان را . است که از جنگهای دهقانی سخن ميگيد

) 14قرن (شی نای ان  که در اواخر سلسله یوان و اوایل سلسله مين 

لين چون و چای چين  هر  دو  قهرمان  این . ميزیسته، نگاشته است
. ستاد حون مربی مشت زنی در منزل چای جين استرمان هستند و ا

- 722( لو  و  چی  نام دو  والبت فئودالی عصر بهار و پائيز – 24
است، چی والیتی بزرگ در منطقه مرکزی استان )  قبل از ميالد481

شان  دون  کنونی و لو  والیتی  کوچکتر در جنوب استان شان  دون  
 قبل از ميالد بر والیت 662 تا 693کنونی بود، شاهزاده چوان از سال 

زوه «  زوه چيو مين مًالف کتاب معروف – 25. لو حکومت ميکرد
این نقل قول از فصلی از این . ، تاریخ کالسيک سلسله جو بود»جوان

 – 26. گرفته شده ایت" دهمين سال حکومت چوان"کتاب تحت عنوان 
نی چن گتئو شهر قدیمی چن  گائو  واقع در شمال غربی شهرستان کنو

از استان حه نان یکی از نقاط سوق الجيشی مهم باستانی بود و ميدان 
 203 پادشاه چو در سال - پادشاه حان و سيان یو-جنگهای بين ليو یان

سيان یو ابتدا طی این نبردها شهرهای . قبل از ميالد را تشکيل ميداد
بان را یين یان و چن  گالو را تصرف نمود و تقریبًا تمام ارتش ليو

تارومار ساخت، ولی هنگاميکه نيروهای نظامی چو از رود خانه سی 
شو عبور ميکردند، ليو بان با استفاده از فرصت ضربات تابود 
 27. کنندهای بر آنها وارد ساخت و شهر چن گائو را مجددًآ باز ستاند

 شهر قدیمی کون یان در شهرستان  کنونی یه سيان واقع در استان –
 23 ًموسس سلسله حان شرقی در سال -ی بود که ليو سيوحه نان محل

. ميالدی قوای نظامی وان مان امپراطور سلسله سين را در هم شکست
در این نبرد تفاوت فاحشی از حيث تعداد نفرات بين دو طرف وجود 

 400 نفری ليو سيو در مقابل ارتش 9000 تا 8000نيروی . داشت
مع الوصف ليو با استفاده از . هزار نفری وان مان قرار گرفته بود

 که در نتيجه – ان سيون و وان ای -غفلت سرداران ارتش وان مان
 نفر از سپاهيان برگزیده 3000ناچيز شمردن دشمن بوجود آمده بود، با 

خود نيروی عمده وان مان را در هم کوبيد و سپس با استفاده از این 
ا را سخت در هم پيروزی به بقيه واحدهای دشمن هجوم برده و آنه

 گوان دو که در شمال شرقی شهرستان کنونی چون مو – 28. شکست
از استان حه نان واقع بود، ميدان جنگ بين ارتش تسائو تسائو و یوان 

یوان شائو ارتش تسائو .  ميالدی تشکيل ميداد200شائو را در سال 



 ولی با وجود. تسائو بسيار کم و از نظر خواربار نيز در مضيقه بود
این، تسائو تسائوبا استفاده از عدم آمادهگی ارتش یوان شائو که به 

دشمن کم بها ميداد، بوسيله پياده نظام سبک خود بر آنها شبيخون رد و 
در این هنگام که هرج و مرج و اغتشاش . انبار آنها را طعمه آتش کرد

شدیدی در ميان نيروهای نظامی یوان شائو افتاده بود، ارتش تسائو 
ئو به آنها حمله ور گردید و قسمت عمده ارتش یوان شائو را نابود تسا

 سون چيوان در صدر حکومت والیت  او،  و  تسائو – 29. ساخت
چی بی در ساحل . تسائو در صدر حکومت والیت وی قرار داشت

جنوبی رودخانه یان تسه، شمال شرقی شهرستان جيا یو از استان حوبه 
 500 ميالدی با ارتش بيش از 208سال تسائو تسائو در . واقع است

 به والیت او – هزار نفری 800 بقول خودش ارتش –هزار نفری خود 
سون چيوان با اتحاد با ليو بی یکی از دشمنان تسائو .  حمله ور گردید

 هزار نفر جمع آوری نمود و پس از اطالع 20تسائو، ارتشی بالغ بر 
سائو تسائو و عدم از شيوع یک مرض مسری در ميان سربازان ت

توانائی آنها در جنگ در آب، ناوگان آنها را طعمه آتش ساخت و 
 ای لين واقع در – 30. شکست سختی بر ارتش تسائو تسائو وارد آورد

مشرق شهرستان کنونی ای چان در استان حوبه محلی است که لو 
سيون یکی از سرداران والیت او ارتش ليو بی حکمران شو را در 

در آغاز جنگ ارتش ليو بی  به .  ميالدی در هم شکست 222سال 
پيروزیهای فراوانی دست یافت و پس از اینکه در خاک والیت  او  

 ماه از 8 تا 7لو  سيون .  لی رخنه کرد، به ای  لين  رسيد600 تا 500
جنگ با ليو بی اجتناب ورزید و بعد از آنکه یقين حاصل کرد که 

گی روحيه خود را از دست دادند و دیگر سربازان ليو بی  در اثر خست
نميدانند چه بکنند، با استفاده از جریان باد اردوگاه ليو بی را طعمه 

 سيه سيوان – 31. حریق ساخت و شکست سختی بر آنها وارد آورد
 ميالدی ارتش فو 383یکی از سرداران سلسله جين شرقی در سال 

ی شوی واقع در استان جيان حاکم والیت چين را در حوالی رود خانه ف
 270 هزار نفر پياده نظام و 600فو جيان بيش از . ان هوی شکست داد

 هزار نفر گارد دفاعی سواره نظام 20هزار نفر سواره نظام و بيش از 
در اختيار داشت، در صورتيکه تعداد نيروهای پياده نظام و نيروی 

های این هنگاميکه ارتش .  هزار نفر بيش نبود80بحریه جين شرقی 
دو والیت در دو طرف رود خانه فی شو صف آرائی کرده بودند، سيه 

 سيوان با استفاده از تکبر و خودبينی سرداران دشمن از فو جيان 
تقاضا کرد که نيروهای خود را از ساحل شمالی رود خانه عقب کشد تا 
نيروهای جين شرقی بتوانند برای نبرد قطعی با آنها از رودخانه عبور 

فو جيان باین تقاضا تن داد و با ارش خود فرمان داد تا عقب . دکنن
ولی هنگام عقب نشينی هرج و مرج سختی ميان سربازان . نشينی کند

. ارتش فو  جيان افتاد بطوریکه دیگر قادر به توقف عقب نشينی نبودند
ارتش جين شرقی فورًا از این فرصت استفاده کرد و پس از عبور از 

 32. ا حمله ور شد و شکست سختی بر آنها وارد ساخترودخانه به آنه
 حزب کمونيست چين بمنظور مبارزه با نيروهای ضد انقالبی –

 در اوایل 1927 – 1924چانکایشک و وان جين وی  و ادامه انقالب 
در .  قيام معروف تان چان، مرکز جيان سی را بر انگيخت1927اوت 

حه لون، یه تين و سایر رفقا این قيام که بوسيله جو ئن الی، چو ده، 
. رهبری ميشد، بيش از سی هزار نفر نيروهای مسلح شرکت جستند

 اوت طبق نقشه ایکه قبًال طرح شده بود، 5سپاهيان قيام کننده در روز 
ولی در جلوی چائو جو و شان تو واقع در . نان چان را ترک گفتنند

اندهی رفقا دعضی از آنها بعدًا تحت فرم. گوان دون شکست خوردند
جوده، چن ای  و لين پيائو موفق شدند که نبرد کنان راهی برای رسيدن 
به کوهستان جين گان باز کنند و در آنجا به لشگر اول سپاه اول ارتش 

 33.   دهقانی برهبری رفيق مائو تسه دون پيوستند–انقالبی  کارگری 
ته   کارگران و سربازان تحت رهبری کمي1927  دسامبر 11 در  –

ایالتی حزب کمونيست چين در گوان جو  باتفاق قيام کردند، حکومت 
خلق را ایجاد کردند و پيکارهایسختی با نيروهای ضد انقالبی که از 

پشتيبانی مستقيم امپریاليستها برخوردار بودند، بعمل آوردند، ولی در 
نتيجه تفاوت زیاد بين نيروهای انقالبی و ضد انقالب، این قيام تودهای 

  نيروهای  1927 در سپتامبر – 34. سرانجام با شکست موجه شد
مسلح  توده ای شهرستانهای سيوشوی، پين سيان، پين  جيان  و ليویان 

از نواحی مرزی استانهای حونان و جيان سی بفرماندهی رفيق مائو 
تسه دون به قيام معروف در پائيزه دست زدند و لشگر  اول  سپاه  اول 



این واحدسپس تحت .  دفقانی را تشکيل دادند–کارگری  ارتش انقالبی 
رهبری مائو تسه دون به کوهستان جين گان عزیمت نمود و در آنجا 

 گروه – 35.  جيان سی را بوجود آورد–پایگاه انقالبی مرزی حونان 
سازمانی جاسوسی ضد انقالبی گوميدان ) مخفف آنتی بلشویک ( ب  -آ

طق سرخ بطور پنهانی به فعاليت بود  که  در  آنزمان  در  منا
تزهائی در باره انعقاد «:   مراجعه شود به لنين – 36. ميپرداخت

« ، »عجيب و مدهش « ، »فوری پيمان صلح جداگانه و الحاق طالبانه 
، و »گزارش در باره جنگ و صلح «، »درس جدی و مسئوليت جدی 

تحاد ا) بلشویک(تاریخ حزب کمونيست « همچنين مراجعه شود به 
 منظور – 37 .     7 ، بخش 7فصل » ) دوره مختصر ( شوروی  

تبتی ها در استان سی کان و حوی ها در استانهای  گان سو، چينهای و 
شکل مخصوص تًاليف " رساله هشت بندی  "– 38. سين جيان است
 در دوره حکومت سلسله های فئودالی 19 تا قرن 15بود که از قرن 

این رساله معموالً . نی امپراتوری بکار ميرفتچين برای سيستم امتحا
مشتمل است بر طرح موضوع، شرح موضوع، تزهای عمده رساله، 

طرح . گذار به بيان، آغاز بيان، ميان، بيان، پایان بيان و نتيجه
موضوع را در عبارت تشکيل ميدهد که معنی عمده عنوان رساله را 

ارت تشکيل ميدهد که شرح موضوع را به سه یا چهار عب. بيان ميکند
تزهای عمده رساله محتوای . به شرح معنی طرح موضوع ادامه ميدهد

گذار . کلی رساله را مختصر بيان ميکند که موضوع را شرح مينماید
این چهار بخش یعنی . به بيان یعنی انتقال به بيان موضوع اصلی است

ان و نتيجه آغاز بيان،  ميان بيان، پایان بيان و نتيجه بيان، پایان بي
قسمتهای عمده رساله و بخش ميان بيان وزنه تمام رساله را تشکيل 

. چهارم بخش اخير، هر کدام مرکب بود از یک تز و آنتی تز. ميدهد
از این جهت این نوع . باین طریق مجموعًا هشت بند بوجود ميآمد

ربيق مائو تسه دون به . ميناميدند" رساله هشت بندی "رساله ها را 
نظم و متوالی یک موضوع در هشت بند اشاره ميکند تا آنکه طرح م

ولی وی . تجسمی از تکامل مراحل مختلف انقالب بدست داده باشد
بعنوان استعاره طنزآميزی یاد " رساله هشت بندی"عمومًا از اصطالح 

  رهبران 1933 نوامبر   سال  – 39. ميکند که اشاره به دگماتيسم است

تسای  تين  کای در اثر نفوز پيشنهادات حزب  گوان نای و 19ارتش  
کمونيست چين مبنی بر مقاومت عليه ژاپن و تحت تًاثير توده افسران و 

سربازانش باین نکته پی بردند که چنگيدن عليه ارتش سرخ راه 
و از این رو با نيروئی درون گوميندان تحت رهبری . خروجی نيست

طع رابطه کردند و در لی جی شن متحت شده علنًا با چانکایشک ق
را بوجود " دولت انقالبی توده ای جمهوری چين "استان فوجيان 

آوردند و همچنين موافقتنامه ای با ارتش سرخ جهت مقاومت عليه 
این امر معروف بود به . ژاپن و مباره عليه چانکایشک منعقد نمودند

بعدها در نتيجه ضربات نيروهای مسلح چانکایشک ". حادثه فوجيان"
...... مترجم –.  و دولت توده ای فوجيان شکست خوردند19ارتش   

           
 

 مسایل  استراتژی
 

 در  جنگ  پارتيزانی  ضد  ژاپنی
 

  )1938مه  ( 
 

 فصل  اول
 

 چرا   مسئله   استراتژی
 

 در  جنگ   پارتيزانی   مطرح   ميشود  ؟
 

نی  در جنگ مقاومت ضد ژاپنی، جنگ منظم عمده و جنگ پارتيزا
از این جهت . این مسئله را دیگر بطور صحيح حل کردیم. کمکس است

چنين بنظر ميرسد که در جنگ پارتيزانی فقط مسایل تاکتيکی 
پس چرا مسئله استراتژی را مطرح ميکنيم؟ چنانچه چين  . موجودند

کشور  کوچکی ميبود که در آن نقش جنگ پارتيزانی فقط به پشتيبانی 
 – آنهم از فاصله نزدیک –راتيو ارتش منظم مستقيم از عمليات اپ



از سوی . منحصر ميشد، بدیهی است که آنوقت تيها مسایل استراتژیک
دیگر اگر چين هماند اتحاد شوروی  کشوری نيرومند ميبود که ميشد 

دشمن مهاحم بسرعت بيرون رانده شود و یا در صورتيکه دفعش بطول 
شغال کند، آنگاه جنگ ميانجاميد، نميتوانست مناطق وسيعی را ا

پارتيزانی باز فقط در عمليات اپراتيو نقش پشتيبان را ميداشت و طبعاً 
. تنها مسایل تاکتيکی را در بر ميگرفت و نه مسایل استراتژیک را
مسایل استراتژیک در جنگ پارتيزانی در چنين شرایطی مطرح 

این کشور . ميشوند که چين نه کشوری بزرگ ولی ضعيف ميباشد
گ و ضعيف مورد تهاجم کشوری کوچک ولی نيرومند قرار بزر

گرفته است و در عين حال این کشور بزرگ و ضعيف دوران ترقی و 
..... صفحه اول این بخش 3   زیر نویس -تعالی را ميپوید  

                                                                                        
                           

در اوایل جنگ مقاومت ضد ژاپنی عده زیادی در داخل و خارج حزب 
به نقش مهم استراتژیک جنگ پارتيزانی کم بهاميدادند و تمام اميد خود 
. را فقط به جنگ منظم و بویژه به عمليات ارتش گوميندان می بستند

اشت تا رفيق مائو تسه دون این نظریه را رد نمود و اثر حاضر را نگ
راه صحيح بسط و توسعه جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی را نشان دهد؛ در 
نتيجه، در جریان جنگ مقاومت ضد ژاپنی ارتش هشتم و ارتش چهارم 

 فقط کمی بيشتر از چهل هزار 1937جاید که تعدادنفراتشان در سال 
 که مصادف با تسليم ژاپن بود، بيک ارتش 1945نهر ميشد، در سال 

يون نفری بسط و توسعه یافت، مناطق پایگاهی انقالبی بزرگ یک ميل
بيشماری بوجود آوردند و نقش مهمی در جنگ مقاومت ضد ژاپنی ایفا 
نمودند؛ و بدین جهت بود که چانکایشک در تمام طول این دوره جرًات 

نگرد در مقابل ژاپنيها تسليم شود و یا جنگ داخلی را در مقياس 
 ، هنگاميکه چانکایشک جنگ 1946ل در سا. سراسر کشور برپا کند

داخلی را در سراسر کشور بر پا ساخت، ارتش آزادیبخش توده ای که 
از ارتش هشتم و ارتش چهارم جدید تشکيل ميگردید، باندازه کافی 

پایان .      نيرومند شده بود که بتواند حمالت چانکایشک را دفع کند
.زیرنویس   

                                                                                        
                                                             

 
 

و درست در چنين شرایطی است که مناطق . اینست کنه تمام مطلب
وسيعی تحت اشغال دشمن در آمده و جنگ به جنگی طوالنی بدل گشته 

از خانک پهناور کشورما را تصرف کرده دشمن مناطق وسيعی . است
است، ولی ژاپن کشور کوچکی است و قوای نظامی کافی در اختيار 

ندارد و مجبور است بسياری از مناطق اشغالی را خالی بگذارد، بدین 
سبب جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی بطور عمده نه از عمليات خطوط 

، بلکه از عمليات داخلی برای پشتيبانی از عمليات اپراتيو ارتش منظم
مستقل در خطوط خارجی تشکيل ميشود؛ بعالوه از آنجا که چين 

دوران ترقی و تعالی ميپوید، بسخن دیگر، از آنجا که چين دارای 
ارتشی نيرومند و توده های وسيع خلقی است که هر دو تحت رهبری 

حزب کمونيست قرار دارند، لذا جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی ما 
در مقياس کوچک نيست، بلکه جنگی است پردامنه؛ و بهيچوجه جنگی 

درست از همينجاست که یک سری مسایل، مانند دفاع استراتژیک، 
طوالنی بودن جنگ و سختی . تعرض استراتژیک و غيره ناشی ميشود

ایکه همراه دارد، در برابر جنگ پارتيزانی وظایف متعدد خارق العاده 
مسایل مربوط به مناطق پایگاهی ای را قرار ميدهد، و از اینجاست که 

. و تکامل جنگ پارتيزانی به جنگ مستحرک و غيره مطرح ميشوند
بدین دالیل جنگ پارتيزانی چين عليه ژاپن از مرزهای تاکتيک گذشته 
و قلمرو استراتژی وارد ميشود و برسی مسایل جنگ پارتيزانی را از 

ین است که نکته شایان توجه خاص ا. دیدگاه استراتژی طلب ميکند
یکچنين جنگ پارتيزانی پردامنه و طوالنی در سراسر تاریخ جنگهای 

این امر بااین حقيقت مربوط است که ما . نشر پدیده ای است کمًال نوین
اکنون در دهه سوم و چهارم قرن بيستم بسر ميبریم و دارای حزب 

کمونيست و ارتش سرخ هستيم، و هسته اصلی تمام مسایل در هميجا 
دشمن ما احتماًال هنوز در این خيال واهی است که ميتواند .  استنهفته

از غلبه سلسله یوان بر سلسله سون، از غلبه سلسله سون، از غلبه 



سلسله تسين بر سلسله مين، از اشغال آمریکای شمالی و هندوستان 
توسط انگلستان و اشغال آمریکای مرکزی و جنوبی از طرف 

ولی در چين امروزی اینگونه .  کندکشورهای اروپای التين تقليد
رًویاها دیگر ارزش عملی خود را از دست داده اند، زیرا در چين 
امروزی عواملی وموجودند که در نمونه های تاریخی فوق الذکر 

وجود نداشتند، و یکی از عوامل جنگ پارتيزانی است که پدیده ای 
گيرد، قطعًا سخت اگر دشمن ما حقيقت را نادیده ب. کامًال نوینی ميباشد

اینها همه دالیلی هستند بر . در این مورد با ناکامی روبرو خواهد شد
 با وجود اینکه در مجموع چنگ –اینکه جنگ مقاومت ضد ژاپنی 

 باید از دیدگاه –مقاومت ضد ژاپنی فقط دارای نقش کمکی است 
پس، چرا نميتوان اصول عام . استراتژی مورد برسی قرار گيرد

جنگ پارتيزانی بکاربست؟ در واقع مسایل استراتژی در استراتژیک 
جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی با مسایل استراتژی در مجموعه جنگ 

مقاومت ضد ژاپنی پيوند فشورده دارد، یعنی آنها دارای وجوه مشترک 
ولی جنگ پارتيزانی با جنگ منظم فرق ميکند و دارای . فراوانند

 در مسایل تستراتژی در جنگ ویژگيهای خود است و از اینروست که
پارتيزانی عناصر ویژه متعددی موجودند، اصول عام استراتژیک 

جنگ مقاومت ضد ژاپنی را بهيچوجه نميتوان بدون تغيير در مورد 
.جنگ پارتيزانی که دارای ویژگيهای خود است، بکار بست  

 
 فصل   دوم

 
 اصل   اساسی   جنگ   عبارتست
 از  حفظ   نيروهای  خودی

   نابودی  نيروهای  دشمنو
 

قبل از بحث مشخص در باره مسایل استراتژی در جنگ پارتيزانی، 
 ضرور ميدانم چند کلمه ای در باره مسئله اساسی

کليه اصولی که عمليات نظامی را هدایت ميکنند، . جنگ صحبت کنم
کوشش هرچه بيشتر در حفظ : از یک اصل اساسی ثابتی ناشی ميشوند 

این اصل در جنگ انقالبی . و نابودی نيروهای دشمننيروهای خودی 
فی المثل اصل اساسی . با اصل اساسی سياسی پيوند مستقيم دارد

سياسی جنگ مقاومت ضد ژاپنی چين، یعنی هدف سياسی این جنگ 
عبارت است از بيرون راندن امپریاليسم ژاپن و بناکردن چين نوین 

وم نظامی بمعنای استفاده از این اصل در مفه. مستقل، آزداد و سعادتمند
. قوای مسلح برای دفاع از ميهن و بيرون راندن مهاجمين ژاپنی است

بمنظور نيل باین هدف واحدهای مسلح در عمليات نظامی خود باید 
حتالمقدور بکوشند تا از یکطرف نيروهای خودی را حفظ کنند و از 

وان تشویق ولی چگونه ميت. طرف دیگر نيروهای دشمن را نابود سازند
به جانبازی قهرمانانه در جنگ را توجيه کرد؟ در هر جنگ باید بهائی 

حفظ "پرداخت و حتا گاهی بهائی بسيار گزاف، آیا این با اصل 
دقيقتر اینکه جانبازی . در تضاد نيست؟ در واقع خير" نيروهای خودی

و حفظ نيروهای خودی در عين اینکه ضد یکدیگرند، وحدت نيز 
زیرا اینگونه  جانبازی. دتشکيل ميدهن  

نه فقط برای نابودی دشمن، بلکه برای حفظ نيروهای خودی نيز 
فداکاری یا پرداختن " ( حفظ نکردن نيروهای خودی "–ضرور است 

بطور قسمی و موقتی بخاطر حفظ عمومی و دائمی نيروهای ) بها 
از این اصل اساسی یکسری اصولی مشتق ميشوند .خودی الزم است

 یعنی از اصول – عمليات نظامی را هدایت ميکنند؛ همه اینها که کليه
استتار برای حفظ نيروی خودی و استفاده حد اکثر ( تيراندازی گرفته 

 از –تا اصول استراتژی ) از قدرت آتش برای نابودی نيروهای دشمن
تمام اصول فنی و اصولی که . روح این اصل اساسی جان ميگيرند

ان اپراتيو و استراتژی ميشوند، وسایل تحقق مربوط به تاتيک ، عملي
اصل حفظ نيروهای خودی و نابودی نيروهای . این اصل اساسی هستند

. دشمن پایه و اساس تمام اصول نظامی است  
 

 فصل   سوم
 

 شش  مسئله  مشخص   استراتژی
 در جنگ  پارتيزانی  ضد  ژاپنی



 
ی، بمنظور نيل اینک ببينيم درعمليات نظامی جنگ پارتيزانی ضد ژاپن

 دشمن چه به هدف حفظ نيروهای خودی و نا بودی نيروهای
رهنمودها یا اصولی باید اتخاذ شوند؟ از آنجا که واحدهای پارتيزانی 

) و حتا در تمام جنگهای انقالبی دیگر( در چنگهای مقاومت ضد ژاپنی 
معموًال از نيستی به هستی و از کوچک به بزرگ رشد ميابند، لذا 

. بر حفظ نيروهای خودی باید خود را نيز بسط و توسعه دهندعالوه 
حال این سئوال مطرح ميشود که رهنمودها با اصولی که باید بمنظور 

نيل به هدف حفظ و بسط نيروهای خودی و نابودی نيروهای دشمن 
 ابتکار – 1: اتخاذ گردند، کدامند؟ بطور کلی اصول عمده از اینقرارند 

شی در عمليات تعرضی در جریان جنگ عمل ، نرمش و نقشه ک
تدافعی، در عمليات زودفرجام در جریان جنگ طوالنی، و درعمليات 

 همسوئی با – 2خطوط خارجی در جریان عمليات خطوط داخلی؛ 
 دفاع استراتژیک و – 4 ایجاد مناطق پایگاهی؛ – 3جنگ منظم؛ 

 6 تکامل جنگ پارتيزانی به جنگ متحرک؛ – 5تعرض استراتژیک؛ 
این شش ماده که تمام برنامه .  مناسبات صحيح در امر فرماندهی–

استراتژیک جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی را تشکيل ميدهند، وسایل و 
طرقی هستند که برای حقظ و توسعه نيروهای خودی و نابودی و دفع 

نيروهای دشمن و همچنين برای همسوئی با جنگ منظم و کسب 
. پيروزی نهائی ضرور ميباشند  

 
 فصل   چهارم

 
 ابتکار  عمل،  نرمش  و  نقشه  کشی

 در  عمليات  تعرضی  در  جریان  جنگ  تدافعی
 

 در عمليات  زودفرجام  در  جریان  جنگ  طوالنی ،
 و  در عمليات  خطوط  خارجی

 در  جریان  عمليات  خطوط  داخلی
 

 رابطه –اول : در اینجا موضوع را ميتوان به چهار بخش تقسيم کرد 
يان دفاع و تعرض، رابطه ميان عمليات طوالنی و عمليات م

 ابتکار عمل –زودفرجام،و رابطه ميان خطوط داخلی و خارجی؛ دوم
نظامی بطور نرمش پذیر؛  استفاده از قوای –در کليه عمليات، سوم

ما بحث خود را از مسئله اول .  نقشه کشی در کليه عمليات–چهارم 
 مقاومت ضد ژاپنی را در نظر هرگاه مجموع جنگ. شروع ميکنيم

بگيریم، این واقعيت که ژاپن کشوری است نيرومند و در حال تعرض 
و چين کشوریست ضعيف و در حال دفاع، جنگ ما را از نظر 

در باره خطوط عمليات . استراتژیک جنگی تدافعی و طوالنی ميسازد
باید گفت که دشمن در خطوط خارجی عمل ميکند و ما در خطوط 

اما طرف دیگر قضيه درست .  این یگ طرف قضيه است.داخلی
از بعضی جهات ( نيروهای دشمن عليرغم قدرت . عکس این است

، از نظر تعداد ضعيفند، در )مربوط به تجهيزات و تعليمات افراد
همچنين تنها از بعضی جهات ( صورتيکه نيروهای ما عليرغم ضعف 

 افراد ضعيفند، در ، از نظر)مربوط به تجهيزات و تعليمات افراد 
همچنين تنها از بعضی جهات ( صورتيکه نيروهای ما عليرغم ضعف
، از نظر تعداد بسيار قوی )مربوط به تجهيزات و تعليمات افراد 

ميباشند؛ و اگر این حقيقت را بدان اضافه کنسم که دشمن بيگانه ای 
است که به کشور ما تجاوز کرده و ما در برابر تهاجم این دشمن در 

: خاک خود مقاومت ميکنيم، رهنمود استراتژیک زیر نتيجه ميشود 
اقدام به تعرضات اپراتيو و تاکتيکی در چهار چوب دفاع استراتژیک، 

اقدام به عمليات اپراتيو و تاکتيکی زودفرجام در چهار چوب استراتژی 
جنگ طوالنی، و اقدام به عمليات اپراتيو و تاکتيکی خطوط خارجی در 

. راتژی خطوط داخلی نه تنها ممکن، بلکه ضرور استچارچوب است
چنين است رهنمود استراتژیکی که باید در سراسر جنگ مقاومت ضد 

این رهنمود استراتژیک هم در جنگ منظم صادق . ژاپنی اتخاذ گردد
یگانه وجه تمایز جنگ پارتيزانی در . است و هم در جنگ پارتيزانی

تيزانی تعرض معموًال بشکل در جنگ پار. درجه و شکل اجراء آنست
هرچند که در جنگ منظم نيز از . حمالت غافلگيرانه صورت ميگيرد

حمالت غافلگيرانه ميتوان و باید استفاده کرد، ولی درجه غافلگيری آن 



در جنگ پارتيزانی نياز به عمليات زودفرجام بسيار زیاد . کمتر است
اتيو و تاکتيکی است و حلقه ایکه ما در خطوط خارجی طی عمليات اپر
اینها همه . دشمن را در آن محاصره ميکنيم، باید بسيار تنگ باشد

. مواردی هستند که جنگ پارتيزانی را از جنگ منظم متمایز ميسازند
بنابر این مالحظه ميشود که واحدهای پارتيزانی در عمليات خود باید 
ل حداکثر نيروهای خویش را متمرکز سازند، مخفيانه و برق آسا عم

کنند، غافلگيرانه بر دشمن هجوم برده و سریع به نبرد پایان بخشند؛ 
باید از دفاع غيره فعال، دفعالوقت و پخش نيروها قبل از ورود به نبرد 

بدهی است که جنگ پارتيزانی فقط عبارتست از . حتمًا اجتناب ورزند
تثبيت دشمن و مًاموریت پاسداری در طول نبردها؛ و آرایش قوا برای 

اومت در گردنه ها، در نقاط سعب الوصول و در کنار رودخانه ها یا مق
دهات بمنظور تضعيف و فرسودن دشمن؛ و عمليات پوششی در هنگام 

معذالک رهنمود اساسی جنگ پارتيزانی باید . عقب نشينی و غيره
. تعرض باشد؛ جنگ پارتيزانی خصلتًا از جنگ منظم تعرضی تر است

ید شکل غافلگيرانه را بخود بگيرد، و در بعالوه، این نوع تعرض با
جنگ پارتيزانی خود را با بوق و کرنا نشان دادن حتا از جنگ منظم 

گر چه در بعضی موارد ممکن است نبردهای . هم کمتر جایز است
ماند یورش بيک دسته کوچک و _ پارتيزانی چند روز بطول انجامند 

ولی _ او بسته است منفرد دشمن که را ه هر گونه کمکی از خارج بر 
از آنجا که دشمن قوی است و ما ضعيف هستيم، چنين ایجاب ميشود که 

فرجام نبردها در جنگ پارتيزانی باید الی العموم سریعتر از نبردهای 
چون جنگ پارتيزانی دارای خصلت تمرکز . جنگ منظم تعين شود

ياری ناپذیری است، لدا در همه جا ميتواند گشترش یابد و در اجرای بس
از وظایف مانند عمليات ایذائی، عمليات تثبيتی، عمليات تخریبی و 

همچنين کار توده ای باید از اصل پخش نيروها پيروی کند؛ اما یک 
واحد یا فرماسيون پارتيزانی هنگاميکه وظيفه نابود ساختن دشمنرا بر 

عهده ميگيرد و ی بخصوص وقيکه بکوشد حمله دشمن را دفع کند، 
تمرکز نيروی بزرگ برای . "ای عمده خود را متمرکز سازدباید نيروه

همچنان بمثابه یکی از صول " ضربه زدن به نيروی کوچک دشمن
از اینرو هرگاه . عمليات نظامی در صحنه جنگ پارتيزانی باقی ميماند

مجموع جنگ مقاومت ضد ژاپنی را در نظر بگيریم، مالحظه ميشود 
رضی اپراتيو و تاکتيکی فراوان در که تنها در اث تجمع عملياتهای تع

جنگ منظم و جنگ پارتيزانی یا بعبارت یگر در اثر حصول 
پيروزیهای متعدد در عمليات تعرضی است که ميتوان بهدف دفاع 
و . استراتژیک دست یافت، و سرانجام امپریاليسم ژاپن را شکست داد

د یعنی تنها در اث تجمع عملياتهای اپراتيو و تاکتيک زودفرجام متعد
فقط در اثر دست یابی به پيروزیهای فراوان از طریق فرجام سریع در 
عمليات تعرضی اپراتيو و تاکتيکی است که ميتوان بهدف استراتژیک 

یعنی طوالنی کرده جنگ نائل آمد، بدان معنی که ميتوان از یک طرف 
از فرصت برای تقویت قدرت مقاومت خود استفاده نمود و از طرف 

يدایش تغييرات اوضاع بين المللی و تالشی دشمن کمک کرد، دیگر به پ
تا آنگاه بتوان به تعرض متقابل استراتژیکدست زد و مهاجمين ژاپنی 

را از چين نيرون راندو باید در هر نبرد نيروهای برتر را متمرکز 
 چه در مرحله دفاع –ساخت و در هر عمليات اپراتيو و یا تاکتيکی 

 به عمليات –حله تعرض متقابل استراتژیک استراتژیک و چه در مر
 –خطوط خارجی دست زد و نيروهای دشمن را محاصره و نابود نمود 

محاصره بخشی از نيروهای دشمن اگر محاصره همه آنها ممکن 
نباشد، نابود ساختن بخشی از نيروهای محاصره شده ، اگر نابود 

تلفات سنگين به ساختن تمام آنها مقدور نباشد، و بالخره وارد ساختن 
نيروهای نابود کننده فراوان است که ما ميتوانيم اوضاع بين ما و دشمن 
را تغيير دهيم، محاثره استراتژیک دشمن یعنی زهنمود عمليات خطوط 

خارجی اورا کامًال در هم شکنيم، و سرانجام در همسوئی با نيروهای 
 ژاپن را نين المللی و مبارزات انقالبی خلق ژاپن، امپریاليستهای

محاثره کرده و یا یک ضربه نابودسازیم این موفقيتها بطور عمده از 
طریق جنگهای منظم بدست ميآیند، و جنگ پارتيزانی در اینجه فقط 

معهذا وجه مشترک جنگ منظم با جنگ . نقش فرعی را ایفا ميکند
پارتيزانی انباشت پيروزی فراوان کوچکی است که سرانجام منجر 

اهميت عظيم استراتژیک چنگ . رگ ميشوندبيک پریوزی بز
. پارتيزانی در جریان جنگ مقاومت ضد ژاپنی درست در همينجاست

اینک ببحث در باره مسایل ابتکار عمل ، نرمش و نقشه کسی در جنگ 



ابتکار عمل در جنگ پرایتزانی چيست؟ در هر . پارتيزانی بپردازیم
حنه پيکار، در جنگ طرفين متخاصم برای احراز ابتکار عمل در ص

ميدان عمليات، در منطقه جنگی و یا در سراسر جنگ با یکدیگر در 
ستيزند، زیرا که ابتکار عمل بمعنای آزادی عمل برای یک ارتش 

ارتشی که ابتکار عمل را از دست دهد، به پاسيویته ميافتد و . است
ازادی عمل خود را از دست ميدهد و الجرم با خطر نابودی و یا 

طبيعی است که احراز ابتکار عمل در دفاع . رو ميگرددشکست روب
استراتژیک و عمليات خطوط داخلی نسبتًا مشکل است، در صورتيکه 
. در عمليات خطوط خارجی ابتکار عمل را آسانتر ميتوان بدست آورد

اوًال، : معذالک امپریاليسم ژاپن دارای دو نقطه ضعف اساسی است 
بعالوه کم . که در سرزمين بيگانه ميجنگدکمبود قوای نظامی و ثانيًا این

بها دادن بقدرت چين و وجود تضادهای داخلی ميليناریستهای یاپن 
 مانند –موجب یکسری اشتباهات در کار فرماندهی دشمن گردیده است 

افزایش تدریجی قوا، فقدان همآهنگی استراتژیک، و در بعضی مواقع 
مناسب در پاره ای از فقدان سمت عمده حمله ، از دست دادن فرصت 

همه . عملياتها و تعلل در نابودی نيروهای محاصره شده و قس عليهذا
اینها را ميتوان بعنوان سومين نقطه ضعف اپریاليسم ژاپن بحساب 

بنابراین ميليتاریستهای ژاپن با اینکه از این برتری  برخوردارند . آورد
 کمبود قوای که حالت تعرضند و در خطوط خارجی عمل ميکنند، بعلت

ژاپن کشور کوچک، جمعيتش کم، منابع طبيعی اش ناکافی و ( نظامی 
و بعلت اینکه در سرزمين )  امپریاليستی و غيره–کشوریست فئودالی 

جنگ آنها جنگی امپریاليستی و وحشيانه است و ( بيگانه ميجنگد 
وباز بعلت عدم کاردانی در فرماندهی ، طبعًا ابتکار عمل را ) غيره
ژاپن در حال حاضر نه ميخواهد و نه ميتواند . یج از دست ميدهندبتدر

به جنگ خاتمه دهد و نه اینکه تعرض استراتژیکش بپایان رسيده ست، 
ولی همانطور که گرایش کلی اوضاع  نشان ميدهد تعرض ژاپن محدود 

در چهارچب معينی است که این نتيجه ناگزیر نقاط ضعف سگانه او 
يست بالمانع به پيشروی ادامه دهد و سراسر خاک ميباشد؛ ژاپن قادر ن

هم اکنون عالئمی بچشم ميخورند که حاکی از این استکه . چين را ببلعد
اما در عوض چين . ژاپن بالخره روزی بموضع کامًال پاسيو می افتد

که در آغاز جنگ در موضع خيلی پاسيو بود، اکنون تجربه آموخته و 
ی جنگ متحرک ، بسخن دیگر عمليات  نوین-در نتيجه اجرای رهنمود 

تعرضی و عمليات زودفرجام و عمل کردن در خطوط خارجی طی 
عمليات اپراتيو و تاکتيکی و همچنين در نتيجه اجرای رهنمود گسترش 

وسيع جنگ پارتيزانی، روز بروز ابتکار عمل را بيشتر بدست می 
ز هم مسئله ابتکار عمل در جنگ پارتيزانی اهميت حياتی با. گيرد

زیرا واحدهای پارتيزانی اغلب در شرایط بسيار . بيشتری می یابد
سختی عمل ميکنند، بدین معنی که بدون پشتکار ميجنگند، با قوای 
( ضعيف خود در برابر قوای بيرومند دشمن ميایستندف فاقد تجربه 

و پراکنده ) البته چنانچه واحدهای پارتيزانی تازه تشکيل شده باشند 
معهذا احراز ابتکار عمل در جنگ پارتيزانی ميسر . ره هستند و غي

است، منتها شرط عمده استفاده از نقاط ضعف سگانه فوق الذکر دشمن 
واحدهای پارتيزانی ميتوانند با استفاده از کمبود قوای نظامی . ميباشد
بی پروا در مناطق وسيعی عمليات ) از نظر جنگ در مجموع ( دشمن 

های پارتيزانی ميتوانند با استفاده از این که خود را بگسترند؛ واحد
دشمن بيگانه است و سياست فوق العاده وحشيانه ای را در پيش گرفته 

است، پشتيبانی ده ها ميليون مردم را بحد اکثر بخود جلب نمایند، و 
بالخره واحدهای پارتيزانی ميتوانند با استفاده از عدم کاردانی دشمن 

بدهی . خود را بحداکمل بمصنه ظهور برساننددر فرماندهی ، کاردانی 
است که ارتش منظم نيز باید از تمام این نقاط ضعف دشمن استفاده کند 
و آنها را چون سالحی برای در هم شکستن دشمن مورد استفاده قرار 

دهد، منتها استفاده از این بقاط ضعف برای واحد های پارتيزانی اهميت 
فهای خود واحدهای پارتيزانی باید گفت اما راجع به ضع. بيشتری دارد

گذشته . که این ضعفها در جریان مبارزه ميشود رفته رفته کاهش یابند
از این، بعضی مواقع درست همين ضعفها هستند که شرایط احراز 

فی المثل، واحدهای پارتيزانی درست . ابتکار عمل را تشکيل ميدهند
خود در پشت جبهه دشمن بعلت اینکه کوچکند، ميتوانند برای عمليات 

 بدون اینکه دشمن بتواند از عهده –بطور مرموز ظاهر و ناپدید شوند 
 و از اینرو از چنان آزادی وسيعی برخوردارند که –آنها بربياید 

ارتشهای منظم بزرگ هرگز نميتوانند برخوردار باشند وقتيکه دشمن 



نی باشکال از چند جهت به حمله متقارب دست ميزند، واحدهای پارتيزا
در . ميتوانند ابتکار عمل را حفظ کنند و بآسانی آنرا از دست ميدهند

چنين صورتی، اگر ارزیابی و تدابير متخذه درست نباشد، واحدهای 
پارتيزانی بسهولت به پاسيوتته ميافتند و در نتيجه دیگر قادر به درهم 

يکه این امر حتا برای موقع. شکستن حمله متقارب دشمن نخواهند بود
از . دشمن در حال دفاع است و ما در حال تعرص، نيز صادق است

وضعيت خود و دشمن ( اینرو ابتکار عمل از ارزیابی صحيح وضعيت 
ارزیابی بدبينانه . و اتخاذ تدابير درست نظامی وسياسی نتيجه ميشود) 

ایکه منطبق با ظرایط عينی نباشد و تدابير پاسيو منتج از این ارزیابی 
 ابتکار عمل را از ما سلب ميکنند و ما را بموقع پاسيو بدون شک
از طرف دیگر ارزیابی غلوآکيز خوشبينانه که منطبق با . مياندازند

از ) ریسک بيمورد ( شرایط عينی نباشد و تدبير مخاطره آميزیکه 
یکچنين ارزیابی ناشی ميشوند، نيز منجر به از دادن ابتکار عمل گشته 

قوه . ن راهی ميکشاند که بدبينان در آن ميافتندو سرانجام ما را بهما
ابتکار خصيصه ذاتی هيچ نابغهای نيست، بلکه چيزی است که یک 

رهبر با درایت از طریق برسی واقع بينانه و ارزیابی صحيح شرایط 
بنابراین . عينی و اتخاذ تدابير درست نظامی و سياسی بدست ميآورد

يشود، بلکه برای احراز آن باید ابتکار عمل بشکل آماده تقدیم کسی نم
وقتيکه یک واحد پارتيزانی در اثر بعضی . آگاهانه اهتمام ورزید

ارزیابی ها و تدابير نادرست و یا بعلت فشار مقاومت ناپذیر دشمن به 
 پاسيویته ميافتد، باید بهر ترتيبی که شده، سيع کند خود را 

ی به شرایط راه خالصی از این وضع بستگ. از این وضع نجات دهد
قابليت . ضرورت مييابد" رفتن "در بسياری از موارد . مشخص دارد

تحرک شيوه . تحرک صفت صفت مشخصه واحدهای پارتيزانی است
عمده ای است که از آن برای خروج از موضع پاسيو و احراز مجدد 

لحظه ایکه . ولی این یگانه شيوه نيست. ابتکار عمل استفاده ميشود
شدید است و ما با مشکالت فراوانی روبرو هستيم، فشار دشمن خيلی 

اغلب درست همان لحظف ایستکه اوضاع بزبان دشمن و بسود ما 
" قدری نيشتر پایداری کردن" غالبًا در نتيجه . شروع به تغيير ميکند

. وضع مساعد دوباره پدید ميگردد و ابتکار عمل مجددًا بدست ما ميافتد

نرمش بيان مشخص ابتکار . ردازیماکنون به بحث در باره نرمش بپ
در یک جنگ پارتيزانی استفاده نرمش پذیر از نيروها از . عمل است

رهبر جنگ پارتيزانی باید در کند که . جنگ منظم ضرورتر است
استفاده نرکش پذیر از نيروها مهمترین وسيله برای تفيير اوضاع نين 

تيزانی ویژگيهای جنگ پار. ما و دشمن و کسب ابتکار عمل است
ایجاب ميکنند که نيروها طبق وضایف موجود و طبق شرایطی چون 

وضع دشمن، عوارض زمين و وضع اهالی محل و غيره، بطور 
نرمش پذیر مورد استفاده قرار گيرند؛ طریق عمده استفاده از نيروها 

رهبر جنگ پارتيزانی در . پخش، تمرکز و تغيير موضع: عبارتند از 
ود همانند ماهيگيری است که در آب تور استفاده از نيروهای خ

مياندازد، بدین معنی که ماهيگير باید قادر باشد تورخود را بهمان 
ماهيگير وقتی در آب تور . خوبی که پهن ميکند، دوباره جمع نماید

مياندازد، باید دوباره عمق، سرعت جریان آب و وجود یا فقدان موانع 
 پارتيزانی زمانيکه واحدهای تحقيق کند، بهمين ترتيب نيز رهبر جنگ

خود را بمنظور استفاده از آنها پخش ميکند، باید مراقب باشد که در اثر 
بی اطالعی از اوضاع و یا بعلت اقدامات بد حساب شده دچار تلفات 

درست همانطور که ماهيگير برای جمع کردن تور باید سرنخ . نگردند
تيزانی نيز باید با ها را محکم در دست داشته باشد، رهبر جنگ پار

مليه دستجات خود دائوًا در تماس و ارتباط باشد و همچنين از قوای 
در ست همانطور که . عمده خود نيروی کافی تحت اختيار داشته باشد

در ماهيگيری دائمًا تغيير مکان الزم است، رهبری جنگ پارتيزانی 
 پخش، بنابر این. نيز باید مضع واحدهای خود را دائوًا تغيير دهد

 سه طریق استفاده نرمش پذیر از نيروها در –تمرکز و تغيير موضع 
بطور کلی، پخش واحدهای پارتيزانی بمنظور . جنگ پارتيزانی ميباشند

اصوًال در موارد زیر بکار " تقسيم کل به جزء " بکار برد آنها، یا 
 زمانيکه دشمن موضع دفاعی بخود گربته باشد و موقتاً – 1: ميرود 
ن تمرکز نيرو برای عمليات وجود نداشته باشد، و ما بخواهيم امکا

 – 2دشمن را از روبرو در جبهه وسيعی مورد تهدید قرار دهيم؛ 
وقتيکه بخواهيم در سراسر منطقه ایکه نيروی دشمن ضعيف است، 

 زمانيکه قادر به در هم شکستن – 3بکار ایذائی و تخریبی بپردازیم ؛ 



يم و بدین جهت بخواهيم هدف بزرگی محاصره و حمله دشمن نباش
 موقعيکه عوارض – 4بدشمن عرضه نکنيم و خودمانرا کنار بکشيم؛ 

 – 5زمين مساعد نباشد و یا تًامين خواربار با مشکالتی روبرو گردد؛ 
ولی شرایط . زمانيکه ما در منطقه وسيعی مشغول کار توده ای باشيم

ات پخش ميشوند، باید هر طور که باشد، هنگاميکه نيروها برای عملي
 نيروها را هرگز نباید بيک اندازه – 1: موارد زیر را مراعاتکرد 

پخش کرد، بلکه باید بخشی نسبتًا بزرگی از آنها را در ناحيه مناسبی 
برای مانور نگاهداشت تا بتوان از یکطرف در مقابل پيشآمدهای غيره 

رای انجام مترقبه آمادگی الزم داشت و از طرف دیگر مرکز ثقلی ب
 بهر یک از – 2وظایفی که باید بطور پراکنده انجام یابد، بوجود آورد؛ 

واحدهای پخش شده باید وظایف مشخصی محول کرد، ميدان عمليات، 
مدت عمليات، محل تجمع مجدد و طریق ارتباطی و غيره را باید دقيقاً 

جمع ت" تمرکز نيروها برای استفاده از آنها یا . برای آنها معين کرد
شيوه ای است که غالبًا برای نابود کردن " اجزاء در یک واحد کلی 

دشمنی که در حال تعرض است که غالبًا برای نابود کردن دشمنی که 
در حال تعرض است گاهی نيز برای نابود کردن بعضی از نيروهای 

تمرکز قوا بهيچوجه . مستقر دشمنی که در حال دفاع است بکار ميرود
مطلق نيست، بلکه بمعنای تمرکز نيروهای عمده برای بمعنای تمرکز 

بکار انداختن در یک جهت مهم و نگاهداشتن یا اعزام بخشی از نيروها 
برای بکار انداختن در جهات دیگر است تا آنکه بتوانند دشمن را تثبيت 

نمایند، بستوه در آورند یا کار اورا مختل سازند و یا اینکه بکار توده 
خش و یا تمرکز نرمش پذیر نيروها بر حسب شرایط پ. ای بپردازند

شيوه اصلی جنگ پارتيزانی است، ولی همچنين باید بدانيم که چگونه 
دشمن ). نقل مکان دهيم ( نيروهایمان را بطور نرمش پذیر جابجا کنيم 

نمحض اینکه حس کند مورد تهدید جدی واحدهای پارتيزانی قرار 
سرکوب و یا جمله آنها اعزام گرفته، نيروی نظامی خود را برای 

از اینرو واحدهای پارتيزانی باید اوضاع را مورد برسی . خواهد کرد
قرار دهند، در صورتيکه مصلحت باشد، آنها باید در همان ناحيه ای 
که هستند، عليه دشمن بجنگند، و چنانچه مصلحت نباشد، باید بدون 

 اوقات فوت وقت بسرعت بمحل دیگری نغيير مکان دهند، بعضی

واحدهای پارتيزانی برای اینکه واحدهای دشمن را یکی پس از دیگری 
در هم شکنند، پس از آنکه یکدسته از قوای دشمن را در محلی نابود 

ساختند، باید برای در هم کوبيدن دسته دیگری از قوای دشمن فورًا به 
محل دیگر تغيير مکان دهند؛ بعضی اوقات در یک محل معين مصاف 

ن مقتضی نيست، در این صورت واحدهای پارتيزانی باید با دشم
بسرعت خود را از نزد این دسته دشمن کنار بکشند و در محل دیگر با 

دشمن قرار بگيرند، آنها نباید در آنجا درنگ کنند بلکه باید خود را 
بطور کلی ، تغيير مکان باید به سرعت و . بسرعت برق کنار بکشند

ر گمراه کردن، بدام انداختن و گيج کردن بخاط. در خفا صورت گيرد
 مانند تظاهر بمانور در شرق ولی –دشمن باید به حيله توسل جست 

حمله در غرب، گاهی در جنوب و زمانی در شمال ظاهر شدن، زدن و 
نرمش در پخش، تمرکز و تغيير . در رفتن و عمليات شبانه و غيره

 پارتيزانی است، موضع بيروها بيان مشخصی از ابتکار عمل در جنگ
در صورتيکه جمود و عدم تحرک ناگزیر به پاسيویته و تلفات غيره 

یک فرمانده درایت خود را با در اهميت مسئله . الزم منجر ميشود
استفاده نرمش پذیر از نيروها نشان ميدهد، بلکه با مهارت در پخش، 

تمرکز و تغيير موضع نيروها برحسب شرایط مشخصص و بموقع 
توانائی پيش بينی تغيير شرایط و انتخاب درست لحظه . هدنشان ميد

عمل کار ساده ای نيست، تنها کسانی ميتوانند از این موهبت برخوردار 
باشند که با وقع بينی به بررسی و کاوش و ژرف اندیشی دائمی 

برای جلوگيری از تبدیل نرمش بيک عمل شتابزده، بررسی . بپردازند
ره به بحث در باره مسئله نقشه کشی بالخ.دقيق شرایط ضرور است

بدون نقشه کشی پيروزی در جنگ پارتيزانی امکان پذیر . بپردازیم
این نظر که جنگ پارتيزانی ميتواند اهللا بختکی در گيرد، نشان . نيست

. برخورد سرسری به جنگ پارتيزانی و یا بی اطالعی از آن است
یا عمليات یک واحد برای عمليات نظامی در سراسر منطقه پارتيزانی، 

و یا یک فرماسيون پارتيزانی باید قبًال نقشه ای حتالمقدور دقيق تنظيم 
برسی . نمود که خود کار تدارکی پيش از عمليات محسوب ميشود

وضعيت، تعين وظيفه، آرایش قوا، تعليمات نظامی و سياسی، تهيه 
ی  همگ–خواربار، مواظبت از ساز و برگ، تًامين کمک مردم و غيره 



بخشی از کار فرماندهان واحدهای پارتيزانی را تشکيل ميدهد که باید 
دقيقًا این کارها را مورد تعمق قرار دهند و با جدیت تمام در اجرا و 

در غيره این صورت . بازرسی چگونگی انجام این کارها کوشش نمایند
. نه ابتکارعمل بدست می آید و نه نرمش و تعرض ممکن ميگردد

ط جنگ پارتيزانی در مقایسه با جنگ منظم کمتر اجازه کار البته، شرای
طبق نقشه را ميدهد و ختا خواهد بود اگر در جنگ پارتيزانی برای 

کار طبق نقشه خيلی دقيق تالش گردد؛ معذالک تا آنجا که شرایط عينی 
اجازه ميدهد، داشتن نقشه ای حتاالامکان دقيق ضرور است زیرا باید 

مطلب فوق الذکر .  دشمن کار شوخی نيستدانست که جنگيدن با
توضيحی است در باره اولين مسئله مربوط به اصول استراتژی جنگ 

ابتکار عمل، نرمش و نقشه کشی در : پارتيزانی که عبارتست از 
عمليات تعرضی در جریان جنگ تدافعی، در عمليات زودفرجام در 

عمليات جریان جنگ طوالنی و در عمليات خطوط خارجی در جریان 
این مسئله ای کليدی است که در اصول استراتژی . خطوط داخلی 

حل این مسئله پيروزی در جنگ . جنگ پارتيزانی مطرح ميشود
پارتيزانی را از نقطه نظر فرماندهی نظامی بطور اساسی تضمين 

با وجود اینکه در اینجا مسایل گوناگونی مورد بحث قرار . ميکند
له تعرض در عمليات اپراتيو و تاکتيکی گرفتند، ولی همگی حول مسئ

تنها پس از پيروزی در یک عمليات تعرضی است که . چرخ ميزند
هر گونه عمليات . ميتوان ابتکار عمل را بطور قطعی بدست آورد

. تعرضی باید بابتکار ما صورت گيرد نه اینکه ما را بآن مجبورکنند
عمليات : ميچرخدنرمش در استفاده از نيروها دور این وظيفه مرکزی 

تعرضی؛ نقشه کشی نيز اصوال بمنظور  تضمين پيروزی در عمليات 
تدابيری که جهت دفاع تاکتيکی اتخاذ ميشوند، در .  تعرضی می یابد

صورتيکه در پشتيبانی مستقيم یا غيره مستقيم از عمليات تعرضی 
فرجام سریع . نقشی نداشته باشند، خالی از هيچ مفهومی خواهد بود

ت به مدت تعرض اشاره ميکند در حاليکه خطوط خارجی وسعت عمليا
تعرض یگانه وسيله نابودی دشمن و همچنين . تعرض را معين مينماید

وسيله اصلی حفظ نيروهای خودی است، در حاليکه دفاع و عقب 
نشينی  محض در حفظ نيروهای خودی فقط نقشی موقتی و قسمی دارد 

اصل فوق الذکر .  واقع نميشودو برای نابودی دشمن بهيچوجه مًوثر
اساسًا هم در مورد جنگ پارتيزانی صادق است و هم در مورد جنگ 

ليکن در جنگ پاریزانی توجه . منظم و فقط در شکل تظاهر فرق ميکند
درست همين اختالف شکل . باین اختالف هم مهم و هم ضرور است

ليات است که شيوه های عمليات جنگ پارتيزانی را از شيوه های عم
جنگ منظم متمایز کيسازد؛ مخلوط کردن این دو شکل متفاوت، 

.پيروزی در جنگ پارتيزانی را غيره ممکن ميکند  
 

 فصل پنجم
 

 همسوئی  با  جنگ  منظم
 

دومين مسئله استراتژی در جنگ پارتيزانی همسوئی با جنگ منظم 
این مسئله با توجه به خصلت عمليات مشخص پارتيزانی ، . است

ين عمليان جنگ پارتيزانی و عمليات جنگ منظم را روشن رابطه ب
درک این رابطه برای غلبه بر دشمن بوجه مًوثر شایان . ميگرداند

بين جنگ پارتيزانی و جنگ منظم سه نوع . اهميت زیادی است
همسوئی در استراتژی، همسوئی : همسوئی وجود دارد که عبارتند از 

جنگ پارتيزانی . ات تاکتيکیدر عمليات نپراتيو و همسوئی در عملي
 که در پشت جبهه دشمن، اورا تضعيف و تثبيت –بمثابه یک کل 

ميکند، خطوط ارتباطی وی را مختل ميکند و به افراد ارتش منظم و 
 از نظر استراتژیک با –مردم سراسر کشور روحيه ميدهد و غيره 

بعنوان مثال جریان جنگ پارتيزانی سه . جنگ منظم همسوئی دارد
البته قبل از جنگ مقاومت . ستان شمال شرقی را در نظر بگيریما

سراسری کشور کسئله همسوئی مطرح نبود، ولی پس از شروع جنگ 
واحدهای پارتيزانی . مقاومت اهميت این همسوئی روشن و واضح شد

آنجا هر نفر بيشتر از سربازان دشمن را بکشند، دشمن را به مصرف 
 و مانع از گذر هر نفر بيشتر سربازان هر گلوله بيشتر کجبور سازند

دشمن بجنوب دیوار بزرگ گردند، بهمان اندازه در تقویت مجموعه 
بعالوه روشن است که همه اینها در . قدرت مقاومت سهمی ادا کرده اند



تضعيق روحيه ارتش دشمن و تمام ژاپن و در تشویق ارتش وخلق ما 
جنگ پارتيزانی در هم از آن واضحتر نقشی است که . کامًال مًوثرند

 سوی یوان، بی –سوئی استراتژیک در امتداد خطوط راه آهن بی پين 
 تای یوان و – پوجو، جن دین – پو کو، داتون – حان کو، تيانزین –

واحدهای پارتيزانی نه فقط در .  حان جو ایفا کرده است–شانگهای 
م حال حاضر که دشمن در حال تعرض استراتژیک است، با قوای منظ

در دفاع استراتژیک همسوئی دارند و نه فقط پس از آنکه دشمن 
تعرض استراتژیک را تمام کرد و به حقظ مناطق اشغالی خود 

پرداخت، با قوای منظم در ممانعت از این عمليات دشمن همسوئی 
خواهند کرد، بلکه پس از آنکه تعرض متقابل استراتژیک متقابل 

يز با قوای منظم در بيرون راندن استراتژیک قوای منظم شروع شود، ن
قوای دشمن و همچنين در باز ستاندن تمام مناطق از دست رفته 

نقش عظيم جنگ پارتيزانی را در همسوئی . همسوئی خواهد نمود
فرماندهان واحدهای پارتيزانی . استراتژیک بهيچوجه نباید نادیده گرفت

 بعالوه، جنگ .و قوای منظم باید اهميت این نقش را بروشنی در کنند
. پارتيزانی در جریان عمليات اپراتيو نيز با جنگ منظم همسوئی دارد

مثال طی نبرد سين کو واقع در شمال تای یوان جنگ پارتيزانی در 
 پوجو و –شمال و جنوب ین من گوان، در تخریب خط راه آهن داتون 

همچنين در تخریب جاده های یان فان  کو نقش همسئی برجسته ای با 
مثال دیگری را در نظر بگيریم، پس . ن عمليات اپراتيو داشته استای

از آنکه دشمن فون لين دو را تصرف کرد، جنگ پارتيزانی که دیگر 
بطور عمده از طرف (در سراسر استان شان سی گسترش یافته بود 

، در همسوئی با عمليات دفاعی غرب رودخانه )قوای منظم انجام ميشد 
نسی و همچنين در همسوئی با عمليات دفاعی زرد واقع در استان ش

جنوب رودخانه زرد واقع در استان جه نان نقش همسوئی حتا بسيار 
و همچنين وقتيکه دشمن . مهمتری با این عمليات اپراتيو ایفا نموده است

به جنوب استان شان دون حمله ور گردید، جنگ پارتيزانی در پنج 
مليات اپراتيو ارتش ما در آنجا استان شمال چين از طریق همسوئی با ع
در انجام ایگونه وظایف . سهم قابل مالحظه ای را ادا کرده است

رهبران هر یک از پادگانهای پارتيزانی پشت جبهه دشمن و یا 

فرماندهان هر یک از فرماسيون های پارتيزانی که موقتًا بآنجا اعزام 
 شيوه های شده اند، باید نيروهای خود را بخوبی آرایش دهند، با

گوناگونی منطبق با شرایط زمان و مکان، فعاالنه به حياتی ترین و 
زخم پذیرترین  نقاط دشمن حمله ور گردند تا بتوانند دشمن را تضعيف 
و تثبيت کنند، خطوط ارتباطی اورا مختل کنند و به نيروهای ارتش ما 

سان که در خطوط داخلی بعمليات اپراتيو مشغولند، روحيه دهند و بدین
ولی هرگاه یک . وظيفه همسوئی با عمليات اپراتيو را بانجام رسانند

منطقه یا یک واحد پارتيزانی بدون توجه به همسوئی با عمليات اپراتيو 
قوای منظم بطور جداگانه عمل کند، از اهميت نقش همسوئی 

 کاسته – عليرغم نقشی که در استراتژی عمومی دارد –استراتژیک آن 
ام فرماندهان جنگ پارتيزانی باید باین مکات توجه جدی تم. خواهد شد

بمنظور تحقق همسوئی در عمليات اپراتيو کليه واحدها و . مبذول دارند
فرماسيونهای نسبتًا بزرگ پارتيزانی حتمًا باید وسایل مخابره رادیوئی 

در خاتمه، همسوئی با قوای منظم در عمليات . در اختيار داشته باشند
نی در ميدان جنگ، وظيفه کليه واحدهای پارتيزانی تاکتيکی ، یع

مجاور ميدانهای جنگ خطوط داخلی است؛ البته این فقط در مورد آن 
واحدهای پارتيزانی صادق است که در نزدیکی قوای منظم مستقرند و 

در چنين صورتی . یا اینکه موقتًا از واحدهای منظم تشکيل شده اند
ه وظيفه ای را که از طرف واحدهای پارتيزانی مظفند هرگون

 فرماندهان قوای منظم بآنها محول ميشود
انجام دهند؛ این وظایف معموال عبارتنداز تثبيت کردن بخضی از 

نيروهای دشمن، مختل ساختن خطوط ارتباتی وی، عمليات نکتشافی و 
یک واحد پارتيزانی حتا بدون داشتن . یا راهنمائی قوای منظم و غيره

بيکار . اید باتکار خود این وظایف را انجام دهدچنين دستوراتی ب
نشستن، حرکت کردن و نجنگيدن و یا بدون چنگيدن بيجهت حرکت 

 هيچيک از این برخوردها برای یک واحد پارتيزانی مجاز –کردن 
. نيست  

 
 فصل  ششم

 



 ایجاد  مناطق  پایگاهی
 

 سومين مسئله استراتژی در جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی مسئله ایجاد
النی بودن و سختی جنگ، ضرور و .مناطق پایگاهی است که بعلت ط

از آنجا که باز ستاندن سرزمينهای از دست رفته ما فقط . مهم ميباشد
پس از تعرض متقابل استراتژیک در مقياس سراسر کشور ميتواند 

صورت گيرد، لذا دشمن تا فرا رسيدن آن لحظه جبهه خود را تا مرکز 
 و چين را از شمال به جنوب بدو بخش تقسيم چين گسترش خوهد داد

خواهد کرد و بخشی از خاک کشور ما و حتا بخش بزرگتری از آن 
ولی ما . بدست دشمن خواهد افتاد و به پشت جبهه او بدل خواهد گشت

باید جنگ پارتيزانی را در سراسر مناطق وسيع تحت اشغال دشمن 
نبرد بدل نمائيم و گسترش دهيم و پشت جبهه دشمن را به جبهه های 

دشمن را مجبور کنيم که در مناطق اشغالی خود دائمًا با ما در نبرد 
تا زمانيکه لحظه ای برای شروع تعرض متقابل استراتژیک ما و . باشد

باز ستاندن سرزمينهای از دست رفته فرا نرسيده است، باید با 
دامه استواری و پيکيری تمام به جنگ پارتيزانی در پشت حبه دشمن ا

 البته برای مدتی طوالنی، هرچند که نميتوان بتحقيق معين کرد –دهيم 
. تا چه مدتی، بهمين جهت است که جنگ ما، جنگی طوالنی خواهد شد

و دشمن برای حفظ دست آوردهای خود در مناطق اشغالی مسلمًا بطور 
روزافزون عمليات ضد پارتيزانی خود را تشدید خواهد کرد و بخطوط 

ک تعرض استراتژیک او متوقف شود، به سرکوب سخت پس از آن
از اینرو، بعلت طوالنی بودن و . واحدهای پارتيزانی دست خواهد زد

سختی جنگ، دوام جنگ پارتيزانی در پشت جبهه دشمن بدون داشتن 
مناطق پایگاهی جنگ . مناطق پایگاهی غيره ممکن خواهد بود

تژیکی هستند که جنگ پارتيزانی چيست؟ این مناطق پایگاههای استرا
پارتيزانی با تکيه بدانها وظایف استراتژیک خود را انجام ميدهند و 
بهدف خود که عبارت از حفظ و بسط و توسعه نيروهای خودی و 

بدون وجود چنين . نابودی و نيرون راندن دشمن ميباشد، نایل ميگردد
پایگاههای استراتژیک، هيچ نقطه اتکائی جهت اجرای وظایف 

بطور کلی نبرد . تژیک و یا نيل بهدف جنگ موجود نخواهد بوداسترا

بدون پشتگاه یکی از ویژگيهای جنگ پارتيزانی در پشت جبهه دشمن 
است، زیرا جنگ پارتيزانی در این مناطق از پشت جبهه عمومی 

ولی جنگ پارتيزانی بدون وجود مناطق پایگاهی نه . کشور جداست
این . نه قادر است بسط و توسعه یابدميتواند مدت زیادی دوام آورد و 

. مناطق پایگاهی در واقع پشتگاه جنگ پارتيزانی را تشکيل ميدهند
تاریخ شاهد جنگهای دهقانی فراوانی از نوع یاغيگری بوده که 

در عصر کنونی رشد و تکامل . هيچکدام از آنها موفق نگشته است
را از طریق وسایل ارتباطی و تکنولژی تطور اینکه ميتوان پيروزی 

مع .جنگهائی از نوع یاغيگری بدست آورد، کامًال غير منطقی است
الوصف امروز این روحيه یاغيگری هنوز در ميان دهقانان ورشکسته 

وجود دارد و باعث شده که در سر رهبران جنگ پارتيزانی چنين 
بنابر . فکری بوجود بياید که مناطق پایگاهی ضرور و یا مهم نيستند

قدماتی برای اتخاذ رهنمود جهت ایجاد مناطق پایگاهی این این، شرط م
. است که اینگونه افکار را از مغز رهبران جنگ پارتيزانی خارج کنيم

این مسئله که آیا باید مناطق پایگاهی ایجاد کرد یا نه، آیا باید آنها 
اهميت داد یا نه، و بسخن دیگر مبارزه ميان ایده ایجاد مناطق پایگاهی 

 یاغيگری، در کليه جنگهای پارتيزانی پيدا ميشود و جنگ و روحيه
از . پارتيزانی ضد ژاپنی نيز تا اندازه معينی از این قاعده مستثنا نيست

این جهت مبارزه ایدئولوژیک عليه روحيه یاغيگری و طرح و عملی 
ساختن رهنمود ایجاد مناطق پایگاهی ميتوان به ادامه جنگ پارتيزانی 

اینک که ضرورت و اهميت مناطق پایگاهی . ردطوالنی مساعدت ک
روشن شده است، ذیًال به مسایلی ميپردازیم که در ک و حل آنها برای 

انواع مناطق : این مسایل عبارتند از . ایجاد مناطق پایگاهی، ضرورند
پایگاهی، مناطق پارتيزانی و مناطق پایگاهی، شروط برای ایجاد 

اطق پایگاهی؛ اشکالی که ما و مناطق پایگاهی، تحکيم و توسعه من
.دشمن یکدیگر را محاصره ميکنيم  

 
  انواع  مناطق  پایگاهی – 1  
 



مناطق پایگاهی در جنگ پاریزانی ضد ژاپنی بطور عمده به سه نوع 
پایگاههای جلگه ای و پایگاهای کوهستانی، پایگاهای : تقسيم ميشوند 

ه متراکم رودخانه جلگه ای و پایگاهائی که در نواحی پوشيده از شبک
مزیت ایجاد مناطق پایگاهی در نواحی . ها و دریاچه ها قرار دارند

کوهستانی بر همگان روشن است، و پایگاههائيکه در مناطق 
، ین )4(، تای)3(، تای هان )2(، او تای ) 1(کوهستانی چان بای  

این پایگاها . ، ایجاد شده، از نوع این پایگاههاميباشند)6(، مائو )5(
نقاطی هستند که جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی در آنجاها بيش از جاهای 

دیگر ميتواند دوام آورد و در ضمن تکيه گاههای مهمی برای جنگ 
ما باید جنگ پارتيزانی را در . مقاومت ضد ژاپنی محسوب ميشوند

تمام مناطق کوهستانی پشت جبهه دشمن گسترش دهيم و پایگاههائی 
عيت جلگه ها کمتر از کوهستانها مساعد است، ولی البته موق. ایجاد کنيم

این بهيچوجه بمعنای آن نيست که گسترش جنگ پارتيزانی و ایجاد هر 
گسترش وسيع . گونه پایگاهی در مناطق جلگه ای غيره ممکن است

جنگ پارتيزانی در جلگه حه به و در جلگه های شمالی و شمال غربی 
عه جنگ پارتيزانی در جلگه ها شان دون دال بر این استکه امکان توس

گرچه تا کنون هيچ نشانه ای از امکان ایجاد و حفظ .موجود است
طوالنی مناطق پایگاهی در نواحی جلگه ای در دست نيست ، ولی 

امکان ایجاد مناطق پایگاهی موقتی در این نواحی دیگر بثبوت رسيد ه 
ای است و از طرف دیگر باید گفت که ایجاد مناطق پایگاهی بر

.واحدهای کوچک یا مناطق پایگاهی موسمی نيز امکان پذیر است  
 زیرا از یکسو دشمن قوای نظامی کافی در اختيار ندارد و سياست 

وحشيانه بيسابقه ای را تعقيب ميکند و از سوی دیگر چين دارای 
سرزمين پهناور و مردم کثيرالعده است  که  در  برابر  تجاوز  ژاپن  

تمام اینها شرایط عينی را برای بسط جنگ پارتيزانی . ایستادگی ميکند
در . و ایجاد مناطق پایگاهی موقتی در جلگه ها فراهم ميسازند

صورتيکه فرماندهی نظامی الیق وجود داشته باشد، مطمئنًا باید برای 
 –واحدهای کوچک پارتيزانی امکان ایجاد پایگاههای طویل ا لمدت 

بطور کلی وقيکه دشمن ). 7( باشند  موجود–ولو اینکه ثابت نباشند 
تعرض استراتژیک خود را متوقف ساخت و وارد مرحله حفظ مناطق 

اشغالی خود گردید، تردیدی بيست که با وحشيگری تمام به کليه مناطق 
پایگاهی جنگ پارتيزانی جمله ور خواهد شد و طبعًا در این ميان 

تند که هدف ضربات پایگاهای جلگه ای پارتيزانی اولين پایگاههائی هس
در آن موقعفرماسيونهای بزرگ پارتيزانی که در . دشمن قرار ميگيرند

جلگه ها عمل ميکنند، برای مدت طوالنی قادر به نبرد در این نقاط 
نخواهند بود و باید برحسب شرایط بتدریج به منطقه کوهستانی منتقل 

ا از جلگه شوند، فی المثل از جلگه حه به کوههای او تای و تای هان ی
ليکن در شرایط جنگ . شان دون به کوه تای و شبه جزیره جيائو دون

ملی برای واحدهای متعدد کوچک پارتيزانی بهيچوجه غيره ممکن 
نيست ک در شهرستان های مختلف جلگه های وسيع پخش شوند و به 

عمليات سيار بپردازند، بدین معنی که گاهی در اینجا و زمانی در جای 
يکنند و پایگاههای خود را دائمًا از محلی به محل دیگر دیگر عمل م
پرده "و همچنين جنگ پارتيزانی موسمی با استفاده از . انتقال دهند

محصول ساقه بلند در تابستان و یا استفاده از یخبندان رودخانه " سبز
در حال حاضر از آنجا . ها در زمستان نيز بی شک امکان پذیر است

کاهی نيست و حتا اگر در آینده هم دارای قدرت که دشمن دارای قدرت 
کافی شود هرگز قادر نخواهد بود بهمه چيز توجه کند، کامًال ضرور 
است که ما برای حال رهنمود جهت گسترش وسيع جنگ پارتيزانی و 

ایجاد کناطق پایگاهی موقتی در جلگه ها و برای آینده رهنمود 
چک، حتا  اگر موسمی جهتادامه جنگ پارتيزانی توسط واحدهای کو

بطور عينی، . باشد؛ و ایجاد مناطق پایگاهی غيرثابت در پيش بگيریم
امکانات برای گسترش جنگ پارتيزانی و ایجاد مناطق پایگاهی در 

نواحی پوشيده از شبکه متراکم رودخانه ها و دریاچه ها بيشتر از جلگه 
دزدان "ار نبردهای بيشم. ها و کمتر  از مناطق کوهستانی موجود است

که در تاریخ ما بچشم ميخورند؛ و " راهزنان رودخانه ای"و " دریائی
همچنين جنگهای پارتيزانی ایکه در دوره ارتش سرخ در اطراف 

دریاچه حون چندین سال ادامه داشت، هر دو بر امکان بسط و توسعه 
جنگهای پارتيزانی و ایجاد مناطق پایگاهی در مناطق پوشيده از شبکه 

ولی هحزاب و .  رودخانه ها و دریاچه ها داللت ميکنندمتراکم
گروههای سياسی و توده های مردميکه در برابر تجاوز ژاپن دست 



بمقاومت زده اند، تا کنون باین امکان توجه کافی مبذول نداشته 
گرچه شرایط ذهنی هنوز آماده نيست، ولی بيگمان ما باید باین .اند

بعنوان یک جنبه از بسط .  اقدام نمائيمامکان توجه کنيم و در اجرای آن
و توسعه جنگ پارتيزانی در سراسر کشور، ما باید در ناحيه دریاچه 
حون زه واقع در شمال رودخانه یان تسه و همچنين در منطقه دریاچه 
تای واقع در جنوب رودخانه یان تسه و در تمام نواحی ایکه در امتداد 

 مترکم رودخانه ها و دریاچه ها رودخانه ها و سواحل دریاها از شبکه
پوشيده است و تحت اشغال دشمن قرار دارند، جنگ پارتيزانی را 

بطور موئثر سازمان دهيم و در این محلها و در نزدیکی آنها مناطق 
چنانچه ما باین جنبه توجه نکنيم، دست . پایگاهی دائمی ایجاد کنيم

ذاشت؛ این امر دشمن را در استفاده از راه های آبی باز خواهيم گ
موجب شکافی در نقشه استراتژیک جنگ مقاومت ضد ژاپنی خواهد 

.شد که باید حتااالمکان زود پر شود  
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در جنگ پارتيزانی که در پشت جبهه دشمن در جریان می یابد، ميان 
.مناطق پارتيزانی و مناطق پایگاهی فرق هست  

ت محاصره دشمن ميباشند ولی هنوز بخشهای مرکزی مناطقی که تح
آنها باشغال دشمن در نيامده اند و یا در آمده بودند و باز ستانده شده اند 

یعنی منطقه ( ماند بعضی شهرستانهای منطقه کوهستانی اوتای –
) حه به- چاهار-مرزی شان  سی   

ثابه  بم–و همچنين بعضی از نقاط نواحی کوهستانی تای  هان و تای 
مناطق پایگاهی آماده ای ميباشند که واحدهای پارتيزانی براحتی 

ميتوانند از آنها برای بسط و توسعه چنگ پاریزانی براحتی استفاده 
ولی وضع در سایر نقاط این مناطق فرق ميکند، مثًال در بخشهای . کنند

شرقی و شمالی ناحيه کوهستانی او تای که قسمتهائی از غرب حه به 
اهار  را  دربر ميگيرد و همچنين در بسياری از نقاط شرقی جنوب چ

واحدهای پارتيزانی در اوایل جنگ . بائو دین و نقاط غربی تسان  جو
چارتيزانی نميتوانستند این نقاط را کمًال تصرف کنند، بلکه فقط 

ميتوانستند دائمًا به آنجا دستبرد بزنند، بطوریکه این نقاط با حظور 
نی تحت کنترل آنها در می آید و وقتيکه از آنجا واحدهای پارتيزا

ميروند، بدست حکومت دست نشانده ميافتد، و بنابر این آنها را هنوز 
نميتوان مناطق پایگاهی چنگ پارتيزانی خواند، بلکه باید مناطق 

اینگونه کناطق پارتيزانی زمانی به مناطق پایگاهی . پایگاهی ناميد
جنگ پارتيزانی را طی کرده باشند، یعنی تبدیل ميشوند که پروسه الزم 

زمانيکه تعداد زیادی از نيروهای دشمن نابود شده  و یا شکست خورده 
باشند، حکومت دست نشانده محلی و وازگون و نيروی فعال توده ها 

برانگيخته شده، سازمنانهای توده ای ضد ژاپنی تشکيل شده باشند، 
الخره قدرت سياسی ضد نيروهای مسلح اهالی محل بسط یافته و با

الحاق چنين مناطقی به مناطق پایگاهی ایکه . ژاپنی مستقر شده باشد
در بعضی . قبًال ایجاد گشته، نمعنای توسعه مناطق پایگاهی ميباشند

نقاط، ماند ناحيه شرقی حه  به، تمام حوزه عمليات پارتيزانی از همان 
مت دست نشانده .در این مناطق حک. ابتدا منطقه پارتيزانی بوده است

مدت مدیدی است که مستقر است و از همان ابتدا تمام حوزه عمليات 
هم برای نيروهای مسلح توده ای که از بطن قيامهای محلی بيرون آمده 

اند و هم برای دسته های پارتيزانی که از کوهستانهای او  تا  اعزام 
ليتشان فقط آنها در آغاز فعا. شده اند، یک منطقه پارتيزانی بوده است

ميتوانستند چند نقطه مناسب را در آن نواحی بمثابه پشتگاه موقتی و یا 
تا زمانيکه قوای دشمن نابود نشده . مناطق پایگاهی موقتی انتخاب کنند

و کار بسيج توده ای بسط و توسعه نيافته است، حالت ویژه منطقه 
 به پارتيزانی نواحی مذکور پایان نخواهد یافت و خود این نواحی

بنابراین تبدیل .  مناطق پایگاهی نسبتًا استوار مبدل نخواهند گردید
منطقه پارتيزانی به منطقه پایگاهی پروسه ای خالف دشوار است، و 

بسياری از . آنجام آن وابسته به ميزان نابودی دشمن و بسيج تودهاست
نواحی برای مدتی طوالنی بصورت مناطق پارتيزانی باقی خواهند 

من عليرغم تالش فراوانی که برای حفظ کنترل خود در این دش. ماند
نواحی مرعی ميدارد، قادر به استقرار حکومت دست نشانده فابتی 

نخواهد بود و ما نيز بسهم خود، عليرغم گسترش وسيع جنگ 
پارتيزانی، قادر به استقرار قدرت سياسی ضد ژاپنی در این نواحی 



توان در نواحی اشغالی خطوط راه چنين نمونه هائی را مي. نخواهيم بود
آهن و یا در حوالی شهرهای بزرگ و یا بعضی از مناطق جلگه ای 

در مورد شهرهای بزرگ، ایستگاهای راه آهن و بعضی . مشاهده کرد
از مناطق جلگه ای که تحت کنترل نيروهای قابل مالحظه دشمن اند، 

یابد، ولی جنگ پارتيزانی فقط ميتواند تا حوالی این مناطق گسترش 
نميتواند بداخل این مناطق که دارای حکومت دست نشانده نسبتًا ثابت 

اشتباهات رهبری ما و یا . این وضع دیگری است. ميباشند، نفوذ کند
فشار سخت دشمن نيز ممکن است باعث شود که وضع فوق الذکر 

و بدین معنی که یک منطقه پایگاهی بصورت منطقه . معکوس گردد
ک منطقه پارتيزانی به صورت منطقه اشغالی نسبتًا ثابت پارتيزانی و ی
امکان چنين تغيراتی موجود است و رهبران جنگ . دشمن در آید

بنابراین، در نتيجه . پارتيزانی باید در این مورد بخصوص هشيار باشد
جنگ پارتيزانی و مبارزه بين ما و دشمن، سراسر سرزمين تحت 

 مناطق پایگاهی ضد –اول :  ميشوداشغالی دشمن به سه رده زیر تقسيم
ژاپنی که تحت کنترل واحدهای پارتيزانی و ارگانهای قدرت سياسی ما 

 مناطقی که در تصرف امپریاليسم ژاپن و حکومت دست –هستند، دوم 
 مناطق بينابينی مورد نزاع طرفين، بعنی -نشانده اش ميباشند؛ سوم

د که مناطق رده اول رهبران جنگ پارتيزانی موظفن. مناطق پارتيزانی
و سوم را بحد اقل ممکن بسط و توسعه دهند و مناطق رده دوم را بحد 

. اینست وظيفه استراتژیک جنگ پارتيزانی. اقل ممکن کوچک نمایند  
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شروط اساسی برای ایجاد مناطق پایگاهی عبارتند از وجود قوای 
بکار انداختن این قوای مسلح برای شکست دادن مسلح ضد ژاپنی، 

بنابر این مسئله ایجاد . دشمن و برانگيختن توده های مردم بمبارزه
.  مناطق پایگاهی قبل از هر چيز مسئله تشکيل نيروهای مسلح است

رهبران جنگ پارتيزانی باید همه کوشش خود را برای تشکيل یک یا 
آنها را در چریان مبارزه بتدریج  چند واحد پارتيزانی بکار اندازند و 

به فرماسيونهای پارتيزانی و یا متا به واحدها و فرماسيونهی منظم 

تشکيل قوای مسلح کليد ایجاد منطقه پایگاهی است، اگر . تمامل دهند
قوای مسلح وجود نداشته باشد و یا در صورت وجود ضعيف باشد، 

ن شرط الزم برای  دومي. این شرط اول است. هيچ کاری نميتوان کرد
برای ایجاد منطقه پایگاهی عبارت از در هم شکستن دشمن با ایجاد 

گليه نواحی  تحت  کنترل  .  قوای مسلح بمعيت توده های مردم است
دشمن،  پایگاهای دشمن محسوب ميشوند، نه مناطق پایگاهی جنگ 

پارتيزانی، و بدیهی استکه تا زمانيکه دشمن در هم شکسته نشود، این 
بدون دفع . واحی نميتواند بمناطق پایگاهی جنگ پارتيزانی بدل گردندن

حمالت دشمن و شکست دادن او حتا نقاطی هم که تحت کنترل جنگ 
پارتيزانی قرار دارند، تحت کنترل دشمن در خواهند آمد، و آنگاه ایجاد 

سومين شرط الزم برای . مناطق پایگاهی غيره ممکن خواهد گشت
اهی عبارتست از استفاده از همه قدرت خود، منجمله ایجاد مناطق پایگ

استفاده از قوای مسلح در امر بسيج توده های مردم بخاطر مبارزه عليه 
در جریان این مبارزه ما باید خلق را مسلح کنيم، یعنی گروههای . ژاپن

در جریان این . دفاع از خود و واحدهای پارتيزانی را تشکيل دهيم
انهای توده ای را ایجاد کنيم و کارگران،  دهقانان، مبارزه ما باید سازم

 با – جوانان،  زنان،  کودکان،  تجار و افراد دارای مشاغل آزاد را 
 در –توجه به درجه اعتالء آگاهی سياسی و روحيه رزمنده شان 

سازمانهای مختلف توده ای که برای مبارزه عليه ژاپن ضرورند، 
.  را بتدریج رشد و تکامل دهيممتشکل سازیم و سپس این سازمانها

تودهای مردم را بدون تشکيالت نميتوانند نيروی مقاومت ضد ژاپنی 
در جریان این مبارزه ما باید کليه نيروهای خائن . خود را نشان دهند

پنهانی را و آشکار را نابود کنيم و انجام این وظيفه نيز فثط با اتکاء به 
در این مبارزه، بسيج مردم . قدرت توده های مردم امکان پذیر است

برای استقرار با تحکيم ارگانهای محلی قدرت سياسی ضد ژاپنی 
در آن نقاطی که ارگانهای حکومتی سابق . حائزاهميت خاص است

چين توسط دشمن واژگون نشده اند، باید با پشتيبانی تودهای وسيع آنها 
ارگانها توسط را تجدید سازمان دهيم و مستحکم کنيم و در آنجائيکه این 

دشمن واژگون شده اند، باید با کوشش توده های وسيع آنها را از نو 
این ارگانهای قدرت سياسی باید سياست جبهه متحد ملی . ایجاد کنيم



ژاپنی را اجرا کنند و باید کليه نيروهای خلق را برای مبارزه عليه 
عين یگانه دشمن، امپریاليسم ژاپن و نوکرانش، خائنين بملت و مرتج

کليه مناطق پایگاهی جنگ پارتيزانی فقط زمانی ميتوانند . متحد گرداند
واقعًا ایجاد شوند، که این سه شرط اساسی بتدریج تًامين شده باشند، 

یعنی فقط پس از آنکه نيروهای مسلح ضد ژاپنی تشکيل شوند، دشمن 
شرایط جغرافيائی و . شکست بخورد و تودهای مردم بسيج گردند

شرایط جغرافيائی را ما طی . ا نيز باید در اینجا ذکر نموداقتصادی ر
"انواع مناطق پایگاهی"سه رده مختلف در بخش   

مورد بحث قرار دادیم، و در اینجا فقط بذکر یک شرط عمده اکتفا 
در ميان مناطقی که از همه طرف یا از . منطقه باید مسيع باشد: ميکنيم 

البته نواحی کوهستانی برای سه طرف در محاصره دشمن قرار دارند، 
ایجاد مناطق پایگاهی طویل المدت دارای بهترین شرایط خواهند بود، 
ولی مسئله عمده این استکه برای مانور واحدهای پارتيزانی باید وسيع 

در جلگه ها و بطریق اولی در نواحی پوشيده از شبکه مترکم . باشد
 بطور کلی وسعت .رودخانه ها و دریاچه ها نيزگسترش و دوام یابد

خاک چين و کمبود قوای نظامی دشمن این شرایط را برای جنگ 
این شرایط تا آنجا که به امکان بر پا . پارتيزانی چين فراهم ساخته اند

کردن جنگ پارتيزانی مربوط ميشوند، شرایطی مهم و حتا دارای 
اهميت طراز اولند، و بعکس کشورهای کوچکی چون بلژیک که فاقد 

یط اند، دارای امکانات کم هستند و یا اصًال هيچگونه امکانی این شرا
ولی در چين برای تًامين این . برای شروع جنگ پارتيزانی ندارند

شرایط احتياج به تالش نيست و اصوًال این شرایط نعنوان یک مسئله 
مطرح نيستند؛ این شرایط را طبيعت فراهم کرده است و فقط باید از 

از نظر طبيعی شرایط اقتصادی شبيه شرایط . آنها استفاده کرد
زیرا آنچه که در اینجا مورد بحث ماست، ایجاد . جغرافيائی است

مناطق پایگاهی در پشت جبهه دشمن است نه در بيابانهائی که اثری از 
وجود دشمن نيست، دشمن بهر جا رخنه کند، چينی ها در آنجا حتماً 

یه اقتصادی موجود است، سکونت دارند و برای امرار معاش مردم پا
بطوریکه مسئله انتخاب شرایط اقتصادی در ایجاد مناطق پایگاهی 

ما صرفنظر از شرایط اقتصادی باید در کليه . هيچگاه مطرح نميشود

نقاطی که چينی ها سکونت دارند و قوای دشمن کستقر است، برای 
بسط و توسعه جنگ پارتيزانی از هيچ کوششی فروگذار نکنيم و 

معهاذا شرایط . ق پایگاهی دائمی و یا موقتی را ایجاد نمائيممناط
اقتصادی از نظر سياسی مسئله ای بوجود ميآورند و آن مسئله سياست 

اقتصادی است که برای ایجاد مناطق پایگاهی دارای اهميت حياتی 
سياست اقتصادی مناطق پایگاهی جنگ پارتيزانی باید از . ميباشند

 ژاپنی یعنی تقسيم منصفانه بارمالی و اصول جبهه متحد ملی ضد
ارگانهای محلی قدرت سياسی و . حمایت از تجارت، تبعيت کند

واحدهای پارتيزانی بهيچوجه نباید این اصول را نقض نمایند، چه در 
غيراینصورت عمل آنها در ایجاد مناطق پایگاهی و ادامه جنگ 

 بار مالی بدین تقسيم منصفانه. پارتيزانی تًاثير معکوس خواهد گذاشت
، در ضمن دهقانان "معناست که آنهائی که پول دارند، باید پولی بدهند

. نيز باید تا حدودی غله مصرفی واحدهای پارتيزانی را تًامين کنند
حمایت از تجارت بدین معناست که واحدهای پارتيزانی باید دارای 

کامالً انضباط پوالدین باشند و بجز مصادره مغازه های خائنين بملت 
شناخته شده، بخود اجازه مصادره خود سرانه حتا یکی از مغازه ها را 

این کار ساده ای نيست، ولی این سياست معين شده باید حتماً . ندهند
. مورد اجرا گذاشته شود  
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 – برای اینکه بتوان دشمنان مهاجم را فقط در چند نقطه استحکامی

 ميخکوب –یعنی در شهرهای بزرگ و اطراف  خطوط ارتباتی عمده 
ساخت، باید با تمام نيرو جنگ پارتيزانی را از مناطق پایگاهی خود تا 
حد ممکن بخارج بسط و توسعه داد و نقاط استحکامی دشمن را طوری 
تحت فشار قرار داد که موجودیت دشمن متزلزل گردد، و از این طریق 

این امری است کامالً . ی جنگ پارتيزانی توسعه می یابندمناطق پایگاه
در این مورد، ما باید با روحيه محافظه کاری در جنگ . ضرور

 چه در اثر تمایل به راحت –محافظه کاری . پارتيزانی مبارزه منيم
 بهر صورت به امر –طلبی و چه در اثر پربها دادن به قدرت دشمن 



د و به جنگ پارتيزانی و خود جنگ مقاومت ضد ژاپنی صدمه ميزن
ولی در عين حال نباید مسئله تحکيم . مناطق پایگاهی نيز زیان ميرساند

مناطق پایگاهی هم فراموش کنيم، در این مورد وظيفه عمده بسيج و 
تشکل توده های مردم و تعليم واحدهای پارتيزانی و قوای مسلح محلی 

طوالنی و هم برای است تحکيم مناطق پایگاهی هم برای ادامه جنگ 
چه بدون تحکيم مناطق پایگاهی . توسعه بيشتر این مناطق الزم است
چنانچه در جنگ پارتيزانی فقط . توسعه پردامنه آن امکان پذیر نيست

به مسئله بسط و توسعه توجه کنيم و مسئله تحکيم را از نظر دور 
و در بداریم، قادر اخواهيم بود در برابر حمالت دشمن پایداری کنيم 
نتيجه نه تنها امکان بسط و توسعه را از دست خواهيم داد، بلکه 

رهنمود . موجودیت خود مناطق پایگاهی را نيز بخطر خواهيم افکند
توسعه توام با تحميم، و این بهترین شيوه ایست : صحيح عبارتست از

در یک جنگ طوالنی، . که امکان ميدهد بميل خود حمله یا دفاع کنيم
 و توسعه مناطق پایگاهی برای هر یک از واحدهای مسئله تحکيم

البته این مسئله باید طبق شرایط موجود . پارتيزانی دائمًا مطرح است
در بعضی مواقع باید بر بساط و توسعه تاکيد . بطور مشخص حل شود

نمود، یعنی تاکيد بر توسعه مناطق پارتيزانی و افزایش واحدهای 
 باید روی تحکيم تاکيد شود، یعنی تاکيد پارتيزانی ، ولی در مواقع دیگر

از آنجا که توسعه و تحکيم . بر تشکل توده ها و تعليم قوای نظامی
خصلتًا با یکدیگر متفاوتند، آرایش نظامی و احرای سایر وظایف نيز 
طبق آن نغيير ميابند، لذا حل موفقيت آميز این مسئله فقط در صورتی 

ناوبًا بر روی وظایف مختلف ممکن است که ما طبق شرایط زمان مت
.تاکيد کنيم  
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 یکدیگر  را  محاصره  ميکنيم
 

با در نظر داشت جنگ مقاومت ضد ژاپنی در مجموع، تردیدی نيست 
که ما در محاصره استراتژیکدشمن قرار داریم، زیرا که دشمن در 

حل آنکه تعرض استراتژیک است و در خطوط خارجی عمل ميکند، 

این . ما در دفاع استراتژیک هستيم و در خطوط داخلی عمل ميکنيم
ولی ما نيز بسهم خود هر . اولين شکل محاصره ما توسط دشمن است

یک از ستونهای دشمن را که از جهات مختلف بسمت ما پيشروی 
ميکنند، محاصره مينمائيم، زیرا ما با استفاده از قوای متفوق خود، 

ای دشمن که از خوطوط خارجی بسمت ما در حال عليه این ستونه
پيشروی اند، رهنمود تعرضی در عمليات اپراتيو و تاکتيکی و رهنمود 

این اولين شکل محاصره . عمليات خطوط خارجی را اجرا ميکنيم
بعالوه اگر ما مناطق پایگاهی جنگ پارتيزانی . دشمن توسط ماست

يکنيم که هر منطقه پشت جبهه دشمن را در نظر بگيریم، مالحظه م
 مانند –کوهستانی او تای، و یا از سه طرف در محاصره دشمن است 

این دومين  شکل محاصره ما توسف . منطقه شمال غربی شان سی
معذالک، اگر کليه مناطق پایگاهی جنگ پارتيزانی در . دشمناست

ارتباط با یکدیگر و در رابطف با جبهه های قوای منظم در نظر گرفته 
 آنگاه ميتوان مشاهده کرد که ما نيز بنوبه خود بخش بزرگی از شوند،

مثًالما در استان شان سی راه آهن . قوای دشمن را در محاصره داریم
مشرق و مغرب و نقطف انتهای (  پو جو را  از سه طرف –داتون 

و شهر تای  یوان را از چهارطرف محاصره کردیم، در ) جنوبی آن
 دون و غيره هم از این اوع محاصره نمونه استانهای حه  به و  شان 

این دومين شکل محاصره ما توسط دشمن . های زیادی را ميتوان یافت
و دو شکل محاصره دشمن توسط ما موجودند که قدری شبيه بازی 

ميباشد، عمليات اپراتيو و تاکتيکی که طرفين عليه  ) 8(وی چی، "
دیگر است، در حاليکه یکدیگر انجام ميدهند، نظير مشتن مهره های یک

ایجاد نقاط استحکامی از طرف دشمن و مناطق پایگاهی پارتيزانی از 
درست در همين . ميباشد" اشغال خانه ها"طرف ما مانند حرکت برای 

است که نقش بزرگ استراتژیک مناطق " اشغال خانه ها"عمل 
ما این . پایگاهی جنگ پارتيزانی در پشت جبهه دشمن ظاهر ميشود

 را در جنگ مقاومت ضد ژاپنی بدین مناسبت مطرح ميکنيم تا مسئله
خواه مقامات نظامی کشور و خواه رهبران جنگ پارتيزانی مناطق 
مختلف، همه باید مسئله رشد و تکامل جنگ پارتيزانی را در پشت 

جبهه دشمن و مسئله ایجاد مناظق پایگاهی را در آن نقاطی که امکان 



هند و آنرا بمثابه یک وظيفه استراتژیک دارد، در دستور روز قرار د
اگر ما بتوانيم در صحنه بين المللی یک جبهه . بمرحله اجرا در آورند

ضد ژاپنی در اقيانوس آرام ایجاد کنيم که در آن چين یک واحد 
استراتژیک و شوروی و کشورهای دیگری که ممکن است بدان ملحق 

د، آنگاه ما از دشمن شوند، واحد های استراتژیک دیگر را تشکيل دهن
یک شکل محاصراتی بيشتر خواهيم داشت، بدین معنی که ما در 

اقيانوس آرام در خطوط خارجی بعملياتی خواهيم پرداخت که هدفش 
البته این موضوع در حال . محاصره و نابودی فاشيسم ژاپن خواهد بود

حاضر دارای اهميت عمل زیاد نيست، ولی چنين دورنمائی بعيد بنظر 
. يرسدنم  

 
 فصل   هفتم

 
 دفاع  استراتژیک  و  تعرض  استراتژیک

 در  جنگ  پارتيزانی
 

چارمين مسئله استراتژی در جنگ پارتيزانی دفاع استراتژیک و 
در این مسئله بر سر این . تعرض اسراتژیک در جنگ پارتيزانی است

است که ما در جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی، چه در حالت تعرضی و چه 
ت تدافعی، چگونه باید رهنمود جنگ تعرضی را که در بحث در حال

خود در باره اولين مسئله متذکر شدیم، بطور مشخص در عمل اجرا 
دقيتر بگوئيم (در جریان دفاع استراتژیک و تعرض استراتژیک . نمائيم

در مقياس سراسری کشور، دفاع ) تعرض متقابل استراتژیک
اس کوچک نيز در داخل و استراتييک و تعرض استراتژیک به  مقي

مقصود ما از . اطراف مناطق پایگاهی جنگ پارتيزانی انجام ميگيرند
دفاع استراتژیک موقعيت و رهنمود استراتژیک در وقتی است که 

دشمن در حال تعرض است و ما در حال دفاع ؛ و منظور ما از 
تعرض استراتژیک موقعيت و رهنمود استراتژیک در موقعی است که 

.ر حال دفاع است و ما در حال تعرضدشمن د  
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پس از آنکه جنگ  پارتيزانی بر پا شود و بطور قابل مالحظه ای  

گسترش  یابد، بویژه  زمانيکه تعرض استراتژیک دشمن در مقياس 
سراسری کشور بپایان رسد و دشمن رهنمود حفظ مناطق اشغالی خود 

يش گيرد، حمله دشمن به مناطق پایگاهی جنگ پارتيزانی دیگر را در پ
قبول اجتناب ناپذیری چنين حمالتی . امری اجتناب ناپذیر ميگردد

ضرور است، چه در غير اینصورت رهبران جنگ پارتيزانی اصالً 
آمادگی نخواهند داشت و در برابر حمالت سخت دشمن بدون تردید 

دشمن برای از . برو خواهد گردیدگيج و سراسيمه شده و با شکست رو
بين بردن جنگ پارتيزانی و مناطق پایگاهی آن غالبًا به حمالت متناوباً 

مثًال دشمن چهار یا پنج بار به ناحيه کوهستانی اوتای . توسل ميجوید
کرده است که هر دفعه نيروهای " اردوکشی مجاراتی"باصطالح 

هی در شش تا هفت دشمن طبق نقشه قبلی در سه تا چهار و حتا گا
هر قدر که  جنگ  پارتيزانی  . ستون همزمان با یکدیگر پيش ميآمدند

بيشتر گسترش یابد و هر اندازه که موقعيت مناطق پایگاهی آن اهميت 
بيشتری یابد و هر چه مراکز استراتژیک و خوطوط ارتباطی حياتی 
انی دشمن بيشتر مورد تهدید قرار گيرند، حمالت دشمن به جنگ پارتيز

بنابراین ، هر چه حمالت دشمن . و پایگاهای آن نيز شدیدتر خواهد شد
به جنگ پارتيزانی شدیدتر باشد، بيشتر نمودار آن است که جنگ 

پارتيزانی آنجا موفقيت آميز بوده و با جنگ منظم بطور موئثر 
رهنمد جنگ پارتيزانی در برابر حمله متقارب . همسوئی داشته است
، باید در هم شکستن آن بوسيله حمله متقابل دشمن از چند ستون

هر گاه هر ستون دشمن که در حال پيشروی است فقط از یک .باشد
 تشکيل شود و بوسيله واحدهای – خواه بزرگ و خواه کوچک –واحد 

امدادی دیگر تقویت نگردد و از طرف دیگر قادر به استقرار 
 استحکامات و پادگانهائی در مسير پيشروی خود و همچنين به ساختن

جاده ها نباشد، آنگاه حمله متقارب دشمن بآسانی ميتوان در هم شکسته 
دشمن در این موقع حالت تعرضی بخود ميگيرد و در خطوط . شود

خارجی عمل ميکند، در حاليکه ما حالت دفاعی خواهيم داشت و در 
آنچه مربوط به آرایش نيروهای ما . خوطوط داخلی عمل خواهيم کرد



ین است که باید قوای فرعی خود را برای تثبيت چند ستون ميشود ا
دشمن بکار بندیم و در عين حال با نيروهای عمده خود، طی عمليات 

ر .بط( اپراتيو یا تاکتيکی عليه یک ستون دشمن به حمالت غافلگيرانه 
دست زنيم و بدشمن در حين حرکت ضربه ) عمده بشکل کمين کردن

 در اثر حمالت –نکه نيرومند باشد  ولو ای–دشمن . فرود آوریم
غافلگيرانه پی در پی ما ضعيف خواهد شد و اغلب در بيمه راه عقب 

خواهد نشت، واحدهای پارتيزانی در حين تعقيب دشمن ميتوانند بيشتر 
. به حمالت غافلگيرانه دست زنند و اورا باز هم بيشتر تضعيف نمایند

وقف سازد و با شروع به معموًال دشمن قبل از آنکه تعرض خود را مت
عقب نشينی بنماید، مراکز شهرستانها و یا بخشهای واقع در مناطق 
پایگاهی را اشغال ميکند، ما باید این نقاط را محاصره کنيم، منابع 

تامين آذوقه دشمن و خطوط ارتباطی وی را قطع نمائيم تا هنگاميکه 
توانيم با دشمن دیگر قادر بایستادگی نيست و عقب نشينی ميکند، ب
پس از در هم . استفاده از فرصت اورا مورد تعقيب و حمله قرار دهيم

شکستن یک ستون دشمن، ما باید قوای خود را برای در هم شکستن 
ستون دیگرش اعزام داریم و بدین ترتيب ستونهای دشمن را یکی پس 

یک منطقه . از دیگری در هم کوبيده و حمله متناوب اورا عقيم سازیم
را " منطقه نظامی "ی بزرگ مثل ناحيه کوهستانی اوتای یک پایگاه

یا حتا بيشتر " منطقه کوچک نظامی "تشکيل ميدهد که به چهار یا پنج 
این . تقسيم ميشود و هر کدام با قوای مسلح خود مستقًال عمل ميکند

نيروها اغلب با استفاده از تاکتيکهای فوق الذکر حمالت دشمن را در 
در یک نقشه عملياتی برای دفع . واليًا در هم ميشکنندآن واحد و یا مت

حمله منقارب دشمن، ما نعموًال بکار انداختن قوای عمده خود را در 
خطوط داخلی در نظر ميگيریم؛ ولی اگر ما دارای قدرت کاهفی باشيم، 

مانند واحدهای پارتيزانی یک (آنوقت باید نيروهای فرعی خود را 
در خطوط ) حتا دستجاتی از قوای عمدهبخش یا یک شهرستان و یا 

خارجی در نظر بگيریم تا در آنجا خطوط ارتباطی دشمن را قطع کنند 
اما اگر دشمن مدت طوالنی در . و قوای امدادی اورا تثبيت نمایند

مناطق پایگاهی ما مستقر شود، آنگاه باید عکس این تاکنيک را بکار 
 برای نگهداشتن دشمن در بریم، بدین معنی که قسمتی از قوای خود را

منطقه پایگاهی جا بگذاریم، قسمت عمده نيروها را برای حمله به 
منطقه ایکه دشمن از آنجا ميآید، بکار اندازیم و در آنجا آنقدر شدید 

عمل کنيم که دشمن مجبور به تخليه مناطق پایگاهی و حمله به 
" صره وینجات جائو از طریق محا"این تاکتيک . نيروهایعمده ما شود

در جریان عمليات عليه یک حمله متقارب، تمام . خوانده ميشود) 9(
گروه های توده ای محلی دفاع از خود ضد ژاپنی و کليه سازمانهای 

توده ای بایستی برای شرکت در جنگ بسيج گردند و در نبرد با دشمن 
تحکيم برج و بارو و پاک "اعالم حکومت نظامی محلی و تا حد امکان 

شایان اهميت است و مقصود از اعالم حکومت نظامی " زارعکردن م
محلی سرکوب خائنين بملت و جلوگيری از افتادن اطالعات بدست 

) تحکيم برج و بارو و پاک کردن مزارع "دشمن است و منظور از 
و پيشگيری از ) تحکيم برج و بارو(کمک به عمليات واحد های خودی 

پاک کردن . " ميباشد)  مزارعپاک کردن(افتادن آذوقه بدست دشمن 
دشمن هنگام عقب . یعنی دروی محصول بمحض اینکه برسد) مزارع

نشينی، بمنظور تخریب مناطق پایگاهی جنگ پارتيزانی، خانه های 
شهرهای اشغالی و دهات مسير راه خود را معموًال آتش ميزاند، ولی 

وقه دشمن خود را با این عمل در تعرض آینده بی سر پناه و بی آذ
این مثال مشخضی است بر اینکه هر پدیده . ميکند و بخود زیا ميرساند
رهبران جنگ پارتيزانی نباید بهيچوجه . دارای دو جنبه متضاد است

منطقه پایگاهی خود را رها نمایند و به منطقه پایگاهی دیگر نقل مکان 
کنند، مگر آنکه پس از عمليات مکرر ثابت شود که دفع حمالت سخت 

در چنين شرایطی باید از بروز هر . ارب دشمن غيره ممکن استو متق
چنانچه رهبران دچار اشتباهات اصولی . گونه بدبينی جلو گيری کرد

نشوند، معموًال در نواحی کوهستانی امکان دفع حمالت متقارب و حفظ 
فقط در مناطق جلگه ای هنگام برخورد . مناطق پایگاهی موجود است

، باید طبق شرایط مشخص تدابير ذیل اتخاذ با حمله سخت و متقارب
کرد، بدین معنی که باید واحدهای کوچک متعددی را برای عمليات 

پراکنده بجا گذاشت و فرماسيونهای بزرگ پارتيزانی را موقتًا به 
نواحی کوهستانی انتقال داد تا پس از خروج قوای عمده دشمن، آنها 

بطور کلی، . جددًا آغاز کنندبتوانند باز گردند و فعاليتهای خود را م



را که گميدان در جریان " اصل جنگ استحکامات"ژاپنيها قادر نيستند 
جنگداخلی اجرا ميکرد، بکار بندند، زیرا قوای نظاميآنها بسبت به 

معهاذا ما باید این احتمال را هم در . خاک پهناور چين کفایت نيمکند
حدودی عليه آن مناطق نظر بگيریم که دشمن ممکن است این متد را تا 

پایگاهی پارتيزانی که مواضع حياتی اش را مورد تهدید جدی قرار 
ميدهند، بکار برد، ولی ما باید حتا در چنين شرایطی بيز برای ادامه 

از آنجا که ما قادر بودیم . جنگ پارتيزانی در آن مناطق آماده باشيم
وز نيز که در جنگ پارتيزانی را در طول جنگ داخلی ادامه دهيم، امر

گير جنگ ملی هستيم، بدون تردید و بطریق اولی ميتوانيم در جنگ 
چون از نظر تنسب قوای نظامی، گرچه . پارتيزانی پایداری نمائيم

دشمن ميتواند نيروهائی که از نظر کمی و کيفی بمراتب بر ما تفوق 
دارند، عليه برخی از مناطق پایگاهی ما بکار اندازد، مع الوصف 

ملی بين ما و دشمن الینحل ميماند و ضعف فرماندهی دشمن نيز تضاد 
پيروزی ما بر اساس کار عميق توده ای و تا . همچنان باقی خواهد ماند

. کتيکهای عملياتی نرمش پذیر استوار است  
  

  تعرض  استراتژیک  در  جنگ  پارتيزانی– 2     
 

عرض پس از دفع یکی از تعرضات دشمن و قبل از آنکه دشمن ت
دیگری را آغاز کند، مرحله ای پدید ميآید که دشمن در دفاع 

در چنين موقعی . استراتژیک است و ما در حال تعرض استراتژیک
رهنمود عملياتی ما حمله آن نيروهای دشمن نيست که در مواضع 

دفاعی محکم نشسته اند و تاره اطمينانی هم به غلبه بر آنها نداریم، بلکه 
ا عبارتست از نابودی و بيرون راندن طبق نقشه رهنمود عملياتی م

واحدهای کوچک دشمن و نيروی مسلح خائنين بملت از آن مناطقی که 
واحدهای پارتيزانی ما برای انجام این وظيفه باندازه کافی نيرومند و 

همچنين عبارت است از گسترش مناطق خود، بسيج توده ها برای 
روهای نظامی و ایجاد واحدهای مبارزه عليه ژاپن، تکميل و تعليم ني

اگر هنگاميکه این وظایف در حال انجاممند، دشمن . جدید پارتيزانی 
باز در حالت دفاعی باقی بماند، ما ميتوانيم مناطق جدید خود را باز هم 

نيشتر گسترش دهيم و به شهرها و خطوط ارتباطی که پادگانهای دشمن 
ا بر حسب شرایط برای مدت در آنجاها ضعيف اند، حمله بریم و آنها ر

همه اینها از جمله . طوالنی یا بطور موقتی ، در دست خود نگهداریم
وظایف تعرض استراتژیک ميباشد و هدف این است که ما با استفاده از 
حالت دفاعی دشمن، قدرت نظامی و توده ای خود را بطور کوئثر ارتقا 

ماده باشيم تا بمجرد دهيم و قدرت دشمن را بطور موئثر پائين آوریم و آ
اینکه دشمن بتعرض مجدد برخاست، اورا بطور منظم و سخت در هم 

نيروهای نظامی به استراحت و تعليمات احتياج دارند و بهترین . بکوبيم
ولی این . موقع برای این عمل وقتی است که دشمن در حال دفاع باشد

یا بهبچوجه بمعنای بيکار نشستن و فقط وقت را به استراحت و 
تعليمات گذاراندن نيست، بلکه ما باید در حين توسعه مناطق خود، 

نابودی واحدهای کوچک دشمن و بسيج مردم وقت و فرصت برای 
معموًال در همين ماقع است که ما باید به . استراحت و تعليمات بيابيم

همچنين . حل مشکالت خود، مانند تهيه خواربار و پوشاک، بپردازیم
ت که ما باید خطوط ارتباطی دشمن را بمقياس وسيع در همين موقع اس

ویران کنيم، مانع رفت و آمد وسایل نقليه دشمن شویم و به عمليات 
در چنين مواقعی روحيه افراد . اپراتيو قوای منظم مستقيمًا کمک نمائيم

مناطق پایگاهی پارتيزانی، مناطقی که بدست دشمن ویران گردیده اند، 
اهالی مناطق تحت اشغال دشمن نيز . ميکردندبتدریج ترميم و احيا 

عميقًا خرسند ميگردند و شهرت واحدهای پارتيزانی همه جا را فرا 
 یعنی خائنين –ولی در اردوگاه دشمن و سگهای زنجيریش . ميگيرد
 ار یک طرف ترس و وحشت و افطراق و دوئيت ميافتد و از –بملت 

ی پارتيزانی و مناطق طرف دیگر کينه و ئشمنی آنها نسبت به واحدها
پایگاهی بيشتر ميشودو تدارک برای فسویه حساب با جنگ پارتيزانی 

بنابر این، رهبران جنگ پارتيزانی در تعرض . شدت مييابد
استراتژیک خود بهيچوجه نباید چنان مغرور شوند که دشمن را ناچيز 

ف خود و همچنين .شمرند و امر تقویت وحدت و یکپارچهگی صف
در چنين . ق پایگاهی و نيروهای پارتيزانی را فراموش کنندتحکيم مناط

موقعی، آنها باید بتوانند با دقت تمام هر حرکت دشمن را در مد نظر 
گيرند تا به بيننند آیا نشانه ای از تعرض مجدد وی عليه ما پدیدار است 



یا نه، و بدین وسيله، بمحض شروع حمله دشمن بتوانند تعرض 
هترین وجه پایان دهند و به دفاع استراتژیک استراتژیک خود را ب

. بپردازند و در جریان آن تعرض دشمن را در هم شکنند  
 
 

 فصل  هشتم
 

 تکامل  جنگ  پارتيزانی  به  جنگ  متحرک
 

پنجمين  مسئله  استراتژی در جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی، مسئله تکامل 
ل طوالنی جنگ پارتيزانی به جنگ متحرک است، تکاملی که نيز بدلي

اگر چنين ميتوانست . بودن و سختی جنگ ممکن و ضرور است
بسرعت مهاجمين ژاپنی را شکست دهد و سرزمينهای از دست رفته 

خود را باز ستاند و همچنين اگر جنگ طوالنی و سخت بميبود، تکامل 
ولی بعکس از . جنگ پارتيزانی به جنگ متحرک ضرورتی نميداشت

 در ميان است، جنگ پارتيزانی بدون آنجا که جنگ طوالنی و سخت
رشد و تکامل به جنگ متحرک نميتواند خود را با چنين جنگی تطبيق 

از آنجا که جنگی طوالنی و سخت برپاست، برای واحدهای . دهد
پارتيزانی امکان آبدیدگی الزم و گذار تدریجی به قوای منظم موجود 

 منظم گردند و است، تا آنکه اشکال عمليات جنگی آنها نيز تدریجًا
جنگ پارتيزانی فقط زمانی ميتوانند روی رهنمود تکامل جنگ 

پارتيزانی به جنگ متحرک پافشاری کنند و آنرا بطور سيستماتيک 
عملی سازند که ضروت و امکان این رشد و تکامل را بروشنی 

هم اکنون در نقاط بسياری مانند ناحيه کوهستانی اوتای و . دریابند
ترش جنگ پارتيزانی و تکامل آن مرهون کوشش جاهای دیگر، گس

. دستجات نيرومندی است که از قوای منظم باین نواحی اعزام شده اند
عمليات در این نواحی با وجود اینکه بطور کلی خصلت پارتيزانی 
دارند، ولی از همان ابتدا عناصری از جنگ متحرک را نيز دربر 

. ج افزایش خواهند یافتاین عناصر در جریان جنگ بتدری. گرفته اند
در اینجا مزیتی نهفته است که امکان توسعه سریع جنگ پارتيزانی ضد 

ژاپنی کنونی و رشد سریع آنرا به سطح عاليتری بوجود ميآورد، از 
اینرو شرایط جنگ پارتيزانی جاهای مذکور بمراتب مساعدتر از 

ه آن برای اینک. شرایط جنگ پارتيزانی در سه استان شمال شرقی است
واحدهای پارتيزانی که هم اکنون به جنگ پارتيزان ميپردازند، به قوای 

: منظمی جهت جنگ متحرک تبدیل شوند، باید دو شرط موجود باشد 
افزایش کميت، عالوه بر بسيج . اوًال افزایش کميت ؛ ثاتيًا بهبود کيفيت

مستقيم مردم برای پيوستن به نيروهای مسلح، ميتواند در اثر بهم 
وستن واحدهای کوچک نيز انجام گيرد، در حاليکه بهبود  کيفيت  پي

بستگی به آبدیدگی رزمندگان در جریان جنگ و بهبود تسليحات آنان 
ما باید در جریان  بهم پيوستن واحدهای کوچک از یک طرف از . دارد

محلی گری که توجه افراد را منحصرًا به منافع محلی متمرکز ميسازد 
قدام ميشود، پرهيز کنيم؛ و از طرف دیگر باید با روحيه و مانع از این ا

محلی . نظاميگری نيز که منافع محلی را در نظر نميگيرد، مبارزه کنيم
گری در ميان واحدهای پارتيزانی محلی و در ارگانهای دولتی محلی 
بچشم ميخورد که غالبًا فقط منافع محلی را در نظر ميگيرند و منافع 

يکنند و یا بعلت اینکه به کار جمعی عادت نکرده عمومی را فراموش م
فرماندهان واحدهای پارتيزانی و یا فرماسيونهای . اند، تکروی مينمایند

پارتيزانی عمده باید مسئله فوق را در نظر بگيرند و متد بهم پيوستن 
تدریجی قسمتی از واحدهای محلی را بکار بندند تا بارگانهای محلی 

ز نيروهای خود و بسط جنگ پارتيزانی داده امکان نگهداری بخشی ا
شود؛ فرماندهان باید ابتدا این واحدها را به عمليات مشترک بکشانند و 

سپس مسئله الحاق آنها را بدون تالشی شکل سازمانی و تعویض 
کادرهایشان حل نمایند تا دستجات کوچک بتوانند به دسته جات بزرگ 

 در بين قوای عمده ارتش نظاميگری بر خالف محلی گری. بپيوندند
موجود است و نظری نادرست و متعلق بآنکسانی است که فقط به بسط 
نيروهای خود تمایل دارند و از کمک به واحدهای مسلح محلی سرباز 

آنها درک نميکنند که تکامل جنگ پارتيزانی به جنگ متحرک . ميزنند
توسعه بهيچوجه بمعنای قطع جنگ پارتيزانی نيست، بلکه با بسط و 

وسيع جنگ پارتيزانی، قوای عمده ایکه قادر باجرای جنگ متحرک 
است، بتدریج تشکيل مييابد، در حاليکه دور تا دور  این قوای  عمده 



کمافی سابق واحدهای پارتيزانی متعددی وجود دارند که بعمليات وسيع 
این واحدهای پارتيزانی قوای کمکی نيرومندی .  پارتيزانی مشغولند

ین قوای عمده و سرچشمه الیزال نيروی ذخيره برای رشد برای ا
بنابر این هرگاه فرمانده قوای عمده در نتيجه روحيه . دائمی آن ميباشند

نظاميگری منافع اهالی محل و ارگانهای دولتی محلی را نادیده بگيرد، 
باید اشتباه خود را اصالح کند و هم بامر گسترش قوای عمده و هم به 

برای باال .   واحدهای مسلح محلی توجه الزم مبذول داردافزایش نفرات
بردن کيفيت واحدهای پارتيزانی حتمًا باید سطح آگاهی سياسی و 

تشکيالتی آنها را ارتقا داد و تجهيزات، تکنيک نظامی، تاکتيک و 
انظباط آنها را بهبود بخشيد تا بتوانند بتدریج نظير ارتش منظم گردند و 

ازنظر سياسی باید حتمًا فرماندهان و .  کنار نهندعادات پارتيزانی را
رزمندگان را با ضرورت ارتقاء واحدهای پارتيزانی به سطح قوای 

منظم آشنا ساخت و آنها را در این راه تشویق نموده و بوسيله کار 
از نظر تشکيالتی باید . سياسی نيل باین هدف را تًامين کرد

ریج در مورد زیر برآورده نيازمندیهای فرماسيونهای منظم را بتد
ارگانهای نظامی سياسی، کادرهای نظامی و سياسی، شيوه _ ساخت 

های کار نظامی و سياس، سيستم منظم تهيه مایحتاج و دستگاه بهداری 
در مود تجهيزات باید سالحهای بهتر و متنوع تری برای . و غيره

.  نمودواحدها فراهم ساخت و وسایل مخابراتی الزم را برایشان تهيه
در مورد تکنيک نظامی و تاکتيک هم باید واحدهای پارتيزانی را در 

در مورد انظباط باید سطح . سطحی در خور واحدهای منظم ارتقا داد
را بآن درجه ای باال برد تا در همه جا موازین واحدی حکمفرما شود و 

دستورات و فرامين بدون چون و چرا اجرا گردند و بی انظباطی و 
برای انجام این وظایف احتياج به مساعی مداوم و .  از بين رودالقيدی

فراوان است، زیرا اینکار یکروز و دو روز نيست، ول باید در این 
تنها بدین ترتيب است که قوای عمده ميتواند در . سمت به پيش رویم

مناطق پایگاهی جنگ پارتيزانی نشکيل گردد و جنگ متحرک که در 
در آن نقاطی  که . واقع ميشود، ميتواند پدید آیدحمله بدشمن موئثر تر 

دستجات یا کادرهائی از طرف قوای منظم اعزام شده اند، تيل به 
بنابر این همه قوای منظم موظفند که . هدفهای فوق آسانتر است

واحدهای پارتيزانی در رشد و تجامل بسوی واحدهای منظم کمک و 
.مساعدت کنند  

 
 فصل  نهم

 
مر  فرماندهیمناسبات  در  ا  

 
آخرین مسئله استراتژی در جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی مناسبات در 

حل صحيح این مسئله یکی از شروط برای رشد و . امر فرماندهی است
از آنجا  که واحدهای پارتيزانی . تکامل بالمانع جنگ پارتيزانی است

 در سطح نازل تشکيالتی نيروهای مسلح قرار دارند که عمليات پراکنده
از مشخصات آن ميباشد، متدهای فرماندهی جنگ پارتيزانی اجازه 
چنان درجه عالی تمرکز را که ویژه فرماندهی جنگ منظم است، 

اگر جنگ پارتيزانی سيع در بکار بستن متدهای فرماندهی . نميدهند
جنگ منظم شود، تاگزیر برمش  عالی جنگ پارتيزانی محدود ميگردد 

فرماندهی .   خود را از دست ميدهدو جنگ پارتيزانی روح زنده
متمرکز درجه عالی  با  نرمش  عالی جنگ پارتيزانی در نظاد مستقيم 

در جنگ پارتيزانی که دارای نرمش عالی است ، فرماندهی . است
معذالک این . کامًال متمرکز نه فقط نباید بلکه نميتواند اعمال شود
ه تمرکزی در بمعنای آن نيست که جنگ پارتيزانی بدون هيچگون

وقيکه جنگ منظم . فرماندهی ميتواند با موفقيت رشد و تکامل یابد
پردامنه بموارات جنگ پارتيزانی پردامنه انجام ميگيرد، عمليات آنها 

باید با یکدیگر بطور صحيح همسو باشند؛ از اینرو بيک فرماندهی 
برای همسوئی عمليات منظم با جنگ پارتيزانی نياز است، یعنی بيک 

رماندهی استراتژیک واحد احتياج است که از طرف ستاد کل ملی ف
در یک منطقه پارتيزانی یا یک . فرمانده مناطق جنگی نًامين شود

یعنی مواقع ( منطقه پایگاهی پارتيزانی که واحدهای متعدد پارتيزانی 
که نيروی عمده را تشکيل ميدهند، و ) فرماسيونهای منظم نيز موجودند

یادی از واحدهای پارتيزانی کوچک و بزرگ دیگر که همچنين تعداد ز
نقش کمکی دارند، و واحدهای مسلح کثير خلق که نفرات آنها کار 



توليدی خود را نيز رها نميکنند یافت ميشوند؛ قوای دشمن در این نقاط 
معموًال مجموعه ای را تشکيل ميدهند تا بتوانند طبق نقشه واحد عليه 

 بنابر این در چنين مناطق پارتيزانی یا .جنگ پارتيزانی عمل کنند
بدین . مناطق پایگاهی مسئله فرماندهی واحد و یا متمرکز مطرح است

ترتيب اصل فرماندهی در جنگ پارتيزانی که تمرکز مطلق و همچنين 
عدم همرکز مطلق را نفی ميکند، باید از نظر استراتژیک فرماندهی 

. رماندهی غيره متمرکز باشدمتمرکز و در عمليات اپراتيو و تاکتيکی ف
نقشه کشی برای مجموعه جنک پارتيزانی و هدایت آن از طرف دولت 

، همسوئی جنگ پارتيزانی با جنگ منظم در هر منطقه جنگی و 
رهبری واحد برای تمام نيروهای مسلح ضد ژاپنی در هر منطقه 
پارتيزانی و یا هر منطقه پایگاهی وظایف فرماندهی استراتژیگ 

در اینجا فقدان همسوئی، فقدان وحدت و فقدان .  بشمار ميروندمتمرکز
تمرکز زیانبخش است و باید با تمام قوا برای تًامين همسوئی، وحدت و 

در موضوعات کلی یعنی موضوعات مربوط به . تمرکز کوشيد
استراتژیی، ارگانهای پائين باید به ارگانهای باالتر گزارش دهند و از 

. کنند تا در نتيجه وحدت عمل بتواند تًامين شوددستورات آنها اطاعت 
ولی مرکزیت در اینجا ختم ميشود و تجاوز از این حدود و دخالت در 

اقدامات مشخص ارگانهای پائين مانند آرایش قوا برای عمليات اپراتيو 
زیرا این اقدامات مشخص باید طبق . و تاکتيکی نيز زیانبخش است

کان در تغييرند و کامًال ماورای شرایط ویژه ای که با زمان و م
. اطالعات ارگانهای فوقانی فرماندهی دور دست ميباشند، اتخاذ شوند
این همان چيزی است که اصل فرماندهی غيره متمرکز در عمليات 

این اصل معموًال در عمليات منظم و . اپراتيو و تاکتيکی کستفاد ميشود
در . يز صادق استبخصوص موقعيکه وسایل مخابراتی کافی نباشد، ن

یک کالم، این بمعنای جنگ پارتيزانی مستقل در چهارچوب یک 
جائيکه یک منطقه پایگاهی پارتيزانی یک منطقه . استراتژی واحد است

 که بچند منطقه کوچک نطامی تقسيم ميشود –نظامی را تشکيل ميدهد 
و هر منطقه کوچک نظامی چند شهرستان نيز بنوبه خود شامل چند 

 رابطه ميان ستاد فرماندهی منطقه نظامی و ستاد –ود بخش ميش
فرماندهی منطقه کوچک نظامی و از آنجا به پائين تا ارگانهای دولتی 

شهرستانها و بخشها سلسله مراتبی را بوجود ميآورد که هر نيروی 
مسلح طبق وضع مشخص خود تحت فرماندهی یکی از آنها قرار 

ن سطوح طبق اصل فوق الذکر در مناسبات فرماندهی در ای. ميگيرد
تعين رهنمود عمومی باید در اختيار سطوح عالی باشد و عمليات 
مشخص باید برحسب شرایط ویژه از طرف سطوح پائين که در 

اگر ارگانهای فوقانی در . اینمورد دارای استقالل عمل اند، انجام گيرد
 باید باره عمليات مشخص ارگانهای تحتانی نظراتی دارند، ميتوانند و

" فرامين"اظهار نمایند و بهيچوجه نباید بشکل " رهنمائی "آنرا بشکل 
هر قدر منطقه ای وسيعتر و هر چند شرایط پيچيده تر و . مطلق

هراندازه فاصله ميان سطوح فوقانی و تحتانی بزرگتر باشد، بهمان 
نسبت نيز باید حق سطوح تحتانی در اجرای عمليات مستقل بيشتر باشد 

نسبت ضرورتر است که این عمليات طبق شرایط مشخص و و بهمان 
بر حسب مقتضيات محل صورت گيرند تا باین وسيله سطوح تحتانی و 

مسئولين محلی بتوانند توانائی در حل و فصل امور بطور مستقل را 
بيابند و بر شرایط پيچيده فائق آیند و جنگ پارتيزانی را بطور موفقيت 

یک واحد و یا یک فرماسيون بزرگ که در مورد . آميز گسترش دهند
بطور متمرکز عمل ميکند، مناسبات فرماندهی در درون آن باید طبق 
اصل تمرکز برقرار شود؛ زیرا در اینجا وضعيت کامًال روشن است؛ 

ولی اگر همان واحد و یا فرماسيون به عمليات پراکنده دست زند، آنگاه 
هد بود، زیرا در اصل تمرکز در باره اقدامات مشخص صادق خوا

اینجا دیگر اوضاع مشخص برای ارگانهای فوقانی نميتواند روشن 
فقدان تمرکز در آنجائيکه احتياج به تمرکز است، نشانه سهل . باشد

انگاری سطوح فوقانی در انجام وظيفه و یا خود سری سطوح تحتانی 
است که هيچيک از این و نميتواند در مناسبات ميان سطوح فوقانی و 

. تانی و بخصوص در مورد ارگانهای نظامی مورد قبول واقع شودتح
عدم تمرکز در جائيکه باید باشد ولی نباشد، بمعنای انحصار قدرت در 

دست سطوح فوقانی و فقدان ابتکار عمل در سطوح تحتانی است که 
هيجيک از ایندو نيز نميتواند در مناسبات ميان سطوح فوقانی و تحتانی 

اصول فوق . هی جنگ پارتيزانی قابل قبول باشدبخصوص در فرماند
.الذکر یگانه راه حل صحيح مسئله مناسبات فرماندهی ميباشد  



 
 یاد داشتها

 
 سلسله جبال چان بای در ناحيه مرزی شمال شرقی چين واقع – 1

  ، این مناطق1931 سپتامبر 18پس از حادثه . است
کمونيست چين بصورت پایگاه پارتيزانی ضد ژاپنی تحت رهبری حزب

 – سلسله جبال او  تای در مرزهای استانهای شان سی – 2. در آمدند
 ارتش هشتم برهبری حزب 1937در اکتبر .  حه به واقع است-چاهار

 حه به - چاهار–کمونيست چين به ایجاد پایگاه ضد ژاپنی شان سی 
 سلسله جبال – 3. پرداخت که مرکز آن منطقه کوهستانی اوتای بود

 پين یوان – حه  به –ن  در ناحيه مرزهای استانهای شان سی تای  ها
 ارتش هشتم در جنوب شرقی شان سی 1937در نوامبر . واقع است

یک پایگاه ضد ژاپنی بر قرار کرد که مرکز آنرا منطقه کوهستانی تای 
 کوه تای یکی از قلل عمده سلسله جبال تای  ای – 4. هان تشکيل ميداد

واحدهای پارتيزانی تحت . شان دون ميباشدواقع در مرکز استان 
 پایگاهی در مرکز 1937رهبری حزب کمونيست چين در زمستان 

 5. شان دون بوجود آوردند که مرکز آن منطقه کوهستانی تای  ای بود
.  سلسله جبال ین در مرزهای استانهای حه  به  و ژه  هه  واقع است–

ایگاه ضد ژاپنی مشرق  در این مناطق پ1938ارتش هشتم در تابستان 
. حه به  را ایجاد کرد که مرکز آنرا منطقه کوهستانی ین  تشکيل ميداد

ارتش .  سلسله جبال مائو در جنوب استان جيان سو واقع است– 6 
 پایگاه 1938چهارم جاید تحت رهبری حزب کمونيست چين در ژوئن 

ضد ژاپنی جنوب جيان سو را بوجود آورد که مرکز آن منطقه 
 تجربيات جنگ مقاومت ضد ژاپنی ثابت نمود – 7. ستانی مائو بودکوه

که ميتوان در مناطق جلگه ای پایگاههای طویل المدت و در بسياری 
علت آن . از نقاط این نوع مناطق پایگاههای مستحکم و ثابت ایجاد کرد

وسعت و جمعيت فراوان این مناطق و صحت سياست حزب کمونيست 
رفيق مائو تسه . لت نيروهای نظامی دشمن بودو بسيج وسيع مردم و ق

دون در دستورات مشخص بعدی خود چنين امکانی را بوضوح 
یک بازی قدیمی چينی " وی  چی" بازی – 8.  تصدیق نموده است

است که در جریان آن هر یک از دو حریف سيعی دارد مهره های 
یک هر کدام که . طرف دیگر را بوسيله مهره های خود محاصره کند

مهره و یا تعدادی از مهره های طرف دیگر را محاصره کرد، آنرا 
ولی تا موقعيکه یک گوشه حلقه محاصره باز باشد و " ميکشد"

، در "کشت"داشته باشد، مهره ها را ميتوان " خانه"باصطالح 
 قبل از ميالد، 353 در سال – 9. اند" زنده"اینصورت مهر ها هنوز 

پادشاه . الیت جائو را محاصره کردوالیت وی، حان دن پایتخت و
والیت چی با دو تن از فرماندهان خود بنام تيان  جی و سون بين 

سون بين وقتيکه پی . فرمان داد تا با ارتش خود بنجات جائو بشتابند
برد که والیت وی با نيروی زبده خود به چائو حمله ور شده است و 

 گذاشته است، به برای دفاع از کشور خود قوای بسيار ضعيفی بجا
ارتش وی مجبور شد برای نجات ميهن . والیت وی حمله ور گشت

ارتش چی با استفاده از درماندگی و خستگی سربازان . خود باز گردد
شمال شرقی شهرستان حه زه واقع در استان پين (وی در گوی لين 

آنها را بسختی شکست داد و بدین ترتيب شهر حان دن ) یوان کنونی
از این پس استراتژهای چينی . ئو را از محاصره نجات دادپایتخت چا

نجاتجائو از طریق محاصره "اینگونه عمليات نظامی را باصطالح 
.ميخوانند" وی  

 
 در باره جنگ طوالنی

  )1938مه ( 
 

 طرح  مسئله
 

 بزودی  هفتم  ژوئيه، اولين سالگرد جنگ کبير مقاومت ضد ژاپنی – 1
ل است که تمام نيروهای ملت از طریق اینک قریب یک سا. فرا ميرسد

اتحاد، پایداری در مقاومت و حفظ جبهه متحد قهرمانانه عليه دشمن 
این جنگ در تاریخ مشرق زمين بی نظير است و در تاریخ . ميجنگند

--جهان نيز بمثابه جنگی کبير ثبت خواهد  
                                        زیرنویس



ک سری نطقهائی است که رفيق مائو تسه دون اثر حاضر مجموعه ی
 در ین  ان در مجمع مطالعه جنگ 1938 ژوئن سال 3 مه تا 26از 

...تمام. ضد ژاپنی ایراد کرده است  
                                                                                    

برای . نبال ميکنندشد؛ مردم سراسر جهان جریان این جنگ را بدقت د
هر فرد چينی  که زیر با مصائب جنگ رنج ميبرد و برای بقاء ملت 

خود ميرزمد، روزی نيست که با بی صبری تمام در انتظار روز ظفر 
ولی این جنگ در واقع چگونه جریان خواهد یافت؟ آیا ما . بسر نبرد

پيروز خواهيم شد یا نه؟ آیا ما بزودی پيروز خواهيم گردید یا 
ير؟خيلی ها از یک جنگ طوالنی صحبت ميکنند، ولی چرا جنگ خ

طوالنی خواهد بود؟ چگونه باید چنين جنگی را به پيش برد؟ بسياری 
از پيروزی نهائی شخن ميگویند، ولی چرا پيروزی نهائی از آن ما 
خواهد بود؟  و چگونه باید این پيروزی را بدست آورد؟ همه قادربه 

نيستند و نتا اکثر افراد تا بامروز هم باین پاسخ دادن باین سئوالت 
بدینجهت است که طرفداران شکست طلب . سئوالت پاسخ نداده اند

تئوری انقياد ملی  پا بميدان مينهند و بمردم ميگویند که چين بانقياد در 
برخی از دوستان . خواهد آمد، پيروزی نهائی از آن چين نخواهد بود

چين ميتواند :  بمردم اعالم ميکنند عجول نيز پا بصحنه ميگذارند و
آیا این . خيلی زود پيروز شود بدون آنکه کوشش زیادی بخرج دهد

معذالک اکثر افراد هنوز بمفهوم گفته های ما پی " نظرات درستند
این امر تا حدودی ناشی از نارسائی کار تبليغاتی و . مبرده اند

ای عينی در توضيحی ما و تا حدودی نيز مربوط باینستکه رخداده
جریان تکاملش هنوز خصلت ذاتی خود را کامًال آشکار نکرده و 

سيمای خویش را در مقابل مردم بوضوح تمام نمایان نساخته است، از 
اینرو هم مردم  نتوانسته اند که گرایشهای عمومی و دورنمای این 
تکامل را در یابند و با لنتيجه قادر نبوده اند یک سری سياستها و 

اکنون وضع بهتر شده است؛ تجارب ده . های خود را معين کنندتاکتيک
ماهه جنگ مقاومت کامًال برای در هم کوبيدن تئوری بکلی بی اساس 

انقياد ملی و بموازات آن برای معتقد ساختن دوستان عجول ما 
در چنين . بنادرستی تئوریشان در باره پيروزی سریع کافی است

را طلب ميکنند، بویژه در باره شرایطی خيلی ها توضيحات جامعی 
جنگ طوالنی زیرا که از یک طرف طرفداران تئوری پيروزی سریع 

با این جنگ مخالفت ميکنند و از طرف دیگر از این جنگ درک 
) 1(از زمان حادثه لوگو  چيائو"این فرمول که . مبهمی موجود است

ش هم مجاهدت ميکنندو پيروزی خلق چهارصد ميليونی ما دوش بدو
در ميان توده های وسيع شهرت یافته " نهائی نصيب چين خواهد شد

البته این فرمول درستی است ولی فيط باید مضمونش غنای . است
پایداری ما در جنگ مقاومت ضد ژاپنی و حفظ جبهه . بيشتری بيابد

و تمام احزاب : متحد مرهون عوامل متعددی است که عبارتنيد از 
گروههای سياسی کشور از حزب کمونيست گرفته تا گوميدان؛ تمام 
خلق چين از کارگران و دهقانان گرفته تا بورژوازی؛ تمام نيروهای 

مسلح از ارتش منظم گرفته تاواحدهای پارتيزانی ؛ در عرصه بين 
المللی، از کشورهای سوسياليستی گرفته تا خلقهای شيفته عدالت 

کشور دشمن ، از آنعده از مردم داخل کشور کشورهای مختلف، و در 
که مخالف جنگند گرفته تا آن سربازانی که در جبهه با جنگ مخالفت 

بطور خالصه، تمام این عوامل در جنگ مقاومت ما باندازه . ميکنند
هر فرد با وجدان باید بدانها درود . های مختلف بذل مساعی کرده اند

ر احزاب و گروه های سياسی ما کمونيستها همراه با سای. بفرستد
طرفدار جنگ مقاومت و تمام خلق چين راهی جز این نداریم که در راه 

اتحاد با تمام نيروها برای پيروزی بر متجاورین منظور ژاپنی 
اول ژوئيه امسال، هفدهمين سالگرد تًاسيس حزب کمونيست . بکوشيم

د برای اینکه هر کمونيست بتواند در جنگ مقاومت ض. چين است
ژاپنی سهم مئوثرتر و بزرگتری ادا کند، باید مسئله جنگ طوالنی را 

از اینجهت است که من . بطور جدی مورد مطالعه قرار داد
و سيع ميکنم در باره تمام . سخنرانيهایم را باین برسی اختصاص ميدهم

مسایل مربوط به جنگ طوالنی صحبت کنم؛ ولی نميتوانم در تمام 
 این امر از حوصله یکدوره سخنرانی خارج جزئيات وارد شوم زیرا

 تمام تجارب ده ماهه جنگ مقاومت ثابت ميکنند که این دو – 2. است
تئوری انقياد حتمی چين و تئوری پيروزی سریع : تئوری نادرستند

اولی بگرایش سازشکارانه منجر ميشود و دومی به گرایش دایر . چين



ان این تئوریها بطور ذهنی طرفدار. برکم نها دادن بدشمن ميدان ميدهد
. و یکجانبه، در یک کالم، بطور غيره علمی به مسئله برخورد ميکنند

.  قبل از وقوع جنگ مقاومت در باره انقياد ملی زیاد صحبت ميشد– 3
صالح چين از دیگران بدتر است و از اینرو : "مثًال چنين گفته ميشد

بمقاومت اگر چين ." "جنگيدن بمفهوم شکست حتمی خواهد بود
از ." مسلحانه اقدام کند، مطمئنًا سرنوشتی بهتر از حبشه نخواهد داشت

زمانيکه جنگ آغاز گردیده، گفتگوها در باره تئوری انقياد ملی بطور 
. علنی صورت نمگيرد، ولی بطور پنهانی و بسيار گسترده ادامه دارد

مثًال گاه بگاه محيط مساعدی برای سازش پيدا ميشود و هواداران 
ادامه جنگ بمعنای انقياد حتمی "سازش اینطور استدالل ميکنند که 

در ده : "محصلی از استان حونان طی نامه ای مينویسد ) . 2" (است
بعلت اینکه مسئوليت کار تبليغاتی را به . همه چيز مشکل بنظر ميرسد

تنهائی بعهده دارم، ناچارم از هر فرصتی برای صحبت با مردم استفاده 
طبين من مردم عامی و بيسود نيستند، بلکه تا حدی در جریان مخا. کنيم

. حوادث هستند و به گفته های من عالقه زیادی از خود نشان ميدهند
ولی وقتيکه من در . ولی وقتيکه من عالقه زیادی از خود نشان ميدهند

چين نميتواند پيروز شود، :"اینجا با منسوبينم هستم، آنها دائوًا ميگویند
اما باز جای ! این واقعًا نفرت انگيز است." در خواهد آمدبانقياد 

البته دهقانان . خوشوقتی است که آنها تبليغ نيکنند، واال ار بدتر ميشد
چنين هواداران تئوری انقياد حتمی ."بآنها بيشتر از من اعتماد دارند

چنين افرادی . چين پایه اجتماعی گرایش سازشکارانه را تشکيل ميدهند
و کنار جين یافت ميشوند، و بدینجهت مسئله سازشکاری که در گوشه 

هر آن ممکن است در داخل جبهه ضد ژاپنی پدید آید، حتا شاید تا پایان 
اکنون که سيو جو سقوط کرده و اوهان در . جنگ هم باقی بماند

محاصره است، بنظرمن بيفایده نيست که به تئوری انقياد ملی ضربه 
 ده ماه جنگ مقاومت انواع و اقسام  طی این– 4. حسابی بزنيم

مثًال در . نظاراتی که حاکی از شتابزدگی هستند، نيز سربلند نموده اند
اولين روزهای جنگ مقاومت عده زیادی بی پایه واساس خوش بين 

شده بودند، آنها به ژاپن کم بها ميداند و حتا گمان ميکردند که ژاپنی ها 
 بعضی ها نقش استراتژیک جنگ .نميتوانند به استان شان سی برسند

پارتيزانی را در جنگ مقاومت ضد ژاپنی نادیده ميگرفتند و این اصل 
در کل، جنگ متحرک عمده و جنگ پارتيزانی کمکی است، و "را که 

، مورد "در جزء، جنگ پارتيزانی عمده و جنگ متحرک کمکی است
 را که آنها این زهنمود استراتژیک ارتش هشتم. تردید قرار ميدادند

جنگ پارتيزانی اساسی است، ولی در شرایط مساعد نباید از جنگ "
مکانيکی "، قبول نداشتند و آنرا برخوردی "متحرک صرف نظر کرد

اگر ما : "در اثنای نبرد شانگهای عده ای ميگفتند). 3(ميدانستند" 
بتوانيم سه ماه دوام بياوریم، اوضاع بين المللی حتمًا تغيير خواهد کرد، 

اد شوروی مسلمًا قوای خود را اعزام خواهد نمود و جنگ تمام اتح
این افراد در ارزیابی دورنمای جنگ مقاومت بطور عمده ." خواهد شد

عده ) 5(بعد از پيروزی در تایلجوان) . 4(بکمک خارجی اميد ميبستند
تلقی "یک نبرد تقریبًا قطعی "ای معتقد شدند که نبرد سيوجو را باید

آنها . سابق جنگ طوالنی را مورد تجدید نظر قرار دادنمود و رهنمود 
اگر ما "،و"این نبرد نشانه آخرین تالش نوميدانه دشمن است:"ميگفتند

در این نبرد پيروز شویم، ميليتاریستهای ژاپنی دچار تزلزل روحی 
ميگردند و چاره ای نخواهند داشت جز اینکه منتظر روز دادرسی 

عده ای را دچار سر گيچه  ) 7(سين گوانپيروزی در پين ). 6" (بمانند
. کرد و پيروزی بعدی در تایلجوان عده زیادتری را بدان گرفتار نمود
در نتيجه در اینکه آیا دشمن به اوهان حمله ميکند یا نه، شک و تردید 

؛ و خيلی ها "این حتمی نيست:" جيلی ها تصور ميکردنند. بوجود آمد
اینگونه شک و تردیدها ممکن ". دقطعًا چنين نخواهد ش:"هم ميگفتند

مثًال آیا ميزان نيروهای ضد . است بر تمام مسائل مهم تًاثير بگذارد
ژاپنی کافی است؟ ممکن است باین سئوال جواب مثبت داده شود، زیرا 

ميزان نيروهای فعلی ما برای جلوگيری از ادامه تعرض دشمن کافی 
یا شعار تحکيم و توسعه است، پس افزایش آنها چه لزومی دارد؟ مثًال آ

جبهه متحد ملی ضد ژاپنی هنوز بقوت خود باقی است؟ ممکن است 
باین سوآل جواب منفی داده شود، زیرا جبهه متحد در وضع کنونی 
خود قادر بدفع دشمن است، پس تحکيم و توسعه آن چه معنی دارد؟ 

دید شود؟ مثًال آیا کار دیپلماتيک و تبليغاتی در مقياس بين المللی باید تش
مثًال آیا باید بطور . ممکن است مجددًا باین سوال جواب منفی داده شود



جدی به اصالح سيستم ارتش و رژیم سياسی، گسترش جنبش توده ای، 
انجام امور آموزش مربوط به دفاع ملی ، سرکوب خائنين بملت و 

تروتسکيستها، توسعه صنایع نظامی و بهبود زندگی مردم پرداخت؟ 
ا شعارهای دفاع از اوهان، گوان جو و شمال غربی و توسعه مثًال آی

شدید جنگ پارتيزانی در پشت جبهه دشمن هنوز بقوت خود باقی 
حتا افرادی . هستند؟ ممکن است باین سئوالت جواب منفی داده شود

هستند که بمحض اینکه در وضعيت جنگ تحول مساعد کوچکی رخ 
يدان و حزب کمونيست را بين گوم" اصتحکامات"ميدهد، آماده اند 

تشدید کنند و بدین ترتيب توجه را از مسایل خارجی بمسایل داخلی 
این امر تقریبًا هميشه پس از یک پيروزی کم و بيش . منحرف سازند

بزرگ و یا در موقعيکه دشمن حمله خود را متوقتًا متوقف ميسازد و 
 نظامی همه نظرات فوق را ميتوان به کوته بينی سياسی. پيش ميآید

اینگونه سخنان، با آنکه منطقی بنظر ميرسند، در واقع . توصيف کرد
برای . پرگوئيهای بی پایه ای هستند که ظاهرًا حقيقت بخود گرفته اند

ادامه پيروزمندانه جنگ مقاومت ضد ژاپنی قطع این سخن پردازیها 
 بنابر این مسئله بدین نحو مطرح – 5. خالی از فایده نخواهد بود

نه، چين بانقياد در : آیا چين بانقياد در خواهد آمد؟ جواب: ميشود
آیا چين ميتواند بزودی . نخواهد آمد بلکه سرانجام پيروز خواهد شد

نه، چين بزودی پيروز نخواهد شد و جنگ : پيروز شود؟ جواب
 دو سال پيش ما – 6. مقاومت ضد ژاپنی جنگی طوالنی خواهد بود

 16در . را در خطوط کلی پيش بردیمتزهای عمده راجع باین مسایل 
و دوازده ماه  ) 8( ، یعی پنج ماه قبل از حادثه سی  ان 1936ژوئيه 

پيش از حادثه لوگوچيائو، من ضمن مصاحبه ای با روزنامه نگار 
آمریکاوی، آقای ادگار استو، وضعی را که ممکن است منجر به جنگ 

ياستهای مختلف چين و ژاپن گردد، در خطوط کلی ارزیابی کردم و س
بد نيست که برای زنده کردن یاد . را برای کسب پيروزی مطرح کردم

چين تحت چه : سئوال : این مصاحبه بخشهائی از آنرا در اینجا نقل کنيم
شروطی ميتواند قوای امپریاليسم ژاپن را مغلوب و نابود سازد؟ 

ر اوًال، ایجاد یک جبهه متحد ضد ژاپنی د: سه شرط الزم است: جواب
چين؛ ثانيًا تشکيل یک جبهه متحد بين المللی عليه ژاپن؛ ثالثًا، اعتالء 

از این دیدگاه . نهضت انقالبی خلق ژاپن و خلقهای مستعمرات ژاپن
خلق چين، در ميان این سه شرط وحدت بزرگ خلق چين عمده ترین 

بنظر شما این جنگ تا چه وقت طول خواهد کشيد؟ : سئوال. شرط است
قدرت جبهه متحد ضد ژاپنی در چين و یک سلسله عوامل این ب: جواب

بسخن دیگر، صرفنظر . تعين کننده دیگر در چين و ژاپن مربوط است
از قدرت خود چين که عمده است، کمک بين المللی و همچنين کمک 

اگر جبهه متحد ضد ژاپنی در چين . انقالب ژاپن به چين نيز مهم است
ر عرضًل و عميقًا تشکيل یابد، اگر نيرومندانه رشد کند و بطور موئث

دولتها و ملتهائی که خطر امپریاليسم ژاپن را نسبت بمنافع خود دریافته 
اند، آنطور که باید و شاید بچين کمک کنند، اگر انقالب در ژاپن 

اگر این شروط . بزودی بر پا گردد، این جنگ سریعًا پيروز خواهد شد
ولی نتيجه در هر حال . د شدبزودی تحقق نيابند، جنگ طوالنی خواه

ژاپن بطور حتم مغلوب و چين بطور حتم پيروز : یکی خواهد بود
مقط تافات زیاد خواهد شد و ما دوران پردرد و رنجی را از . ميشود

از نظر سياسی و نظامی عقيده شما در : سئوال . سر خواهيم گذاراند
ره ای سياست قا: باره سير احتمالی تکامل این جنگ چيست؟ جواب 

ژاپن دیگر معين شده است، و آنهائی که تصور ميکنند از طریق 
سازش با ژاپن و یا فدا کردن بجش بيشتری از سرزمين چين و حق 

حاکميت آن ميتوان تعرض ژاپن را متوقف ساخت، دستخوش پندارهای 
ما بخوبی ميدانيم که منطقه سفلی رودخاها یان تسه و . صرفًا باطلند

. یگر وارد سياست قاره ای امپریاليسم ژاپن گردیده اندبنادر جنوبی ما د
بعالوه ژاپن با خيال تسلط بر فليپين، سيام، ویتنام، شبه جزیره ماالیا و 

هندوستان شرقی هلند ميخواهد چين را از کشورهای دیگر جدا سازد و 
این . منطقه جنوب غربی اقيانوس آرام را به انحصار خود در آورد

در چنين دوره ای چين بدون تردید در . ن استسياست دریائی ژاپ
معذالک اکثریت مردم . وضع فوق العاده دشواری قرار خواهد گرفت

چين مطمئنند که ميتوان بر این مشکالت فایق آمد؛ تنها ثروتمندان 
شهرهای بزرگ بندری شکست طلبند زیرا آنها ميترسند اموالشان از 

 سواحل چين را محاصره خيلی ها بر آنند که وقتی ژاپن. دست رود
این بالهت محض . کرد، ادامه جنگ برای چين غيره ممکن خواهد شد



برای رد این ادعای آنها کافی است که فقط به تاریخ جنگ ارتش . است
در جنگ مقاومت ضد ژاپنی چين بمرتب . سرخ مراجعه کنيم

برتریهای بيشتری از ارتش سرخ در دوران جنگ داخلی خواهد 
ور بسيار پهناوری است، حتا اگر ژاپن موفق شود چين کش. داشت

بخشی از خاک چين را با جمعيتی برابر صد و یا حتا دویست ميليون 
ما . نفر اشغال کند، باز فاصله ما تا شکست هنوز خيلی زیاد خواهد بود

هنوز برای نبرد با ژاچن قدرت بزرگی در اختيار خواهيم داشت، در 
د در تمام طول جنگ در پشت جبهه صورتيکه ژاپن مجبور خواهد بو

ولی عدم یکپارچگی و رشد . خود دائمًا به نبردهای دفاعی بپردازد
ناموزون اقتصادی چين در یک مفهوم برای جنگ مقاومت ضد ژاپنی 

مثًال انتزاع شانگهای از خاک چين هرگز باندازه انتزاع . مساعد است
ر ژاپن سواحل و حتا اگ. نيویورک از خاک امریکا فالکت بار نيست

چين را  هم محاصره کند، باز قادر نخواهد بود شمال غربی و مغرب 
از اینرو کنه مطلب باز هم عبارتست از . چين را در محاصره اندازد

ما از . وحدت تمام خلق چين و ایجاد جبهه ضد ژاپنی بمقياس ملی 
سئوال اگر جنگ مدت زیادی بطول . مدتها پيش اینر توصيه کرده ایم

امد و ژاپن نيز کامًال شکست نخورد، آیا حزب کمونيست حاضر انج
ميشود با ژاپن صلح کند و به سلطه ژاپن بر بخش شمالی چين تن 

خير، حزب کمونيست چين، مثل تمام خلق چين ، به : دردهد؟ جواب 
ژاپن اجازه نخواهد داد حتا یکوجب از خاک چين را هم در دست خود 

ا رهنمود استراتژیک عمده چين در این بعقيده شم: سئوال . نگهدارد
رهنمود استراتژیک ما باید بکار : جنگ آزادیبخش چه باید باشد؟ جواب

انداختن قوای عمدهمان برای عمليات در جبههای وسيع و متحرک 
ارتش چين برای اینکه بتواند پيروز گردد، باید در ميدانهای . باشد

ت زند، بسرعت پيش وسيع جنگ به نبرد های فول العاده متحرک دس
رود و تند عقب بنشيند، قوای خود را بسرعت متمرکز سازد و آنرا تند 

این جنگ بيشتر یک جنگ متحرک پردامنه خواهد بود تا . پخش نماید
یک جنگ موضعی که منحصرًا به استحکامات دفاعی متعدد متکی 

ا ولی این بمعنای آن نيست که باید تمام نقاط نظامی حياتی را ره. است
کرد؛ تا زمانيکه شرایط برای ما مساعد باشد؛ باید در این نقاط به جنگ 

معذالک رهنمود استراتژیکی که بتواند تمام . موضعی پرداخت
. وضعيت را دگرگون سازد؛ باید بر اساس جنگ متحرک استوار باشد
جنگ موضعی نيز الزم است، ولی از نظر استراتژیک دارای اهميت 

از نظر جغرافياوی صحنه جنگ چنان وسيع . درجه دوم و فرعی است
است که برای ما امکان دارد بيک جنگ متحرک نهایت اثربخش 

قوای ژاپن وقتيکه با عمليات شدید واحدهای ما روبرو گرند، . مپردازیم
ماشين جنگی آنها سنگين است، خيلی . اجبارًا با احتياط عمل ميکنند

اگر ما واحدهای . ود استآهسته حرکت ميکند و اثر بخشی آن نيز محد
خود را در جبهه تنگی متمرکز سازیم و جنگ دفاعی فرساینده دست 

بزنيم، آنوقت از امتيازاتی که موقعيت جغرافيائی و سازمان اقتصادی 
کشور بارتش ما داده است، محروم ميگردیم و با اشتباهی نظير اشتباه 

ز نبردهای تعين در مرحله اوليه جنگ، ما باید ا. جبشه گرفتار ميشویم
کننده بزرگ احتراز جوئيم و اول از طریق جنگ متحرک روحيه و 

ما باید عالوه بر . قدرت رزمنده ارتش دشمن را بتدریج مختل سازیم
استفاده از واحدهای تعليم دیده برای پيشبرد جنگ متحرک، از ميان 
باید . دهقانان نيز به تشکيل تعداد زیادی واحدهای پارتيزانی اقدام کنيم

دانست که واحد های داوطلبان ضد ژاپنی سه استان شمالی شرقی فقط 
تظاهر کوچکی از آن نيروی پنهان مقاومت جوئی است که ميتوان از 

دهقانان چين باقوه نيروی اظيمی را . دهقانان سراسر کشور بسيج نمود
تشکيل ميدهند؛ اگر بنحو شایسته ای متشکل و رهبری شوند، قادر 

ارتش ژاپن را در تمام بيست و چهار ساعت روز مشغول خواهند بود 
باید بخاطر داشت، که . نگاهدارند و آنرا بسرحد مرگ خسته گردانند

این جنگ در خاک چين جریان خواهد داشت، یعنی اینکه ارتش ژاپن 
از طرف مردم متخاصم، یعنی مردم چين در محاصره کامل خواهد 

جات نظامی خود را از ژاپن وارد افتاد، و مجبور خواهد شد تمام احتيا
کند و از آنها محافظت نماید، تعداد زیادی از قوای نيرومند خود را به 

حفظ خطوط ارتباطی بگمارد تا پيوشته از دستبرد جلوگيری کند، و 
عالوه بر این بخش بزرگی از نيروهای خود را در منچوری و همچنين 

اهد شد تعداد زیادی چين در جریان جنگ موفق خو. در ژاپن نگهدارد
از سربازان ژاپنی را اسير کند و مقادیر مهمی اسلحه و مهمات جنگی 



برای واحدهای نظامی خود بدست آورد؛ در عين حال کمکهای خارجی 
بخود جلب خواهد کرد تا تجهيزات قوای خود را بتدریج تقویت و بهبود 

بدین ترتيب در اواخر جنگ چين قادر خواهد شد بجنگ . بخشد
وضعی روی آورد و مناطق اشغالی ژاپن را مورد تعرض موضعی م

از اینرو اقتصاد ژاپن در اثر فشار طوالنی جنگ مقاومت . قرار دهد
چين فرو خواهد ریخت و روحيه ارتش ژاپن در اثر اصطکاکات 

ليکن در طرف چين نيروهای . نبردهای بيشمار متزلزل خواهد شد
دند، دائمًا رو ميآیند و تعداد بيشماری پنهان مقاومت که در حال رش

زیادی از توده های مردم انقالبی برای پيکار بخاطر آزادی خود پی در 
مجموعه این عوامل و عوامل . پی بسوی جبهه های جنگ ميشتابند

دیگر بما امکان ميدهد که بر استحکامات و پایگاههای مناطق اشغالی 
اوز ژاپن را از ژاپن ضربات قطعی و کاری وارد سازیم و ارتش متج

یاد داشت راجع به شمال : "ادگار اسنو . (خاک چين بيرون برانيم
صحت تزهای فوق را تجربه دهماهه جنگ مقاومت ما ") غربی چين

 اوت 25 در – 7. باثبات رسانيده و در آینده نيز باثبات خواهد رسانيد
 ، کمی بيش از یک ماه پس از حادثه لوگو چيائو، کميته مرکزی 1937

قطعنامه در باره اوضاع کنونی و وظایف " زب کمونيست چين در ح
تحریکات نظامی متجاوزین ژاپنی : بطور روشن تشریح کرد" حزب

در لوگو چيائو و اشغال بی پين و تيانزین چيزی جز آغاز تعرض 
آنها هم اکنون بسيج نظامی را . وسيع آنها به جنوب دیوار بزرگ نيست

بهيچوجه "تبليغات آنها مبنی بر اینکه . ددر مقياس ملی شروع کرده ان
، فقط پرده دودیست برای پوشاندن " نميخواهند اوضاع را وخيم سازند

 ژوئيه در لوگو چيائو بعمل آمد، 7مقاومتی که در . حمالت آتی آنها
بدین ترتيب در برابر اوضاع . آغاز جنگ مقاومت ملی چين است

. له مقاومت عملی استسياسی چين مرحله نوینی گشوده شده که مرح
در . مرحله تدارک جنگ مقاومت مدتی است که دیگر سپری گشته

مرحله کنونی وظيفه مرکزی ما عبارتست از بسيج تمام نيروها برای 
کليد پيروزی جنگ مقاومت در این . کسب پيروزی در جنگ مقاومت

استکه جنگ مقاومتی را که آغاز گردیده، بيک جنگ مقاومت همه 
فقط از طریق این جنگ مقاومت است که .  خلقی بدل کنيمجانبه تمام

از آنجا که اکنون در جنگ مقاومت . پيروزی نهائی ممکن خواهد شد
هنوز ضعفهای جدی  موجود است، ممکن است در جریان بعدی آن 

یکسری ناکاميها و عقب نشينی ها، انشعابهای داخلی و خيانتها، 
از اینجهت باید دریابيم . د آیدسازشهای موقتی و قسمی و امثال آن پدی

ليکن ما یقين داریم . که این جنگ جنگی طوالنی و سخت خواهد بود
در سایه مجاهدتهای حزب مان و تمام خلق، جنگ مقاومتی که اینک 

آغاز گردیده، تمام موانع را مرتفع خواهد ساخت و به پيشرفت و تکامل 
ه ده ماهه جنگ صحت تزهای فوق را هم تجرب. خود ادامه خواهد داد

 از – 8. مقاومت ما باثبات رسانده و در آینده نيز باثبات خواهد رساند
نظر معرفتی تمام نظرات اشتباه آميز از گرایشهای ایدهآليستی و 

اشخاصيکه دارای ایگونه . مکانيکی در باره جنگ سرچشمه ميگيرند
آنها . گرایشها هستند، با مسائل بطور یکجانبه و ذهنی برخورد ميکنند

یا به سخن پردازیهای بی پایه و کامًال ذهنی اشتغال ميورزند و یا اینکه 
فقط با تکيه بر یک جنبه پدیده و تظاهر آن در یک لحظه معين آنرا با 

معذالک . همان ذهنيگری بزرگ ميکنند و بجای مجموع ميگيرند
یک نوع : نظرات اشتباه آميز انسان را ميتوان بدو نوع تقسيم کرد

 خصلت اساسی و بالنایجه دائمی است که باشکال بر طرف دارای
ميگردد و نوع دیگر خصلت اتفاقی دارد و موقتی است که بآسانی 

ولی در هر دو حالت صحبت از اشتباه است و لذا باید . اصالح ميشود
از اینرو تنها از طریق مبارزه عليه گرایشهای ایدهآليستی . اصالح شود

 که ميتوان در مسئله جنگ به نتایج صحيح و ميکانيکی در مسئله است
.رسيد  

 
پایه و اساس مسئله     

 
 مقاومت ضد ژاپنی جنگی طوالنی خواهد شد؟ چرا  چرا جنگ– 9

پيروزی نهائی از آن چين خواهد بود؟ پایه و اساس این اظهارات 
چيست؟ جنگ بين چين و ژاپن یک جنگ عادی نيست،بلکه جنگ 

 نيمه فئودالی از – نيمه مستعمره مرگ و زندگی است که بين چين
 قرن بيستم 30یکسو و ژاپن امپریاليستی از سوی دیگر در سالهای 



طرفين جنگ . پایه و اساس تمام مسئله در همينجاست. جریان می یابد
دارای خصوصيات متضاد فراوانی هستند که ما ذیًال آنها را بطور 

 اوال، ژاپن یک : طرف ژاپن– 10. جداگانه مورد برسی قرار ميدهيم
کشور نيرومند امپریاليستی است که قدرت نظامی، اقتصادی و سياسی 
تشکيالتی آن مقام اول را در شرق احراز کرده است و یکی از پنج یا 

این شرط اساسی جنگ . شش قدرت بزرگ امپریاليستی دنياست
تجاوزی ژاپن بشمار ميرود و ناگزیری این جنگ وعدم امکان پيروزی 

 درست ناشی از وجود نظام امپریاليستی ژاپن با تمام قدرت سریع چين
اما، ثانيًا، .  تشکيالتی نيرومندش ميباشد–نظامی، اقتصادی و سياسی 

 اقتصادی ژاپن تعين کننده –خصلت امپریاليستی نظام اجتماعی 
خصلت امپریاليستی جنگ اوست، جنگی که ارتجاعی و وحشيانه 

تضادهای داخلی و خارجی  قرن بيستم، 30در سالهای . است
امپریاليسم ژاپن نه تنها ژاپن را بيک جنگ ماجراجویانه و با وسعتی 
بی نظير واداشته، بلکه در عين حال آنرا در آستانه اضمحالل کنمل 

ژاپن از نظر سير تکامل اجتماعی دیگر کشوری در . قرار داده است
 انتظار حال ترقی نيست؛ جنگ رونقی را که طبقات حاکمه این کشور

دارند، ببار نخواهد آورد، بلکه درست بلعکس، امپریاليسم ژاپن را 
منظورما از خصلت ارتجاعی جنگی که ژاپن . بنابودی سوق خواهد داد

و این خصلت ارتجاعی توئم با . دنبال ميکند، درست همين نکته است
 فئودالی ميباشد، –آن ویژگی امپریاليسم ژاپن که امپریاليسم نظامی 

تمام اینها آنتاگونيسمم . گری خاص جنگ ژاپن را معين ميسازدوحشي
طبقاتی داخل ژاپن ، آنتاگونيسم بين ملتهای ژاپن و چين، آنتاگونيسم بين 
. ژاپن و اکثریت اظيم کشورهای دیگر جهان را بحد اکثر برميانگيزد

خصلت ارتجاعی و وحشيانه جنگ ژاپن دليل عمده شکست حتمی 
ثالثًا، جنگ ژاپن براساس قدرت . مطلب نيستولی این تمام . آنست

 تشکيالتی نيرومند ش و در عين حال بر –نظامی، اقتصادی و سياسی 
قدرت نظامی، اقتصادی و . اساس استعداد ناکافی آن جریان مييابد

.  تشکيالتی ژاپن نيرومند است، ولی از نظر کمی کافی نيست-سياسی
نسانی، نظامی، مالی و ژاپن کشوری نسبتًا کوچکی است و منابع ا

مادی او کفایت نميکند و بدیجهت قادر به تحمل یک جنگ طوالنی 

زمامداران ژاپن ميخواهند از طریق جنگ این مشکالت را حل . نيست
کنند؛ اما آنها در این زمينه نيز به نتيجه عکس انتظاز خود خواهند 
ده رسيد، بعبارت دیگر آنها جنگ را برای حل این مشکالت آغاز کر

اند، در حاليکه جنگ برمشکالت مذکور بيشتر ميافزاید و حتی منابع 
و باالخره، رابعًا، با آنکه ژاپن ميتواند از . اصلی ژاپن را هم ميبلعد

کمک بين المللی کشورهای فاشيستی برخوردار شود، ولی در عين 
حال در عرصه بين المللی ناگزیر با مخالفتی روبرو خواهد شد که بر 

این مخالفت بتدریج بيشتر ميشود و .  بين المللی ميچربداین کمک
سرانجام نه فقط کمک کشورهای فاشيستی را خنثی ميکند بلکه خود 

امر غيره عادالنه از پشتيبانی . ژاپن را نيز تحت فشار قرار ميدهد
 این قانون است که از خود طبيعت جنگ -ناچيز برخوردار ميشود

، امتياز ژاپن در قدرت نظامی بطور خالصه. ژاپن ناشی ميگردد
اوست، و کمبود وی در خصلت ارتجاعی و محشيانه جنگ او، در عدم 

کفایت منابع انسانی و مادی، و در کمک ناچيزی که در صحنه بين 
:  طرف چين– 11. چنين است خصوصيات طرف ژاپن. النللی ميگيرد

اک جنگ تری.  نيمه  فئودالی–اوًال، چين کشوریست نيمه مستعمره 
،  )11 (1898، نهضت رفرميستی سال  )10(، جنگ تای پين )9(

، اشگر کشی بشمال، خالصه تمام نهضتهای  )12 (1911انقالب سال 
انقالبی و یا رفرميستی که هدفشان رهائی چين از وضع نيمه مستعمره 

 نيمه فئودالی  بود، با ناکامی سختی روبرو گردیدند و در نتيجه چين –
 نيمه فئودالی باقی مانده –شوری نيمه مستعمره همچنان بصورت ک

ما هنوز کشور ضعيفی هستيم و از نظر قدرت نظامی، اقتصادی . است
علت ناگزیری .  تشکيالتی بطور بارزی از دشمن عقب تریم-و سياسی

جنگ و عدم امکان پيروزی سریع چين را نيز در این واقعيت ميتوان 
بخش چين که از تمام نهضت های اما، ثانيًا، نهضت آزادی. جستجو کرد

اگر چه نيروهای گوناگون داخلی و . ادوار تاریخی گذشته متمایز است
چين . خارجی ضد این نهضت موجب ناکاميهای جدی آن گردیده اند

باوجود اینکه امروز از نظر نظامی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی 
وجودند که باندازه ژاپن نيرومند نيست، ليکن اکنون در چين عواملی م

حزب کمونيست چين و . از هر دوره دیگر تاریخ خود مترقی ترند



بر اساس ای . ارتش تحت رهبری آن، نماینده این عوامل مترقی هستند
ترقی است که جنگ آزادیبخش کنونی چين ميتواند طوالنی گردد و به 

درست برخالف امپریاليسم ژاپن که در . پيروزی نهائی منتهی شود
جنگ چين، . ت، چين نظير آفتابی است که طلوع ميکندحال افول اس

جنگی است مترقی و از اینرو عادالنه و از آنجا که جنگی عادالنه 
است، ميتواند تمام ملت را باتحاد برانگيزد، احساس همدردی خلق 

کشور متخاسم را نسبت بخود جلب کند و از پشتيبانی اکثر کشورهای 
ن نيز بر خالف ژاپن کشور بسيار ثالثًا، چي. جهان برخوردار گردد

بزرگی است با سرزمين پهناور، منابع مادی غنی، جمعيت زیاد و 
. ارتش کثيرالعده و از نينروست که ميتواند جنگی طوالنی را تحمل کند
و باالخره، رابعًا، پشتيبانی وسيع بين النللی که ناشی از خصلت مترقی 

زی که امر غيره عادالنه و عادالنه جنگ چين است، با پشتيبانی ناچي
بطور خالصه، کمبود .ژاپن کسب ميکند، درست بکلی متفاوت است

چين در ضعف نظامی اوست، و امتيازش در خصلت مترقی و عادالنه 
جنگ او، در سرزمين پهناور وی و در پشتيبانی وسيعی که در صحنه 

 بدین – 12. چنين است خصوصيات چين. بين المللی دریافت ميکند
 ميتوان مشاهده کرد که ژاپن از قدرت نيرومند نظامی، اقتصادی ترتيب

 تشکيليالتی برخوردار است، ولی جنگی را که دنبال –و سياسی 
ميکند، ارتجاعی و وحشيانه است، منابع انسانی و مادی ایکه در اختيار 

. دارد، کافی نيست، و وضع بين المللی نيز برایش مساعد نيست
 تشکيالتی نسنتاً –می ، اقتصادی و سياسی بلعکس، چين از نظر نظا

ضعيف است، ولی دوران ترقی را ميگذراند، و جنگی را که تعقيب 
ميکند، جنگی است مترقی و عادالنه؛ چين کشوری است بزرگ و این 

عامل باو امکان ميدهد که بتواند در جنگی طوالنی پایداری کند، و چين 
اینها همه . خواهد شداز کمک اکثر کشورهای جهان هم برخوردار 

این . خصوصيات اساسی و متضاد جنگ چين و ژاپن هستند
خصوصيات تمام  رهنمود های سياسی، استراتژی و تاکتيک نظامی 

طرفين را تعين کرده و ميکنند و همچنين طوالنی بودن جنگ و فرجام 
آنرا،  یعنی اینکه پيروزی نهائی از آن چين خواهد بود نه از آن ژاپن، 

جنگ کنونی در واقع نوعی مسابقه بين این . کرده و ميکنندتعين 

هر یک از آنها در جریان جنگ بنابر طبيعت . خصوصيات است
. خویش تغيير خواهد یافت؛ و از همينجاست که همه چيز ناشی ميشود
این خصوصيات بطور عينی موجودند و بخاطر فریفتن مردم اختراع 

 اساسی جنگ را تشکيل نشده اند؛ این خصوصيات مجموعه عناصر
ميدهند و بهيچوجه فرعی و تاقص نيستند؛ آنها در تمام مسائل کوچک 
و بزرگ طرفين و در کليه مراحل جنگ دخالت دارند و چيزی نيستند 

کسی که در برسی جنگ چين و ژاپن . که بتوان از آنها ثرفنظر کرد
د، این خصوصيات را نادیده بگيرد، بطور حتم دچار اشتباه خواهد ش

حتا اگر بعضی عقایدش زمانی کسب اعتبار کنند و درست بنظر بيآیند، 
اکنون ما با . سير آتی جنگ عدم صحت آنها را حتمًا نشان خواهد داد

تکيه بر این خصوصيات بتوضيح تمام مسایلی که برسی آنها را 
. ضرور ميانيم، ميپردازیم  
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مقاومت بمعنای "دشمن و ضعف ما را می بينند، سابقًا ميگفتنند 
درصورت ادامه جنگ، انقياد "و اکنون ميگویند " انقياد حتمی است

اگر ما در جواب آنها فقط باین مختصر اکتفا کنيم که ژاپن ". حتمی ست
ف  کشور بزرگی باوجود نيرومندی کوجکی است و چين باوجود ضع

آنها ميتوانند از تاریخ . است، نخواهيم توانست آنها را قانع کنيم
شواهدی نظير سقوط سلسله سون بوسيله سلسله یوان و یا انقراض 

سلسله مين بوسيله سلسله تسين ذکر نمایند و ثابت کنند که انقياد یک 
 کشور کوچک ولی قوی، و حتا باالتر از آن، انقياد کشوری پيشرفته

اگر ما بگوئيم که تمام . بوشيله کشوری عقب مانده امکان پذیر است
اینها مربوط بگذشته دور است و در شرایط کنونی نميتوان برای ما 
معتبر باشد، آنها ممکن است انقياد هند را از طرف انگلستان مثال 
بياورند و ثابت کنند که یک کشور سرمایه داری کوچک ولی قوی 

زرگ ولی ضعيف و عقب مانده را باسارت در ر ب.ميتواند یک کش
از آینجهت ما باید در پی دالئل دیگری باشيم تا بتوانيم دهان همه . آورد



هواداران تئوری انقياد ملی را ببندیم و آنها را متقاعد سازیم و برای 
تمام کسانيکه مشغول کار تبليغاتی اند، براهين کافی فراهم آوریم تا 

 هنوز روشن نيستند و ار خود نظر ثابتی نارند، بتوانند افرادی را که
 – 14. قانع سازند و ایمان آنان را به جنگ مقاومت مستحکم گردانند

دليلی که باید ارائه شوند، کدامند؟ این یالیل در خصوصيت در خصلت 
ارتجاعی ژاپن و پشتيبانی ناچيز از آن، در خصلت مترقی چين و 

 جنگ ما جنگی عادی نيست، – 15. پشتيبانی وسيع از وی قرار دارد
 قرن بيستم بين چين و ژاپن – 30بلکه جنگی است که در سالهای 

دشمن ما قبل از همه قدرت امپریاليستی است که در . جریان ميابد
آستانه زوال قرار دارد، و در سراشيب انحطاط را ه ميپوید و نه تنها با 

هنوز در اعتالء انگلستان دوران انقيادهند، دورانی که انگلستان 
سرمایه داری بود شباهتی ندارد، بلکه با ژاپن بيست سال پيش ، یعنی 

جنگ کنونی در زمانی . ژاپن دوران جنگ جهانی اول نيز تفاوت دارد
در گرفته که امپریاليسم جهانی و در درجه اول دولتهای فاشيستی در 

من و درست بهمين دليل است که دش. آستانه تالشی عمومی قراردارن
خود را در این جنگ ماجراحویانه که در واقع تالشی نوميدانه بيش 

از اینرو کامًال مسلم است که فرجام جنگ به . نيست، درگير کرده است
. انحدام چين بلکه اضمحالل هيئت حاکمه امپریاليسم ژاپن خواهد بود

بعالوه این جنگ را ژاپن هنگامی آغاز کرده است که کشورهای جهان 
جنگ گردیده اند و یا اینکه در استانه آن قرار دارند، هنگاميکه یا وارد 

همه عليه تجاوز وحشيانه مشغول نبردند و یا برای نبرد آماده ميشوند، 
. و منافع چين با منافع اکثر کشورها و خلقهای جهان در هم ميآميزد

اینست علت اصلی مقاومتی که ژاپن عليه خود در این کشورها و در 
. لقها بوجود آورده و در آینده نيز بيشتر بوجود خواهد آوردميان این خ

 وضع طرف چين از چه قرار است؟ چين امروز را نميتوان با – 16
خصوصيت چين در اینست . چين دورانهای تاریخی گذشته مقایسه کرد

 نيمه فئودالی است و بدینجهت کشوری –که جامعه ای نيمه مستعمره 
ر عين حال در سير تکاملل تاریخی خود ولی د. ناتوان محسوب ميشود

دوران ترقی را ميگذراند، و این خود دليل عمده ایست که چين بر ژاپن 
وقيکه ما ميگوئيم جنگ مقاومت ضد ژاپنی مترقی . غلبه خواهد کرد

است، منظور ما از طرقی بمفهوم عادی و عمومی، یا مفهوم خصلت 
 1911پين و یا انقالب مترقی جنگ حبشه عليه ایتاليا و یا جنگ تای 

نيست، بلکه منظور مان ترقی کنونی چين است؟ چين امروز از چه 
نظر مترقی است؟ از آن نظر که او دیگر یک کشور بتمام معنی 
فئودالی نيست، سرمایه داری در آنجا پدید گشته و بورژوازی و 

پرلتاریا بوجود آمده است، توده های وسيع مردم بيدار شده یا ميشوند، 
ين دارای حزب کمونيست است و ارتشی دارد که از نظر سياسی چ

 ارتش سرخ چين که تحت رهبری حزب کمونيست قرار –پيشرو است 
 و سنن و تجارب دهها سال انقالب، بخصوص تجارب هفده –دارد 

. ساله را که از تشکيل حزب کمونيست ميگذرد، جمع آوری کرده است
سياسی چين تربيت گردیده و برپایه این تجارب خلق چين و احزاب 

درست همين تجارب است که امروز پایه و اتحاد خلق را بر ضد ژاپن 
 در روسيه بدون 1917اگر این درست است که پيروزی . تشکيل ميدهد

پس ميتوان گفت پيروزی ما در جنگ .  غيره ممکن بود1905تجربه 
.  سال اخير غير ممکن بود17مقاومت ضد ژاپنی نيز بدون تجارب 

 تحت شرایط بين المللی موجود، چين در –چنين است شرایط داخلی ما 
. جنگ منفرد نيست و این حقيقتی است که باز در تاریخ سابقه نداشته

در گذشته، چه جنگهای چين و چه جنگهای هند همواره در حال انفراد 
فقط امروزاست که یک چنين نهضت توده ای با . جریان می یافت

ابقه در سراسر جهان برپا شده و یا در ضرف برپا وسعت و عمق بی س
 روسيه نيز از 1917انقالب . شدن است، و از چين پشتيبانی ميکند

کمک بين المللی بهرهمند گردید، و دامنه اش وسيع و خصلتش عميق 
امروز نهضت توده ای در جهان با وسعت و عمق بی سابقه ای . نبود

مل بویژه خياتی در سياست وجود اتحاد شوروی یک عا. رشد مييابد
بين النللی معاصر است که بدون تردید چين را با شور عظيمی یاری 

مجموع این . خواهد کرد، چنين چيزی در بيست سال پيش وجود نداشت
عوامل شرایط مهمی را که برای پيروزی نهائی چين ضرورت دارند، 

 چنين فعًال کمک مستقيم و وسيع وجود ندارد،. ایجاد کرده و ميکند
کمکی فقط بعدها عملی خواهد شد ولی چين که کشوری مترقی و 

بزرگ است، ميتواند جنگ را طوالنی نماید و از این راه کمک بين 



 اگر بآنچه در باال – 17. المللی را تسریع کند و حتا در انتظار آن بماند
گفته شد، اضافه کنيم که ژاپن کشوریست کوچک با سرزمين کم 

مادی محدود، جمعيت کم و ارتش قليل العده، در وشعت، و منابع 
حاليکه چين کشوریست بزرگ با سرزمی پهناور، منابع مادی غنی، 

جمعيت زیاد و ارتش کثيزالعده، آنوقت صرفنظر از اختالف بين قدرت 
و ضعف، اختالف دیگری نيز در اینجا بين کشور بزرگ، ترقی و 

دليل چين هرگز بانقياد باین . کمک وسيع از سوی دیگر مشاهده ميشود
از اختالف بين قدرت ضعيف چين نتيجه ميشود که . در نخواهد آمد

ژاپن ميتواند تا زمانی و تاحدودی بر چين آقائی کند، و چين اجبارًا راه 
سختی در پيش خواهد داشت، و بعالوه جنگ مقاومت ضد ژاپنی جنگی 

 کشور –م طوالنی خواهد بود نه زود فرجام؛ معذالک از اختالف دو
کوچک، انحطاط و کمک ناچيز، در برابر کشور بزرگ، ترقی و 

 چنين نتيجه ميشود که ژاپن نه فقط نميتواند بطور –کمک وسيع 
نامحدود اراده خود را بر چين تحميل کند بلکه سرانجام محکوم به 

شکست است، در صورتيکه چين نه فقط زیر یوغ انقياد نخواهد افتاد 
 چرا حبشه زیر یوغ انقياد در – 18. ز خواهد شدبلکه سرانجام پيرو

آمد؟ زیرا اوًال، حبشه نه تنها ضعيف بلکه کشور کوچکی نيز بود؛ ثانياً 
حبشه باندازه چين مترقی نبود، بلکه کشوری کهن بود که در آن رژیم 
بردگی به رژیم سرواژ منتقل ميگردید، کشوری بود که در آن سرمایه 

ب سياسی بورژوازی و بطریق اولی نه داری وجود داشت و نه حز
حزب کمونيست و نه ارتشی نظير ارتش چين و بطریق اولی نه ارتشی 

نظير ارتش هشتم ما؛ ثالثًا جبشه نتوانست تا رسيدن کمک بين المللی 
پایداری کند و لذا مجبور شد به تنهائی بجنگد، رابعًا، و مهمتر از همه 

باین دالیل بود که . تباهاتی رخ داداینکه در رهبری جنگ عليه ایتاليا اش
معذالک هنوز یک جنگ پارتيزانی بسبتًا وسيع در . حبشه بانقياد در آمد

حبشه وجود دارد و اگر حبشی ها پایداری کنند، ميتوانند در سایه وقوع 
 حال – 19. تحوالت آتی اوضاع جهان ميهن خویش را بخود باز ستانند

مقاومت بمعنای "رای اینکه ثابت کنند اگر هواداران تئوری انقياد ملی ب
در صورت ادامه جنگ، انقياد حتمی "و یا اینکه " انقياد حتمی است

، نمونه هائی از تریخ شکت نهضت آزادیخش چين معاصر را "است

مثال بياورند، باز ميتوان با این جمله جواب داد که زمان تغيير کرده 
المللی همه با گذشته خود چين، وضع داخلی ژاپن و اوضاع بين . است

ژاپن پيش از پيش نيرومند گردیده است، در حاليکه چين . فرق کرده اند
 نيمه فئودالی باقی مانده و هنوز –همچنان در وضع نيمه مستعمره 

بعالوه این حقيقتی . این وضع بسياز وخيمی است. خيلی ضعيف است
رل است که ژاپان هنوز ميتواند برای مدتی خلق خود را تحت کنت

نگهدارد و برای تجاوز به چين از تضاد های بين المللی بهره برداری 
ولی در جریان یک جنگ متمادی این وضع ناگزیر در جهت . نماید

این تغييرات هنوز بحقيقت نپيوسته اند؛ ليکن در . مخالف تغيير می یابد
این نکته ای است که . آینده حتمًا صورت حقيقت بخود خواهند گرفت

حال ببينيم وضع .  تئوری انقياد ملی از دیده فرو ميگذارندهواداران
چين چطور است؟ چين هم اکنون صاحب انسانهای طراز نوین، حزب 

ارتش طراز نوین و سياست طراز نوین مقاومت در مقابل ] طراز نوین
ژاپن است و اینها با ده سال پيش بکلی فرق ميکند، و مهمتراینکه این 

البته از . تهای تازه تری تحول خواهد یافتوضع مسلمًا بسوی پيشرف
نظر تاریخی جنبشهای آزدادیبخش چين با شکستهای پی در پی روبرو 

گردیده اند و در نتيجه این شکستها چين نتوانسته است نيروهای 
 این –بزرگتری را در جنگ مقاومت کنونی ضد ژاپنی جمع آوری کند 

وجه نباید بگداریم که درس تاریخی بویژه تلخی است، در آینده بهيچ
معذالک اگر ما بر . نيروهای انقالبی ما بدست خودی نابود گردند

اساس موجود سخت مجاهدت کنيم، مطمئنًا قادر خواهيم بود قدم بقدم 
سمت . جلوتر رفته و نيرویهای خود را در جنگ مقاومت تقویت کنيم
در .  استکلی تمام این مجاهدتها هماننا جبهه متحد کبير ملی ضد ژاپنی

باره پشتيبانی بين المللی، گرچه هنوز از یک کمک وسيع و مستقيم 
اثری مشاهده نميشود، ولی چنين کمکی بعلت اینکه در اوضاع بين 

ناکاميهای . المللی تغييراتت اساسی پدید آمده، در حال تدارک است
متعدد جنبش آزادیبخش چين معاصر هم علل ذهنی دارند و هم علل 

امروز با اینکه شرایط . وضع کنونی کامًال فرق ميکندعينی، ليکن 
دشوار فراوانی موجودند که جنگ مقاومت ضد ژاپنی را مشکل 

 مانند قدرت دشمن و ضعف ما و این حقيقت که مشکالت –ميسازند 



دشمن تازه شروع ميشوند، و ترقی ما هنوز بهيچوجه کافی نيست و 
ودند که پيروزی ما را  معذالک شرایط مساعد زیادی نيز موج–غيره 

بر دشمن ممکن ميگردانند، از اینرو ما فقط باید تالشهای ذهنی خود را 
بر آنها بيافزائيم و آنگاه خواهيم توانست بر مشکالت فایق آمده و به 

در هيچ دوره ای از تاریخ چين جنين شرایط . پيروزی نائل شویم
 ما مساعدی وجود نداشته و باینجهت جنگ مقاومت ضد ژاپنی

. برخالف نهضتهای آزادیبخش سابق بشکست منتهی نخواهد شد  
 

 سازش  یا  مقاومت؟  انحطاط  یا  ترقی؟
 

 بطوریکه در باال بتفصيل توضيح داده شد، تئوری انقياد ملی فاقد – 20
ولی عده زیادی هستند که هوادار تئوری . هرگونه پایه و اساس است

 شرافتمندی هستند که معذالک از انقياد ملی نيستند؛ آنها ميهن پرستان
در اینجا دو مسئله هست که آنها را نگران . وضع کنونی عميقًا نگرانند

آنها از یکطرف مترسند که با ژاپن سازش شود و از طرف : کرده است
این . دیگر در باره امکان ترقی سياسی در چين نيز شک و تردید دارند

رد بحث قرار گرفته اند، دو مسئله نگران کننده در محافل مسيعی مو
اینک ما به برسی آنها . ولی برای حل آنها هنوز پایه ای پيدا نشده است

 در باال گفته شد که مسئله سازش دارای ریشه های – 21. ميپردازیم
اجتماعی است و تا زمانيکه این ریشه ها وجود دارند، این مسئله نيز 

دليل .  نخواهد شدولی سازش مسلمًا موفق. حتمًا وحود خواهد داشت
اثبات این مدعا را نيز باید در ژاپن و چين و اوضاع بين المللی جستجو 

از همان آغاز جنگ مقاومت ما . ابتدا ژاپن را در نظر بگيریم. کرد
حساب ميکردیم که ممکن است لحظه ای فرار رسد که هوای سازش 
غليظتر گردد، بعبارت دیگر ممکن است دشمن بعد از اشغال شمال 

چين و استانهای جيان سو و جه جيان در صدد برآید چين را براه تسليم 
و فل الواقع بعدًا نيز به چنين توطتعه ای متشبث شد؛ ولی این . بياورد

بحران سریعًا گذشت، یکی از عللش این بود که دشمن در همه جا از 
. سياست وحشيانه پيروی ميکرد و علنًا بغارت و چپاول ميپرداخت

ين تسليم ميشد، تمام چينی ها بصورت بردگان بدون ميهن در چنانچه چ

این سياست راهزنانه دشمن که هدفش انقياد چين بود، دارای . می آمدند
دو جنبه مادی و معنوی است که بدون استثناء شامل حال تمام چينی ها 

 اعم از توده های قشرهای تحتانی یا عناصر قشرهای فوقانی –ميشود 
ین سياست در باره دسته اخير بشکل نرمتری اجرا جامعه؛ البته ا

ميشود، ليکن در اینجا اختالف فقط در ميزان و درجه آنست نه در 
بطور کلی دشمن همان شيوه هائی را که در سه استان شمالی . اصل

از نظر . شرقی بکار برده است، به چين داخلی نيز منتقل کرده است
 را ميرباید و داد و فغان مادی، دشمن خوراک و پوشاک افراد عادی

توده های وسيع مردم را از سرما و گرسنگی در می آورد؛ وسایل 
توليد را هم بغارت ميبرد و صنایع ملی چين را منهدم ميسازد و تحت 

از نظر معنوی، دشمن غرور ملی خلق چين را . انقياد خود در ميآورد
يتواند فقط م" آفتاب"هر فرد چينی در زیر پرچم . در هم ميشکند

خدمتگذاری مطيع، حيوانی بارکش باشد و امکان کوچکترین تظاهر 
این سياست وحشيانه را دشمن در نقاط . غرور ملی باو داده نميشود

دشمن از آنجا که . دورتر خاک کشور ما نيز بموقع اجرا خواهد گذاشت
سياستی که . طمعش خيلی زیاد است، مایل به توقف ساختن جنگ نيست

درج شد، کماکان  ) 13 (1938 ژانویه 16ينه ژاپن مورخ اعالميه کاب
این امر خشم . با سرسختی تمام اجرا ميشود و اصوال ناگزیر باجراست

این خشم و نفرت . و نفرت تمام اقشار مردم چين را برانگيخته است
نتيجه خصلت ارتجاعی و وحشيانه جنگی است که ژاپن دنبال ميکند و 

، ناگزیر یک دشمنی مطلق " نيسترهائی از مصيبت ممکن"چون 
ميتوان پيش بينی کرد که دشمن در لحظه معينی . شکل گرفته است

مجددًا تالش خواهد کرد چين را براه تسليم بيآورد؛ برخی هواداران 
تئوری انقياد ملی نيز بار دیگر از النه بيرون خزیده و باحتمال قوی 

ستان، آمریکا، که در انگل(ضمن تبانی با بعضی از عناصر خارجی 
عمل ) فرانسه و بخصوص در محافل فوقانی انگلستان یافت ميشوند

ليکن گرایش عمومی . ننگين خود را بمرحله اجرا خواهند گذاشت
رویدادها طوری تکوین خواهد یافت که به تسليم راه نميدهد، زیرا این 
جنبه مسئله را خصلت سرسختانه و فوقلعاده وحشيانه جنگ ژاپن تعين 

در اینجا سه .  دوم، اینکه چين را در نظر بگيریم– 22. ه استنمود



. عامل وجود دارد که موجب پافشاری چين در جنگ مقاومت ميگردد
حزب کمونيست بمثابه اولين عامل ، نيروی قابل اعتمادی است که خلق 

عامل دوم گوميدان . چين را در مقاومت در برابر ژاپن رهبری ميکند
 بانگلستان و آمریکا، ماداميکه این دو کشور است که بعلت وابستگی

عامل سوم احزاب و گروه های سياسی . دستور نداده اند، تسليم نميشود
دیگر است که اکثریت عظيم آنها مخالف سازش اند و از جنگ مقاومت 

وقيکه این سه عامل با هم جمع شوند، هر کس که در . پشتيبانی ميکنند
ف خائنين بملت قرار خواهد گرفت صدد شاطش با دشمن برآید، در ص
همه آنهائيکه نيخواهند در ردیف . و همه حق دارند اورا مجازات نمایند

خائنين بملت قرار گيرند، راهی جز این ندارند که متحد شوند و جنگ 
مقاومت را تا آخر دنبال کنند؛ در آنطورت تحقق شازش مشکل خواهد 

باستثناء . مالحظه کنيم و باالخره اوضاع بين المللی را – 23. شد
متحدین ژاپن و بعضی از عناصر قشرهای فوقانی شایر کشورهای 

سرمایه داری ، و تمام جهان موافق جنگ مقاومت چين و مخالف 
امروز . این عامل اميد چين را بيشتر ميکند. سازش از طرف چين است

تمام خلق ما اميدوار است که نيروهای بين الملل کمک خود را به چين 
این اميدی عبث نيست؛ بویژه وجود اتحاد . تدریجًا افزایش خواهد داد

اتحاد شوروی . شوروی، چين را در جنگمقاومت تشویق ميکند
سوسياليستی که اکنون بطور بيسابقه ای نيرومند شده است، هميشه در 

درست برخالف تمام آن عناصر . غم و شادی چين شریک بوده است
مایه داری که منحصرًا در پی سود قشرهای فوقانی کشورهای سر

هستند، اتحاد شوروی وظيفه خود ميداند بهمه ملتهای ضعيف و تمام 
اگر امروز چين در جنگ خود را منفرد . جنگهای انقالبی کمک کند

نمی بيند، تنها بدليل کمک بين المللی بطور کل نيست بلکه بخصوص 
 و اتحاد نزدیکی جغرافيائی چين. نتيجه کمک اتحاد شوروی است

شوروی بحران  ژاپن را حادتر نموده و به جنگ مقاومت چين یاری 
نزدیکی جغرافيائی چين و ژاپن جنگ مقاومت چين را . ميرساند

دشوارتر ميشازد؛ و بر عکس نزدیکی جغرافيائی چين و اتحاد 
 24. شوروی شرایط مساعدی برای جنگ مقاومت چين فراهم ميسازد

تيجه گرفت که خطر سازش وجود دارد، ليکن  از اینجا ميتوان چنين ن–

ميتوان بر آن غلبه کرد، زیرا که سياست دشمن اگر هم تا حدودی 
سازش گرچه در جين . عوض شود، نميتواند بطور اساسی تغيير یابد

دارای ریشه های اجتماعی است، ولی مخالفين با سازش اکثریت عظيم 
ی نيز عناصری هستند که در ميان نيروهای بين الملل. را تشکيل ميدهند

طرفدار سازش اند، ولی نيروهای عمده از جنگ مقاومت پشتيبانی 
بدین ترتيب عمل مشترک این سه عامل رفع خطر سازش و . ميکنند

. همچنين تعقيب پيگير جنگ مقاومت را تا پایان امکان پذیر ميگرداند
در ترقی سياسی کشور و پایداری .  حال بمسئله دوم جواب بدهيم– 25

هر قدر ترقی سياسی با . جنگ مقاومت از یکدیگر تفکيک ناپذیرند
موقعيت پيش رود، همانقدر امکان پایداری در جنگ مقاومت بيشتر 

خواهد شد؛ و هر اندازه که جنگ مقاومت با پيگيری بيشتر دنبال 
معذالک نقش اساسی در اینجا . گردد، ترقی سياسی زیادتر خواهد شد

در عرصه های مختلف .  جنگ مقاومت استمربوط به پایداری در
. فعاليت رژیم گوميدان پدیده های ناساللمی بطور جدی بچشم ميخورند

تراکم اینعوامل ناگوار طی ساليان دراز بسياری از ميهن پرستان 
ليکن همانطور که تجارب . شرافتمند را ناراحت و نگران ساخته است

 ده ماه باندازه چندین جنگ مقاومت نشان داده است، خلق چين در مدت
گرچه . سال ترقی کرده و بدیجهت هيچ دليلی برای بدبينی وجود ندارد

فسادی که ساليان دراز متراکم شده، آهنگ رشد نيروهای توده ای را 
برای جنگ مقاومت قویًا کند ساخته و از دامنه پيروزیهای ما کاسته و 

مومی در ضایعاتی در جنگ بما تحميل کرده است، معذالک وضع ع
چين، در ژاپن و تمام جهان ، طوریست که به خلق چين اجازه نميدهد 

البته چون عامل مانع ترقی یعنی پدیده های . در یک نقطه درجا بزند
ترقی و . فساد هنوز موجود ميباشد، این طرقی به کندی انجام ميگيرد

خصوصيت اخير با . آهنگ کند آن دو خصوصيت وضع کنونی است
این امریست که ميهن . ی جنگ آشکارا در تناقض استمقتضيات فور

ليکن ما در ميان آتش جنگی . پرستان شریف را بشدت نگران ميکند
انقالبی هستيم، جنگ انقالبی پادزهری است که نه تنها زهر دشمن را 

هر جنگ . خنثی ميکند، بلکه آلوده گيهاو چرکهای خود ما را ميزداید
 عظيمی است که ميتواند بسياری از عادالنه و انقالبی دارای قدرت



. چيزها را دستخوش تغيير سازد و با اینکه راه تغيير آنها را باز نماید
جنگ چين و ژاپن هم چين را تغيير خواهد داد و هم ژاپن را؛ چنانچه 
چين در جنگ مقاومت و جبهه متحد بطور تزلزل ناپذیر پایداری کند، 

کهن به چين نوین بدل خواهد بيقين ژاپن کهن به ژاپن نوین و چين 
گشت و مردم و همه چيز در چين و در ژاپن طی این جنگ و بعد از 

از اینجهت منطقی است که جنگ مقاومت و . آن تغيير خواهند یافت
وقتيکه ما ميگوئيم ژاپن نيز . ساختمان کشور را بهم مربوط بدانيم

 ای که ميتواند تحول یابد، منظورما این است که جنگ تجاوزکارانه
زمامداران ژاپن دنبال ميکنند، بشکست منتهی ميشود و وقوع انقالب 

روزیکه انقالب خلق ژاپن . توده ای را در ژاپن امکان پذیر ميگرداند
همه اینها با جنگ . مظفر و پيروز گردد، روز تحول ژاپن خواهد بود

چنين دورنمائی را باید در مد نظر . مقاومت چين پيوند نزدیک دارند
.شتدا  

 
 تئوری  انقياد  ملی  نادرست  است  و

 
 تئوری پيروزی  سریع  نيز  نادرست  است

 
 ما در برسی قياسی از خصوصيات اساسی و متضاد دشمن و – 26

 مانند قدرت و ضعف، کشور بزرگ و کشور کوجک، ترقی و –خود 
 تئوری انقياد ملی را  رد کردیم –انحطاط، کمک وسيع و کمک ناچيز 

دادیم که چرا سازش باشکال تحقق مييابد و ترقی سياسی و توضيح 
هواداران تئوری انقياد ملی بر تضاد بين قدرت و . امکان پذیر است

ضعف تاکيدمينمایند، و آنرا طوری بزرگ ميکنند که در تمام مسایل 
پایه و استداللشان قرار ميگيرد، و تنقضات دیگر را از نظر فرو 

ف بين قدرت و ضعف، نشانه یکجانبه گری تکيد آنها باختال. ميگذارند
آنهاست و فقط در این جنبه موضوع مبالغه کردن و آنرا بجای مجموع 

بنابر این از لحاظ مجموع تئوری . گرفتن، ذهنيگری آنانرا نشان ميدهد
ما باید بکسانيکه در جرگه هواداران . آنها بی پایه و اشتباه آميزاست
بينی شان هم ریشه دار نيست، بلکه فقط تئوری انقياد ملی نميباشند و بد

گاهی دستخوش بدبينی ميگردند و آنهم تنها بدليل اینکه در اثر اختالف 
نيروی ما و دشمن در یک لحظه معين و در جزء، و یا در اثر وجود 
پدیده های فساد در داخل کشور دچار آشفتگی ميشوند، نيز نشان دهيم 

ليکن . گری و ذهنيگری استکه نظراتشان ناشی از گرایش یکجانبه 
رفع اشتباه این اشخاص نسبتًا آسان است، و اگر آنها را متوجه 

اشتباهاتشان کنيم، خواهند فهميد، زیرا که آنها ميهن پرستان شرافتمندند 
 اما طرفداران تئوری – 27. و اشتباهاتشان خصلت موقتی دارد

و ضعف را آنها یا تضاد بين قدرت . پيروزی سریع نيز در اشتباهند
کمًال فراموش ميکنند و فقط تظاد های دیگر را مورد ارزیابی امتيازات 
چين مبالغه مينمایند که هيچگونه قرابتی با واقعيت ندارد و اصوال قلب 

برگ "ماهيت شده است، و یا مثل این ضرب المثل قدیمی که ميگوید 
ر تناسب نيروها را د" کوچکی جلو چشم مانع دیدن کوه تای ميشود 

زمان و مکان معين بعنوان تناسب نيروها در مجموع تلقی ميکنند و 
در یک کالم، آنها جرًات ندارند باین حقيقت . خود را بر حق ميدانند

و از آنجهت که غالبًا این . اعتراف کنند که دشمن قویست و ما ضعيفيم
 آنها عالوه. نکته را نادید ميگيرند، یک جنبه از حقيقت را انکار ميکنند

بر این جسارت ندارند که محدودیت امتيازات ما را قبول نمایند و از 
اشتباهات آنان، اعم . اینروست که جنبه دیگر حقيقت را نيز انکارميکنند

از بزرگ و کوچک، از همينجا سرچشمه ميگيرد؛ و در اینجا نيز 
این دوستان سرشار . ذهنيگری و یکجانبه گری است که فتنه بپا ميکند

هرقدر هم "ليکن . يت اند؛ آنها نيز ميهن پرستان شرافتمندنداز حسن ن
نظرتشان اشتباه آميزاست و عمل " که آرزوهای این آقایان بلند باشد

زیرا . کردن طبق نسخه تجویزی آنان، ما را حتمًا به بن بست ميکشاند
اگر ارزیابی با واقعيت منطبق نباشد، هيچ عملی نميتواند بهدف مورد 

، و اگر در این کار پافشاری شود، آنوقت هم ارتش منهدم نظر بيانجامد
ميگردد و هم ميهن بانقياد در ميآید و در آخر نيز همان نتيجه ای بدست 

از اینجهت است که تئوری . می آید که شکست طلبان بدست می آورند
 آیا ما خطر انقياد ملی را – 28. پيروزی سریع را نيز باید طرد کرد

ما قبول داریم که در برابر چين . ر، ما انکار نميکنيمانکار ميکنيم؟ خي
بين این دو امکان مبارزه . آزادی و انقياد: دو آینده احتمالی وجود دارد



وظيفه ما کسب آزادی و جلوگيری از انقياد . شدیدی در جریان است
 و – که عامل اساسی است –شرایط آزادی را ترقی چين . است

ما برخالف . بين المللی تشکيل ميدهندهمچنين مشکالت دشمن و کمک 
هواداران تئوری انقياد ملی، با واقع بينی و بطور همه جانبه وجود دو 
امکان یعنی انقياد و آزادی را قبول داریم، ولی تاکيد ميکنيم که امکان 

آزادی بيشتراست، و در ضمن شرایط نيل به آزادی را هم نشان ميدهيم 
اما هواداران . قق آنها بکار ميبریمو تمام مساعی خود را برای تح

تئوری انقياد ملی با نظری ذهنی و یکجانبه فقط وجود یک امکان را 
ميپذیرند و آن انقياد ملی است؛ آنها امکان آزادی ملی را قبول نميکنند 
تا چه رسد باینکه شرایط الزم آزادی را نشان دهند و برای تحقق آنها 

رایشها و پدیده های دیگر را نيز ما در عين اینکه وجود گ. بکوشند
 بتدریج چيره خواهند –مشاهده ميکنيم که همانطور که نشان ميدهيم 

گشت و هم اکنون با دسته اول در تصادم سختی افتاده اند؛ بعالوه ما 
شرایط ضرور برای چيرگی گرایشها و پدیده های سالم را نشان ميدهيم 

فساد را بر خالف بدبينان، و ميکوشيم گرایش سازشکارانه و پدیده های 
 اینطور نيست که ما آرزومند – 29. رویه خود را از دست نميدهيم

همين فردا " شياطين ژاپنی "پيروزی سریع نيستيم؛ همه ميخواهند که 
ولی ما خاطر نشان ميسازیم در صورت . صبح بيرون رانده شوند

هن فقدان شرایط معين، پيروزی سریع چيزی است که فقط در عالم ذ
انسان موجود است نه در واقعيت عينی، و چيزی جز پندار واهی و 

از اینجهت است که ما با ارزیابی واقع . یک تئوری بی اساس نيست
بينانه و همه جانبه از کليه اوضاع خودی و دشمن خاطر نشا ميسازیم 
که یگانه راه نيل به پيروزی نهائی، استراتژی جنگ طوالنی است و 

ما . ریع را بعنوان نظریه ای بکلی بی پایه رد ميکنيمتئوری پيروزی س
بر این نظریم که بخاطر تامين تمام شرایط الزم برای پيروزی نهائی 
باید کوشش کرد و هر قدر این شرایط کاملتر و زودتر فراهم شوند، 

ما معتقدیم . پيروزی مه بهمان اندازه مطمئنتر و سریعتر تًامين ميگردد
تاه کردن جریان جنگ است، و تئوری پيروزی که این تنها راه کو

سریع را از سخن پردازی ميهوده و تاالشی برای خرید کاال بقيمت 
.ارزان است، رد ميکنيم  

 
چرا  جنگ  طوالنی  خواهد  بود؟    
 

: باین سدوال که.  اینک به برسی مسئله جنگ طوالنی بپردازیم– 30
ن جواب صحيح داد فقط وقتی ميتوا" چرا جنگ طوالنی خواهد بود؟"

که تمام عوامل اساسی اختالفات موجود بين ما و دشمن مورد توجه 
مثًال اگر ما فقط بگوئيم که دشمن یک کشور نيرومند . قرار گيرند

 نيمه –، نيمه مستعمره امپریاليستی است و ما یک کشور ضعيف
فئودالی هستيم، آنوقت خطر لغزش به تئوری انقياد ملی پدید خواهد 

زیرا که یک جنگ، نه در تئوری و نه در عمل، تنها با قرار . گشت
گرفتن ضعيف در برابر قوی نميتواند طوالنی گردد و بهمين ترتيب 
نميتوان فقط بدليل اینکه یکی مترقی و دیگری ارتجاعی، و یا اینکه 
یکی از پشتيبانی وسيع بين المللی برخوردار است و دیگری نيست، 

فاق ميافتد که کشوری بزرگ یک کشور کوچک غالبًا ات. طوالنی گردد
و اغلب اتفاق ميافتد که کشوری مترقی که . را ببلعد و یا بلعکس 

نيرومند نيست، از طرف یک کشور بزرگ ارتجاعی نابود ميشود؛ این 
حقيقت در مورد هرچيز دیگری که مترقی است ولی نيرومند نيست، 

امل مهم ولی فرعی کمک زیاد یا کم بين المللی ع. نيز صدق ميکند
از اینرو . است که برد تًاثير آن تابع عوامل اساسی طرفين جنگ است

وقتيکه ما ميگوئيم جنگ مقاومت ضد ژاپنی جنگی است طوالنی، 
نتيجه گيری ما متکی بر ارزیابی رابطه متقابل کليه عوامل دو طرف 

خطر انقياد ما در اینجا ناشی ميشود که دشن قوی است . متخاصم است
ولی از لحاظ دیگر دشمن دارای نقاط ضعف است و ما . و ما ضعيفيم
ما ميتوانيم با مساعی خود از امتياز دشمن بکاهيم و . مزایائی داریم

نقاط ضعفش را تشدید کنيم و در عين حال مزایای خود را افزایش دهيم 
بدین ترتيب ميتوانيم پيروزی نهائی را . و بر نقطه ضعفمان غالب آئيم

وریم و جلوی انقياد را ببدست آ  
یریم، در حاليکه دشمن سرانجام شکست خواهد خورد و دیگر قادر 
. نخواهد بود از اضمحالل تمام رژیم امپریاليستی خود جلوگيری کند

 از آنجا که دشمن فقط در یک زمينه مزیت دارد و در زمينه های – 31



 ضعف دیگر دارای نقاط ضعف است، ولی ما فقط در یک زمينه فقطه
داریم و در زمينه هایدیگر دارای مزایائی هستيم، این مسئله مطرح 

ميشود که چرا چنين وضعی به تعادل نيروها منجر نگشته بلکه 
برعکس به برتری دشمن و فروتری ما منتهی شده است؟ کامًال روشن 

واقعيت این است . است که مسئله را نميتوان بطور صوری برسی کرد
و دشمن اکنون بسيار طياد است و نقاط ضعف که تفاوت قوای ما 

دشمن هنوز حدت نيافته اند و فعاًال نيز نميتوان تا آنحد که قدرت ویرا 
منثی کنند، حدت یابند، و در عين حال مزایای ما نيز هنوز رشد 

نکردهه اند و عجالتًا نميتوان تا آنحد که ضعف ما را جبران کنند، رشد 
ن تعادل نيروها ممکن نگردیده است بلکه نمایند؛ از ایروست که تاکنو

 گرچه تالش ما برای پایداری – 32. فقط عدم تعادل وجود داشته است
در جنگ مقاومت و حفظ جبهه متحد، تناسب قدرت و برتری دشمن و 
ضعف و فروتری ما را تا حدودی تغيير داده است، معذالک این تغيير 

 از جنگ دشمن ميتواند از اینرو در مرحله معينی. هنوز اساسی نيست
پس . تا حدی پيروز شود و ما تا اندازه ای با شکست موجه خواهيم شد

علت چيست که در مرحله مورد بحث پيروزی دشمن و شکست ما 
بدرجه ا معينی محدود ميشود و نميتواند بيک پيروزی یا شکست کامل 
منتهی گردد؟ علت این است که اوًال قدرت دشمن و ضعف ما از همان 
آغاز نسبی بوده است به مطلق، ثانيًا، تالش ما برای پایداری در جنگ 

در . مقاومت و حفظ جبهه متحد این نسبت را باز هم بيشتر کرده است
مقایسه با وضع اوليه، دشمن با اینکه هنوز قویست ولی عوامل نامساعد 

قدرت اورا تحليل ميردند، معذالک این تحليل هنوز بحدی نيست که 
و ما با اینکه هنوز ضعيف هستيم، ولی . من را از بين ببردبرتری دش

عواملی مساعدی هست که این ضعف ما را جبران ميکند، مع الوصف 
خود این جبران نيز هنوز بآن درجه نرسيده است که فروتری ما پایان 

بدین ترتيب است که قدرت نسبی دشمن و ضعف نسبی ما و . بخشد
قدرت و . تری نسبی ما نمایان ميشودهمچنين برتری نسبی دشمن و فرو

ضعف ، برتری و فروتری در هر دو طرف هرگز مطلق نبوده است و 
بعالوه تالش ما برای پایداری دز جنگ مقاومت و حفظ جبهه متحد در 

 قدرت و برتری دشمن، ضعف و –جریان جنگ وضع اوليه را 

 از جنگ از اینرو در مرحله معينی.  بيشتر تغيير داده است-فروتری ما
پيروزی دشمن و شکست دشمن و شکست ما بدرجه  معينی مجدود 

 ولی – 33. ميشود و درست بدیجهت است که جنگ طوالنی ميگردد
اگر ما بتوانيم در جریان جمگ، تاکتيکهای . اوضاع بتغيير ادامه ميدهد

نظامی و سياسی صحيحی بکاربریم و متکب اشتباهات اصولی نشویم 
ا به بهترین وجهی بکار اندازیم، آنوقت کليه و تمام مساعی خود ر

عوامل نامساعد دشمن و عوامل مساعد ما به نسبت پيشرفت جنگ قوت 
خواهد گرفت، تناسب اوليه قوای طرفين و برتری دشمن برما تغيير 
اساسی صورت خواهد گرفت و بشکست دشمن و پيروزی ما منتهی 

د از قدرت خود کم  در حال حاضر دشمن کمنکنن ميتوان– 34. ميگردد
و بيش بهره برداری کند زیرا جنگ مقاومت ما هنوزاورا کامالً 

کمبود منابع انسانی و مادی دشمن هنوز بآنحدی . تضعيف نکرده است
نيست که تعرض اورا متوقف سازد بلکه بعکس انی منابع انسانی و 

خصلت . مادی هنوز ميتوانند با تعرض اورا تا حد معينی تحمل کنند
اعی و وحشيانه جنگ یعنی عاملی که آنتاگونيسم طبقاتی ژاپن را ارتج

حدت ميبخشد و بمقاومت ملت چين نيرو ميدهد، هنوز چنان وضعی 
. ایجاد نکرده است که بتوان از ادامه تعرض دشمن خود جلوگيری نمود
انفراد دشمن در صحنه بين المللی بعنوان یک عامل که تازه رو بشدت 

در بسياری از کشورهائی که . ال نرسيده استنهاده، هنوز بحد کم
برای کمک به چين ابراز تمایل کرده اند، سرمایه دارانی که به تجارت 

اسلحه و مواد جنگی مشغولند و اندیشه ای جز سود جوئی در سر 
و  ) 14(ندارند، هنوز معادیر زیادی ماد جنگی برای ژاپن تهبه ميکنند 

نشده اند باتفاق اتحاد شوروی ژاپن هم اکنون حاظر  ) 15(دولتهایشان 
از تمام اینها چنين نتيجه ميشود که جنگ . را عمًال مجازات نمایند

مقاومت ما نميتواند زود به پيروزی بيانجامد بلکه فقط ميتواند جنگی 
ولی در باره آنچه که مبوط به چين ميشود، ميتوان گفت . طوالنی باشد

مت، در زميه های نظامی، که این کشور در ظرف ده ماه جنگ مقاو
اقتصادی، سياسی و فرهنگی، بعنی در زمينه هائی که ضعف وی 

تظاهر ميکند، تا حدی به ترقی نایل آمده است؛ ولی هنوز تا آنحدی که 
برای قطع تعرض دشمن و تدارک تعرض متقابل ما الزم ميآید، راهی 



بودیم عالوه بر این ما از نظر کمی نيز ناچار . طوالنی در پيش است
تمام عواملی که بسود ما هستند با وجود اینکه . متحمل ضایعاتی شویم

بایفاء نقش مثبت خود ادامه ميدهند، هنوز قطع تعرض دشمن و تدارک 
تعرض متقابل ما کافی نيستند، مگر آنکه ما برتالش خود بشدت 

اکنون این هنوز بتحقق نپيوسته است که در داخل کشور پدیده . بيافزائيم
فساد از بين بروند و آهنگ ترقی افزایش بيابد؛ در خارج کشور های 

نيروهای طرفدار ژاپن مهار بشوند و نيروهای ضد ژاپنی رشد کافی 
از تمام اینها باز نتيجه ميشود که جنگ ما نميتواند زود پيروز . کنند

.شود بلکه فقط ميتواند جنگی طوالنی باشد  
 

مراحل  سگانه  جنگ                                                        
 طوالنی

 
 از آنجا که جنگ چين و ژاپن جنگی است طوالنی که در آن – 35

پيروزی نهائی نصيب چين خواهد شد، ميتوان منطقًا پيش بينی نمود که 
این جنگ طوالنی در جریان تکامل خود از سه مرحله عبور خواهد 

اتژیک دشمن و دفاع مرحله اول شامل دوره تعرض استر. کرد
استراتژیک ما ميگردد؛ مرحله دوم دوره تحکيم استراتژیک 

سرزمينهای اشغالی دشمن و آمادگی ما برای تعرض متقابل خواهد 
بود؛ مرحله سوم دوره تعرض  استراتژیک ما و عقب نشينی 

استراتژیک دشمن خواخد بود وضع مشخص هيچيک از این سه مرحله 
د؛ ليکن بر اساس شرایز حاضر ميتوان برخی را نميتوان پيش بينی کر

پيشرفت واقعيت عينی . از گرایشهای اساسی تکامل جنگ را نشان داد
مسيری پرحادثه و پرفراز و نشيب طی خواهد کرد، بدینجهت هيچ 

جنگ چين و ژاپن را ترسيم کند؛ ولی " طالع نمای"کسی نميتواند 
ی گرایشهای رهبری استراتژیک جگ ایجاب ميکند که خطوط اساس

از این جهت گرچه طرح ما نميتواند با . تکامل جنگ ترسيم گردند
مسير مشخص حوادث آینده کامًال منطبق باشد و الجرم حوادث آنرا 

اصالح خواهند کرد، معهذا برای تًامين رهبری استراتژیک با هدف و 
 مرحله – 36. استواری جنگ طوالنی این خطوط را باید ترسيم نمود

دشمن ميکوشد بسه نقطه یعنی گوان جو، .  پایان نيافته استاول هنوز
دشمن . اوهان و الن جو دست اندازد و این سه نقطه را بهم متصل کند

برای نيل باین هدف باید اقًال پنجاه لشکر با یک ميليمن و نيم سرباز 
وارد ميدان کند، یک سال و نيم تا دوسال وقت صرف نماید و بيش از 

دشمن برای اینکه اینطور عميق تا قلب کشور . خرج کندده ميليارد ین 
ما نفوز نماید، با مشکالت بزرگی مواجه خواهد شد که برایش عواقب 

 حان  -اگر دشمن بخواهد راه آهن گوان جو. شومی ببار خواهد آورد
 الن  جو  را کامًال تصرف کند، باید بنبردهای –کو و جاده  سی  ان 

هد و تازه موقعيت کامل او در انجام این نقشه فوق العاده خطرناکی تن د
معذالک ما باید در تدوین نقشه عملياتی خود براساس این . حتمی نيست

فرض که دشمن ممکن است بتواند این سه نقطه و حتا برخی نقاط دیگر 
را نيز تصرف کند و آنها را بهم متصل سازد، یک جنگ طوالنی را 

شه خود را عملی سازد، بتوانيم در تدارک ببينيم تا اگر دشمن این نق
شکل عمده عمليات نظامی ما در این مرحله . مقابل او مقاومت کنيم

جنگ متحرک خواهد بود که با جنگ پارتيزانی و جنگ موضعی 
گرچه در اثر اشتباهات ذهنی مقامات نظامی گوميدان . تکميل ميشود

عذالک جنگ موضعی در آغاز این مرحله جای اولی را گرفته است، م
این شمل با در نظر گرفتن مرحله اول در مجموع بقش کمکی خواهد 

در این مرحله جبهه متحد وسيعی در چين ایجاد گردیده و . داشت
دشمن برای اینکه چين را براه . وحدت بيسابقه ای تحقق یافته است

تسليم آورد، به شيوه های پليد و بيشرمانه توسل جسته و ميجوید تا 
حمت زیاد نقشه خود را در باره بفرجام رسانيدن سریع بتواند بدون ز

جنگ عملی سازد و سراسر چين را بتصرف در آورد؛ ليکن ایگونه 
. تشبثات تاکنون بی نتيجه مانده اند و در آینده نيز توفيق نخواهند یافت
در این مرحله چين عليرغم ضایعات سنگين، به ترقيات بزرگی نایل 

امه جنگ مقاومت در مرحله دوم را تشکيل آمده اشت که اساس عمده اد
اتحاد شوروی در مرحله کنونی کمکهای بزرگی بکشور ما . ميدهند

در طرف دشمن عالئمی بچشم ميخورد که هاکی از تزلزل . کرده است
روحيه او است؛ قدرت تعرضی نيروی زمينی ارتش ژاپن در اواسط  

ز باز هم ضعيفتر این مرحله ضعيفتر از آغاز آنست و تا آخر مرحله ني



در زمينه مالی و اقتصادی هم اکنون عالئمی حاکی از . خواهد شد
تحليل نيروی دشمن به چشم ميخورد؛ مردم و سربازان ژاپن رفته رفته 

از جنگ بيزار ميشوند؛ ميان دارو دشته رهبری جنگ تشاهراتی که 
 است، ایده ميشود و بدبينی نسبت بدورنمای" نااميدی از جنگ"نمودار 

 مر حله دوم را ميتوان مرحله – 37. جنگ روزبروز افزایش مييابد
در پایان مرحله اول دشمن بعلت عدم تکافوی . تعادل استراتژیک ناميد

نيروی نظامی و مقاومت سرسخت ما مجبور خواهد شد نقاطی را 
بعنوان حدود تعرض استراتژیک  خود معيا نماید؛ دشمن وقتی باین 

ستراتژیک پایان ميدهد و بمرحله دوم که بقطه رسيد، به تعرض ا
در این مرحله . مضمون آن تحکيم اراضی اشغالی است، وارد ميشود

دشمن قصد دارد اراضی اشغالی را بخاک خود بدل کند و در ضمن 
خلق چين را تا آخرین حد ممکن غارت نماید؛ ليکن دشمن در آنجا نيز 

نگ پارتيزانی با با یک جنگ سرسخت پارتيزانی مواجه خواهد شد، ج
استفاده از اینکه دفاع پشت جبهه دشمن ضعيف است در مرحله اول 

بطور وسيع گسترش مييابد و مناطق پایگاهی بسياری ایجاد ميشود و 
در نتيجهتشبثات دشمن برای تحکيم اراضی اشغالی بطور جدی مورد 

تهدید قرار ميگيرد، از اینرو در مرحله دوم هنوز کمافی السابق 
شکل عمده جنگ ما در این . ت وسيع نظامی ادامه خواهد داشتعمليا

در . مرحله، جنگ پارتيزانی است و جنگ متحرک نقش کمکی دارد
این هنگام چين هنوز یک ارتش منظم بزرگ در اختيار خواهد داشت، 
ليکن فورًا برپا کردن تعرض متقابل استراتژیک برایش مشکل خواهد 

 شهرهای بزرگ و در کنار خطوط بود، زیرا که از یکسو دشمن در
ارتباطی مهم اشغالی خود بدفاع استراتژیک خواهد پرداخت، و از 
قوای . سوی دیگر ارتش چين هنوز تجهيزات فنی کامل نخواهد داشت

نظامی ما باستثناء واحدهائی که در جبهه مشغول دفاع خواهند بود، 
تًا پراکنده بتعداد زیاد وارد پشت جبهه دشمن خواهند شد و بطور نسب

آرایش خواهند یافت و با تکيه بمناطقی که بتصرف دشمن در نيامده اند 
و در همسوئی با واحدهای مسلح توده ای در اراضی اشغالی دشمن به 
جنگ پارتيزانی پردامنه و شدیدی دست خواهند زد و دشمن را تا حد 

ممکن به تغيير محل وادار خواهند کرد تا بدینطریق اورا در جنگ 

تحرک نابود سازند، همچنانکه این کار اکنون در استان شان سی م
جنگ در این مرحله شدید و سخت خواهد بود و بسياری . جریان دارد

ولی جنگ پارتيزانی موفقيت آميز . از نقاط بسختی ویران خواهد شد
خواهد بود و در صورت اجرای صحيح آن دشمن ممکن است بتواند 

اشغالی خود را حفظ کند، در حاليکه فقط قریب یک سوم از اراضی 
تقریبًا دوسوم دیگر در دست ما باقی خواهد ماند، و این امر برای 
در . دشمن شکست جدی و برای ما پيروزی بزرگ محسوب خواهد شد

آنموقع مجموعه مناطق پایگاهی دشمن؛ دوم، مناطق پایگاهی ما برای 
مدت . دو طرفجنگ پارتيزانی؛ سوم، مناطق پارتيزانی مورد نزاع 

ادامه این مرحله تابع ميزان تغيير در تناسب قوای بين ما و دشمن و 
همچنين تابع تغييرات اوضاع بين المللی است؛ بطور کلی ما باید 

حساب کنيم که این مرحله نسبتًا طوالنی خواهدشد و خود را برای 
 این دوران برای چين دورانی فوق ا. تحمل مشکالت این راه آماده کنيم

لعاده سخت خواهد بود؛ مشکالت اقتصادی و فعاليت مخرب خائنين به 
دشمن برای بهم زدن جبهه متحد چين . ملت دو مسئله جدی خواهد بود

سخت تالش خواهد کرد، تمام سازمانهای خائنين به ملت در مناطق 
را تشکيل " دولت واحد"اشغالی دشمن همدست شده و یک باصطالح 

ست رفتن شهرهای بزرگ و وجود مشکالت بعلت از د. خواهند داد
ناشی از جنگ، عناصرمتزلزل در ميان صفوف ما فعاالنه به تبليغ 

تئوری سازش خواهند پرداخت و بدبينی بمقياس وسيع شيوع خواهد 
در چنين صورتی وظيفه ما این خواهد بود که توده های مردم را . یافت

 تزلزل در جنگ در سراسر کشور برای اینکه چون تنی واحد و بدون
پایداری کنند، بسيج کنيم، جبهه متحد را توسعه و تحکيم بخشيم، 

هرگونه بدبينی و تئوری سازش را از ميان برداریم، ایمان مردم را 
بمبارزه سخت نقویت کنيم و سياست نوینی برای زمان جنگ بموقع 

ه در این مرحل. اجرا بگذاریم تا بتوانيم این راه سخت را بپایان رسانيم
باید از تمام کشور دعوت نمود که از یک دولت واد قاطعانه حمایت 
کند،عليه هرگونه تجزیه طلبی مبارزه نماید، تکنيک جنگ را طبق 

برنامه بهبود بخشيد، ارتش را اصالح کند، تمام خلق را بسيج نکاید و 
در این مرحله اوضاع بين . خود را برای تعرض متقابل آماده سازد



اپن نامساعدتر خواهد شد و باوجود اینکه ممکن است المللی برای ژ
نوع چمبرلن که بمعنای انطباق با " رًاليس" ادعاهای نظير باصطالح 

است، پيدا شود، نيروهای عمده بين المللی تمایل می " عمل انجام شده"
خطری که از طرف ژاپن جنوب شرقی . یابند بيشتر به چين کمک کنند

کند، بيش از هروقت دیگر جدی خواهد شد و آسيا و سيبری را تهدید مي
تا آنجا که بدشمن . حتا امکان وقوع یک جنگ جدید نيز منفی نيست

مربوط ميشود، ميتوان گفت که دها لشکر دشمن چنان در باطالق جنگ 
. چين فرو خواهند رفت که نجات از آن برایش غيره ممکن خواهد بود

 ژاپنی این ارتش عظيم جنگ پردامنه پارتيزانی و جنبش توده ای ضد
ژاپن را تحليل خواهند برد و از سوئی خسارت سنگينی بآن وارد 

خواهند ساخت و از سوی دیگر ارتش وی را از نظر روانی با رشد 
دادن روحياتی چون درد وطن، خستگی از جگ و حتا مخالفت با جنگ 

البته نميتوان گفت که غارت چين هيچ چيز عاید . متالشی خواند کرد
پن نخواهد کرد ولی بعلت فقدان سرمایه و گرفتاری در جنگ ژا

. پارتيزانی، موفقيت سریع و فراوان برای وی غير ممکن خواهد بود
این مرحله دوم در مجموع جنگ بک مرحله انتقالی و بالنتيجه مشکل 
ترین مرحله است، ليکن از این مرحله نقطه عطفی را تشکيل خواهد 

 چين کشوری مسنقل گردد یا بصورت آنچه که تعيين ميکند. داد
مستعمره ای در آید، حفظ و یا از دست رفتن شهراهای بزرگ در 

مرحله اول نيست بلکه درجه مجاهدت تمام ملت چين در مرحله دوم 
اگر ما در جنگ مقاومت، در جبهه متحد و جنگ طوالنی از . است

ئی پيدا خود پایداری نشان دهيم، آنوقت چين در این مرحله چنان نيرو
در درام . خواهد کرد که بتواند خود را از ضعيف به قوی تبدیل نماید

سه پرده ای جنگ مقاومت چين، این مرحله پرده دوم را نشکيل خواهد 
با تالش تمام بازیگران پرده آخر فوق العاده درخشان آن بطور . داد

 مرحله سوم، مرحله – 38. موفقيت آميز روی صحنه خوهد آمد
برای . بل بمنظور استرداد اراضی از دست رفته استتعرض متقا

استرداد اراضی از دست رفته، اتکا چين بظور عمده به بيروهائی است 
که در مرحله پيشين فراهم نمود است و در این مرحله بطور مداوم 

ليکن این نيروها به تنهائی کافی نيستند، چين با باید . رشد خواهد یافت

 تغييرات داخلی ژاپن تکيه کند و اال پيروزی به کمکهای بين المللی و
برایش غير ممکن خواهد بود؛ از اینجهت وظایف تبليغات در صحنه 

در . بين المللی و فعاليت دیچلماتيک چين در آینده سنگينتر خواهد شد
این مرحله جنگ ما دیگر دفاع استراتژیک نخواهد بود بلکه به تعرض 

 که در تعرض استراتژیک تجلی متقابل استراتژیک روی خواهد آورد
می یابد، جنگ دیگر در خطوط داخلی استراتييک جریان نمی یابد، 

این جنگ . بلکه رفته رفته به خطوط خارجی استراتژیک منتقل ميگردد
مرحله . فقط وقتی پایان می یابد که ما بسواحل رودخانه یالو برسيم

جنگ را باید "وقتيکه ميگوئيم . سوم، مرحله نهائی جنگ طوالنی است
منظور ما این است که این مرحله را باید تمامًا پشت " تا پایان ادامه داد

شکل عمده عمليات نظامی در این مرحله برای ما باز . سر گذاشت
در . جنگ متحرک است، ولی جنگ موضعی نقش مهمی خواهد داشتت

حاليکه در مرحله اول بعلت شرایط موجود نميتوان برای دفاع موضعی 
ميت زیادی قایل شد، در مرحله سوم بعلت تغيير این شرایط و بنابر اه

. اقتضای وظيفه، حمله موضعی نقش خيلی بزرگی بازی خواهد کرد
جنگ پارتيزانی در این مرحله دوباره به جنگ متحرک و جنگ 

موضعی یاری خواهد داد و نقش کمک استراتژیک را ایفا خواهد کرد، 
 بدین – 39.  عمده جنگ نخواهد بودولی دیگر مثل مرحله دوم شکل

دشمن . ترتيب بدیهی است که جنگ طوالنی و نتيجه سخت خواهد شد
قادر به بلعيدن تمام چين نخواهد بود، ولی ميتواند بسياری از نقاط چين 

چين نيز قادر نخواهد بود ژاپن . را برای مدت نسبتًا طوالنی اشغال کند
ظم اراضی کشور را در را بسرعت بيرون بریزد، ليکن قسمت اع

باالخره دشمن شکست خواهد خورد و ما . دست خود حفظ خواهد کرد
 – 40. پيروز خواهيم شد، ولی بدین منظور راه پر مشقتی را باید پيمود
. خلق چين در این جنگ طوالنی و سخت بخوبی آبدیده خواهد شد

 احزاب سياسی گوناگوننی که در این جنگ شرکت ميکنند، نيز آبدیده
جبهه متحد باید . خواهند شد و در کوره آزمایش سنجيده خواهند گردید

حفظ شود؛ تنها با حفظ جبهه متحد است که ما ميتوانيم در جنگ 
پایداری کنيم؛ تنها با حفظ جبهه متحد پایداری در جنگ است که ما 

تنها از این طریق است که ما . ميتوانيم به پيروزی نهائی دست یابيم



پس از آنکه ما راه دشوار جنگ .  کليه مشکالت غلبه کنيمميتوانيم بر
چنين است . را پشت سرنهادیم، به شاهراه پيروزی قدم خواهيم گذاشت

 تغيير تناسب قوا بين ما و دشمن در هر یک – 41. منطق ذاتی جنگ
در مرحله اول : از این مراحل سگانه بدین ترتيب جریان خواهد یافت

باید در نظر .  وضع فروتر قرار ميگيریمدشمن برتری دارد و ما در
داشت که این فروتری ما از قبل از آغاز جنگ مقاومت تا پایان آین 

تغيير نوع اول . مرجله دستخوش دو نوع تغيير مختلف خواهد شد
وضع فروتری اوليه چين، . تغييری است که قوس نزولی را طی ميکند

یعنی تقليل اراضی، در اثر خسارتی که در مرحله اول جنگ دیده است 
جمعيت، قدرت اقتصادی، نيروهای نظامی و مئوسسات فرهنگی 

در پاین مرحله اول هيچ بعيد نيست که این تقليالت . وخيمتر خواهد شد
.  بمقدار قابل توجبهی افزایش یابدند– بخصوص در زمينه اقتصادی –

 از این حقيقت بعضی ها بعنوان دليلی برای اثبات تئوری های انقياد
ليکن تغيير نوع دوم را، . ملی و سازش خود سوء استفاد خواهند کرد

این . یعنی تغييری که قوس صعودی ميپوید، نيز باید در نظر گرفت
تغيير تحارب حاصله از جنگ، ترقی ارتش، ترقيسياسی، بسيج خلق، 

رشد فرهنگ در راه نوین، پيدایش جنگ پارتيزانی، افزایش کمک بين 
در طول این مرحله آنچه که قوس . در بر ميگيردالمللی و غيره را 

نزولی ميپوید، کميت و کيفيت کهنه است که بویژه در کميت تظاهر می 
و آنچه که قوی صعودی را طی ميکند، کميت و کيفيت نو است که . یابد

استدالل ما دوباره امکان جنگ طوالنی . بویژه در کيفيت تجلی مينماید
 در – 42.  بر تغييرات نوع دوم استو کسب پيروزی نهائی مبتنی 

تغيير نوع . مرحله اول، در وضع دشمن نيز دونوع تغيير پدید می آید
اول تغييری است که قوس نزولی را طی ميکند، و در زمينه های زیر 

ضایعه صدها هزار کشته و زخمی ، تالف اسلحه و : بيان ميابد
فول تجارت، مهمات، تنزل روحيه سربازان، ناراضی مردم ژاپن، ا

صرف بيش از ده ميليارد ین پول، محکوميت ژاپن از طرف افکار 
این نوع تغيير در عين حال دليل دیگری است . عمومی جهان و غيره

اما . بر امکان ادامه جنگ طوالنی و کسب پيروزی نهائی از طرف ما
 تغييری که قوس -تغيير نوع  دوم دشمن را نيز باید بحساب آورد

، یعنی اراضی و جمعيت و منابع مادی بيشتری در صعودی ميپوید
این امر دليل دیگریست براینکه جنگ . اختيار دشمن قرار ميگيرد

مقاومت ما طوالنی خواهدبود و نخواهيم توانست زود به پيروزی نائل 
گردیم، معذالک باز بعضی ها از این حقيقت بعنوان دليلی برای اثبات 

ولی ما . د سئو استفاده خواهند کردتئوریهای انقياد ملی و سازش خو
باید توجه کنيم که این تغييرات دشمن که قوس صعودی ميپوید، خصلت 

دشمن ما یک قدرت امپریاليستی است که رو . موقتی و قسمی دارند
بزوال ميرود و اشغال سرزمين های چين از طرف وی فقط جنبه 

ناطق اشغالی رشد توفان آسای جنگ پارتيزانی در چين، م. موقتی دارد
از طرف دیگر . دشمن را عمًال به سرزمين باریکی محدود خواهد کرد

اشغال خاک چين از طرف دشمن تضادهای بين ژپن و دولتهای دیگر 
بعالوه تجربه سه . ایجاد کرده و حتا این تضادها را تشدید نموده است

استان شمال شرقی نشان ميدهد که ژاپن طی مدت نسبتًا درازی بطور 
 فقط سرمایه گذاری خواهد کرد بدون اینکه بتواند بهره ای برداشت کلی
اینها مجموعًا دالیلی هستند که ميتوان بکمک آنها تئوری انقياد . کند

ملی و تئوری سازش را در هم کوبيد و تئوریهای جنگ طوالنی و 
 تغييرات فوق طرفين در مرحله – 43. پيروزی نهائی را برقرار کرد

سير مشخص این تغييرات را از هم . م خواهد داشتدوم همچنان دوا
اکنون نميتوان پيش بينی کرد، ولی بطور کلی ژاپن همچنان قوس 

مثالً  ). 16(نزولی را طی ميکند، در حاليکه چين قوس صعودی را 
جنگ پارتيزانی در چين منابع نظامی و مالی ژاپن بميزان معتنابهی 

ر خواهد شد، روحيه سربازان خواهد بلعيد، نارضائی مردم ژاپن بيشت
بيشتر تنزل خواهد گردید، ولی چين در زمينه های سياسی، نظامی، 

فرهنگی و همچنين در امر بسيج مردم پيشرفت های باز هم شایانتری 
خواهد نمود، جنگ پارتيزانی وسعت بيشتری خواهد یافت، اقتصاد 
چين نيز با تکيه به صنایع کوچک وکشاورزی وسيع سرزمينهای 
داخلی چين به ترقيات تازه تری نایل خواهد آمد، کمک بين المللی 

تدریجًا رشد خواهد کرد و منظره امروزی بکلی عوض خواهد 
در . این مرحله دوم ممکن است مدتی بسيار طوالنی دوام یابد.گردید

جریان این مرحله تغييرات عظيم و معکوسی در تناسب قوای بين ما و 



ن بتدریج صعود ميکند و ژاپن بمرور سقوط چي: دشمن رخ خواهد داد 
در آنهنگام چين از وضع فروتر بيرون خواهد آمد و ژاپن . مينماید

تناسب اوليه قوا بين ما و دشمن، . برتری خود را از دست خواهد داد
آنوقت چين . بعد از عبور از یک دوران موازنه، معکوس خواهد گردید

 استراتژیک در خطوط کلی پروسه آمادگی خود را رای تعرض متقابل
باتمام خواهد رساند و بمرحله تعرض مقابل و بيرون راندن ژاپن از 

باید بار دیگر خاطر نشان ساخت که انتقال . کشور قدم خواهد گذاشت
چين از وضع فروتر بوضع برتر و همچنين تهيه تدارک برای گذار به 

ت ژاپن تعرض متقابل مستلزم رشد نيروهای خود چين، افزایش مشکال
و توسعه کمک بين المللی به چين است؛ در اثر اتفاق عمل این عوامل، 

برتری چين تًامين ميگردد و پروسه آمادگی وی برای گذار بتعرض 
 در اثر ناموزونی رشد سياسی و اقتصادی – 44. متقابل پایان مييابد

چين تعرض متقابل استراتژیک در مرحله سوم ابتدا بطور یکنواخت و 
گ در تمام کشور جریان نخواهد یافت، بلکه در هر منطقه هماهن

در . مقاومت خواهد بود؛ در اینجا اوج ميگيرد و در آنجا فرو مينشيند
طول این مرحله دشمن از هيچگونه تالش تفرقه افکنانه ای برای بهم 

زدن جبهه متحدچين فروگذار نخواهد کرد، از اینرو وظيفه برای تًامين 
يش از پيش اهميت پيدا خواهد کرد؛ بهيچوجه نباید وحدت داخلی چين ب

اجازه داد که اختالفات داخلی تعرض متقابل استراتژیک ما را در نيمه 
در این مرحله اوضاع بين المللی برای چين بسيار . راه متوقف سازد
چين وظيفه خواهد داشت که برای کسب آزادی . مساعد خواهد بود

ل و دمکراتيک از آن استفاده کند و کامل خود و ایجاد یک دولت مستق
 – 45. ضمنًا از این راه به نهضه ضد فاشيستی جهانی یاری رساند

چين از فروتری و توازن و از توازن به برتری ميگذرد، ژاپن از 
برتری به توازن و از توازن به فروتری حرکت ميکند، چين از دفاع 

و ژاپن از تعرض به تعادل و از تعادل به تعرض متقابل وارد ميشود 
. به تحکيم سرزمينهای اشغالی و سپس به عقب نشينی روی می آورد

 – 46. چنين است پروسه جنگ چين و ژاپن و سير اجتناب ناپذیر آن
آیا چين : از اینجا سئوالت و نتيجه گيرتهای زیرین مطرح ميشوند

آیا چين . بانقياد در خواهد آمد؟ پيروزی نهائی از آن چين خواهد بود

خير، چين بزودی پيروز نخواهد : يتواند بزودی پيروز شود؟ جوابم
آیا این نتيجه گيریها درست . شد، و این جنگ باید جنگی طوالنی یاشد

 طرفداران تئوری انقياد ملی و – 47. است؟ بنظر من درست است
هواداران تئوری سازش وقتی استدالل ما را نشنوند، بار دیگر قدم 

 خواهند گفت که برای انتقال از فروتری به بصحنه خواهد گذاشت و
توازن، قدرت نظامی و اقتصادی چين باید باندازه ژاپن شود، و برای 
گذار از توازن به برتری باید قدرت نظامی و اقتصادی چين بيش از 
ژاپن گردد، ولی چنين امری غيره ممکن است و لذا نتيجه گيریهای 

ح تئوری ایستکه ميگوید  این همان باصطال– 48. فوق درست نيست
بعبارت دیگر،  ). 17" (اسلحه تعين کننده سرنوشت همه چيز است"

این برخوردی مکانيکی اسبت بمسئله جنگ و همچنين نظری است 
ما عالوه برسالح انسان . نظر ما درست عکس انست. ذهنی و یکجانبه

سالح در جنگ البته عامل مهمی است ولی . را نيز در نظر ميگيریم
تناسب . ل تعيين کننده نيست؛ عامل تعيين کننده انسان است نه شيئیعام

اداره قدرت نظامی و . نيروها قدرت انسانی و معنوی نيز ميباشد
اگر اکثریت قاطع مردم چين، ژاپن و . اقتصادی نيازمند انسان است

خلقهای جهان از جنگ مقاومتضد ژاپنی جانبداری کنند، آیا باز ميتوان 
ی و اقتصادی را که در ژاپن مشتی افراد با جبر و زور آن قدرت نظام

غصب کرده اند، تفوق نام نهاد؟ اگر جواب این سئوال منفی باشد، آیا 
نميتوان گفت که جين باوجود قدرت نظامی و اقتصادی نسبتًا ضعيف، 

تفوق دارد؟ شکی نيست تنها در صورتيکه چين در جنگ مقاومت 
ظ نماید، بر قدرت نظامی و اقتصادیش پایداری کند و جبهه متحد را حف

اما قدرت نظامی و اقتصادی دشمن ما که در . تدریجًا افزوده خواهد شد
اثر جنگ طوالنی و تناقضات داخلی و خارجی تضعيف ميشود، مسلماً 

در چنين وضعی آیا دليلی هست . در جهت معکوس تحول خواهد یافت
اگر اکنون ما . ب نيستکه چين نتواند تفوق یابد؟ این هنوز تمام مطل

نميتوانيم بطور وسيع و علنی قدرت نظامی و اقتصادی دولتهای دیگر 
را بعنوان قدرت خود حساب کنيم، آیا دليلی هست که در آینده هم 

نتوانيم؟ اگر تنها چين دشمن ژاپن نباشد، اگر در آینده یک یا چند دولت 
 برای دفاع دیگر نيز بخش مهمی از قدرت نظامی و اقتصادی خود را



یا تعرض علنًا عليه ژاپن بکار اندازند و بکمک ما بشتابند، آیا تفوق ما 
باز هم بيشتر نخواهد شد؟ ژاپن کشور کوچکی است و جنگی را که 
دنبال ميکند، ارتجاعی و وحشيانه است، انفراد ژاپن در عرصه بين 

المللی روز بروز بيشتر ميشود؛ چين کشوریست بزرگ و جنگی را که 
عقيب ميکند، مترقی و عادالنهاست، و روز بروز از کمک بين المللی ت

آیا دليلی هست که تکامل طوالنی این . بيشتری برخوردار ميگردد
عوامل نتواند برتری دشمن و فروتری ما را بطور قطع دگرگون 

 ولی طرفداران تئوری پيروزی سریع درک نميکنند که – 49سازد؟ 
قتيکه تحول معينی در تناسب قوای جنگ مسابقه نيروهاست؛ تا و

طرفين رخ نداده است، دليلی برای آغاز عمليات تعيين کننده 
هر کجا که . استراتژیک و تسریع در آزادی کشور هم موجود نيست

و . آنها نظر خود را بعمل در آورند، قطعًا با سر بزمين خواهند خورد
د و بهيچوجه یا اینکه آنها فقط برای شهوت کالم سخن پردازی ميکنن

ولی باالخره آقای . خيال ندارند نظرات خودشانرا واقًا بعمل در آورند
حقيقت سربلند خواهد کرد و سطل آب سردی روی سر این پرگویان 

خواهد ریخت و نشان خواهد داد که آنها فقط جمله پردازنی هستند که 
نه اینگو. خواب گنج بی رنج را ميبينند و نکاشته قصد درو کردن دارند

ولی . سخن پردازیها در گذشته هم وجود داشته و اکنون نيز وجود دارد
چندان زیاد نيست؛ وقتيکه جنگ بمرحله تعادل استراتژیک و سپس 

بمرحله تعرض متقابل وارد گردد، ممکن است که این سخن پردازیها 
معهذا در عين حال اگر تلفات چين در مرحله اول نسبتاً . بيشتر شود

مرحله دوم نيز خيلی بطول انجامد، تئوری انقياد ملی و زیاد باشد و 
از اینرو لوله آتش ما باید . تئوری سازش مشتری زیاد پيدا خواهد کرد

بطور عمده عليه تئوری انقياد ملی و تئوری سازش و تنها بعد از آن 
 پس – 50. عليه پرگوئيهای بيهوده در باره پيروزی سریع متوجه گردد

گ ما طوالنی حواهد بود، شکی نيست، ولی در این باره که جن
هيچکس نميتواند پيش گوئی کند که این جنگ چند سال و چند ماه دوام 
خواهد یافت زیرا که این امر کامًال مربوط بدرجه تغيير تناسب قوا بين 

کسانيکه ميخواند مدت جنگ کوتاه شود، فقط از یک . ما و دشمن است
مجاهدت برای افزایش نيروی خود و : راه ميتوانند باین نتيجه برسند

به بيان مشخص تر، یگانه را ه اینست که تمام . تقليل نيروی دشمن
کوشش خود را بکار برند، تا در نبردها پيروزی بيشتری بدست آورند 

و قوای دشمن را تحليل برند، جنگ پارتيزانی را گسترش دهند و 
نند، جبهه متحد بدینوسيله اراضی اشغالی دشمن را بحداقل ممکن برسا

را تحکيم و توسعه، بخشند و تمام نيروهای کشور را متحد سازند، 
ارتش های نوینی بسازندو صنایع جنگی جدید را توسعه دهند، به 

پيشرفتهای سياسی، اقتصادی و فرهنگی سرعت بخشند، کليه قشرهای 
 مردم اعم از کارگر، دهقان، بازرگان و روشنفکر را بسيج –مردم 

تش دشمن را متالشی سازند و سربازان دشمن را بطرف خود کنند، ار
جلب نمایند، تبليغات خارجی را بمنظور تًامين کمک بين المللی ادامه، 

تنها . دهند و پشتيبانی خلق ژاپن و تمام ملتهای ستمدیده را بدست آورند
از این راه است که ميتوان مدت جنگ را کوتاه نمود؛ هيچ راه سریع 

. این موجود نيستسحرآميزی جز   
 

 جنگ  درآميخته
 

 بجرًات ميتوان ادعا کرد که جنگ طوالنی مقاومت ضد ژاپنی – 51
بعنوان یک صفحه زرین و ایتثنائی در تاریخ جنگهای بشریت ثبت 

یکی از ویژگيهای این جنگ در آميختگی آنست که از . خواهد شد
 از عوامل متضادی چون وحشيگری ژاپن و کمبود نيروی نظامی او

یکطرف و خصلت مترقی چين و سعت اراضی آن از طرف دیگر 
تاریخ با جنگهائی که در آميختگی در آنها وجود داشته، . ناشی ميشود

آشنائی دارد، و جنگ سه ساله داخلی روسيه پس از انقالب اکتبر یکی 
ولی ویژگی این نوع جنگ در چين، دوام و وسعت . از این موارد است
این نوع . تمام رکوردهای تاریخ را خواهد شکستاستثنائی آنست که 

 خطوط داخلی و – 52. در آميختگی تحت عالئو زیرین تظاهر ميکند
 جنگ مقاومت ضد ژاپنی در مجموع خود در خطوط –خطوط خارجی 

داخلی جریانمييابد؛ ولی اگر رابطه ميان قوای منظم و واحدهای 
 خطوط داخلی عمل پارتيزانی مورد توجه قرار گيرد، قوای منظم در

ميکند و واحدهای پارتيزانی در خطوط خارجی در اینجا منظره جالبی 



در باره ارتباط . دشمن در داخل یک گازانبر قرار ميگيرد: بوجود ميآید
هر منطقه . بين مناطق مختلف پارتيزانی نيز این امر صدق ميکند

يکه پارتيزانی از دیدگاه خودش در خطوط داخلی قرار دارد در صورت
مناطق دیگر نسبت بآن در خطوط خارجی واقعند که مجموعًا یک 
سلسله جبهه های جنگ را بوجود می آورند و دشمن را در درون 

در مرحله اول جنگ، ارتش منظم که از لحاظ . گازانبر خود ميگيرند
استراتژیک در خطوط داخلی مشغول عمليات است، عقب نشينی 

زانی که از نظر استراتژیک در ميکند، در حاليکه واحدهای پارتي
خطوط خارجی عمل ميکنند، در عرثه های پهناور با گمهای بلند به 
پشت جبهه دشمن پيش ميروند، این پيشروی در مرحله دوم با شدت 

بيشتری ادامه می یابد، بدین ترتيب ترکيب فوق العاده بدیعی از عقب 
فقدان پشت  وجود پشت جبهه و – 53. نشينی و پيشروی بوجود ميآید

جبهه ارتش منظم که خطوط جبهه خود را تا سرحدات خارجی اراضی 
اشغالی دشمن امتداد ميدهد، با تکيه به پشت جبهه عمومی کشور عمل 
ميکند، در صورتيکه واحدهای پارتيزانی که خطوط جبهه خود را در 
. پشت سر دشمن گسترش ميدهند، از این پشت جبهه عمومی جدا هستند

 هر منطقه پارتيزانی یک پشت جبهه اختصاصی کوچک معذللک  در
وجود دارد که پارتيزانها با اتکا بآن خطوط جبهه های متحرک خود را 

در باره واحدهای پارتيزانی که از هر منطقه پارتيزانی . ایجاد ميکنند
برای عمليات موقت به پشت جبهه دشمن در همان منطقه اعزام 

نها نه پشت جبهه دارند و نه خط ميشوند، وضع غير از این است؛ آ
در کشوریکه دارای سرزمين پهناور، مردم مترقی، حزب . جبهه

عمليات نظامی بدون " سياسی پيش آهنگ و ارتش پيش آهنگ است، 
از . یکی از خصوصيات جنگ انقالبی دوران نوین است" پشت جبهه

ید چنين عملياتی نباید واهمه داشت، آنها بسيار سودمندند؛ شک و ترد
 محاصره و – 54. در اینجا بی مورد است، آنها را باید اشاعه داد

 اگر جنگ را در مجموع خود در نظر بگيریم، بدون -محاصره متقابل
تردید ما از نظر استراتژیک در محاصره دشمن هستيم، زیرا که دشمن 

در تعرض استراتژیک است و در خطوط خارجی عمل ميکند، در 
تراتژیک هستيم و در خطوط داخلی عمل صورتيکه ما در دفاع اس

ولی چون ما . این اولين شکل محاصره ما از طرف دشمن است. ميکنيم
عليه آن ستونهای دشمن که از خطوط خارجی استراتژیک و جهات 

مختلف بطرف ما پيش ميآید، با نيروی متفوق خود اصل اجرای 
، ميتوانيم عمليات اپراتيو و تاکتيکی در خطوط خارجی را بکار ميبریم

. یک یا چند ستون از این نيروهای دشمن را بحلقه محاصره در آوریم
سپس اگر مناطق . این اولين شکل محاصره متقابل از طرف ماست

پایگاهی جنگ پارتيزانی را که در پشت جبهه دشمن قرار دارند، در 
نظر بگيریم، هر یک از این مناطق مجزا نظير منطقه کوهستانی اوتای 

 طرف یا مثل منطقه شمال غربی شان سی از سه طرف در از چهار
این دومين شکل محاصره ما از طرف . محاصره دشمن قرار ميگيرد

معذللک اگر تمام مناطق پایگاهی پارتيزانی در ارتباط با . دشمن است
یکدیگر و در ارتباط با مواضع ارتش منظم مورد توجه قرار گيرند، 

ز واحدهای دشمن بوسيله ما محاصره مالحظه ميشود که تعداد زیادی ا
 پوجو را از –مثًال در استان شان  سی، ما راه آهن داتون . گردیده اند
و شهر تای یوان را ) مشرق، مغرب و نقطه انتهای جنوبی(سه طرف 

از چهار طرف محاصره کردیم؛ در استهای حه  به؛ شان  دون و غيره 
 این دومين شکل محاصره .از این قبيل محاصره ها فراوان دیده ميشود

بدین ترتيب دو شکل محاصره ما توسط دشمن . متقابل از طرف ماست
" و دو شکل محاصره دشمن توسط ما موجودند که قدری شبيه بازی 

عمليات اپراتيو و تاکتيکی که طرفين عليه یکدیگر . ميباشند" وی  چی
یجاد انجام ميدهند، نظير کشتن مهره های یکدیگر است، در حاليکه ا

و مناطق ) نظير شهر تای یوان(نقاط استحکامی از طرف دشمن 
مانند حرکت ) نظير کوهستان او تای (پایگاهی پارتيزانی از طرف ما 

را در مقياس " وی چی"اگر بازی . ميباشند" خانه ها"برای اشغال 
جهانی در نظر بگيریم، یک شکل سوم محاصره متقابل بين ما و دشمن 

دشمن . ، یعنی رابطه بين جبهه تجاوز و جبهه صلحنيز مشاهده ميشود
بوسيله جبهه اول چين، شوروی، فرانسه، چکوسلواکی و کشورهای 

دیگر را محاصره ميکند و ما بوسيله جبهه دوم آلمان، ژاپن و ایتاليا را 
ليکن محاصره ما شبيه دست بودا پنج رشته . متقابًال محاصره ميکنيم

 سراسر کيهان را در بر ميگيرد و این کوهی را تشکيل خواهد داد که



سون او کنهای مدرن، یعنی متجاوزین فاشيست را چنان در زیر این 
اگر ما  ). 18(کوه ها مدفون خواهد نمود که دیگر نتوانند برخيزند

بتوانيم در عرصه بيا المللی یک جبهه ضد ژاپنی در منطقه اقيانوس 
واحد استراتژیک شرکت آرام بوجود آوریم که در آن چين بعنوان یک 

نماید و اتحاد شوروی و احتماًال دولتهائی که ممکن است در آن شرکت 
نمایند نيز واحدهای استراتژیک دیگری را تشکيل دهند و نهضت توده 

ای ژاپن نيز یکی از واحدهای استراتژیک آن باشد، دام بزرگی 
از آن گسترده خواهد شد که سون  او  کنهای فاشيست نخواهند توانست 
در . رهائی یابند و آن وقت است که روز نابودی دشمن ما فرا ميرسد

واقع روزیکه بطور کلی این دام بزرگ گسترده شود، روز انهدام کامل 
این بهيچوجه مزاح نيست بلکه گرایش . امپریاليسم ژاپن خواهد بود

 امکان این - مناطق بزرگ و مناطق کوچک– 55. ناگزیر جنگ است
 بخش بزرگی از سرزمينهای چين واقع در جنوب هست که دشمن

دیوار بزرگ را اشغال نماید و فقط بخش کوچکی از آن دست نخورده 
ليکن دشمن در این بخش اشغالی . این یکطرف قضيه است. بماند

بزرگ همه جا غيره از سه استان شمالی شرقی عمًال ميتواند فقط 
تها را اشغال شهرهای بزرگ، خطوط ارتباطی عمده و بعضی از دش

نماید که اهميت درجه اول دارند، منتها از لحاظ وسعت و جمعيت 
ممکن است بخش کوچکی از سرزمينهای اشغالی را تشکيل دهد، در 
صورتيکه بخش بزرگتر را مناطق پارتيزانی که در همه جاگسترش 

حال اگر . این طرف دیگر قضيه است. خواهند یافت، در برميگيرد
به نواحی واقع در جنوب دیوار بزرگ محدود نکنيم توجه خود را فقط 

بلکه منطقه مغولستان، سين جيان، چينی های تبت را نيز بحساب 
آوریم، آنوقت مساحت سرزمينهای اشغال نشده چين باز هم بخش 

بزرگتر اراضی اشغال شده بانضمام شه استان شمال شرقی فقط بخش 
. یگر قضيه استو این باز یکطرف د. کوچکتر را تشکيل ميدهند

نواحی دست نخورده البته اهميت دارند و ما باید تمام مساعی خود را 
بکار بریم تا این نواحی نه تنها در زمينه های سياسی، نظامی و 

دشمن مراکز سابق . اقتصادی بلکه در زمينه فرهنگی نيز رشد کنند
به فرهنگی ما را بنواحی عقب مانده فرهنگی تبدیل نموده است و ما بنو

خود باید مناطق عقب مانده فرهنگی سابق را بمراکز فرهنگی مبدل 
در عين حال  رشد مناطق وسيع پارتيزانی که در پشت جبهه . سازیم

دشمن قرار دارند، نيز دارای اهميت فراوان است و ما باید به تمام 
. زمينه های کار منجمله کار فرهنگی در این مناطق توجه کنيم

گفت که بخش بزرگی از خاک چين یعنی مناطق رویهمرفته ميتوان 
پهناور روستائی به نواحی پيش افتاده و درخشنده بدل خواهد گشت، و 

بخش کوچکی از خاک چين یعنی سرزميهای اشغالی دشمن، بخصوص 
شهرهای بزرگ، موقتًا بصورت نواحی عقب مانده ای در خواهد آمد 

توان مشاهده کرد که  بدین ترتيب مي– 56. که در ظلمت فرو رفته است
این جنگ طوالنی و پردامنه مقاومت ضد ژاپنی، جنگ در آميخته ای 

این . در زمينه های نظامی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی خواهد بود
جنگ در تاریخ جنگها منظره شگفت انگيزی را ترسيم ميکند، یک 

 اقدام قهرمانانه ملت چين  و شاهکار با شکوهی بشمار می آید که جهان
این جنگ نه تنها بر چين و ژاپن اثر مينهد و . را بلزه در می آورد

ترقی آنده را بشدت تشریع ميکند، بلکه بر تمام جهان نيز تًاثير ميگذارد 
و به ترقی تمام ملل و بخصوص ملتهای ستمدیده ای چون هند کمک 

تمام مردم چين باید آگاهانه در این جنگ در آميخته . خواهد نمود
د، زیرا این شکل جنگی است که ملت چين بانوسيله خود را شرکت کنن

آزاد ميسازند، شکل ویژه ایست از جنگ آزادیبخش در یک کشور 
 قرن بيستم جریان می 40 و 30بزرگ نيمه مستعمره که در سالهای 

. یابد  
 

 جنگ  در  راه  صلح  جاودان
 

لح بودن جنگ مقاومت ضد ژاپنی چين از مبارزه برای ص طوالنی– 57
تاریخ هنوز دوره ایرا که . جاودان در چين و جهان تفکيک ناپذیر است

در آن جنگ مثل امروز به صلح جاودان نزدیک شود، بخود ندیده 
زندگی چندین هزار ساله بشریت با پدایش طبقات همواره مملو . است

از جنگ بوده است؛ هر ملتی جنگهای بيشماری بخود دیده است، این 
. ک ملت و یا ميان ملتهای مختلف صورت گرفته استجنگها یا درون ی



در عصر امپریاليستی جامعه سرمایه داری، جنگها بویژه وسيع و 
اولين جنگ بزرگ امپریاليستی در بيست سال پيش ، . سخت شده اند

فقط . اولين جنگ تاریخی در نوع خود بود ولی آخرین جنگ نبود
عنی به صلح جاودان جنگی که اینک آغاز گردیده، به آخرین جنگ ی

هم اکنون یک سوم جمعيت جهان وارد جنگ . بشریت نزدیک ميشود
ایتاليا و سپس ژاپن؛ حبشه و سپس اسپانيا و بعد ! ببينيد. گردیده است

جمعيت کشورهائی ک در حال جنگ اند، در حدود ششصد مليون . چين
یکی از . نفر و یا قریب یک سوم جمعيت جهان را تشکيل ميدهند

چرا . های این جنگ توالی و نزدیکی آن بصلح جاودان استویژگي
ميگوئيم که این جنگ متوالی است؟ جنگ ایتاليا و حبشه، جنگ ایتاليا 
و اسپانيا را بدنبال داشت که آلمان نيز در آن شرکت نمود؛ متعاقب آن 

حاال نوبت کيست ؟ بدون تردید هيتلر . جنگ ژاپن عليه چين شروع شد
" فاشيسم یعنی جنگ. "های بزرگ برپا خواهد کردجنگ را عليه دولت

در تکامل جنگ کنونی به جنگ جهانی . این کامًال حقيقت دارد ( 19(
هيچ وقفه ای وجود نخواهد داشت و بشریت از فاجعه جنگ در امان 

پس بچه دليل است که ما ميگوئيم این جنگ بر اساس . نخواهد ماند
 در گرفته است که با جنگ تکامل بحران عمومی سرمایه داری جهانی

جهانی اول آغاز گردید؛ این بحران عمومی کشور های سرمایه داری 
را به جنگ تازه ای وادار ميکند و در درجه اول کشورهای فاشيستی 

از هم اکنون ميتوانيم پيش بينی . را به ماجراهای نوین جنگی ميکشاند
که بر عکس کنيم که این جنگ سرمایه داری را نجات نخواهد داد بل

آنرا بسوی اضمحالل خواهد کشانيدو این جنگ پردامنه تر و سختر از 
جنگ بيست سال پيش خواهد بود و تمام ملتها را بناچار در بر 

خواهدگرفت؛ جنگ مدت مدیدی بطول خواهد کشيد و بشریت دچار 
معذللک در اثر وجود اتحاد شوروی و در اثر . مصيبتی خواهد شد
ی جهان در جریان این جنگ قطعًا جنگهای کبير ارتقاء آگاهی خلقها

انقالبی بوقوع خواهد پيوست؛ این جنگها عليه جنگهای ضد انقالبی 
جنگ در راه صلح " متوجه خواهد بود و به جنگ کنونی خصلت 

حتا اگر بادًا دوران جنگ نوینی فرا رسد، . را خواهند بخشيد" جاویدان
وقتيکه بشریت سرمایه . ودصلح جاودان در جهان خيلی دور نخواهد ب

داری را نابود ساخت، خود به عصر صلح جاودان قدم خواهد گذاشت 
و دیگر نيازی به جنگ نخواهد داشت، دیگر احتياجی به ارتشی، کشتی 

و آنوقت . های جنگی هواپيما های نظامی و گازهای سمی نخواهد بود
نگهای ج. است که بشریت برای هميشه روی جنگ را بخود نخواهد دید

انقالبی ایکه هم اکنن آغازگردیده اند، بخشی از همين جنگ بخاطر 
جنگ بين دو کشور چين و ژاپن که مجموعًا بيش از . صلح جاودانند

 ميليمن نفر جمعيت دارند، در این جنگ برای صلح جاودان، نقش 500
مهمی خواهد داشت؛ ملت چين در جریان این جنگ آزادی خود را 

 چين نوین و آزاد آینده از جهان نوین و آزاد آینده .بدست خواهد آورد
از اینجهت است که جنگ مقاومت ضد ژاپنی ما . جداناپذیز است

 تاریخ – 58. خصلت جنگ در راه صلح جاودان را بخود خواهد گرفت
جنگهای عادالنه و : نشان ميدهد که جنگها بدو نوع تقسيم ميشوند

رقی عادالنه و جنگهای غيره تمام جنگهای مت. جنگهای غيره عادالنه
عادالنه که مانع ترقی اند، مخالفيم، ولی با جنگهای مترقی و عادالنه 

ما کمونيستها نه تنها با جنگهای عادالنه مخالفتی نداریم، . مخالف نيستم
جنگ اول جهانی نمونه ای از . بلکه در آنها فعاالنه هم شرکت ميجوئيم
دو طرف بخاطر منافع یک جنگ غيره عادالنه بود که در آن 

امپریاليستی خود نبرد ميکردند و بهمين جهت بود که تمام کمونيستهای 
راه مبارزه با ایگونه . جهان بطور قاطع با این جنگ مخالفتميورزیدند

قبل از آغاز جنگ باید با تمام قوا از شروع آن : جنگها چنين است
مکان با جلوگيری کرد، ليکن وقتيکه جنگ در گرفت، باید حتی اال

جنگ عليه جنگ مبارزه کرد، با جنگ عادالنه عليه جنگ غيره 
عادالنه و مانع ترقی، مردم تمام جهان، از جمله خلق ژاپن باید عليه 

در کشور ما از . این جنگ مبارزه کنند و هم اکنون نيز مبارزه ميکنند
مردم گرفته تا دولت، از حزب کمونيست گرفته تا گوميدان همگی در 

جنگ ما . لی انقالبی عليه تجاوز پرچم عدل را برافراشته اندجنگ م
 به تنها –جنگی است مقدس، عادالنه و مترقی، و هدف آن صلح است 

برای نيل باین هدف بای . صلح برای یک کشور، بلکه صلح جاودان
مبارزه مرگ و زندگی کرد؛ هرگز نباید مبارزه را قبل از حصول 

است که زیاد باشند، و جنگ نيز تلفات ممکن . هدف متوقف ساخت



ممکن است که طوالنی گردد، ليکن در برابر چشم ما تصویر جهان 
نوین که در آن صلح جاودان و روشنائی ابدی حکمفرماست، آشکارا 

آنچه که ما را در تعقيب این جنگ استوار ميدارد . ترسيم شده است
نوین با درست ایمان ماست باینکه تالشهای ما چينی نوین و جهانی 

فاشيستها و . صلح جاودان و روشنائی ابدی را بثمر خواهد رساند
امپریاليستها قصد دارند که جنگها را  ابدی سازند، ولی ما ميخواهيم 

برای ایکار باید . بجنگها در آینده ای که خيلی دور نيست، پایان بخشيم
اگر خلق . اکثریت عظيم بشریت تمام کوششهای خود را بکار برد

صد پنجاه ميليمنی چين که یک چهارم جمعيت جهان را تشکيل چهار
ميدهد، در اثر مجاهدات مشترک خود امپریاليسم ژاپن را از پای در 

آورد و چينی نوین بنا نها که در آن آزادی و برابری حکمفرمائی کند، 
بدون تردید سهم بسيار عظيمی در راه صلح جاودان سراسر جهان ایفا 

يدی عبث نيست، زیرا جهان در سير تکامل این ام. خواهد کرد
 اقتصادی خود دیگر باین نقطه نزدیک شده است و تنها با -اجتماعی

مساعی اکثبيت بشریت بطور قطع در ظرف چند دهسال آینده ميتواند 
.باین هدف برسد  

 
 نقش  دیناميک  انسان  در  جنگ

 
 بچه دليل  در باال توضيح دادیم که چرا جنگ طوالنی خواهد بود و– 59

 تا کنون بطور کلی صحبت .پيروزی نهائی به چين تعلق خواهد داشت
حال ".   چه نيست"و " چه هست"از این بوده که موضوع بحث ما 

چگونه ". چه باید نکرد"و " چه باید کرد"باین مسئله ميپردازیم که    
باید یک جنگ طوالنی را دنبال کرد؟ و چگونه ميتوان پيروزی نهائی 

ست آورد؟ اینها سئوالتی هستند که ما ميکوشيم ذیًال بآنها پاشخ را بد
نقش : بدین منظور باید مسایل زیرین را بترتيب روشن سازیم. دهيم

دیناميک انسان در جنگ، جنگ و سياست، بسيج سياسی در جنگ 
مقاومت، هدف جنگ، عمليات تعرضی در جریان جنگ دفاعی، 

نی، عمليات خطوط خارجی عمليان زود فرجام در جریان جنگ طوال
در جریان عمليات خطوط داخلی، ابتکار عمل، نرمش و نقشه کشی، 

جنگ متحرک، جنگ پارتيزانی، جنگ موضعيی، جنگ نابود کننده، 
جنگ فرساینده، امکانات استفاده از اشتباهات دشمن، مسئله نبردهای 
 تعين کننده در جنگ مقاومت ضد ژاپنی، ارتش و خلق بمثابه پایه و

. اینک از مسئله نقش دیناميک انسان شروع ميکنيم. اساس پيروزی  
 وقتيکه ما ميگوئيم با برخورد ذهنی نسبت بمسایل مخالفيم، – 60

منظورمان این است که نظراتی که متکی بر واقعيات عينی نيستند و با 
آنها انطباق ندارند، محصول نصورات و یا استدالالت نادرستند و اگر 

ل شود، مسلمًا نتيجه ای جز شکست عاید نخواهد شد، از طبق آنها عم
ولی هر نوع فعاليتی باید . اینرو باید با چنين نظراتی مبارزه نمود

بوسيله انسانها انجام یابد؛ بدون عمل انسانها جنگ طوالنی و پيروزی 
برای اینکه فعاليتشان مئوثر واقع شود،باید . نهائی وجود نخواهد داشت

ر گونه عملی طبق واقعيت عينی افکار، اصول و قبل از انجام ه
نظرات خود را ترتيب دهند، رهنود، سياست، استراتژی و تاکتيک 

افکار و غيره پدیده های ذهن هستند، در حاليکه . خود را تنظيم کنند
اعمال و یا هعاليتها بيان ذهن در عين ميباشند؛ ولی هر دو آنها نمودار 

نقش "این نوع نقش دیناميک را ما . نقش دیناميک خاص انسان اند
ميناميم که یکی از صفات مميزه بشر از " دیناميک و آگاه انسان
تمام افکاری که مبتنی بر واقعيات عينی هستند و . موجودات دیگر است

. با آن انطباق دارند، افکار درست است، عمل و فعاليت صحيح ميباشد
ميک و آگاه را باید شکوفا اینگونه افکار و فعاليت، و اینگونه نقش دینا

هدف جنگ مقاومت ضد ژاپنی طرد امپریاليستها و تبدیل چين . ساخت
برای نيل بچنين هدفی باید همه مردم چين را . کهن به چين نوین است

بسيج نمود و به ایفاء نقش دیناميک و آچاه آنها در مقاومت عليه ژاپن 
یم، هيچ چيزی اگر ما دست روی دست بگذار. بطور وسيع ميدان داد

جز انقياد نصيب مان نخواهد شد؛ و آنوقت نه جنگ طوالنی وجود 
. خواهد داشت و نه پيروزی نهائی  

انسانها این ویژگی را در .  نقش دیناميک و آگاه صفت بشری است– 61
البته پيروزی یا شکست جنگ وابسته . جنگ بطور بارز نشان ميدهند

رافيائی طرفين و همچنين به شرایط نظامی، سياسی، اقتصادی، جغ
وابسته به خصلت جنگ و کمک بين المللی است، ليکن تنها تابع این 



شرایط نيست؛ این شرایط فقط امکان پيروزی با شکست را فراهم 
برای تعين . ميسازد، ولی بخودی خود تعين کننده فرجام جنگ نيستند

به فرجام جنگ باید مساعی ذهنی یعنی هدایت کردن جنگ و پریاختن 
 این همان نقش دیناميک و آگاه انسام در چنگ –جنگ را اضافه کرد 

. است  
 رهبران جنگ در تالش برای کسب پيروزی نميتوانند از – 62

چهارچوب شرایت عينی پا فراتر نهند؛ ولی در چهارچوب همين 
شرایط عينی است که آنها ميتوانند و باید نقش دیناميک خود را برای 

در جنگ صحنه هعاليت فرماندهان باید . ا نمایندنيل به پيروزی ایف
بروی امکانات عينی بنا شود، ولی آنها ميتوانند بر روی همين صحنه 

حماسه های پرشکوهی را که مملو از رنگها و آهنگها و پر از قدرت و 
فرماندهان در جنگ مقاومت ضد ژاپنی باید . عظمت اند، رهبری کنند

 معين قدرت عظيم خود را نشان دهند و با تکيه بر شرایط مادی و عينی
تمام نيروهای خود را طوری رهبری کنند که بتوانند دشمن ملی را از 

پای در آورند، اوضاع کنونی را که در آن کشور و جامعه ما زیر 
تجاوز و ستم رنج ميبرد، دگر گون سازند، و چين نوینی بنا نهند که در 

یجاست که توانائی ذهن ما در آن آزادی و برابری حکمفرما باشد؛ در ا
ما موافق نيستيم که . هدایت جنگ ميتواند و باید وارد عمل شود

فرماندهای نظامی در جنگ مقاومت ضد ژاپنی از شرایط عينی جدا 
شوند و بصورت سرداران بی کله و قلدر در آیند که بدون مالحظه چپ 

ورت و راست ميکوبند، بلکه ما باید آنها را ترغيب کنيم که بص
آنها نه تنها باید شهامت غلبه بر . سردارانی دلير و با درایت در آیند 

دشمن را داشته باشند، بلکه باید در عين حال بتوانند چنگ را از آغاز 
فرماندهان . تا فرجام در تمام تحوالت و فراز و نشيبهایش هدایت نمایند

خود را از نظامی که در اقيانوس بيکران جنگ شنا ميکند، نه فقط باید 
غرق شدن مصون بدارد بلکه باید قادر باشد با حرکات موزون و با 

استرتژی و تاکتيک بمثابه . اطمينان خود را بساحل پيروزی برساند
.قوانين هدایت جنگ عبارتند از هنر شناوری در اقيانوس جنگ  

 
 جنگ  و  سيات

 
، در این مفهوم جنگ سياست است، "جنگ ادامه سياست است "– 63
نگ خود عملی سياسی است و از زمانهای خيلی قدیم هيچ جنگی ج

جنگ مقاومت ضد . نبوده است که فاقد خصلت سياسی باشد
ژاپنی،جنگی است انقالبی که تمام ملت را در بر ميگيرد و پيروزی آن 

 بيرون راندن امپریاليستهای ژاپنی و ایجاد چينی –هدف سياسی جنگ 
 دا نيست؛ از –حکمفرما باشد نوین که در آن آزادی و برابری 

رهنمودعمومی دایر بر پایداری در جنگ مقاومت و حفظ جبهه متحد 
جدا نيست؛ از بسيج تمام خلق جدا نيسه ؛ از اصول سياسی نظير 

وحدت بين افسران و سربازان، وحدت بين ارتش و خلق، متالشی 
ساختن واحدهای دشمن و غيره جدا نيست؛ از اجرای صحيح سياست 

ه متحد، از بسيج کردن در جبهه فرهنگی، از کوشش و مجاهدت جبه
برای تًامين کمک بين المللی و جلب کمک خلق کشور دشمن جدا نيست 

در یک کالم، حتا یک لحظه هم نميتوان جنگ را از سياست جدا . 
در بين رزمندگان ضد ژاپنی پيدایش هرگونه گرایشی که با . دانست

کردن جنگ به سياست کم بها دهد، تفکيک جنگ از سياست و مطلق 
. اشتباه آميز است و باید اصالح شود  

 و اما جنگ دارای ویژگی خود است و در این مفهوم نميتوان آنرا – 64
جنگ ادامه سياست با وسایل . "با سياست بطور اعم همطراز دامست

وقتی سياست بمرحله معينی از رشد خود برسد که  ). 20"(دیگر است
 مثل گذاشته پيش رود، جنگ درميگيرد تا موانع را از سر دیگر نتواند

مثًال وضع نيمه مستقل چين در راه رشد سياست . زاه سياست بروبد
امپریاليستس ژاپن مانعی ایجاد کرده است و از اینجهت ژاپن برای رفع 

حال ببينيم وضع چين . این مانع به جنگ تجاوزکارانه متوسل شده است
تهاست که یوغ امپریاليسم مانعی در راه تکامل چگونه است؟ اکنون مد

 دمکراتيک چين ایجاد کرده است و از اینرو چندین –انقالب بورژوا 
اکنون . بار بخاطر برطرف کردن این مانع جنگ آزادیبخش در گرفته

ژاپن برای اعمال ستم بر چين و مسدود ساختن کامل راه رشد انقالب 
ن مجبور گردیده در مقابل ژاپن چين به جنگ توسل جسته است، لذا چي

به جنگ مقاومت دست زند تا این مانع را با قاطعيت تمام از سر راه 



وقتيگه مانع مرتفع و هدف سياسی تًامين گردد، جنگ نيز . خود برگيرد
ولی تا زمانيکه مانع بکلی برطرف نشده ، جنگ برای . پایان ميپذیرد

کسيکه بکوشد قبل از انجام مثًال هر . نيل کامل بهدف باید ادامه یابد
وظایف جنگ مقاومت ضد ژاپنی با دشمن از در سازش در آید، 
محکوم بشکست است، زیرا حتا اگر باین یا آن دليل سازشی هم 

صورت بگيرد، جنگ خواه ناخواه بار دیگر در خواهد گرفت، توده 
های وسيع مردم یقينًا تسليم نخواهند شد و تا زمانيکه هدف سياسی 

از اینجهت ميتوان . ًامين نشود، قطعًا به جنگ ادامه خواهند دادجنگ ت
گفت سياست جنگی است بدون خونریزی و جنگ سياستی است توًام با 

. خونریزی  
 ویژگی خاص جنگ، سبب آفرینش مجموعه ای از سازمانهای – 65

ویژه، یک سری متدهای خاس و یک نوع پروسه مخصوص جنگ 
و این متدها . ند از ارتش و تمام متعلقات آناسن سازمانها عبارت. ميشود

و این . عباتند از استراتژی و تاکتيکی که برای هدایت جنگ ضرورند
پروسه عبارتست از شکل مخصوص فعاليت اجتماعی که در آن هر 

یک از ارتشهای متخاصم با استفاده از استراتژی و تاکتيک معينی که 
. د، به حمله یا دفاع ميپردازدبرای او مساعد و برای دشمن نامساعد باش

تمام شرکت کنندگان . از اینجهت تجربه جنگ تجربه نوع خاصی است
در جنگ هنگامی ميتوانند پيروزی را بدست آوردند که عادات معمول 

.را بدور افکنند و خود را بجنگ عادت دهند  
 

 بسيج  سياسی
 

 برای  جنگ  مقاومت  ضد  ژاپنی
 

 و عميق تًامين پيروزی در یم چنين  بدون بسيج سياسی وسيع– 66
قبل از آغاز جنگ بسيج . جنگ انقالبی و ملی با عظمت ممکن نيست

سياسی برای مقاومت در برابر ژاپن انجام نگرفت و این عيب بزرگی 
و هتا وقتی . بود که در نتيجه آن چين یک قدم از دشمن عقب تر ماند

نبود تا چه رسد هم که جنگ شروع شد، این بسيج سياسی نيز وسيع 

اکثریت مردم را آتش توپخانه و بمباران هواوی . باینکه عميق باشد
البته این هم نوعی بسيج بود، ولی . دشمن از وقوع جنگ با خبر ساخت

آنهائی که در . بسيجی بود که دشمن برای ما انجام داد، نه خود ما
نوند، نواحی دور افتاده زندگی ميکنند و صدای گلوله های توپ را نمش

باید باین وضع خاتمه داد و اال . هنوز در آرامش مطلق بسر ميبرند
. پيروزی در این جنگ مرگ و زندگی برای ما غيره ممکن خواهد بود
ما بهيچوجه نباید یک قدم دیگر از دشمن عقب بيافتيم، بلکه بعکس باید 

این . برای غلبه بر دشمن از بشيج سياسی بطور کامل استفاده کنيم
 تعين کننده است؛ این حرکت فی الواقع دارای اهميت قدر اول حرکتی

است، حال آنکه عقب ماندگی ما از نظر تسليخات و یا در طمينه های 
بسيج مردم ساده سراسر کشور . دیگر دارای اهميت قدر دوم است

دریای پهناوری را ایجاد ميکند که دشمن را در خود غرقه مسازد، 
مبودهای ما را در زمينه تسليحات و یا در شرایطی پدید می آورد که ک

زمينه های دیگر جبران مينماید و مقدمات غلبه بر تمام مشکالت جنگ 
برای کسب پيروزی باید در جنگ مقاومت . را فراهم ميگرداند

ایستادگی کنيم و جبهه متحد را حفظ نمائيم، و پيگيرانه جنگ طوالنی 
بدون بسيج مردم ساده امکان ولی هيچکدام از اینها . را به پيش رانيم

در آرزوی پيروزی بودن، ولی از بسيج سياسی غفلت . پذیر نيست
آهنگ جنوب کند ولی بطرف شمال " کردن درست مثل آنست که کسی 

.، بدیهی است که در چنين صورتی پيروزی بدست نخواهد آمد"براند  
 منظور از بسيج سياسی چيست؟ بسيج سياسی قبل از همه عبارت – 67

از این است که با افراد ارتش و مردم در باره هدف سياسی جنگ 
باید بهر سرباز و بهر فرد چينی فهماند که چرا ميجنگد و . گفتگو شود

هدف سياسی جنگ مقاومت . این جنگ با شخص او چه ارتباطی دارد
بيرون راندن امپریاليستهی ژاپنی  و ایجاد "ضد ژاپنی عبارتست از

؛ این هدف باید "آزادی و برابری حکمفرما باشدچينی نوین که در آن 
بتمام ارتش و همه مردم توضيح داده شود، تنها در اینصورت است که 

ميتوان جنگ مقاومت ضد ژاپنی را باوج رسانيد و صدها ميليون انسان 
. چون تنی واحد متحد ساخت تا همه چيز خود را وقف امر جنگ نمایند

هائی کافی نيست، باید اقدامات و دوم اینکه توضيح هدف جنگ به تن



سياستهائی را که باری تًامين این هدف معين شده اند، توضيح داد، 
هم اکنون . بعبارت دیگر وجود یک برنامه سياسی نيز ضرورت دارد

برنامه ده ماده ای برای مقاومت در برابر ژاپن و بخاطرنجات «یک 
 و ساختمان برنامه برای مقاومت در برابر ژاپن « و یک » ميهن
تدوین تدوین گردیده است؛ باید آنها را در بين ارتش و خلق » کشور

بدون . اشاعه داد و تمام ارتش و خلق را برای اجرای آنها بسيج کرد
یک برنامه سياسی روشن و مشخص بسيج تمام ارتش و خلق برای 

سوم این بسيج را چگونه باید . ادامه پيگير جنگ مقاومت ممکن نيست
خت؟ از طریق شفاهی، تراکت و اعالن، روزنامه، جزوه و عملی سا

کتاب، تئاتر و سينما، استفاده از مدارس در مناطق تحت سلطه گوميدان 
در این زمينه شده است، فقط قطره ایست از یک دریا، مضاف باینکه 
شيوه کار در آین زمينه نيز مطابق ذوق مردم نيست و روح آن برای 

و باالخره چهارم . ضع باید از اساس تغيير یابداین و. مردم بيگانه است
بسيج سياسی برای جنگ . اینکه یک مرتبه بسيج کردن کافی نيست

البته منظور این نيست . مقاومت ضد ژاپنی باید بطور دائم دنبال شود
که ما برنامه سياسی خود را بطور ميکانيکی برای مردم نقل کنيم، 

 داد؛ بسيج سياسی برای وش نخواهد"زیرا در آنصورت کسی بان 
جنگ را باید با تکامل خود جنگ، با زندگی سربازان و مردم ساده 

این کار فوقلعاده . مربوط ساخت، باید آنرا بيک جنبش دائمی تبدیل نمود
مهمی است که قبل از هر چيز تًامين پيروزی در جنگ بدان بستگی 

.دارد  
 

 هدف   جنگ
 

هدف سياسی . صحبت نميکنيم در ایجا ما از هدف سياسی جنگ – 68
جنگ مقاومت ضد ژاپنی همانطور که در باال اشاره شد، عبارت از 

بيرون راندن امپریاليستهی ژاپن و ایجاد چينی نوین که در آن آزادی "
در این بخش بهدف اساسی جنگ بعنوان ". و برابری جکمفرما باشد

رتش متخاسم سياست توًام با خونریزی، جنگ بعنوان انهدام متقابل دو ا
نابودی دشمن ( هدف جنگ چيز دیگری نيست . اشاره خواهد شد

بعنوان نابودی فيزیکی یکایک آنها نيست بلکه بمعنای خلع سالح آنها با 
در جنگهای باستانی از نيزه و "). سلب قدرت مقاومت از آنها است"

تمام سالح ها تا بامروز نتيجه تکامل نيزه . سپر برای دفاع و حفظ خود
گارهای سمی همه ادامه و . بمب افکن، مسلسل، توپخانه بلند .  سپرندو

تکامل نيزه اند، در حاليکه پناه گاههای ضد هواوی، کاله خود، 
تانک سالح . استحکامات بتونی، ماسک ضد گاز دنباله و تکامل سپرند

. نوع جدیدی است که از ترکيب عمل نيزه و سپر بدست آمده است
ی دشمن حوله وسيله عمده است، ولی دفاع را هم برای نابودی نيروها

هدف مستقيم حوله نابودی نيروهای دشمن است، اما . نباید حذف کرد
در عين حال حفظ نيروهای خودی را نيز در بر دارد، زیرا اگر تو 

هدف مستقيم دفاع . دشمن را نابود نکنی، دشمن ترا نابود خواهد کرد
 حال نيز یک وسيله کمکی حفظ نيروهای خودی است، ولی در عين

عقب نشينی مقوله . برای حمله یا تدارک انتقال از دفاع به حمله است
باید . ای از دفاع و ادامه آن ميباشد، در حاليکه تعاقب ادامه حمله است

خاطر نشان ساخت که از ميان هدفهای جنگ نابودی نيروهای دشمن 
ا که تنها با هدف عمده و حفظ نيروهای خودی هدف ثانوی است، زیر

نابودی جمعی نيروهای دشمن است که ميتوان نيروهای خودی را 
از اینرو حمله تعنوان وسيله عمده ای برای .بطور مئوثر حفظ کرد

نابودی نيروهای دشمن نقش عمده را بازی ميکند، در حاليکه دفاع 
بعنوان یک وسيله کمکی برای نابودی نيروهای دشمن و سيله ای جهت 

هر چند که در . ی خودی دارای نقش درجه دوم استحفظ نيروها
پراتيک جنگ، در بسياری از مواقع دفاع و در مواقع دیگر حمله 

وسيله عمده است، ولی الوجود این اگر جنگ را در مجموع آن در 
. نظر بگيریم، حمله همچنان عمده باقی ميماند  

جيه  تشویق به جانبازی قهرمانانه در جنگ را چگونه باید تو– 69
تضاد ندارد؟ " حفظ نيروهای خودی"کرد؟ آیا این امر با مقتضيات 

جانبازی و حفظ نيروهای خودی در . خير، چنين تضادی موجود نيست
جنگ سياست . عين اینکه ضد یکدیگرند، وحدت نيز تشکيل ميدهند
 بهائی که گاهی –توائو با خونریزی است که باید بهای آنرا پرداخت 

عدم (فداکردن قسمی و موقتی نيروها . م ميشودنيز خيلی گران تما



وقتيکه ميگوئيم حمله . بمنظور حفظ عمومی و دائوی است) محافظت
بمثابه یک وسيله اصوًال برای نابودی دشمن است و در عين حال نقش 

حفظ نيروهای خودی را نيز انجام ميدهد، درست بهمين نکته اتکا 
 هم در بر بگيرد، برهمين و همچنين این مطلب نيز حمله را. ميکنيم

.اساس استوار است  
 حفظ نيروهای خودی و نابودی نيروهای دشمن بعنوان هدف – 70

جنگ، ماهيت جنگ و پایه هر نوع عمليات جنگی را تشکيل ميدهد، 
 عمليات تاکنيکی گرفته تا –ماهيتی که شامل تمام عمليات جنگی ميشود 

 را تشکيل ميدهد، هدف جنگ اصل اساسی جنگ. عمليات استراتژیک
هيچ حکم و اصلی در زمينه های تکنيک، تاکتيک، عمليات اپراتيو یا 

این دستورالعمل . استراتژیک نيست که از این اصل اساسی منفک باشد
که " خود را مستور دارید و از قدرت آتش بحد اکثر استفاده کنيد"

درتيراندازی داده ميشود، بچه معنی است؟ قسمت اول برای حفظ 
اولی . يروهای خودی و قسمت دومبرای نابودی نيروهای دشمن استن

موجب پيدایش شيوه های گوناگونی نظير استفاده از عوارض زمين و 
شياء روی آن، پيشروی جهش وار و صف آراوی باز واحدها ميگردد، 

ولی دومی شيوه های دیگری از قبيل تصفيه ميدان آتش، تنظيم سيستم 
در مورد قوای ضربتی، قوای تثبيتی و قوای . آتش را بوجود ميآورد

ذخيره در عمليات تاکتيک باید گفت که اولی برای نابودی نيروهای 
دشمن و دومی برای حفظ نيروهای خودی است و سومی برحسب 

 یا برای نابودی –موقعيت گاهی باین و زمانی بآن خدمت ميکند 
ویت مينماید و که در این مورد یا قوای ضربتی را تق( نيروهای دشمن 

و یا برای حفظ نيروهای خودی ) یا خود بمثابه قوای تعقيبی عمل ميکند
که در این مورد قوای تثبيتی را تقویت مينماید و یا خود بمثابه قوای  ( 

بدین ترتيب هيچ اصل یا عمل نکنيکی، تاکتيکی، ). پوششی عمل ميکند
 این هدف در اپراتيو یا استراتژیک نيست که از هدف جنگ جدا باشد؛

سراسر جنگ حکمفرمائی کرده و جریان جنگ را از آغاز تا پایان 
. تحت تاثير خود قرار ميدهد  

 فرماندهان نظامی جنگ مقاومت ضد ژاپنی در هر درجه و – 71
مقامی که باشند، نميتوانند این جنگ را جدا از عوامل اساسی و متضاد 

در درجریان . ایندطرفين و همچنين جدا از هدف این جنگ هدایت نم
عمليات نظامی این عوامل اساسی و متضاد دو کشور بصورت مبارزه 

هر دو طرف در راه حفظ نيروهای خودی و نابودی نيروهای دشمن 
وظيفه ما در جنگ این است که با تمام قوا . عرض اندام مينمایند

بکوشيم در هر نبردی یک پيروزی بزرگ یا کوچک بدست آوردیم، 
وهای دشمن را خلع سالح کنيم و قسمتی از قوای انسانی بخشی از نير

این موفقيتهای قسمی در . و مادی اورا از عرصه نبرد خارج سازیم
نابودی نيروهای دشمن وقتيکه رویهم انباشته شوند، پيروزی بزرگ 

 –و آنوقا است که هدف سياسی ما . استراتژیکی برای ما تًامين مينمایند
 از کشور، دفاع از ميهن و ایجاد چينی نوین بيرون راندن نهائی دشمن

. تًامين ميگردد–  
 عمليات  تعرضی  در  جریان  جنگ   تدافعی،
 عمليات  زودفرجام  در  جریان  جنگ  طوالنی،

عمليات  خطوط  داخلی جریان عمليات  خطوط  خارجی  در  
 

 حال رهنمود استرتژیک مشخص جنگ مقاومت ضد ژاپنی را – 72
بًال گفتيم که رهنمود استراتژیک ما در جنگ مقاومت ضد ق. برسی کنيم

ولی این . ژاپنی، جنگ طوالنی است، این نظری کمًال درست است
بدیجهت اکنون این مسئله را برسی . رهنمود کلی است نه مشخص

ميکنيم که چگونه باید جنگ طوالنی را بطور مشخص پيش برد؟ 
ی در مراحلی که دشمن در مراحل اول و دوم تعن: جواب ما چنين است

تعرض ميکند و اراضی اشغالی خود را مستحکم مينماید، ما باید به 
تعرضات اپراتيو و تاکتيکی در چهارچوب دفاع استراتژیک، به 

د فرجام در چها چوب استراتژی جنگ .عمليات اپراتيو و تاکتکی ز
ط خارجی در چهارچوب .طوالنی، به عمليان اپراتيو و تاکتيکی خط

در مرحله سوم ما باید بتعرض . تژی خطوط داخلی دست بزنيماسترا
. متقابل استراتژیک بپردازیم  

 از آنجا که ژاپن کشوری نيرومند امپریاليستی است و ما یک – 73
 نيمه فئودالی هستيم، ژاپن زهنمود –کشور ضعيف، نيمه مستعمره 

تعرض استراتژیک را اتخاذ کرده است، در صورتيکه ما موضع دفاع 



ژاپن ميکوشد از استراتژی جنگ زودفرجام . استراتژیک گرفته ایم
. استفاده کند ولی ما باید آگاهانه استراتژی جنگ طوالنی را تعقيب کنيم

 30فعًال تا ( ژاپن یک ارتش نيرومند زمينی مشتمل بر چند ده لشگر 
و بخشی از بيروهی دریاوی خود را برای محاصره چين از ) لشگر

ریا و همچنين نيروی هواوی خود را برای بمباران  طریق زمين و د
هم اکنون ارتش زمينی ژاپن جبهه . کردن خاک چين بکار انداخته است

وسيعی را که از بائو  تو  تا حان جو امتداد دارد، تتصرف خود در 
آورده است، نيروی دریائی اش به استانهای فوجيان و گوان دون 

پن در خطوط خارجی دامها رسيده است؛ بدین ترتيب عمليات ژا
تمام . وسيعی یافه است، در حاليکه ما در خطوط داخلی مشغول جنگيم
این . اینها از این ویژگی ناشی ميشود که دشمن قویست و ما ضعيفيم

. یکی از وجوه اوضاع است  
 اما وجه دیگری نيز هست که کامًال در نقطه مقابل وجه فوق – 74

که قویست، نيروی نظامی کافی در اختيار ژاپن با این. الذکر قرار دارد
ندارد؛ چين گرچه ضعيف است، سرزمينی پهناور با جمعيت زیاد و 

: از اینجا دو نتيجه مهم بدست ميآید. ارتش کثيرالعده در اختيار دارد
اوًال جون دشمن با ارتشی قليل العده وارد کشور بزرگی گردیده، فقط 

 عمده ارتباطی و برخی ط.ميتواند قسمتی از شهرهای بزرگ، خط
بدین ترتيب در نواحی متصرفی دشمن . نواحی جلگه ای را اشغال کند

سرزمينهای وسيعی وجود خواهد داشت که وی قادر باشغال آنها 
نخواهد بود و این امر ميدان وسيعی برای جنگ پارتيزانی چين فراهم 

اگر تمام خاک چين را در نظر بگيریم، بفرض اینکه . خواهد ساخت
 الن  جو  هم دست یابد و مفق – او  هان -دشمن حتا به خط گوان جو

باشغال نواحی مجاور هم شود، باز اشغال سرزمينهای ماوراء این خط 
. برایش مشکل خواهد بود، و این امر برای چين پشت جبهه عمومی 
پایگاه حياتی فراهم خواهد ساخت که بتواند از آنجا جنگ طوالنی را 

روزی نهائی را تًامين نماید و پيروزی نهائی را تًامين دنبال کند و پي
ثانيًا دشمنی که ارتش قليل العده خود را عليه یک ارتش کثرتاعده . نماید

دشمن از جهات مختلف ما را مورد حمله قرار ميدهد و از . در می آید
نظر استراتژک در خطوط خارجی قرار ميگيرد، در صورتيکه ما در 

 دشمن به تعرض استراتژیک دست ميزاند، در خطوط داخلی هستيم؛
حاليکه ما در دفاع استراتژیک هستيم؛ تمام اینها شاید در ظاهر بزبان 

ولی در واقع ما ميتوانيم از دو امتياز خود یعنی وسعت خاک . ما باشند
و کثرت قوای نظامی استفاده کنيم و بجای پافشاری در جنگ موضعی، 

بریم، در برابر یک لشگر دشمن جنگ محرک نرمش پذیر را بکار 
چندین لشگر قرار دهيم، در مقابل ده هزار سرباز دشمن با دهها هزار 
سرباز بایستيم، در مقابل هریک از ستونهای دشمن چندین ستون قرار 

ط خارجی ميدان جنگ بطور ناگهانی محاصره .دهيم تا آنرا از خط
ه از نظر بدینسان ئشمنی ک. نموده و عليه وی بتعرض بپردازیم

ط خارجی عمل ميکند و بتعرض مشغول است، در .استراتژیک در خط
عمليات اپراتيو و تاکتيکی مجبور ميشود در خطوط داخلی عمل کند و 

برعکس ، ما که از لحاظ استراتژیک در خطوط داخلی . بدفاع بپردازد
مشغول عمليات هستيم و در وضع دفاعی قرار داریم، در عمليات 

تيکی در خطوط خارجی عمل ميکنيم و به حمله اپراتيو و تاک
دو نتيجه . این است طرض عمل ما با یک یا هرستون دشمن. ميپردازیم

فوق الذکر از این ویژگی ناشی ميشود که دشمن کشور کوچکی است و 
از طرف دیگر ارتش دشمن قليل تاعده، ولی . ما کشور بزرگی هستيم

، در صورتيکه ارتش )می از لحاظ تسليحات و تعليمات نظا( قویست 
فقط از نظر تسليحات و تعليمات ( ما کثرالعده، ولی ضعيف است 

؛ از اینجهت ما در عمليات اپراتيو )نظامی، نه از لحاظ روحيه جنگی 
و تاکتيکی نه تنها باید از قوای زیاد عليه قوای کم استفاده کنيم و از 

 در عين حال خطوط خارجی به خطوط داخلی حمله نمائيم، بلکه باید
بنابر این بمنظور نيل . رهنمود عمليات زود فرجام را نيز بکار ببندیم

به فرجام سریع باید بطور کلی نه بدشمن مستقر بلکه بدشمن متحرک 
ما باید مخفيانه قوای زیادی را در دو طرف مسير . حمله ور گشت

حرکت دشمن متمرکز سازیم و با یک حمله برق آسا و غافلگيرانه 
 در حال حرکت را محاصره کرده و ضربه بزنيم و بدون آنکه دشمن

اگر ضربه ما . وقت بخود آمدن بوی بدهيم نبرد را سریعًا بپایان رسانيم
کاری باشد، ميتوانيم دشمن را کامًال یا بخش بزرگ یا کوچکی از آنرا 
نابود کنيم و حتا اگر جنگ برای ما چندان قرین موفقيت هم نباشد، باز 



این اصل برای تمام . ضایعات سنگينی بدشمن وارد ساخته ایمتلفات و 
اگر ما بدون توقع زیاد فقط یکبار در ماه . نبردهای ما صادق است

پيروزی نسبتًا بزرگی بدست آوریم، نظيرپيروزی پين سين  گوان یا 
نایلجوان، آنوقت روحيه جنگی دشمن بشدت تضعيف خواهد شد، ولی 

اهد گشت و کمک بيا المللی را هم جلب روحيه جنگی ارتش ما قوی خو
بدین ترتيب استراتژی ما که براساس جنگ طوالنی . خواهيم کرد

مبتنی است، در ميدانهای نبرد با عمليات زود فرجام جامه عمل خواهد 
پوشيد، و دشمن که به استراتژی جنگ زود فرجام متکی است، در اثر 

بارًا به جنگ طوالنی شکستهای فراوان عمليات اپراتيو و تاکتيکی اج
.گردن خواهد نهاد  

 اصل جنگی عمليات اپراتيو و تاکتيکی ایکه در باال توصيف شد، – 75
عمليات تعرضی زودفرجام در : "ميتواند در این فرمول خالصه شود

این اصل در نقطه مقابل رهنمود استراتژیک ما ". خطوط خارجی
قرار دارد، ولی "  عمليات دفاعی طوالنی در خطوط داخلی "مبتنی بر 

درست این اصلی است که برای اجرای این رهنمود استراتژیک 
عمليات "اگر ما در عمليات اپراتيو و تاکتيکی نيز به  . ضرورت دارد

دست ميزدیم، مثل اوایل جنگ " دفاعی طوالنی در خطوط داخلی 
مقاومت، آنوقت بهيجوجه با این شروط دوگانه که دشمن کشور 

ا کشور بزرگی هستيم و دشمن قویست و ما ضعيفيم، کوچکی است و م
تطبيق نميکرد؛ در چنين حالتی ما هر گز بهدف استراتژیک خود 

نميرسيدیم، نميتوانستيم جنگ را در مجموع آن طوالنی کنيم و شکست 
از اینجهت ما همواره بر آن بوده و هستيم که نيروهای . ميخوردیم

 بزرگ تشکيل یابند، و هر سراسر کشور باید در چند ارتش صحرائی
یک از آنها در مقابل یکی از ارتشهای صحرائی دشمن ایستادگی کند، 
با این تفاوت که باید از لحاظ عده دو، سه و یا چهار برابر دشمن باشند 
. و در صحنه های چهناور جنگ، دشمن را طبق اصل باال درگير کند

در جنگهای این رهنمود نه فقط فراخور جنگهای منظم است بلکه 
این اصل نه تنها در مورد . پارتيزانی هم ميشود و باید بکار برده شود

در . یک مرحله مشخص جنگ بلکه در تمام پروسه آن معتبر است
مرحله تعرض متقابل استراتژیک، موقعيکه ما از نظر فنی بهتر مجهز 

شویم و دیگر در وضع ضعيفی نباشيم که با قوی مقابله ميکند، اگر ما 
 با نيروی برتر از خطوط خارجی به عمليات تعرضی زودفرجام باز

دست بزنيم، آنوقت خواهيم توانست غنائم و اسرای چنگی بيشتری 
بعنوان مثال اگر ما در مقابل یک لشگر مکانيزه دشمن دو، سه . بگيریم

یا چهار لشگر مکانيزه خودی را بميدان گسيل داریم، با اطمينان 
این حقيقت . ین لشگر دشمن را نابود کنيمبيشتری خواهيم توانست ا

مسلمی است که چند پهلوان قوی هيکل ميتواند بآسانی بر یکی پيروز 
.شوند  

عمليات تعرضی " اگر ما در ميدانهای جنگ بطور قاطع به – 76
دست بزنيم، آنوقت تناسب قوای " زودفرجام در خطوط خارجی 

های جنگ عوض طرفين و برتری دشمن برما را نه تنها در ميدان
خواهيم کرد، بلکه اوضاع عمومی را نيز بتدریج دستخوش تغيير 

چون در ميدانهای جنگ ما حمله ميکنيم و دشمن دفاع . خواهيم ساخت
ميکند، ما با قوای زیاد در خطوط خارجی عمل ميکنيم و دشمن با قوای 

کم در خطوط داخلی عمل ميکند، ما در پی یک فرجام سریع هستيم و 
ا آنکه ميخواهد، نميتواند جنگ را در انتظار دریافت کمک کش دشمن ب

دهد، لذا آنوقت دشمن از قوی به ضعيف و همچنين از برتر به فروتر 
تبدیل خواهد شد، در حاليکه ما از ضعيف به قوی و از فروتر به برتر 

در نتيجه این قبيل نبردهای موفقيت آميز . تغيير وضع خواهيم داد
باین . عمومی طرفين تحولی بوقوع خواهد پيوستمتعدد، در اوضاع 

مفهوم که ما بعد از آنکه در ميدانهای نبرد بوسيله عمليات تعرضی 
زودفرجام در خطوط خارجی پيروزیهای فراوان بدست آوردیم، خود 
را رفته رفته تقویت نموده و دشمن را بتدریج تضعيف خواهيم کرد و 

وا تًاثير خواهد گذاشت و در آن این امر بدون تردید در تناسب عمومی ق
آنوقت است که در اثر این تحول و . تحولی بسود ما بوجود خواهد آورد

بکمک عناصر موافق دیگر ما و تحوالت داخلی دشمن و وضع مساعد 
بين المللی اوضاع عمومی طرفين ابتدا به توازن قوا و سپس به برتری 

یطی است که موعد در چنين شرا. ما و فروتری دشمن مبدل خواهد شد
. تعرض متقابل و نيرون راندن دشمن از کشور برای ما فرا ميرسد  



 جنگ مسابقه نيروهاست، ليکن در جریان جنگ خود این نيروها – 77
در اینجا تالشهای . نسبت به آنچه که در آغاز بوده اند، تغيير می یابند

مل ذهنی برای کسب حداکثر پيروزی و تقليل اشتباهات بحداقل، عا
عوامل عينی امکان چنين تغييراتی را . تعيين کننده را تشکيل ميدهد

فراهم ميسازند، ولی تبدیل این امکان بواقعيت نيازمند رهنمود صحيح 
.در اینثورت، نقش تعيين کننده با عامل ذهنی است. و تالش ذهنی است  

 
 ابتکار  عمل ،  نرمش  و  نقشه  کشی

 
ی زود فرجام در جریان عمليات نقطه گرهی در عمليات تعرض – 78

 همانطور که در باال بدان –اپراتيو و تاکتيکی در خطوط خارجی 
 تعرض است؛ منظور از خطوط خارجی دامنه تعرض و –اشاره شد 

عمليات تعرضی زود "منظور از زودفرجام مدت آن است ، اصطالح 
این بهترین اصل . از اینجا ناشی ميشود" فرجام در خطوط خارجی 

ای اجرای یک جنگ طوالنی است که در ضمن اصل جنگ بر
معذالک این اصل را نمتوان بدون داشتن . متحرک نيز خوانده ميشود

حال ما این سه مسئله را . ابتکار عمل، نرمش و نقشه کشی اجرا نمود
. مورد برسی قرار ميدهيم  

 ما در باال در باره نقش دیناميک و آگاه انسان سخن گفتيم، پس – 79
ا اکنون بمسئله ابتکار عمل ميپردازیم؟ همانطور که در باال گفته چر

شد، منظور از نقشی دیناميک و آگاه، عمل و کوشش آگاهانه و همچنين 
این . ویژگی انسانی است که وی را از موجودات دیگر متمایز ميسازد
اما . ویژگی انسانی در جنگ بخصوص به نحو بارزی نمودار ميشود

 عمل که اکنون موضوع بحث ماست، آزادی عمل منظور از ابتکار
ارتش است که درست در نقطه مقابل از دست دادن اجباری این آزادی 

آزادی عمل شریان جياتی ارتش است و چنانچه از دست . قرار ميگيرد
یک سرباز زمانی خلع . رود، ارتش قرین شکست یا تالشی ميگردد

ده و اجبارًا به پاسيویته سالح ميگردد که وی آزادی عمل را از دست دا
بهمين . شکست یک ارتش نيز معلول چنين وضعی است. افتاده باشد

جهت است که در جنگ دو طرف متخاضم برای کسب ابتکار عمل 

شدیدًا مبارزه ميکنند و با تمام قوا از دچار شدن به پاسيویته احتراز 
ميتوان گفت که عمليان تعرضی زودفرجام در خطوط . ميجویند

جی که از طرف ما مطرح شده، و همچنين نرمش و نقشه کشی که خار
برای اجرای چنين عمليات تعرضی ضرورت دارند، همگی بخاطر 

کسب ابتکار عمل و بدین ترتيب گرفتار کردن دشمن به پاسيوته و حفظ 
ليکن ابتکار عمل ال . نيروهای خودی و نابودی نيروهای دشمن است

 جنگی با فروتری آن و بالنتيجه از پاسيوته بترتيب از برتری قوای
عالوه بر این با استفاده . رهبری ذهنی درست یا اشتباه آميز حدا نيست

از اشتباه دشمن در قضاوت کردن و غافلگير شدن وی نيز ميتوان 
اکنون . ابتکار عمل را بدست آورد و دشمن را به پاسيوته دچار کرد

. این چند نکته را بررسی ميکنيم  
ار عمل از برتری قوای جنگی تفکيک پذیر نيست، مچنانکه  ابتک– 80

این برتری و این فروتری بترتيب . پاسيویته از فروتری آن جدا نيست
پایه عينی ابتکار عمل استراتژیک را ميتوان از طریق عمليات 

نعرضی استراتژیک آسانتر بدست آورد و شکوفا ساخت، ولی حفظ 
همه جا، یعنی ابتکار عمل مطلق ابتکار عمل در تمام طول جنگ و در 

فقط در شرایط برتری مطلق در مقابل فروتری مطلق امکان پذیر 
در کشتی، یک مرد قوی هيکل نسبت بيک بيمار سخت ابتکار . است

اگر ژاپن درگير تناقضات متعدد الینحل نبود، مثالً . عمل مطلق دارد
ميليونی بپا اگر ميتوانست در یک نوبت ارتش عظيم چند ميليونی یا ده 

کند، اگر منابع مالی وی چندین برابر ميزان کنونی بود، اگر با 
احساسات خصمانه مردم کشور خود و کشور های خارجی روبرو 

نميشد، و باالخره اگر سياست وحشيانه ایکه مردم چين را بيک مبارزه 
مرگ و زندگی وادار کرده، پيروی نميکرد، ميتوانست برتری مطلق 

اید و ابتکار عمل مطلق را در تمام طول جنگ و در همه را تًامين نم
ولی تاریخ نشان داده است که چنين برتری را فقط در . جا بدست آورد

پایان یک جنگ یا یک عمليات اپراتيو ميتوان مشاهده نمود، در مرحله 
مثًال در جنگ اول جهانی، متفقين . آغاز چنين امکانی بسيار نادر است

لمان برتری مطلق کسب کردند، در حاليکه آلمان در در آستانه تسليم آ
فروتری مطلق گرفتار گردیدند، این مثال نمونه ایست از برتری مطلق 



در آستانه پيروزی : مثال دیگر. و فروتری مطلق در پایان یک جنگ
ما در تایلجوان واحدهای ژاپن آنجا که منفرد شده بودند، بعد از 

دند، در حاليکه نيروهای ما برتری مبارزات سخت و فروری مطلق افتا
مطلق پيدا کدند؛ نتيجه این شد که دشمن شکست خورد و ما پيروز 

شدیم، این مثال نمونه ایست از برتری مطلق و فروتری مطلق در پایان 
همچنين اتفاق ميافتد که یک جنگ یا یک عمليات . یک عمليات اپراتيو

ی یا توازن طرفين پایان اپراتيو با برتری نسبی در مقابل فروتری نسب
در چنين مواردی جنگ به سازش و عمليات اپراتيو به تعادل . یابد

ولی در اغلب موارد پيروزی یا شکست جنگ یا عمليات . منتهی ميشود
تمام اینها رای مرحله . را برتری مطلق و فروتری مطلق تعيين ميکند

ميتوان . اوآخر جنگ یا عمليات اپراتيو معتبر است نه برای آغاز آنه
پيش بينی کرد که ژاپن در پایان این جنگ در اثر فروتری مطلق دچار 

شکست شود و چين برعکس، در سایه برتری مطلق پيروز گردد؛ 
ليکن برتری یا فروتری هيچيک از طرفين متخاصم در لحظه کنونی 

این عامل مساعد یعنی قدرت نظامی، . مطلق نيست ، بلکه نسبی است
تشکيالتی برای ژاپن در برابر چين که قدرت _ ی اقتصادی و سياس

 تشکيالتی ناتوانی دارد، برتری تًامين –نظامی، اقتصادی و سياسی 
ولی چون . نموده و پایداری برای ابتکار عمل او فراهم ساخته است

ظرفيت نظامی و سایر ظرفيتهای ژاپن کافی نيست و بعالوه دارای 
درجه برتری وی بعلت یک سلسله عوامل نامساعد دیگر است، 
بعالوه چون ژاپن در چين با . تناقضات خاص داخلی پائين آمده است

عواملی از قبيل سرزمين پهناور، جمعيت زیاد و ارتش کثيرالعده و 
مقاومت سرسخت تمکام ملت موجه گردیده، درجه برتری او باز هم 

بدین ترتيب برتری ژاپن در مجموع نسبی . بيشتر فروکش کرده است
ت، و ژاپن فقط در چهار چوب محدودی ميتواند ابتکار عمل خود را اس

ولی پين با . بکار برده و حفظ نماید؛ ابتکار عمل ژاپن نيز نسبی است
وجود اینکه بعلت فروتری نيروهای خود تا خدودی از نظر 

استراتژیک در موقعيت پاسيو قرار دارد، از نظر وسعت خاک و تعداد 
همچنين از لحاظ روحيه مردم و ارتش و تنفر جمعيت و افراد ارتش و 

ملی آنها نسبت بدشمن بر ژاپن برتری دارد؛ این برتری توًام با عوامل 

مساعد دیگر از درجه فروتری نظامی و اقتصادی و غيره چين ميکاهد 
و آنرا از نظر استراتژیک به فروتری نسبی ميکشاند و بنابراین از 

 از نظر استراتژیک فقط موضعی شدت پاسيوته چين ميکاهد بطوریکه
معذللک چون هرگونه پاسيوته زیانبخش . نسبتًا پاسيو بوی ميبخشد

بدین منظور . است، برای پایان دادن بآن باید تمام قوا را بکار انداخت
باید از نظر نظامی عمليات تعرضی زودفرجام در خطوط خارجی را 

جبهه دشمن با سرسختی دنبال کرد و جنگ پارتيزانی را در پشت 
گسترش داد و بدین ترتيب برای خود یک برتری قاطع محلی و ابتکار 

عمل محلی طی بسياری از عمليات اپراتيو متحرک و عمليات 
از طریق چنين برتری و ابتکار عمل محلی در . پارتيزانی تًامين نمود

جریان بسياری از عمليات اپراتيو ما خواهيم توانست بتدریج برتری 
و ابتکار عمل استراتژیک را بدست آورده و خود را از استراتژیک 

چنين است رابطه . فروتری استراتژیک و حالت پاسيو بيرون بکشيم
 از اینجا ما – 81. متقابل بين ابتکار و انفعال، برتری و فروتری

ميتوانيم در عين حال رابطف موجود بين ابتکار عمل یا پاسيوته از 
همانطور که .  سوی دیگر درک کنيمیکسو و رهبری ذهنی جنگ را از

در الال گفته شد، ما ميتوانيم خود را از وضع فرتری نسبی استراتژیک 
و خالت نسبتًا پاسيو استراتژیک بيرون بکشيم، بدین ترتيب که در 

بسياری از عمليات جنگی باکوشش خویش برای خود برتری و ابتکار 
 عمل را در مقياس محلی عمل محلی تًامين کنيم تا آنکه برتری و ابتکار

مجموع . از دست دشمن گرفته و اورا به فروتری و پاسيوته بيندازیم
این موفقيتهای محلی منجر به برتری و ابتکار عمل استراتژیک ما و 

امکان چنين تحولی . فروتری و پاسيویته استراتژیک دشمن ميگردد
مثل ما چرا؟ زیرا که دشمن نيز . وابسته بيک بهبری ذهنی درست است

ميکوشد تا برتری و ابتکار عمل را بدست گيرد؛ از این دیگاه جنگ 
مسابقه ایست بين توانائی های ذهنی فرماندهان دو ارتش متخاصم 

برای بدست آوردن برتری و ابتکار عمل بر اساس شرایط مادی معيتی 
در پایان این مسابقه یک طرف . نظير قدرت نظامی و مالی و غيره

اگر از اختالف در .  طرف دیگر شکست ميخوردپيروز ميشود و
شرایط مادی اینی صرفنظر کنيم، بدون شک پيروزی یک طرف 



مدیون رهبری ذهنی درست است، و شکست طرف دیگر معلول 
ما قبول داریم پيچيده تر و بغرنجتر و . رهبری ذهنی نادرست است

ضریب اطمينان آن کمتر است، بسخن دیگر موضوعی است که بيشتر 
معذللک جنگ پدیده ای مافوق طبيعت . ميشود" احتماالت "ربوط به م

از . نيست، بلکه پروسه ایست جهانی که از قوانين جبر پيروی ميکند
چنانچه دشمن و : "اینجهت است که قاعده سون ژی مبنی بر اینکه

،  )21" (خودت را بشناسی، صد بار ميجنگی، بخطر نمی افتی 
اشتباه در جنگ . می بقوت خود باقی استکماکان بعنوان یک حقيقت عل

از اینجا ناشی ميشود که انسان دشمن و خودش را بدرستی نميشناسد؛ 
عالوه براین خصلت ویژه جنگ مانع از این ميشود که در بسياری از 
موارد انسان خود و دشمن را کمًال بشناسد، بالنتيجه، بی اطمينانی در 

و همچنين اشتباهات و ارزیابی اوضاع جنگ و عمليات نظامی، 
معذللک، اوضاع جنگ و عمليات . شکستها از اینجا سرچشمه ميگيرند

. نظامی هر چه باشند، شناسائی خطوط عمده و اساسی آنها ممکن است
فرماندهان نظامی ابتدا بکمک طرق گوناگون اکتشافی و سپس با نتيجه 

بری گيری و قضاوت معقول ميتوانند از اشتباهات خود بکاهند و ره
رهبری بطور کلی "اگر ما این . بطور کلی درستی را تحقق بخشند

را بعنوان سالحی در دست داشته باشيم، ميتوانيم پيروزیهای " درست
بيشتری بدست آوریم، فروتری خود را به برتری و پاسيوته خود را به 

اینست رابطه دهنی درست یا نادرست از سوی . ابتکار عمل مبدل کنيم
. دیگر  

 این تز که رهبری ذهنی درست قادر است فروتری و پاسيویته – 82
را به برتری و ابتکار عمل تبدیل کماید و یا برعکس  رهبری ذهنی 

نادرست ميتواند تغييراتی در جهت مخالف بوجود آورد، وقتی روشن 
تر ميشود که شواهدی از تاریخ در باره شکست ارتشهای نيرومند و 

چنين . ای ضعيف و قليل العده مالحظه کنيمکثيرالعده و پيروزی ارتشه
از تاریخ چين . شواهدی در تاریخ چين و کشورهای دیگر فراوانند

نبرد چن  پو  بين جين  و  چو : ميتوان نمونه های ذیل را دکر نمود
، نبرد چن گائو بين چو و حان، نبرد  کون  یان  بين  سين  و   )22(

ئو و  تسائو  تسائو، نبرد  چی  بی حان، نبرد  گوان  دو  بين  یوان  شا

 بين  او  و وی، نبرد  ای  لين  بين  او  و شو، نبرد  فی  شوی  بين 
چين و جين و غيره در تاریخ کشورهای دیگر نيز ميتوان به اکثریت 

و به جنگ داخلی روسيه بعد انقالب اکتبر اشاره  ) 24(جنگهای ناپلئوم 
وچک و ناتوان بر ارتشهای بزرگ نمود؛ در تمام این موارد ارتشهای ک

و هر بار ارتش ضعيفتر با استفاده از برتری . و متفوق پيروز گشته اند
و ابتکار عمل محلی خود در مقابل فروتری و پاسيویته محلی دشمن 

ابتدا بردشمن شکستی وارد آورده و سپس متوجه هدف بعدی گردیده و 
است و بدین ترتيب نيروهای وی را یکی بعد از دیگری منکوب نموده 

وضع دشمن . برتری و ابتکار عمل را در مجموع تًامين کرده است
برعکس این بود، وی ابتدا برتری و ابتکار عمل را در دست داشت، 
ليکن در اثر اشتباهات ذهنی و تضاد های درونی، موقعيت ممتاز یا 
نسبتًا خوبی را که در سایه برتری و ابتکار عمل در اختيار داشت، 

لی از دست داده و بنوعی سردار بی سپاه و سلطان بی تاج و تخت بک
از اینجا نتيجه ميشود که گرچه برتری قوای جنگی با . مبدل گردید

فروتری آن پایه عينی برای تعيين ابتکار عمل یا پاسيویته است، خود 
در واقع هنوز ابتکار عمل یا پاسيویته نيست؛ فقط در اثر مبارزه و در 

قه بين توانائی های دهنی است که ابتکار عمل یا پاسيوته نتيجه مساب
در جریان مبارزه و در نتيجه مسابقه بين . واقعی نمودار ميگردد

توانائی های ذهنی است که ابتکار عمل یا پاسيویته واقعی نمودار 
در  جریان مبارزه، رهبری ذهنی درست ممکن است فروتری . ميگردد

.  به ابتکار عمل را به پاسيوته مبدل سازدرا به برتری، و پاسيویته را
این واقعيت که تمام سلسله های حاکم نتوانسته اند ارتشهای انقالبی را 

شکشت دهند، نشان ميدهد که برتری در زمينه های معينی بتنهائی 
طرف . ابتکار عمل و بطریق اولی پيروزی نهائی را تًامين نميکند

تکيه کند و توانائی ذهنی خود را فروتر و پاسيو اگر بر اوضاع واقعی 
برای ایجاد شرایط معينی بطور فعال بکار اندازد، ميتواند ابتکار عمل 

. و پيروزی را از دست طرف برتر که ابتکار عمل دارد، بستاند  
 برتری و ابتکار عمل را ممکن است در نتيجه تصور غلط و – 83

ط در دشمن از از اینجهت ایجاد تصور غل. غافلگير شدن از دست داد
 و در واقع مسيله –روی نقشه و حمله ناگهانی بر او وسيله ایست 



تصور غلط .  برای تًامين برتری و احراز ابتکار عمل–مهمی است 
همه علفها و "یک نمونه  از تصور غلت این است که " یعمی چه

تظاهر "؛  )25" (درختان کوه باگون بجای سربازان گرفته شوند
یکی از طرق ایجاد تصور غلط " لی جمله در غرببمانور در شرق و
وقتيکه حمایت توده ها از ما برای جلوگيری از درز . در دشمن است

کردن اطالعات باندازه کافی باشد، اغلب ميتوان از شيوه های گوناگون 
برای فریب دادن دشمن استفاده کرد و بطور مئوثر او را بچنان وضع 

لط و عمليات اشتباه آميز دست زند مشکلی انداخت که به قضاوتهای غ
این ضرب المثل . و بدین وسيله برتری و ابتکار عمل را از دست بدهد

، درست بيان "جنگ از هيچ خدعه ای رو گردان نيست"که ميگوید 
غافلگير شدن یعنی چه؟ غافلگير شدن بمعنی عدم . همين مطلب است

و از ابتکار برتری بدون آمادگی، برتری واقعی نيست . آمادگی است
ارتشی که فروتر است ولی . عمل نيز نميتواند سخنی در ميان باشد

آمادگی دارد، اگر این واقعيت را درک کند، اغلب ميتواند با ضربات 
ما ميگوئيم ضربه ردن بدشمنی . ناکهانی دشمن برتر را منکوب سازد

که در حال حرکت است، آسان است، زیرا که او در این حالت غافل 
 ایجاد تصور غلط در دشمن و -این دو نکته. بعنی آمادگی ندارداست، 

 باین معنی است، که بگذاریم دشمن نامطمئنی –حمله ناگهانی بر او 
جنگ را احساس نماید و ما برای خود جداکثر اطمينان را تًامين نمائيم، 

شرط . و از این راه برتری، ابتکار عمل و پيروزی را بدست آوریم
از .  باین مقصود وجود سازمانهای عالی توده ای استمقدم برای نيل

اینجهت برای ما فوق العاده مهم است که تمام مردم ساده ای را که عليه 
دشمن بپا ميخيزند، بحرکت در آوریم و بدون استثناء مسلح سازیم تا 

بتوانند بر دشمن بطور وسيع هجوم آورند، و در عين حال از درز 
مایند و ارتش ما را بپوشانند؛ بين ترتيب کردن اطالعات جلوگيری ن

دشمن نمتواند پی برد کجا و کی قوای ما بر او ضربه خواهد زد، و 
بالنتيجه یک پایه عينی برای ایجاد تصور غلط در دشمن و غافلگير 

در گذشته، در دوران جنگ انقالب . کردن او بوجود خواهد آمد
پشتيبانی توده های ارزضی، ارتش سرخ چين تا حدود زیادی در سایه 

متشکل و مسلح خلق موفق شد با عده قليل خود پيروزیهای فراوانی 

جنگ ملی قاعدتًا ميتواند بيشتر از جنگ انقالب ارزضی . بدست آورد
از حمایت هوده های وسيع مردم برخوردار شود، ليکن بعلت اشتباهاتی 

انيم ، مردم متشکل نيستند و ما نميتو )26(که در گذشته روی داده 
بدون تدارک الزم از بيروی آنها استفاده کنيم؛ برعکس آنها گاهی حتی 

تنها بسيج قاطع و وسيع . از طرف دشمن مورد استفاده قرار ميگيرند
توده های مردم است که ميتواند منبع الیزالی برای تًامين تمام احتياجات 

ا که البته این بسيج ضمنًا در اجراء تاکتيک م. جنگی ما فراهم سازد
هدفش غلبه بر دشمن از طریق ایجاد تصور غلط در دشمن و غافلگير 

ما مانند شاهزاده . کردن اوست، نيز نقش بزرگی بازی خواهد کرد
سيان امارت سون نيستيم و بانسان دوستی و جوانمردی ابلهانه او نيز 

ما بمنظور کسب پيروزی باید چشم و گوش  ). 27(احتياجی نداریم 
ر چه محکمتر ببندیم تا کور و کر شود و در فرماندهان خود دشمن را ه

نظامی دشمن هر چه بيشتر آشفتگی بکری ایجاد کنيم تا عقل خود را 
چنين است رابطه بين ابتکار عمل و پاسيویته از یکسو و . بکلی گم کنند

بدون این رهبری ذهنی ما نخواهيم . بهبری ذهنی از سوی دیگر
رضی خود با تکيه به قدرت نظامی توانست بر یاپن در مرحله تع

نيرومند خویش و استفاده از اشتباهات ذهنی گذشته و کنونی ما معموالً 
ليکن این ابتکار عمل، از یکسو بعلت . ابتکار عمل را در دست دارد

عوامل متعددی که ماهيتًا برای دشمن ناتساعدند و اشتباهات ذهنی که 
ن باره بطور مفصل صحبت بعدًا در ای(در جریان جنگ متکب گردیده 

، و از سوی دیگر در اثر عوامل متعددیکه بسود ما ) خواهيم کرد
شکستی که در تایلجوان نصيب . هستند، تا حدودی ضعيف گردیده است

دشمن گردید و وضع دشوار او در استان شان سی شواهد برجسته ای 
.بر این مدعا هستند  

دشمن، پادگانهای اورا گسترش وسيع جنگ پارتيزانی ما در پشت جبهه 
دشمن باوجود . در مناطق اشغالی کامًال به حالت پاسيو انداخته است

اینکه هنوز در تعرض استراتژیک است و ابتکار عمل را در دست 
دارد، با خاتمه تعرض استراتژیک، ابتکار عمل را نيز از دست خواهد 

ليلی داد که تعرض خود را تطور غيرمحدود ادامه دهد؛ این اولين د
است بر اینکه دشمن در آینده نخواهد توانست این ابتکار عمل را حفظ 



عمليات تعرضی ما در جریان عمليات اپراتيو، و جنگ . نماید
پارتيزانی ما در پشت جبهه دشمن توًائ با عوامل دیگر، دومين دليلی 

است بر اینکه دشمن بعد از رسيدن به حد معينی مجبور به متوقف 
د ميگردد و در آینده دیگر نميتوان ابتکار عمل را ساختن تعرض خو

دليل سوم وجود اتحاد شوروی و تغيرات دیگری است که . حفظ نماید
از آنچه گذشت معلوم ميشود . در اوضاع بين المللی بوقوع می پيوندند

بنابراین . که ابتکار عمل دشمن محدود است و ميتوان آنرا از بين برد
ت نظامی بوسيله ارتش منظم خود عمليات اگر چين بتواند در عمليا

تعرضی را در جریان عمليات اپراتيو و تاکتيکی دنبال کند و جنگ 
پارتيزانی را در پشت جبهه دشمن با شدت گسترش دهد و توده های 

مردم را در عرصه سياسی بطور وسيع بسيج نماید، آنوقت خواهد 
. توانست ابتکار عمل استراتژیک را بتدریج بدست آورد  

نرمش یعنی چه؟ نرمش عبارتست .  حال بمسئله نرمش بپردازیم– 85
از تحقق مشخص ابتکار عمل در عمليات نظامی، یعنی نرمش در بکار 

 بکار بردن نيروهای نظامی بطور نرمظ پذیر، -بردن نيروهای نظامی
وظيفه مرکزی رهبری جنگ و در عين حال مشکلترین وظيفه 

ازماندهی و آموزش ارتش و مردم، کار گذشته از وظایفی نظير س.است
جنگ چيزی جز بکار بردن ارتش در نبرد نيست، و تمام اینها برای 

البته مشکل ساختن ارتش و غيره کار . کسب پيروزی در نبرد است
مشکلی است، ليکن بکار انداختن ارتش در جنگ از آن مشکلتر است، 

برای انجام . ددبویژه وقتی که ارتشی با ارتشی نيرومند مواجه ميگر
این وظيفه یک قدرت عالی ذهنی الزم است، قدرتی که بتواند آشفتگی 

ها، تاریکی و نامتمئنی ها را که از خصوصيات جنگ هستند، از ميان 
بردارد و نظم و روشنی و اطمينان بوجود آورد؛ تنها از این راه است 

.که ميتوان نرمش را در فرماندهی تحقق بخشيد  
اسی عمليات ما در ميدان جنگ مقاومت ضد ژاپنی  رهنمود اس– 86

این . عبارت از آنجام عمليات تعرضی زودفرجام در خطوط خارجی
تفرق : رهنمود را ميتوان با تاکتيک ها و با شيوه های زیر بکار بست

و تمرکز نيروها پيشروی پراکنده و حمله متناوب، تعرض و دفاع، 
درک . وی و عقب نشينیهجوم و تثبيت، محاصره و دور زدن، پيشر

این تاکتيک ها آسان است، ليکن اجراء و تعویض آنها بطور نرمش 
در اینجا سه عامل کليدی وجود دارد که عبارتند . پذیر کار آسانی نيست

اگر انتخاب زمان، مکان و . از زمان، مکان و واحدهای نظامی
واحدهای نظامی درست انجام نگيرد، تًامين پيروزی غيره ممکن 

مثًال در حمله به دشمنی که در حرکت است، اگر ما زود . اهد شدخو
آتش کنيم خود را لو داده و بدشمن فرصت داده ایم که خود را آماده 
کند؛ و بر عکس اگر دیر آتش کنيم، دشمن وقت پيدا خواهد کرد که 
مستقر شود و خود را جمع و جور کند و آنوقت حمله بآن مثل گاز 

اگر ما نقطه . این مسئله زمان بود. واهد بودگرفتن استخوان سخت خ
حمله را مثًال در حناح چپ دشمن انتخاب کنيم که درست به نقطه 

ضعف دشمن اصبات کند، پيروزی آسانتر بدست مياید؛ ولی اگر جناح 
راست را انتخاب کنيم و با سر به دیوار بخوریم، آنوقت به نتيجه ای 

اگر برای انجام وظيفه مشخصی . این مسئله مکان بود. نخواهيم رسيد
واحد معينی از قوای ما بکار انداخته شود، تًامين پيروزی آسان خواهد 
شد، ليکن اگر اجراء همين وظيفه را بواحد دیگری واگذار کنيم، تًامين 

ما نه تنها . این مسئله واحدهای نظامی بود. پيروزی مشکل خواهد شد
بلکه باید بتوانيم از عهده تعویض باید بتوانيم تامتيک ها را بکار بندیم 

وظيفه مهم رهبری با نرمش عبارتست از تعویض . آنها نيز برآئيم
تاکتيک از تعرض بدفاع یا از دفاع به تعرض، از پيشروی به عقب 

نشينی یا از عقب نشينی به پيشروی، از قوای تثبيتی به قوای ضربتی 
دور زدن یا از دور یا از قوای ضربتی به قوای تثبيتی، از محاصره به 

زدن به محاصره و غيره؛ و این تعویض را باید با مهارت و بموقع، 
منطبق با وضع واحدهای خودی و دشمن، و منطبق با شرایط زمين 

این امر هم برای هدایت عمليات اپراتيو و . خود  و دشمن انجام دهد
. استراتژیک  

عمل ماهرانه راز : " یک کالم حکيمانه قدیمی هست که ميگوید – 87
که ما آنرا نرمش ميناميم، " راز"؛ در واقع همين "در مغز است

نرمش بمعنی بی فکری . محصول توانائی یک فرمانده کاردان است
نرمش بمعنای توانائی فرمانده . نيست؛ بی فکری را باید بدور افکند

کاردان است در اتخاذ تصميمات بموقع و درست براساس شرایط عينی 



منظور از اوضاع، وضع " ( ظر داشت زمان و اوضاعبا در ن"و 
" راز عمل ماهرانه" ، و )دشمن و ما، موقعيت زمين و نظایر آنست 

است که ما ميتوانيم " راز " با تکيه باین . درست در همينجا نهفته است
پيروزیهای بيشتری در عمليات تعرضی زودفرجام در خطوط خارجی 

تغيير دهيم، ابتکار عمل را از کف کسب کنيم، برتری دشمن بر ما را 
دشمن در آوریم، بر او مسلط شویم و اورا در هم بکوبيم و آنگاه 

. پيروزی نهائی از آن ما خواهد شد  
بعلت نامتمئنی ایکه خاص .  حال بمسئله نقشه کشی بپردازیم– 88

جنگ است، نقشه کشی  در جریان جنگ بمراتب بيش از هر زمينه 
آمادگی شرط موفقيت و عدم "معذللک چون . ورددیگر با اشکال برميخ

، پيروزی در جنگ نيز بدون نقشه و "آمادگی موجب ناکامی است
اطمينان مطلق در جنگ و جود ندارد، . تدارک قبلی غيره ممکن است

ما نسبت . ليکن وجود درجه معينی از اطمينان نسبی منتفی نيست
وضع دشمن قابل اطالعات ما از . بوضع خودمان تا حدودی مطمئنيم

اطمينان نيستند، معهذا در اینجا نشانه هائی هست که ما ميتوانيم از آنها 
وضع دشمن را کشف کنيم، سرنخهائی وجود دارند که ميتوان با گرفتن 

آنها تمام کالف را باز کرد، یک سلسله پدیده هائی موجودند که ما را 
 معينی از اطمينان مجموعه اینها در واقع درجه. ئادار به تًامل ميکنند

نسبی را بدست ميدهد که ميتواند برای نقشه کشی در جنگ بعنوان پایه 
تلگراف، رادیو، هواپيما، ( تکامل تکنيک مدرن . عينی بکار رود

امکان نقشه کشی در عمليات نظامی ) اتومبيل، راه آهن، کشتی و غيره 
ود و را افزایش داده است، ولی چون جنگ دارای اطمينان خيلی محد
. موقتی است، لذا تدوین نقشه های کامل و ثابت جنگی مشکل است

تغيير مييابند و ) تحرک یا تحول آن ( نقشه ها بموازات جرکت جنگ 
نقشه های . درجه این تغييرات وابسته به وسعت عمليات نظامی است

تاکتيکی نظير نقشه های تعرضی و دفاعی واحد ها و دستجات کوچک 
نقشه برای یک عمليات . ن بار در روز تغيير یابندغالبًا باید چندی

اپراتيو، یعنی نقشه عمليات واحد های بزرگ بطور کلی ميتواند تا پایان 
عمليات، اغلب بطور قسمی و گاهی هم بطور کامل احتياج به تجدید 

چون نقشه استراتژیک بر اساس اوضاع کلی دو طرف .نظر پيدا ميکند

 بيشتر است، معذللک این نقشه نيز فقط تدوین ميشود، درجه اثبات آن
برای یک مرحله معين استراتژیک معتبر است و موقعيکه جنگ وارد 

تدوین و تغيير نقشه های . مرحله جدیدی شود، باید آنرا عوض نمود
تاکتيکی و عمليان اپراتيو و استراتژیک که طبق وسعت ميدان عمل 

 از عوامل کليدی آنها و اوضاع و احوال موجود صورت ميگيرد، یکی
رهبری جنگ است؛ بيان مشخص نرمش در عمليات نظامی، بعبارت 

فرماندهان . درست در همينجا نهفته است" راز عمل ماهرانه " دیگر 
نظامی درجات مختلف که در جنگ مقاومت ضد ژاپنی شرکت ميکنند، 

. باید بدین نکته توجه مبذول دارند  
نسبی نقشه ها و یا رهنمود  بعضی ها بعلت تحرک، جنگ، ثبات – 89

های جنگی را از اساس نفی ميکنند و مدعی اند که این نقشه ها و 
. این نظرنادرست است. هستند"  مکانيکی "رهنمود های جنگی 

همانطور که در باال گفته شد، ما کامًال واقفيم که در جنگ هر نقشه و 
 که هر رهنمود جنگی فقط ميتواند ثبات نسبی داشته باشد، زیرا

وضعيت جنگ فقط بطور نسبی قابل اطمينان است و جنگ فوق العاده 
، از اینرو اینگونه نقشه ها و )حرکت یا تحول ( سریع جریان می یابد 

یا رهنمود ها باید بر اساس تحوالت اوضاع و تحرک جنگ بموقع 
تعویض و یا تجدید نظر شوند، چه غير اینصورت ممکن است که به 

معذللک نميتوان نقشه ها و یا رهنمود های . ل گردیمافراد مکانيست مبد
جنگی را که برای یکدوران معين ثبات نسبی دارند، نفی کرد؛ نفی آن 

از آنجا . بمعنی نفی همه چيز است، منجمله نفی جنگ و حتی نفی خود
که در اوضاع جنگ و عمليات نظامی ثبات نسبی وجود دارد، ما باید 

نگی را که از این اوضاع و از این عمليات نقشه ها و یا رهنمود های ج
مثًال از آنجا که وضع جنگ . ناشی ميشوند، نيز بطور نسبی تثبيت کنيم

شمال چين و عملياتی که توسط ارتش هشتم بصورت پراکنده انجام 
ميگيرد، در مرحله معينی ثابت است، لذا در این مرحله کامًال ضرور 

اتژیک ارتش هشتم، یعنی است که برای این رهنمود عمليات استر
جنگ پارتيزانی اساسی است ولی در شرایط مساعد نباید از "اینکه 

مدت اعتبار یک . ثبات نسبی قایل شد" جنگ متحرک صرفنظر کرد
رهنمود عمليات اپراتيو کوتاه تر از مدت یک رهنمود عمليات 



استراتژیک است؛ و مدت اعتبار یک رهنمود تاکتيکی حتا از آن هم 
انکار . تر است ليکن هر دو آنها برای یکدوران معين ثبات دارندکوتاه 

این حقيقت منجر باین خواهد شد که فرماند هان نظامی ندانند از چه 
مبدائی باید شروع بحرکت کنند و در مورد مسئله جنگ به افرادی 

نسبيت طلب مبدل گردند که از خود عقيده ثابتی ندارند، و اغلب 
. يح است و نه آن، یا هم این صحيح است و هم آننه این صح: ميگویند 

هيچ کس منکر این حقيقت نيست که یک رهنمود نظامی ولو اینکه 
برای دورانی معتبر باشد، نيز تغيير پيدا می کند؛ اگر چنين تغييراتی 

وجود نميداشت، اصوًال احتياجی به حذف این رهنمود و اتخاذ رهنمود 
حدودند و از چهارچوب عمليات ليکن این تغييرات م. دیگر نبود

گوناگون نظامی کع برای اجرای این رهنمود باید صورت گيرند، 
تجاوز نميکنند و ماهيت این رهنمود را نيز عوض نميکنند؛ بعبارت 

این ماهيت در دوران . دیگر رهنمود فقط تغيير کمی می باید نه کيفی
ا از  ثبات معينی بهيچوجه تغيير نميکنند؛ و این همان چيزیست که م

در تمام پروسه طوالنی جنگ . نسبی برای یکدوران معين درک ميکنيم
که در آن تغيير مطلق است، هر مرحله خاص دارای ثبات نسبی است؛ 

.چنين است نظر ما در باره ماهيت نقشه ها و یا رهنمود های جنگی  
 اینک که در باره جنگ دفاع طوالنی در خطوط داخلی – 90

نين در باره عمليات تعرضی زودفرجام در خطوط استراتژیک و همچ
خارجی در جریان عمليات اپراتيو و تاکتيکی بحث کردیم و مسئله 
ابتکار عمل، نرمش و نقشه کشی را هم مورد بررسی قرار دادیم، 

جنگ مقاومت . ميتوانيم همه آنها را در این چند جمله خالصه نمائيم
شه های جنگی، یعنی اجراء نق. ضد ژاپنی باید طبق نقشه دنبال گردد

مشخص استراتژی و تاکتيک، باید دارای نرمش باشند تا بتوانند با 
باید هر لحظه مترصد بود که فروتری به . شرایط جنگ تطبيق کنند

برتری، پاسيویته به ابتکار عمل مبدل شود تا اوضاع بسود ما تغيير 
ودفرجام در مجموع تمام اینها بيان خود را در عمليات تعرضی ز. یابد

خطوط خارجی در جریان عمليات اپراتيو و تاکتيکی و همچنين در 
.جنگ دفاعی طوالنی در خطوط داخلی استراتژیک می یابند  

 

 جنگ   متحرک ،
 

 جنگ  پارتيزانی  و  جنگ   موضعی
 

 جنگی که محتوی آن عمليات تعرضی زودفرجام در خطوط – 91
کی در چهارچوب استراتژی خارجی در جریان عمليات اپراتيو و تاکتي

خطوط داخلی، جنگ طوالنی و جنگ دفاعی است، شکل جنگ 
این نوع جنگ شکل جنگی است متضمن . متحرک را بخود ميگيرد

عمليات تعرضی زودفرجام در خطوط خارجی در جریان عمليات 
اپراتيو و تاکتيکی که بوسيله ارتش منظم در جبهه های وسيع و عرصه 

دفاع "در عين حال . قع اجرا گذاشته ميشودهای پهناور جنگ بمو
که در مورد ضرور برای تسهيل این عمليات هعرضی بکار " متحرک

ميرود، و همچنين تعرض موضعی و دفاع موضعی که دارای نقش 
کمکی هستند، جزو جنگ متحرک عبارتند از وجود ارتشهای منظم، 

. تفوق نيروها در عمليات اپراتيو و تاکتيکی، تعرض و تحرک  
 چين سرزمينی است وسيع و ارتشی کثيرالعده در اختيار دارد، – 92

ولی تجهيرات فنی و تعليمات نظامی آن کافی نيستند؛ دشمن از لحاظ 
نيروی نظامی در مضيقه است، ليکن از حيث تجهيزات و تعليمات بر 

در چنين شرایطی بدون تردید ما باید عمليات تعرضی . ما برتفوق دارد
عنوان شکل عمده عمليات جنگی خود انتخاب کنيم و از متحرک را ب

اشکال دیگر بعنوان اشکال کمکی استفاده نمادیم و کليه این عمليات 
بدین منظور . جنگی را بصورت جنگ متحرک در مجموع در آوریم

عقب نشينی دائم بدون هيچگونه "باید با فرار طلبی که بصورت 
پيشروی "تش زدن که بشکل و همچنين با خود را به آب و آ" پيشروی

.دائم بدون هيچگونه عقب نشينی تظاهر ميکنند، مبارزه نمود  
 یکی از خصوصيات جنگ متحرک تحرک آنست که نه تنها به – 93

ارتش صحرائی اجازه ميدهد بلکه از آن مطالبه ميکند با گمهای بلند 
ليکن این امر با فرار طلبی حان فوجيو . پيشروی یا عقب نشينی کند

خواست اساسی جنگ نابودی نيروهای . هيچ وجه اشتراکی ندارد )28(
دشمن است، و خواست دیگر حفظ نيروهای خودی است، و خواست 



دیگر حفظ نيروهای خودی است؛ هدف حفظ نيروهای خودی نابودی 
نيروهای دشمن است؛ و نابودی نيروهای دشمن موئثرترین راه برای 

جهت جنگ متحرک بهيچوجه از این. حفظ نيروهای خودی ميباشد
. نميشود بهانه فرار برای اشخاصی چون جان فوجيو و نظایرش بشود 
جنگ متحرک هرگز بمعنای عقب نشينی مطلق و همواره سرباز زدن 

که خصلت اساسی تعرضی جنگ " جرکتی " از پيشروی نيست، چنين 
متحرک را نفی ميکند و عمًال چين را عليرغم وسعتش بسراشيب 

.ميدهد" حرکت"نابودی   
پيشروی " اما نظر نادرست دیگری نيز وجود دارد که معتقد به – 94

خود را بآب و آتش "است و ما آنرا " دائم بدون هيچگونه عقب نشينی
ما طرفدار جنگ متحرکی هستيم که محتوای آن عمليات . ميناميم" زدن

تعرضی زودفرجام در خطوط خارجی در جریان عمليات اپراتيو و 
 جنگی که در عين حال جنگ موضعی را که نقش –ی باشد تاکتيک

و عقب نشينی را نيز دربر " دفاع متحرک "کمکی دارد، و همچنين 
ميگيرد، بدون  تمام اینها جنگ متحرک نميتواند بطور کامل انجام 

خود را بآب و آتش زدن نوعی کوته بينی نظامی است که منشاء . گيرد
کسيکه خودش را بآب و . زمين استآن غالبًا ترس از  ازدست دادن 

آتش ميزند، نميداند که یکی از خصوصيات جنگ متحرک تحرک 
آنست که نه تنها به ارتش صحرائی اجازه ميدهد بلکه از آن ميطلبد که 

از نظر جنبه های مثبت .با گامهای بلند پيشروی یا عقب نشينی کند
برای ما برای اینکه دشمن را در جنگی که برای او نامساعد ولی 

مساعد است، در گير کنيم، معموًال ضرورت دارد که دشمن در حال 
: حرکت باشد و ما از یک سلسله امتيازات برخوردار باشيم، از قبيل

زمين مساعد، دشمن زخم پذیر، اهالی محل که از درز کردن اطالعات 
در چنين وضعی اقتضا . جلوگيری کنند، خستگی و عدم آمادگی دشمن

من پيشروی کند و حتا اگر بقيمت از دست رفتن موقتی ميکند که دش
زیرا که از دست رفتن موقتی بخشی از . بخشی از خامکما تمام شود

خاک بهائی است که برای حفظ دائمی تمام سرزمينهایمان و یا استرداد 
ولی از نظر جنبه . نهائی تمام سرزمينهای از دست رفته پرداخته ميشود

بارًا به وضع نامساعدی گرفتار شویم که حفظ های منفی، وقتيکه ما اج

نيروهای ما بطور جدی در معرض مخاطره قرار دهد، باید با جسارت 
تمام عقب نشينی کنيم تا بتوانيم قوای خود را حفظ نمائيم و در موقع 

ليکن کسيکه؛ خودش را . مناسب ضربات تازه ای بر دشمن وارد آوریم
 نميکند؛ حتا هنگاميکه علنًا و بآب و آتش ميزند این حقيقت را درک

قطعًا در وضع نامساعدی قرار ميگيرد، برای دفاع از هر شهر و هر 
قطعه خاک نمبارزه ادامه ميدهد، و بالنتيجه نه فقط شهرها و 

سرزمينهای خود را از دست ميدهد، بلکه حتا قدرت نظامی اش را نيز 
دشمن را بعمق  "ما هميشه طرفدار آن بوده ایم که . نميتواند حفظ کند

، زیرا که این موئثرترین تاکتيک نظامی "سرزمينهای خود جلب کنيم
است که یک ارتش ضعيف ميتواند در جریان دفاع استراتژیک عليه 

.یک ارتش قوی بکار برد  
 در جنگ مقاومت ضد ژاپنی از بين تمام اشکال عمليات نظامی، – 95

انی دارای اهميت جنگ متحرک دارای اهميت قدر اول و جنگ پارتيز
وقتی ما ميگوئيم که در سراسر جنگ، جنگ متحرک . قدر دوم است

عمده و جنگ پارتيزانی کمکی است، مقصودمان این است که فرجام 
جنگ بطور عمده وابسته به جنگ منظم و بخصوص بشکل متحرک 

آنست، و جنگ پارتيزانی نميتواند در تعين فرجام جنگ مسئوليت عمده 
ليکن این بهيچوجه بدان معنای نيست که نقش . ه باشدرا بعهده داشت

. جنگ پارتيزانی در استراتژی جنگ مقاومت ضد ژاپنی مهم نباشد
نقش استراتژیک جنگ پارتيزانی در جنگ مقاومت ضد ژاپنی بمثابه 
یک کل فقط نسبت به جنگ متحرک کمتر است، زیرا که پيروزی بر 

وقتی چنين . ر ایستدشمن بدون کمک جنگ پارتيزانی امکان پذی
ميگوئيم، وظيفه استراتژیک خود را در تکامل جنگ پارتيزانی بجنگ 

در جریان یک جنگ طوالنی و سخت، . متحرک نيز در مد نظر داریم
جنگ پارتيزانی بصورت اوليه خود باقی نميماند، بلکه تا سطح جنگ 

بدین ترتيب جنگ پارتيزانی دارای نقش . متحرک ارتقا می یابد
کمک بجنگ منظم و تکامل خود بجنگ منظم : تژیک دوگانه استاسترا

با در نظر داشت وسعت و دوام بيسابقه جنگ پارتيزانی در جنگ 
مقاومت ضد ژاپنی چين، کم بها ندادن به نقش استراتژیک آن از همه 

از اینرو جنگ چارتيزانی در چين نه فقط مسایل تاکتيکی . مهمتر است



در این باره من . ه خود را نيز در بر داردبلکه مسایل استراتژیک ویژ
مسایل استراتژی در جنگ پارتيزانی ضد یاپنی "مقاله ای تحت عنوان 

همانطور که در باال گفته شد، جنگ مقاومت ضد . صحبت کرده ام" 
ژاپنی در مراحل سگانه استراتژیک خود اشکال زیرین را خواهد 

ت، در صورتيکه در مرحله اول، جنگ متحرک شکل عمده اس: داشت
در مرحله دوم، . جنگ پارتيزانی و جنگ موضعی اشکال کمکی هستند

جنگ پارتيزانی اهميت درجه اول می یابد، در حاليکه جنگ متحرک 
در مرحله سوم، جنگ . و جنگ موضعی اشکال کمکی خواهند بود

متحرک مجددًا شکل عمده را خواهد گرفت، در حاليکه جنگ موضعی 
ليکن جنگ متحرک در . نقش کمکی خواهند داشتو جنگ پارتيزانی 

مرحله سوم دیگر تنها بوسيله ارتش منظم سابق انجام نخواهد گرفت، 
بلکه قسمتی از آن و باحتمال قوی قسمت بسيار مهم آن بوسيله قوای 

برسی . پارتيزانی را به جنگ متحرک ارتقا داده اند، تحقق خواهد یافت
جنگ مقاومت ضد ژاپنی چين، جنگ این سه مرحله نشان ميدهد که در 

جنگ . پارتيزانی بهبچوجه چيزی نيست که بتوان از آن صرفنظر نمود
پارتيزانی ما درام باشکوهی را که در تاریخ جنگ بشرین بيسابقه 

بدینجهت کمًال ضرور است که از ميان . است، روی صحنه ميآورد
 نفر را واحدهای چند ميليونی ارتش منظم چين، اقًال چند صد هزار

انتخاب نمود و در تمام مناطق اشغالی دشمن پخش کرد تا توده های 
مردم را برای مسلح شدن بسيج نمایند و خود در هماهنگی با آنها به 

و واحدهائی که بدین منظور انتخاب ميشوند، . جنگ پارتيزانی بپردازند
د باید این وظيفه مقدس را باآگاهی تمام انجام دهند؛ آنها هرگز نبای

تصور کنند که چون کمتر به نبردهای بزرگ ميپردازند و برای مدتی 
نخواهند توانست بمثابه قهرمانان ملی جلوه کنند، از ارزش شان کاسته 

جنگ پارتيزانی البته با . چنين بکری نادرست است. خواهد شد
پيروزی های سریع و با افتخارات درخشانی نظير جنگ منظم همراه 

قدرت اسب در : " که این ضرالمثل ميگویدنيست، ولی همانطور
، "مافرت طوالنی، و خوش قلبی انسان در آزمایش مداوم معلوم ميشود
جنگ پارتيزانی نيز قدرت عظيم خود را در جریان جنگ طوالنی و 

بعالوه . سخت نشان ميدهد؛ فی الواقع این جنگ امر ساده ای نيست

ود به جنگ پارتيزانی و اینگونه قوای منظم ميتواند با بخش نيروهای خ
یا تمرکز آنها بچنگ متحرک دست بزند؛ ارتش هشتم ما بهمين نحو 

جنگ : "رهنمود عمليات ارتش هشتم چنين است . عمل ميکند
پارتيزانی اساسی است، ولی در شرایط مساعد نباید از جنگ متحرک 

این رهنمود مانًال درست است و نظرات مخالفين آن ."صرفنظر کرد
. نادرست  

 با وضع تکنيکی کنونی چين، توسل به جنگ موضعی تدافعی یا – 96
تهاجمی بطور کلی غيره عملی است؛ این یکی از مظاهر ضعف 

بعالوه دشمن از وسعت خاک ما استفاده ميکند تا استحکامات . ماست
از اینرو ما نميتوانيم جنگ موضعی را بعنوان . دفاعی ما را دور بزند

معذ لک در .  اولی یک وسيله عمده تلقی کنيمیک وسيله مهم، و بطریق
جریان اولين و دومين مرحله جنگ، در چهارچوب یک جنگ متحرک 

استفاده از جنگ موضعی محلی که در عمليات اپراتيو نقش کمکی 
نيمه مواضعی بطریق " دفاع متحرک. "دارد، ممکن و ضرور است

 در هر اول جزء الینفک جنگ متحرک است که از آن بخاطر مقاومت
قدم استفاده ميشود تا بتوان نيروهای دشمن را تحليل برد و خود وقت 

چين باید بکوشد ذخيره سالحهای مدرن خود را . اضافی بدست آورد
افزایش دهد تا بتواند در مرحله تعرض متقابل استراتژیک  وظایف 

تردیدی نيت که در مرحله نعرض . حمله موضعی را کمًال بانجام رساند
استراتژیک نقش جنگ موضعی بزرگتر خواهد شد، زیرا که در متقابل 

این مرحله دشمن با سرسختی تمام از موضع خود دفاع خواهد نمود و 
ما بدون حمالت موضعی نيرومند و هماهنگ با جنگ متحرک نخواهيم 

معهذا در مرحله . توانست سرزمينهای از دست رفته خود را پس بگيرم
 جنگ متحرک بمثابه شکل عمده جنگ سوم باز هم باید بکوشيم که

زیرا جنگ موضعی بصورتيکه در اروپای غربی در نيمه . باقی بماند
دوم جنگ جهانی اول وجود داشت، فن رهبری جنگ و نقش فعال 

جنگ "کامًال طبيعی است که باید . انسان را بمقدار زیادی خنثی ميکند
ای وسيع ، زیرا که این جنگ در سرزمنه"را از سنگرها خارج کرد

چين جریان مييابد و چين مدت مدیدی از لحاظ تجهيزات فنی ضعيف 
حتا در مرحله سوم نيز با وجود تقویت تجهيزات فنی چين . خواهد بود



کمتر احتمال ميرود که ما بتوانيم از این نظر از دشمن جلو بيفتيم، لدا 
مجبور خواهيم شد جنگ فوق العاده متحرک را با کوشش هرچه بيشتر 

ترش دهيم، چه غير اینصورت نخواهيم توانست به پيروزی نهائی گس
بدین ترتيب چين در سراسر جنگ مقاومت ضد ژاپنی از . نایل شویم

جنگ موضعی بعنوان شکل عمده استفاده نخواهد کرد؛ در این جنگ 
در این . شکل عمده و مهم جنگ متحرک و جنگ پارتيزانی خواهد بود

ری جنگ و نقش فعال انسان ميدان اشکال عمليات نظامی، فن رهب
وسيعی برای خود پيدا خواهد نمود، این سعادتی است که در بدبختی ما 

!نهفته است  
 

 جنگ  فرساینده  و  جنگ  نابود  کننده
 

 بطوریکه در باال گفته شد، ماهيت یا هدف جنگ عبارتست از – 97
ل از آنجا که سه شک. حفظ نيروهای خودی و نابودی نيروهای دشمن
جنگ متحرک، : عمليات نظامی برای نيل باین هدف بکار ميروند

جنگ موضعی و جنگ پارتيزانی و از آنجا که ميزان تًاثير این اشکال 
سگانه باهم متفاوتند، معموًال باید بين جنگ فرساینده و جنگ نابود 

. کننده فرق نهاد  
ی  ابتدا باید خاطر نشان ساخت که جنگ مقاومت ضد ژاپنی جنگ– 98

چرا؟ زیرا که دشمن هنوز . است فرساینده و در عين حال نابود کننده
ميتواند از قدرت خود استفاده کند و هنوز در عرصه استراتژی برتری 
و ابتکار عمل را در دست دارد و لذا ما نميتوانيم بطور موئثر و سریع 
قدرت دشمن را تحليل ببریم و برتری و ابتکار عملش را در هم شکنيم 

از طرف .  آنکه به عمليات اپراتيو و تاکتيکی نابود کننده بپردازیممگر
دیگر ما هنوز ضعيف هستيم و در عرصه استراتژی از فروتری و 
پاسيویته بيرون نيامده ایم، لذا بدون دست زدن به عمليات اپراتيو و 

تاکتيکی نابود کننده موفق با اغتنام وقت برای بهبود شرایط داخلی و 
از اینرو عمليات .  و تغيير وضع نامساعد خود نخواهيم شدبين المللی

اپراتيو نابود کننده وسيله ایست برای نيل باین هدف که همانا فرسایش 
در این مفهوم جنگ نابود کننده جنگ . استراتژیک قوای دشمن ميباشد

وسيله عمده ای که ادامه جنگ طوالنی را برای چين . فرساینده است
، فرسایش دشمن از طریق نابودی نيروی های وی امکان پذیر ميسازد

. ميباشد  
 معذللک از طریق عمليات اپراتيو فرساینده نيز ميتوان باین هدف – 99

بطور کلی جنگ . که فرسایش استراتژیک قوای دشمن است، نایل آمد
متحرک وظيفه نابودی، و جنگ موضعی وظيفه فرسایش دشمن را بر 

هم برای فرسایش است و هم برای عهده دارد، و جنگ پارتيزانی 
در این . نابودی، این سه شکل عمليات در ضمن با یکدیگر فرق ميکنند

عمليات اپراتيو . مفهوم جنگ نابود کننده با جنگ فرساینده یکی نيست
فرساینده دارای نقش کمکی است، ليکن در جنگ طوالنی ضرور 

. است  
راتژیک که فرسودن  چين در مرحله تدافعی برای نيل بهدف است– 100

 چه از نظر تئوریک و چه از نظر -قوای دشمن بتعداد زیاد است
 باید نه فقط از نقش نابود کننده که بطور عمده –ضرورت عملی 

بوسيله جنگ متحرک و بطور قسمی بوسيله جنگ پارتيزانی ایفا 
ميشود، بلکه از نقش فرساینده که بطور عمده توسط جنگ موضعی که 

 بطور قسمی بوسيله جنگ پارتيزانی ایفا ميگردد، نيز خود کمکی است
در مرحله تعادل استراتژیک برای اینکه بتوانيم نيروهای . استفاده نماید

دشمن را مجددًا به تعداد زیاد بفرسائيم، باید همچنان از نقش نابود کننده 
هدف تمام . و فرساینده جنگ پارتيزانی و جنگ متحرک استفاده کنيم

نی کردن جنگ، تغيير تدریجی اوضاع بسود ما و تًامين اینها طوال
در هنگام تعرض متقابل . شرایط انتقال به تعرض متقابل است

استراتژیک ما باید همچنان به فرسایش دشمن از طریق نابود ساختن 
نيروهایش ادامه دهيم تا جائی که دشمن را برای هميشه از کشور 

ماه احير ما نشان داده است که  ولی در واقع تجربه ده – 101. برانيم
بسياری و حتا قسمت اعظم عمليات اپراتيو جنگ متحرک، به عمليات 
فرساینده تبدیل گردیده اند؛ و جنگ پارتيزانی در نعضی نواحی هنوز 

جنبه مثبت این . نقش نابود کننده خود را بنحو شایسته ایفا نکرده است
برده ایم و این خود برای وشع آن استکه ما الاقل قوای دشمن را تحليل 

ادامه جنگ طوالنی و تًامين پيروزی نهائی اهميت دارد، و خونهائی 



ليکن جنبه های منفی این وضع . که ریخته شده بهدر نرفته است
عبارتند از اینکه اوال ما قوای دشمن را بقدر کافی تحليل نبرده ایم، و 

سنگين احتراز جوئيم و ثانينًا، ما نميتوانسته ایم از تحمل تافات نسبتًا 
گر چه باید دالیل عينی این . غنایم جنگی نسبتًا کمی بدست گرفته ایم

وضع را نيز قبول نمود، نظير اختالف بين ما و دشمن در تجهيزات 
فنی و تعليمات نظامی، معذللک باید هم از نظر تئوریک و هم از نظر 

نده را هر پراتيک به واحد های منظم توصيه نمود که جنگ نابود کن
و گرچه واحد های . وقت که شرایط مساعد باشد، بشدت دنبال کنند

پارتيزانی ضمن انجام مًاموریتهای مشخص زیادی که بعهد ميگيرند، 
نظير تخریب و عمليات ایذائی، مجبورند به عمليات صرفًا فرساینده 

 بعالوه خود آنها نيز باید –دست بزنند، ولی باید بآنها توصيه شود 
 هروقت که شرایط برای عمليات اپراتيو و تاکتيکی مساعد –ند بکوش

باشد، به جنگ نابود کننده مبادرت نمایند تا اینکه بتوانند بتعداد زیاد 
 – 102. قوای دشمن را تحليل برده و قوای خود را تکميل کنند

زودفرجام در " عمليات تعرضی"و " زودفرجام"، "خطوط خارجی"
 جنگ متحرک، از نظر شکل جنگی در" تحرک"خطوط خارجی و 

بطور عمده به کار برد تاکتيک محاصره کردن و دور زدن اطالق 
ميشود و از این جهت تمرکز قوا و همچنين اتخاذ تاکتيک محاصره 

کردن و دور زدن، شروط ضرور برای جنگ متحرک ، یعنی انجام 
ليکن هدف تمام . عمليات تعرضی زودفرجام در خطوط خارجی هستند

. ها نابود ساختن نيروهای دشمن استاین  
 امتياز ارتش ژاپن نه فقط در تسليحات، بلکه در تعليمات – 103

یعنی در درجه تشکل آن، در اعتماد –افسران و سربازانش نيز هست 
بنفس که ناشی از شکست نخوردن در جنگهای پيشين است، در ایمان 

ر غرور فوق خرافی آنها به ميکادو و قدرتهای ماوراء الطبعه، د
العاده، در تحقير مردم چين و غيره؛ تمام این خصوصيات از تربيت 

طوالنی ارتش با روحيه سامورائی بوسيله ميليتاریستهای ژاپن 
این دليل عمده ایست که ما عليرغم تلفات سنگينی که . سرچشمه ميگيرد

در گذشته خيلی ها باین . بر دشمن وارد آوره ایم، اسير کمتر گرفته ایم
برای از بين بردن این خصوصيات دشمن . واقعيت زیاد توجه نميکردند

ما باید نخست این خصوصيات دشمن را . پروسه ای طوالنی الزم است
بطور جدی مورد توجه قرار دهيم و سپس با صبر و شکيبائی و طبق 

کار سياسی، تبليغات بين المللی، و : نقشه بکار همه جانبه بپردازیم
نبشهای توده ای ژاپن؛ جنگ نابود کننده در زمينه همچنين کار در ج

افراد بدبين ممکن است با . نظامی البته نيز یکی از این شيوه هاست
تکيه باین خصوصيات دشمن تئوری انقياد ملی را بکرسی بنشانند و آن 

متخصصين نظامی که دارای موضع گيری پاسيو هستند، نيز ممکن 
ولی . ننده بمخالفت برخيزنداست بر همين اساس با جنگ نابود ک

برعکس، ما عقيده داریم این امتياز ارتش ژاپن ممکن است معدوم 
شيوه عمده . گردد، و چنين پروسه ای نيز هم اکنون آغاز گردیده است
غرور آنها را . برای نيل باین منظور جلب سياسی سربازان ژاپن است

درست سوق داد و نباید جریحه دارساخت، بلکه باید آنرا شناخت و براه 
از . با رفتار جوانمردانه نسبت باسراء، سربازان ژاپن آشنا شاخت

سوی دیگر باید روحيه شکست ناپذیر، نيروی رزمنده ازتش خلق چين 
را که هاکی از قهرمانی و پيگيری آنهاست، به سربازان ژاپن نشان 

. داد، بعبارت دیگر، باید بدشمن ضربات نابود کننده وارد ساخت
طور که تجربه ده ماه جنگ نشان ميدهد، نيروی دشمن را ميتوان همان

نابود کرد و نبردهای پين سين  گوان وتایلجوان این حقيقت را تًاید 
روحيه ارتش ژاپن هم اکنون بوبه تزلزل نهاده است، سربازان . ميکنند

ژاپنی هدف جنگ را درک نميکنند و در حلقه محاصره ارتش خلق 
 عمليات یورشی بمراتب کمتر از سربازان چينی چين افتاده اند، در

شجاعت نشان ميدهند؛ تمام اینها شرایط عينی ای هستند که عمليات 
نابود کننده ما را تسهيل ميکنند و با ادامه جنگ روزبروز افزایش می 

از آنجا که جنگ نابود کننده غرور ارتش دشمن را در هم . یابند
کی از شروط کاهش مدت جنگ، ميشکند، ایگونه عمليان بنوبه خودی

گربه با گربه پيوند الفت . تسریع آزادی سربازان و تمام خلق ژاپن است
. ميریزد؛ در دنيا هرگز دیده نشده است که گربه با موش دوستی کند  

 از طرف دیگر باید اعتراف کرد که در ظشرایط حاضر ما از – 104
از اینرو در . یملحاظ تجهيزات فنی و تعليمات نظامی از دشمن عقبتر

بسياری از موارد و بخصوص در نبردهائی که در نواحی جلگه ای در 



ميگيرد، برای ما مشکل است که در لمليات نابود کننده بحد اکثر بهره 
ببریم، مثًال بخش اعظم و یا تمام واحد دشمن را اسير نمائيم در این 

 طرح مورد توقعات بيجا نظير آنچه طرفداران تئوری پيروزی سریع
توقعات بجا در جنگ مقاومت ضد ژاپنی  عبارت . ميکنند، اشتباه است

در تمام . از آننند که عمليات نابود کننده را تا سرحد ممکن دنبال کنيم
مواردی که شرایط برای ما مساعد است باید در هر نبرد نيروهای 

 –برتر را متمرکز سازیم و تاکتيک محاصره و دور زدن را بکار بریم 
 محاصره کامل دشمن ممکن نيست، باید اقًال قسمتی از نيروی اورا اگر

محاصره نمود؛ اگر اسير کردن تمام قوای محاصره شده امکان پذیر 
نيست، باید الاقل قسمتی از نيروهای محاصره شده را باسارت گرفت؛ 

اگر اسير ساختن قسمتی از محصورین نيز مقدور نيست، باید تا حد 
ليکن در .  بر نيرهای محاصره شده وارد ساختممکن تلفات سنگينی

تمام مواردی که شرایط برای عمليات نابود کننده مساعد نيست، باید به 
در مورد اول باید اصل پخش قوا را بکار . عمليات فرساینده دست زد

اما آنچه که به مناسبات فرماندهی عمليات اپراتيو مربوط ميشود، . برد
کز فرماندهی، و در مورد دوم اصل عدم باید در مورد اول اصل تمر

چنين اند رهنمودهای اساسی . تمرکز فرماندهی را بموقع اجرا گذارد
.عمليات نظامی در عرصه های جنگ مقاومت ضد ژاپنی  

 
 امکانات  استفاده  از  اشتباهات  دشمن

 
 یکی از زمينه های امکان غلبه بر ژاپن را خد فرماندهی – 105

 تاریخ تا کنون هيچ فرمانده نظامی را بخاطر .دشمن فراهم ميسازد
ندارد که از استباه مصون مانده باشد و همچنانکه مصونيت از خطا 

برای ما مشکل است، دشمن نيز ناگزیر دچار اشتباهات ميشود؛ 
طی این . امکان بهره برداری از اشتباهات دشمن موجود استبنابراین 

اشتباهات در استراتژی و ده ماه جنگ تجاوزکارانه دشمن یک سلسله 
در اینجا ما بذکرپنج اشتباه مهم . عمليات اپراتيو مرتکب گردیده است

این امر ناشی از آنست که : اول، افزایش تدریجی قوا : دشمن ميپردازیم
دشمن به چين کم بها ميدهد، و عالوه بر این خود از لحاظ نيروی 

دشمن پس از . کنددشمن هميشه ما را تحقير مي. نظامی در مضيقه است
آنکه چهار استان شمال شرقی را بدون زحمت بتصرف در آورد، 

مشرق استان حه  به و شمال استان چاهار  را نيز اشغال کرد؛ تمام 
دشمن از . اینها را ميتوان عمليات اکتشافی استراتژیک دشمن تلقی نمود

يز این عمليات باین نتيجه رسيد که ملت چين جز تلی از شن پراکنده چ
و بر همين اساس تصور ميکرد که ميتواند چين را با . دیگری نيست

" زودفرجام"یک ضربه در هم بکوبد، و لذا نقشه ای برای جنگ 
تدوین نمود و کوشيد با نيروی خيلی کم ما را وحشت زده ساخته و به 

دشمن انتظار نداشت که چين در طول ده ماه جنگ . تسليم وادارد
ین نيرومندی از خود نشان دهد و فراموش کرده همبستگی و مقاومتی با

بود که چين وارد یک دوران ترقی گردیده و هم اکنون دارای حزبی 
وقتيکه دشمن با . پيشآهنگ، ارتشی پيشآهنگ و خلقی پيشآهنگ است

مشکالت روبرو گردید، شروع بافزایش تدریجی قوای خود نمود و 
. ه سی لشگر رسانيدآنرا طی چند مرحله از کمی بيش از ده لشگر ب

اگر دشمن قصد ادامه پيشروی را داشته باشد، مجبور به افزایش قوای 
ليکن در اثر آنتاگونيسم بين ژاپن و اتحاد شوروی و کمبود . خود است

منابع اصلی انسانی و مالی حد اکثر ميزان ارتشی که ژاپن ميتواند 
تواند وارد ميدان عمل کند و همچنين حداکثر مسافتی که دشمن مي

. پيرفت نماید، محدود ميشود  
قبل از نبرد تایلجوان، دشمن قوای خود : دوم، فقدان سمت عمده حمله

را بطور کلی بدو قسمت مساوی بين دو جبهه چين مرکزی و چين 
وضع آرایش قوای دشمن در هریک از این دو . شمالی تقسيم کرده بود

 نيروهای ژاپن در مثال در چين شمالی ،. ناحيه باز بهمين ترتيب بود
 پو – حان کو، داتون – پو کو، بی پين –طول سه خط راه آهن تيانزین 

جو بطور مساوی پخش شده بودند؛ دشمن در طول هر یک از این 
خطوط تلفاتی متحمل شد و پادگانهائی در سرزمينهای اشغالی باقی 
گذاشت، بطوریکه دیگر برای ادامه پيشروی قوای کافی در اختيار 

 را دشمن با درس گرفتن از سکست تایلجوان قوای عمده خود. نداشت
در جهت سيو جو متمرکز کرد و بدینسان این اشتباه را موقتًا اصالح 

.نمود  



در چين مرکزی و چين شمالی، :     سوم، فقدان همسوئی استراتژیک
 تا حدودی همسوئی در داخل هر یک از این دو بخش نيروهای ژاپن

. د آندو بخش با یکدیگر اصًال همسوئی نداشتندوجود داشت، ليکن خو
 پو کو –وقتيکه واحد های ژاپن در بخش جنوبی خط راه آهن تيانزین 

به سيائو بان فو حمله ور گردیدند، واحد هائی که در بخش شمالی همين 
خط قرار داشتند، کوچکترین فعاليتی از خود نشان ندادند؛ و همچنين 

وان را مورد حمله قرار دادند، واحدهای هنگاميکه این واحد ها تایلج
بعد از آنکه دشمن در . مستقر در بخش جنوبی این خط بيحرکت ماندند

هر دو سمت با شکستهای سختی بوبرو گردید، وزیر جنگ ژاپن 
شخصًا فرماندهی عمليات را بعهده گرفت؛ ميتوان گفت که از آن پس 

 صفوف مالکان در. برای مدتی نا محدودی همسوئی بوجود آمده است
ارضی، بورژوازی و ميليتاریستهای ژاپن تضادهای فوق العاده جدی 
وجو دارد که روز بروز شدیدتر ميشود و فقدان همسوئی در عمليات 

. یکی از مظاهر مشخص این تضادها است  
نمونه بارز :      چهارم، از دست دادن فرصتهای مساعد استراتژیک

مده بعلت کمبود نيروی نظامی و این اشتباه آنست که دشمن بطور ع
فقدان قوای قعقيبی استراتژیک بعد از اشغال نانکن و تای یوان متوقف 

. گردید  
قبل از نبرد تایلجوان، در جریان :    پنجم، محاصره زیاد و نابودی کم

نبردهای شانجهای، نانکن، تسان جو، بائو دین، نان کو، سين  کو و لين 
نکوب گردیدند، ليکن تعداد خليلی کمی فن بسياری از واحدهای ما م

. این امر نشانه حماقت فرماندهی ژاپن است. سربازان ما اسير شدند
 افزایش تدریجی قوا، فقدان سمت عمده حمله، –این اشتباهات پنجگانه 

فقدان همسوئی استراتژیک، از دست دادن فرصتهای مساعد، محاصره 
ماندهی ژاپن در دوران قبل  حاکی از عدم لياقت فر–زیاد و نابودی کم 

البته دشمن بعد از نبرد مذکور وضع رهبری . از نبرد تایلجوان است
نظامی خود را تاحدی بهبود بخشيده است، ليکن بعلت کمبود نيروی 

نظامی، تضادهای داخلی و عوامل مشابه دیگر احتراز از تکرار 
وفق بعالوه دشمن در یکجا م. اشتباهات برای دشمن غيره ممکن است

مثًال ژاپن با تمرکز . ميشود، در جای دیگر با شکست بوبرو ميگردد

دادن قوای خود در سيو جو که در شمال چين مستقر بود، خالء بزرگی 
در اراضی اشغالی ژاپن رد این منطقه بوجود آورد و بما امکان داد 

آنچه تاکنون گفته . جنگ پارتيزانی را در آنجا بی پروا گسترش دهيم
نه اینکه . وط باشتباهاتی است که خود دشمن مرتکب شده استشد، مرب

معذللک ما نيز بسهم خود . ما اورا وادار بارتکاب آن کرده باشيم
ميتوانيم دشمن را عمدًا به ارتکاب اشتباهات واداریم، یعنی بوسيله 

اقدامات معقول و موئثر و با پشتيبانی توده های متشکل ميتوانيم در 
جاد نمائيم و وی را به مانورهای مورد نظر دشمن تصور غلط ای

خودمان مجبور سازیم، مثًال تظاهر بمانور در شرق و حمله در غرب؛ 
تمام اینها نشان ميدهد که ما حتا در امر . این امکان در باال کفته شد

فرماندهی دشمن نيز متوانيم امکانات معينی رای پيروزی خود پيدا 
مکانات را بعنوان پایه مهمی برای نقشه معذللک هرگز نباید این ا. کنيم

های استراتژیک خود تلقی نمائيم، بلکه برعکس اگر ما نقشه هایمان را 
براساس حداقل اشتباه دشمن بهره برداری کنيم، پيروزی ما مطمئنتر 

عالوه بر این همانطور که ما ميتوانيم از اشتباهات دشمن . خواهد بود
از اینرو . ند از اشتباهات ما استفاده کندبهره برداری کنيم، او نيز ميتوا

مظيفه فرماندهی ما آن استکه حتاالامکان کمتر مرتکب اشتباهاتی شود 
ولی در واقع فرماندهی دشمن در . که دشمن بتواند از آنها استفاده نماید

گذشته اشتباهاتی داشته و در آینده نيز خواهد داشت، و با کوشش ما 
ری هم وادار شود؛ تمام این اشتباهات ميشود دشمن باشتباهات دیگ

فرماندهان ما در جنگ . ميشود از طرف ما مورد استفاده قرار گيرد
مقاومت ضد ژاپنی باید بکوشند از این اشتباهات بحد اکثر فهره 

فرماندهی دشمن در عرصه استراتژیک و عمليات . برداری نمایند
برعکس در اپراتيو کمتر از خود شایستگی نشان داده است، ولی 

پيشبرد برزدها، یعنی در فرماندهی تاکتيکی واحدها و فرماسيونهای 
.کوچک، چيزهای آموزنده زیادی وجود دارد که باید از او یاد نگيریم  

 
 مسئله  نبردهای  تهيين  کننده

 
 در  جنگ  مقاومت  ضد  ژاپنی



 
 نبردهای تعيين کننده در جنگ مقاومت ضد ژاپنی را باید به – 106
ما باید در هر عمليات اپراتيو و تاکتيکی که به : وع تقسيم کردسه ن

پيروزی خود اطمينان داریم، قاطعانه به نبرد تعيين کننده دست بزنيم؛ 
ما باید در عمليات اپراتيو و تاکتيکی ایکه به پيروزی خود اطمينان 

نداریم، از نبرد تعيين کننده احتراز جوئيم؛ ما باید از نبردهای تعيين 
نده استراتژیکی که با سرنوشت کشور با زی ميکند، قطعًا اجتناب کن

خصوصياتی که جنگ مقاومت ضد ژاپنی را از جنگهای دیگر . ورزیم
در مرحله اول و دوم . متمایز ميسازد، در این مسئله نيز نمودار ميشود

جنگ که دشمن قوی است و ما ضعيفيم، دشمن ميل دارد که ما نيروی 
کز سازیم و در نبردهای تعيين کننده با وی درگير عمده خود را متمر

ولی برعکس ما باید در پی شرایط مساعد باشيم، نيروهای برتر . شویم
را متمرکز سازیم، و فقط زمانيکه بموفقيت خود اطمينان داریم به 

عمليات اپراتيو و تاکتيکی تعيين کننده دست بزنيم، بعنوان مثال ميتوان 
یلجوان و نبردهای متعدد دیگر را ذکر کرد؛ ما نبرد پين سين گوان، تا

باید از نبردهای  تعيين کننده در مواردیکه شرایط برای ما مساعد 
نيست و ما به پيروزی خود اطکينان نداریم، خود داری کنيم، این همان 

اصلی است که ما در عمليات اپراتيو در جان ده و نقاط دیگر بکار 
عيين کننده استراتژیک در جائی که با اما در باره نبردهای ت. بردیم

سرنوشت کشور بازی ميشود، باید آنرا در بست رد نمود، همان کاری 
بدین طریق ما نقشه دشمن را که . که ما اخيرًا به تخليه سيوجو کردیم

تنظيم شده بود، برهم زدیم و در نتيجه وی " زودفرجام"بر اساس جنگ 
اجرای این اصول . رگير شودمجبور گردیدکه با ما در جنگ طوالنی د

در کشورهای کوجک ممکن نيست، و در کشورهائی که از لحاظ 
ليکن چين کشوریست . سياسی خيلی عقر مانده اند، نيز مشکل است

وسيع که دوران ترقی و تعالی را ميگذراند و انجام این وظيفه از عهده 
یک البته وقتيکه ما از نبرد تعيين کننده استراتژ. اش خارج نيست

فرجا جنگل هست، چوب هم : "احتراز ميکنيم، همانطور که ميگویند
؛ گرچه قسمتی از اراضی خود را ناگذزیر از دست ميدهيم، "هست

برای ما سرزمينهای وسيعی جهت مانور کردن باقی خواهد ماند، و ما 

خواهيم توانست تکامل و پيشرفتهای داخلی، افزایش کمک بين المللی و 
 اردوگاه دشمن را تسریع کنيم و در انتظار آن تحقق تجزیه داخل

طرفداران . این بهترین نقشه جنگ مقاومت ضد ژاپنی است. بنشينيم
عجول تئوری پيروزی سریع قادر بتحمل راه پرزحمت جنگ طوالنی 
نيستند و آرزوی پيروزی سریع را در سر ميپرورانند، و هر وقت که 

عيين کننده استراتژیک جار اوضاع کمی بهبود می یابد، در باره جنگ ت
و جنجال براه مياندازند؛ اگر ما به نسخه تجویزی آنها عمل کنيم، زیان 
بزرگی به تمام جنگ مقاومت وارد خواهد آمد و آنوقت جنگ طوالنی 

ناکام ميگردد و ما درست در دام شومی که دشمن برایمان گسترده 
شکی نيست که . تاین واقعًا بدترین نقشه اس. است، گرفتار خواهيم شد

وقتی ما نبرد تعيين کننده را رد ميکنيم، مجبوریم سرزميهائی را از 
و فقط در این موارد ( دست بدهيم، و در مواردیکه اینکار ناگزیر است 

ما در چنين موقعی یک ذره هم نباید . باید آنرا با جسارت انجام دهيم) 
سياست " ين آوردن وقت به قيمت زم" تًاسف بخوریم زیرا که بدست 

تاریخ بما ميآموزد که روسيه برای احتراز از نبرد . صحيحی است
نعيين کننده جسورانه عقب نشينی کرد و ناپلئون را که شهرتش 

امروز چين نيز باید بهمين نحو  ). 29(جهانگير شده بود، شکست داد 
. عمل کند  

نميترسيم؟ خير، ما " خوداری از مقاومت" آیا ما از اتهام – 107
اصًال نجنگيدن و سازش کردن با دشمن البته بمعنای خود . نميترسيم

داری از مقاومت است و نه تنها سزاوار این اتهام است بلکه اصوالً 
ما باید جنگ مقاومت را با قاطعيت دنبال کنيم، ليکن . غيرمجاز است

برای اینکه از دام مهلکی که دشمن در سر راه ما گسترده، احتراز 
ای عمده ارتش خود را از زیر ضربت دشمن که تمام بجوئيم و قو

جریان بعدی جنگ مقاومت را تحت تًاثير قرار خواهد داد، خارج 
سازیم، یعنی در یک کالم، برای جلوگيری ازا نقياد ملی خود داری از 

هرگونه تردیدی در . نبرد تعيين کننده استراتژیک کامًال ضرور است
سئله جنگ است و ماًال انسان را بجنع این زمينه نشانه کوته بينی در م

خود را "ما در گذشته تئوری  . طرفداران تئوری انقياد ملی ميکشاند
پيشروی دائم بدون هيچگونه عقب نشينی " را که " بآب و آتش زدن



مظهر آن ميباشد، مورد انتقاد قرار دادیم، درست باین دليل که اگر این "
ت غيره ممکن ميگردید و تئوری تعميم ميافت، ادامه جنگ مقاوم

. باالخره چين در معرض خطر انقياد قرار ميگرفت  
 اعم ارز اینکه صحبت از عمليات تاکتيکی یا عمليات اپراتيو – 108

بزرگ و کوچک باشد، هرموقعيکه شرایط را مساعد ببينيم، باید با 
نبردهای تعيين کننده موافقت کنيم؛ پاسيویته در این زمينه بهيچوجه 

تنها از طریق ایگونه نبردهای تعيين کننده است که ما . يستمجاز ن
ميتوانيم بهدف خود که نابودی و تحليل قوای دشمن است، نائل آئيم؛ هر 
. رزمنده ضد ژاپنی در این زمينه باید نقش خود را بطور قاتع ایفا کند
این امر مستلزم فداکاریهای جزئی و ضمنًا قابل مالحظه هم ميباشد؛ 

 تصور ميکنند باید از زیر هرگونه فداکاری شانه خالی کرد، آنهائی که
جبونند و به بيماری ترس از ژاپنيها دچارند؛ عليه این گرایش باید 

مجازات اعدام برای فرارطلبانی نظير لی فون . قاطعانه مبارزه شود
در چهار چوب بقشه های صحيح . یين و حان فو جيو عادالنه بود
انه، دالوریها و جنبازیهای قهرمانانه در جنگی تشویق هر عمل جسور

جنگ مطلقًا ضرور است و بدون آن نه جنگ طوالنی و جود خواهد 
عقب نشينی دائم "ما فرار طلبی را که در . داشت و نه پيروزی نهائی
بيان می یابد، با شدت مجکوم کرده ایم و از " بدون هيچگونه پيشروی

 که یک دشمن نيرومند را فقط انضباط آهنين پشتيبانی نموده ایم، زیرا
از طریق نبردهای تعيين کننده قهرمانانه در چهارچوب نقشه درست 

ميتوان منکوب کرد؛ ولی فرارطلبی بعکس پشتيبان مستقيم تئوری 
.انقياد ملی است  

 آیا بين اینکه باید ابتدا به نبرد قهرمانانه دست زد و شپس – 109
ندارد؟ آیا در آنصورت سرزمينهائی را تسليم کرد، تضاد وجود 

رزمندگان قهرمان ما خون خود را بهدر نخواهند داد؟ اضوًال طرح این 
آیا غذا خوردن باین بهانه که بعدًا دفع . قبيل سئواالت نادرست است

ميکنيم کار بيهوده ای نيست؟ آیا خوابيدن باین بهانه که بعدًا از خواب 
ت را باین شکل مطرح برميخيزیم، کار عبثی نيست؟ آیا ميتوان سئواال

دائوًا غذا خوردن، خوابيدن، تا ساحل رودخانه یائو . کرد؟ بنظر من نه
 همه اینها تصورات ذهنی و –بدون لحظه ای توقف قهرمانانه جنگيدن 

. فرماليستی هستند و هيچگونه ارتباطی با زندگی واقعی ندارند
ور بدست همانطور که همه ميدانند، در نبردهای خونين گرچه ما بمنظ

آوردن وقت و تدارک تعرض متقابل بخشی از سرزمينهای خود را از 
 –دست دادیم، معذللک امکان یافتم که وقت بدست آوریم و بهدف خود 

 دست یابيم، از نبردها تجربه –نابودی و تحليل نيروهای دشمن 
بياموزیم، آن بخش از توده هائی را که در جنگ فعال نبودند، 

در چنين شرایطی آیا . عتبار بين المللی خود بيافزائيمبرانگيزیم و بر ا
رها کردن یک سرزمين . این خونها بيهوده ریخته شده اند؟ بهيچوجه

بخاطر حفظ قوای نظامی ئ درست هم برای حفظ خود سرزمين است، 
زیرا اگر ما در ضرایط نامساعد قسمتی از اراضی مانرا تسليم نکنيم و 

ن کننده که بموقع آن اطمينان نداریم بدون مالحظه بيک نبرد تعيي
مبادرت ورزیم، پس از اتالف نيرو، تمام سرزميهای خود را نيز از 
دست خواهيم داد، و بطریق اولی نخواهيم توانست اراضی از دست 

هر سرمایه داری برای انجام معامالت خود . رفته را پس بگيریم
د، دیگر سرمایه احتياج بسرمایه دارد، ولی وقتيکه کامًال ورشکست ش

هر قماربازی برای بازی احتياج به پول دارد، ولی . دار نخواهد بود
اگر تمام پولهای خود را روی یک کارت بگذارد و شانس بد وی یاری 

رویدادها در . نکند، آنوقت برای ادامه بازی دیگر چيزی نخواهد داشت
ی را می مسير مستقيم و هموار جریان نمی یابند، بلکه راه پرپيچ و خم

این حقيقت در باره جنگ نيز صادق است، تنها فرماليسته هستند . پویند
. که این حقيقت را درک نميکنند  

 بنظر من آنچه که در باال بيان شد، در باره نبرد تعيين کننده در – 110
البته در این مرحله . مرحله تعرض متقابل تستراتژیک نيز صادق است

واهد داشت و ما در حالت برتری، دشمن در حالت فروتری قرار خ
توسل به عمليات تعيين کننده در شرایط مساعد و احتراز "ليکن اصل 

، تا وقتيکه نبردها ما را بساحل رودخانه یالو "از آن در شرایط نامساعد
بدین ترتيب ما خواهيم توانست . برساند، کماکان معتبر خواهد بود

یم، ما نباید به ابتکار عمل را همواره در دست خود نچهدار
دیگران وقعی بگذاریم و آنها را " تمسخر"دشمن و " رجزخوانی های"

تنها . جدی بگيریم بلکه باید در این مورد از خود بی تفاوتی نشان دهيم



فرماندهانی که در جنگ مقاومت ضد ژاپنی چنين استواری از خود 
فرادیکه ا. نشان دهند، ميتوانند فرماندهان جسور و خردمند تاقی گردند

گرچه . شایسته چنين صفتی نيستند" با یک جرقه بترکند"چون باروت 
ما در مرحله اول از نظر استراتژیک کم وبيش به پاسيویته گرفتار شده 

ایم، معذللک باید ابتکار عمل را در عمليات اپراتيو همواره بدست 
 گيریم، در آینده نيز ما باید در هر مرحله ای ابتکار عمل را در دست

ما طرفدار جنگ طوالنی هستيم و به پيروزی نهائی . خود حفظ کنيم
خود یقين داریم؛ ما از آنگونه قماربازانی نيستيم که تمام دارائی خود را 

.روی یک کارت ميگذارند  
 

 ارتش  و  خلق  پایه  و  اساس  پيروزی  هستند
 

 امپریاليسم ژاپن از هيچ کوششی در تجاوز و سرکوب چين – 111
بی فروگدار نخواهد کرد؛ این از خصلت امپریاليستی ژاپن ناشی انقال

اگر چين مقاومت نيکرد، ژاپن براحتی بدون خالی کردن یک . ميشود
تير تمام آنرا اشغال مينمود، و همانطور که چهار استان شمالی را 

اگر چين از خود مقاومت نشان دهد، ژاپن تالش خواهد . اشغال نمود
در هم شکند، و این تالش تا وقتی ادامه خواهد کرد این مقاومت را 

یافت که باالخره نيروی مقاومت چين بر نيروی سرکوب ژاپن تفوق 
طبقه مالکان ارضی و بورژوازی . این قانونی است تخطی ناپذیر. یابد

ژاپن سودای استيالجویانه در سرپرورانده اند و برای حمله به مجمع 
 سيبری در شمال، رهنمود ایجاد الجزایر مالزی در جنوب و حمله به

شکافی در وسط را اتخاذ کرده و اولين ضربه را متوجه چين ساخته 
کسانيکه تصور ميکنند ژاپن باشغال شمال چين و جيان سو و جه . اند

جيان اکتفا خواهد نمود و همانجا توقف خواهد کرد، اصًالدرک نميکنند 
 وارد گردیده و در لبه که امپریاليسم ژاپن که بمرحله جدیدی از تکامل

وقتيکه ما . پرتگاه نابودی قرار گرفته است، دیگر ژاپن سابق نيست
ميگوئيم تعداد سربازانی که ژاپن بميدان جنگ اعزام ميدارد، و دامنه 
پيشرویش محدود است، منظورمان اینست که ژاپن فقط ميتواند بخشی 

 و فقط ميتواند تا از نيروهاوی را که در اختيار دارد، به چين اعزام کند

آنجائی پيشروی کند که قدرتش اجازه ميدهد زیرا که خود را برای 
حمله در جهات دیگر و دفاع در مقابل دشمنان دیگر آماده ميکند؛ در 
عين خال چين نشان داده است که در راه ترقی گام برميدارد و قادر 
 است در مقابل تعرض سرسختانه مقاومت کند؛ قابل تطور نيست که

ژاپن نخواهد . حمالت سخت ژاپن با مقاومت الزم چين روبرونشود
توانست تمام چين را اشغال کند، ليکن در تمام مناطقی که بتواند نفوز 

کند، از هيچ کوششی برای سرکوبی مقاومت چين ابائی نخواهد نمود و 
تازمانيکه در اثر شرایط داخلی و بين المللی با بحران مستقيمی مواجه 

 که امپریاليسم ژاپن را بگورستان بفرستد، ار اینکار دست نگردیده
اوضاع سياسی داخلی ژاپن فقط از یکی از دو طریق . نخواهد کشيد

یا اینکه کليه طبقات حاکمه بزودی : ممکن زیرین ميتواند تکامل یابد
سرنگون گردند و قدرت سياسی بدست خلق افتد و در نتيجه جنگ 

انی فعًال موجود نيست؛ و یا اینکه طبقه  ولی چنين امک–بپایان برسد 
مالکان ارضی و بورژوازی هر روز بيشتر در منجالب بيشتر فاشيسم 

فرو روند و جنگ را تا اضمحالل خود ادامه دهند؛ ژاپن فعًال همين راه 
کسی که گمان ميکند محافل . راه سومی وجود ندارد. را برگزیده است

دن به چنگ وارد عمل خواهند معتدل بورژوازی ژاپن برای پایان دا
در ژاپن محافل معتدل . شد، فقط خيال خام در سر می پروراند

بورژوازی دیگر بصورت اسير مالکان ارضی و سرمایه داران 
اوليگاریشی مالی در آمده اند؛ ساليان دراز است که اوضاع سياسی 

اینک که ژاپن جنگ را عليه چين . واقعی ژاپن بر این منوال ميچرخد
از نموده، تا زمانيکه با ضربه مهلک مقاومت چين مواجه نگشته و آغ

هنوز نيروی کافی در اختيار داشته باشد، مسلمًا خواهد کوشيد به مجمع 
و بمجرد . الجزایر مالزی یا سيبری و چه بسا به هر دو حمله نماید

اینکه جنگ در اوپا در گيرد، ژاپن بانجام این نقشه ها مبادرت خواهد 
وسهای آزمندانه زمامداران ژاپن بی اندازه بال و پر گرفته نمود؛ ه
البته امکان دیگری نيز وجود دارد که بر اثر قدرت اتحاد . است

شوروی و تضعيف فوق العاده ژاپن در جنگ عليه چين، ژاپن مجبور 
شود نقشه اوليه خود دایر بر حمله به سيبری صرفنظر نماید و در 

معذللک پيدایش . ًال دفاعی اتخاذ کندمقابل اتحاد شوروی موضع مام



چنين وضعی از شدت تعرض ژاپن عليه چين نخواهد کاست، بلکه بر 
عکس آنرا تشدید خواهد نمود، زیرا که در این حالت برای ژاپن راهی 

در چنين طورتی . جز بلعيدن یک کشور ضعيف باقی نخواهد ماند
ر جنگ پایداری چين در جنگ مقاومت، در حفظ جبهه متحد و د

طوالنی بيش از پيش بيک وظيفه جدی مبدل حواهد شد، بطوریکه 
. هيچگونه تعللی در این امر دیگر مجاز نخواهد بود  

 در چنين حالتی شرط عمده پيروزی چين بر ژاپن عبارتست از – 112
. وحدت تمام ملت و ترقی همه جانبه بسرعت ده یا حتا صد برابر سابق

ا ميگذراند و هم اکنون بوحدت بزرگی چين یکدوران ترقی و تعالی ر
رسيده است، ليکن این ترقی و وحدت هنوز از حد کفایت فرسنگها 

اینکه ژاپن توانسته است سرزمينهای چنين وسيعی را . بدور است
اشغال کند، نه تنها بعلت نيرومندی او است بلکه بعلت ناتوانی چين نيز 

کذشته ایسکه از صد سال هست؛ اما این ناتوانی زایده انواع اشتباهات 
پيش و بخصوص در ظرف دهسال اخير روی هم انباشته گردیده و 

اکنون ما . پيشربت چين را در سطح امروزی متوقف ساخته اند
نميتوانيم چنين دشمن نيرومندی را بدون کوشش پردامنه و مداوم 

وضایفی که حل آنها مستلزم کوشش ماست، زیادند، در . منکوب سازیم
ترقی ارتش و : فقط بدو جنبه اساسی موضوع اشاره ميکنماینجا من

. خلق  
 اصالح سيستم نظامی محتاج مدرنيزه کردن ارتش یعنی بهبود – 113

تجهيزات آنشت، واال راندن دشمن به ماوراء رودخانه یائو غيره ممکن 
در بکار انداختن ارتش باید استراتژی و تاکتيک مترقی و . خواهد شد

رد،  و گرنه تًامين پيروزی باز هم غيره مقدور نرمش پذیر بکار ب
مع الوصف پایه ارتش سرباز است، بدون تلقيح روح . خواهد شد

سياسی مترقی به سربازان، بدون کار سياسی مترقی جهت انجام این 
وظيفه، نميتوان بين افسران و سربازان وحدت واقعی ایجاد نمود، 

انگيخت و پایه محکمی احساساتشان را برای جنگ مقاومت کامًال بر
برای استفاده ثمر بخش از تمام وسایل تکنيکی و تاکتيک ها فراهم 

وقتيکه ما ميگوئيم ارتش ژاپن عليرغم تفوق تکتيکی سرانجام . ساخت
شکست خواهد خورد، منظورمان این استکه ضربات ما در جریان 

هند عمليات نابود کننده و فرساینده، نه تنها بر دشمن تلفات وارد خوا
ساخت، بلکه ماال روحيه ارتش دشمن را که اسلحه اش در دست 

سربازانی بری از هر گونه آگاهی سياسی است، نيز متزلزل خواهند 
افسران و سربازان در جنگ : در طرف ما جریان برعکس است. کرد

بنابراین ما برای . مقاومت ضد ژاپنی دارای هدف سياسی مشترکاند
. رتشهای ضد ژاپنی پایه ای  در دست داریمکار سياسی در ميان تمام ا

دمکراسی در ارتش باید بطور عمده با لغو تنبيهات بدنی و فحاشی که 
عمل فئودالی است، و همچنين با شرکت دادن افسران و سربازان در 

بدین ترتيب بين سربازان . غم وشادی یکدیگر، تاحد معينی عملی گردد
ت پيکار ارتش فول العاده باال و افسران وحدت برقرار خواهد شد، قدر

خواهد رفت و دیگر شکی در اینکه ما قادر به تحمل این جنگ طوالنی 
. و سخت هستيم، در ميان نخواهد بود  

 غنی ترین سرچشمه نيروهای بزرگ جنگ در ميان توده های – 114
بطور عمده بعلت عدم تشکل خلق چين است که ژاپن . مردم نهفته است
اگر این نقيصه بر طرف . ا مورد اهانت قرار دهدجرًات یافته ما ر

گردد، تجاوزکاران ژاپنی تحت محاصره صدها ميليون مردم بپاخاسته 
در ميایند و همانند گاو وحشی که به خرمنی از آتش برخورده است 

کافی است که با نهيب فریاد آنها لرزه بر اندامشان افتد بميان آتش مرگ 
ن باید برای ترميم قوای خود دارای منابع ارتشهای چي. شتافته، بسوزند
سيستم سرباز گيری که اکنون در درجات پائين از طریق . الیزال باشند

مرسوم است، باید فورًا ممنوع شود  ) 30(جبر و زور و خرید جانشين 
و بسيج سياسی وسيع و پرشور جایزین آن گردد و آنوقت است که 

در جریان .  آسان خواهد شداحضار ميليونها سرباز بزیر پرپم بسيار
جنگ مقاومت ضد ژاپنی ما با اشکاالت مالی بزرگی موجه هستيم، 

آیا دليلی . ليکن پی از بسيج تودها مسئله مالی دیگر مشکلی نخواهد بود
هست که کشوری با چنين سرزمين وسيع و چنين جمعيت کثير در 

ق آنرا مضيقه مالی باشد؟ ارتش باید با خلق جوش بخورد تا آنکه خل
چنين ارتشی شکست ناپذیر خواهد شد و قدرتی . ارتش خود بداند

.امپریاليستی نظير ژاپن بمقابله با وی نخواهد بود  



 خيلی ها تصور ميکنند مناسبات بين افسران و سربازان، ارتش – 115
و خلق از اینجهت تاکنون بهبود نيافته که شيوه های نادرستی بکار 

ه بآنها گفته ام که این مسئله ایست مربوط ميرفته است، ولی من هميش
، یعنی مسئله احترام نهادن به )با اصل اساسی(به برخورد اساسی 
و درست از همين برخورد است که رهنمودهای . سربازان و خلق

بدون چنين برخوردی، . سياسی، شيوه هاو اشکال خاصی ناشی ميشوند
ردید نادرست از آب رهنمودهای سياسی، تمام شيوه ها و اشکال بدون ت

در می آیند و بهبود مناسبات بين افسران و سربازان، ارتش و خلق 
سه اصل اساسی برای کار سياسی در . بهيچوجه مقدور نخواهد شد

اوال وحدت افسران و سربازان، ثانيًا وحدت بين : ارتش عبارتند از
برای تحقق موئثر . ارتش و خلق و ثالثًا متالشی ساختن ارتش دشمن

ین اصول باید از یک برخورد اساسی شروع نمود، یعنی از احترام ا
نهادن به سربازان، به خلق، به شخصيت اسرائی که اسلحه خود را 

کسانيکه تصور ميکنند اینها همه موضوعات فنی . زمين گذاشته اند
هستند و در اینجا مسدله برخورد اساسی مطرح نيست، واقعًا در 

.را اصالح کننداشتباهند و باید نظر خود   
 اکنون که دفاع از اوهان و نقاط دیگر بيک وظيفه مبرم بدل – 116

گردیده است، مهمارین وظيفه ما آنست که تمام ارتش و تمام خلق را 
بدون تردید ما باید . برای پشتيبانی از جنگ مامًال بحرکت در آوریم

 در مسئله دفاع از اوهان و نقاط دیگر را بطور جدی مطرح نمائيم و
ولی این مسئله که ما الالخره . این مورد بطور جدی بکار پردازیم
باراده دهنی ما مربوط نيست بلکه . بدفاع از آنها موفق خواهيم شد یا نه

بسيج سياسی تمام ارتش و تمام خلق . وابسته به شرایط مشخص است
اگر ما برای . برای مبارزه یکی از مهمترین شرایط مشخص است

این شرایط ضرور نکوشيم، یا حتا اگر یکی از این شرایط تًامين تمام 
ضرور تًامين نشود، وقایعی نظير سقوط ناکن و نقاط دیگر مسلماً 

چين کجا خواهد بود؟ همانجائی که  ) 31(مادرید . تکرار خواهد شد
ما تاکنون یک مادرید هم نداشته . شرایط مادرید در آنجا گرد آمده باشند

تحقق چنين . ون باید سيع کنيم چند مادرید ایجاد کنيمایم، ليکن از هم اکن

امری البته کمًال وابسته بشروطی است که ایاسی ترین آنها بسيج 
. سياسی تمام ارتش و تمام خلق است  

 – ما باید در جریان تمام فعاليتهای خود، روی رهنمود عمومی – 117
ریق این جبهه متحد ملی ضد ژاپنی ایستادگی کنيم، زیرا تنها از ط

رهنمود است که ما ميتوانيم در جنگ مقاومت و جنگ طوالنی پایداری 
نمائيم، مناسبات بين افسران و سربازان، ارتش و خلق را بطور وسيع 

و عميق بهبود بخشيم، فعاليت تمام ارتش و تمام خلق را برای حفظ 
مناطق اشغال نشده و استرداد مناطق از دست رفته کامًال برانگيزیم، و 

.باالخره پيروزی نهائی را بدست آوریم  
 مسئله بسيج سياسی ارتش و خلق واقعًا دارای اهميت فوق – 118

ما این مسئله را مکرر در مکرر مطرح ساخته ایم . العاده بزرگی است
البته بدون . که تًامين پيروزی واقعًل بدون این مسئله غير ممکن ایت

وزی ممکن نخواهد بود، یک سری شرایط الزم دیگر نيز تًامين پير
جبهه متحد ملی . ليکن بسيج سياسی اساسی ترین شرط پيروزی است

ضد ژاپنی، جبهه متحد تمام ارتش و تمام خلق است، و بهيچوجه جبهه 
متحد کميته های مرکزی و یا اعضای چند حرب سياسی نيست؛ هدف 
ایاسی تشکيل این جبهه متحد ملی ضد ژاپنی بسيج تمام ارتش و تمام 

.خلق برای پيوشتن بآنسد  
 

 نتيجه  گيری ها
 

 نتایجی که از این بحث بدست ميآید از چه قرارند؟ آنها از – 119
چين تحت چه شرایطی ميتواند قوای امپریاليسم ژاپن را : "اینقرارند

اوًال ایجاد یک جبهه متحد : مغلوب و نابود سازد؟ سه شرط الزم است
ک جبهه متحد بين المللی عليه ژاپن ضد ژاپنی در چين؛ ثاتيًا، تشکيل ی

از نظر خلق چين، در ميان این سه شرط . و خلقهای مستعمرات ژاپن
این جنگ تا چه ." وحدت بزرگ خود خلق چين عمده ترین شرط است

وقت دیگر طول خواه کشيد؟ این به قدرت جبهه متحد ضد ژاپنی در 
پن مربوط چين و بيک سلسه عواملی تعيين کننده دیگر در چين و ژا

." است  



اگر این شروط بزودی تحقق نيابند، جنگ طوالنی خواهد شد، ولی  " 
یاپن بطور حتم مغلوب و چين : نتيجه در هر حال یکی خواهد بود

فقط تلفات زیاد خواهد شد و ما دوران پر درد . بطور حتم پيروز ميشود
." و رنجی را خواهيم گذارند  

 انداختن قوای عمده خود برای رهنمود استراتژیک ما باید بکار " 
ارتش چين برای اینکه . عمليات در جبهه ای وسيع و متحرک باشد

بتواند پيروز گردد، باید در ميدانهای وسيع جنگ به نبردهای فوق 
."العاده متحرک دست زند  

ما باید عالوه بر استفاده از واحدهای تعليم دیده برای پيشبرد جنگ "
يز به تشکيل تعداد زیای واحد پارتيزانی متحرک، از ميان دهقانان ن

."اقدام کنيم  
تجهيزات قوای خود را ... چين در جریان جنگ موفق خواهد شد  " 

بدین ترتيب چين در اوخر جنگ قادر . بتدریج تقویت و بهبود بخشد
خواهد شد بعنليات موضعی روی آورد و مناطق اشغالی ژاپن را مورد 

رو اقتصاد ژاپن در اثر فشار طوالنی از این. حمالت موضعی قرار دهد
جنگ مقاومت چين فرو خواهد ریخت و روحيه ارتش ژاپن در اثر 

ليکن در طرف چين، . استهکاکات نبردهای بيشمار متزلزل خواهد شد
نيروهای پنهان مقاومت که در حال رشدند، دائمًا رو ميآیند و تعداد 

طر آزادی خود پی در زیادی از توده های مردم انقالبی برای پيکار بخا
مجموعه این عوامل و عوامل . پی بسوی جبهه های جنگ ميشتابند

دیگر بما امکان ميدهد که بر استحکامات و پایگاهای مناطق اشغالی 
ژاپن ضربات عطعی و کاری وارد شازیم و ارتش متجاوز ژاپن را از 

 1936مصاحبه با ادگار اسنو، ژوئيه سال ." ( خاک چين ميرون برانيم
بدین ترتيب در اوضاع سياسی چين مرحله نوینی گشوده شده، )     "

در مرحله کنونی وظيفه مرکزی ما عبارتست از بسيج تمام نيروها ... 
."برای کسب پيروزی در جنگ مقاومت  

کليد پيروزی جنگ مقاومت در این استکه جنگ مقاومتی را که آغاز  "
فقط از . قی بدل کنيمگردیده، بيک جنگ مقاومت همه جانبه تمام خل

."طریق این جنگ مقاومت است که پيروزی نهاوی ممکن خواهد شد  

از آنجا که اکنون در جنگ مقاومت هنوز ضعفهای جدی موجود   "
است، ممکن است در جریان بعدی آن یکسری ناکميها و عقب نشينی 
ها، انشعابهای داخلی و خيانتها، سازشهای موقتی و قسمی و امثال آن 

از اینجهت باید دریابيم که این جنگ جنگی طوالنی و سخت .  آیدپدید
ليکن ما بيقين داریم در سایه مجاهدتهای حزب ما و تمام . خواهد بود

خلق، جنگ مقاومتی که اینک آغاز گردیده، تمام موانع را مرتفع 
."خواهد ساخت و به پيشرفت و تکامل خود ادامه خواهد داد  

ب کمونيست چين در باره اوضاع کنونی قطعنامه کميته مرکزی حز( 
  )1937، اوت سال "و وضایف حزب

هواداران تئوری انقياد . اینها هستند نتایجی که از بحث خود گرفته ایم
ملی، در وجود دشمن یک نيروی مافوق طبيعه می بينند و ما چينيها در 

اظر آنها چون پرکاه بی ارزشيم؛ طرفداران تئوری پيروزی سریع 
 پرکاه تصور ميکنند و ما چينها را دارای قدرت مافوق طبيعه دشمن را
جنگ : ما نظر دیگری داریم. هر دوی این نظرات اشتباه اند. ميدانند

مقاومت ضد ژاپنی یک جنگ طوالنی خواهد بود و پيروزی نهائی 
.اینست نتيجه گيریهای ما. تصيب چين خواهد شد  

 جنگ کبير مقاومت ضد . سخنرانيهای من باینجا پایان مييابد– 120
ژاپنی در حال رشد اشت و عده زیادی ميخواهند که ترازنامه ای از 
تجارب حاصله تهيه شود تا برای تًامين پيروزی کامل مورد استفاده 

آنچه که من در اینجا مورد برسی قرار دادم، فقط از . قرار گيرد
ان تجارب عام ده ماه اخير بدست آمده است و در صورت تمایل ميتو

جنگ طوالنی مسئله ایست شایان دقت . آنرا نوعی بيالن تلقی نمود
من فقط خطوط عمده این مسئله را مطرح کردم و . عموم و بحث وسيع

اميدوارم که شما رفقا آنرا مورد بحث و بررسی قرار دهيد و مالحظات 
.اطالحی و تکميلی خود را ابراز دارید  

 
 یاداشتها

 
ه کيلومتری جنوب غربی شهر پکن  لو گو چيائو واقع در د– 1

 1937 ژوئيه 7 محليست که از آنجا واحدهای متجاوز ژاپنی در روز



این نيروها . به نيروهای  نظامی  چين مستقر در حوالی آنجا حمله کدند
تحت نًاثير جنبش با حرارت ضد ژاپنی خلق سراسر کشور بمقاومت 

رمانانه خلق چين این حادثه نشانه آغاز جنگ هشت ساله قه. پرداختند
. عليه متجاوزان ژاپنی بود  

گوميندان .  این تئوری انقياد ملی مبين نظرات گوميدان بود– 2
نميخواست در مقابل ژاپن مقاوما کند، و تنها وقتی دست به مقاومت را 

دارودسته چایکایشک بعد از حادثه لو گو چيائو با . که بدان مجبور شد
نی شرکت نمودند، در حاليکه بی ميلی در جنگ مقاومت ضد ژاپ

دارودسته وان جين وی نماینده طرفداران تئوری انقياد ملی گردیدند و 
ولی . قصد داشتند در مقابل ژاپن تشليم شوند و باالخره هم تسليم شدند

این ایده در باره انقياد ملی تنها در گوميندان وجود نداشت، نفوز آن بين 
 ميان بعضی از عناصر عقب بعضی از قشرهای متوسط جامعه و حتا

مانده زحمتکشان نيز احساس ميگردید، زیرا حکومت گوميندان 
حکومتی فاصد و ناتوان بد و متواليًا در جنگ مقاومت ضد ژاپنی 

شکست ميخورد، در حاليکه ارتش ژاپن سریعًا پيش ميرفت و حتا در 
اولين سال جنگ به حوالی اوهان نزدیک شده بود؛ از اینرو بود که 

.دبينی عميقی در بين بعضی از عناصر عقب مانده پيدا شدب  
 این نظرات در درون صفوف حزب کمونيست چين بچشم – 3

در شش ماه اول جنگ مقاومت ضد ژاپنی گرایشی در . ميخوردند
حزب پيدا شد که به نيروهای دشمن کم بها ميداد؛ برخی از رفقا عقيده 

دليل آن . د خوردداشتند که دشمن با اولين ضربه شکست خواه
بهيچوجه این نبود که آنها فکر ميکردند قوای ما فوق العاده نيرومند 

است، زیرا آنها بخوبی ميدانستند که نيروی نظامی و نيروهای متشکل 
توده ای برهبری حزب کمونيست هنوز خيلی کوچک است، آنها چنين 

.  استاستدالل ميکردند که گوميندان در مقابل ژاپن بمقاومت پرداخته
بتصور آنها گوميندان  دارای قدرت فوق العاده زیادی بود که باتفاق 
نيروهای حزب کمونيست ميتوانست ضربات موئثری بر متجاوزان 

آنها فقط یک طرف قضيه، یعنی شرکت موقتی . ژاپنی وارد سازد
گميندان را در جنگ ميدیدند، ولی طرف دیگر آنرا، یعنی خصلت 

ارزیابی اشتباه آميز . ن را فراموش ميکردندارتجاعی و فساد گوميندا
.آنها ناشی از همين نکته بود  

چانکایشک و گوميندان .  این نظر چانکایشک و دارودسته اش بود– 4 
گرچه بمقاومت در برابر ژاپن مجبور شده بود، تمام اميدشانرا بکمک 
سریع از خارج بستهند و به نيروی خود و بيش از آن به نيروی خلق 

. اد نداشتنداعتم  
در مارس .  تایلجوان شهر کوچکی است در جنوب استانشان دون– 5

 در منطقه تایلجوان نبردی بين ارتش چين و واحدهای متجاوز 1938
 هزار نفری چين بر برقوای ژاپن که حدود 400ارتش . ژاپن در گرفت

. هزار نفر بود، پيروز گردید80 – 70  
که » داگون بائو« ی روز نامه   این نظر در یکی از سرمقاله ها– 6

. گوميندان بود، مطرح شد" گروه علوم سياسی"در انزمان ارگان 
طرفداران این نظر که خود را بدست تصورات واهی سپرده بودند، 

آرزو ميکردند یک سلسله پيروزی در تایلجوان، بتواند پيشروی قوای 
ای توده دشمن را متوقف سازد و از اینجهت احتياجی به بسيج نيروه

ای برای یک جنگ طوالنی نيست، زیرا که چنين بسيجی امنيت طبقه 
در آنموقع تمام گوميندان در . آنها را در معرض مخاطره قرار ميداد

.آرزوی چنين وضعی بود  
 ارتش هشتم که تحت رهبری 115 لشگر 1937 سپتامبر 25 در – 7

لين حزب کمونيست چين قرار داشت، در زیر فرماندهی شخص رفيق 
بيائو در منطقه پين سين گوان واقع در استان شان سی به اولين نبرد 

 3000نابود کننده در جنگ مقاومت سراسر کشور پرداخت و بيش از 
تن از لشگر ایدازاتی که از واحدهای زبده ارتش ژاپن بودند، نابود 

این پيروزی داخل و خارج کشور را تکان داد و به ایمان ارتش . ساخت
راسر کشور حهت نيل به پيروزی حتمی در جنگ مقاومت و خلق س

بسيار الهام بخشيد و همچنين یک ورق درخشان در تاریخ جنگ ضد 
 ارتش شمال شرقی گوميندان – 8... مترجم–. ژاپنی خلق چين بود

بفرماندهی جان سيوه ليان و ارتش هفدهم گوميندان بفرماندهی یان هو 
ش ضد ژاپنی خلق، با جبهه چن احت تًاثير ارتش سرخ چين و جنب

متحد ملی ضد ژاپنی که از طرف حزب کمونيست چين پيشنهاد شده 



بود، موافقت کردند و از چانکایشک خواستند که برای مقاومت در 
چانکایشک این خواست را . برابر ژاپن با حزب کمونيست متحد شود

نه تنها رد کرد بلکه با گستاخی بيشتری مجدانه دست بکار تهيه 
گردید و در سی  ان به " سرکوب کمونيستها"ارکات نظامی جهت    تد

جان سيوه ليان و یان هو چن باتفاق . کشتار جوانان ضد ژاپنی پرداخت
این همان حادثه معروف سی  ان  است . چانکایشک را باز داشت کدند

در آن زمان چانکایشک مجبور شد .  روی داد1936 دسامبر 12که در 
اتحاد با حزب کمونيست برای مقاومت در برابر : داین ظرط را بپذیر

.از اینجهت وی سپس آزاد شد و به ناکن باز گشت. ژاپن  
 دولت انگلستان بطور روزافزون 18 طی چند ده سال آخر قرن – 9

این دولت با معامله تریک نه تنها . مقادیری تریاک به چين وارد ميکرد
 بلکه سيم و زر کشور مردم چين را بطور وحشتناکی مسموم مينمود،

ایگونه معامله با اعتراض . چين را نيز بطور سيل آسا بيرون ميکشيد
 دولت انگلستان به بهانه حفظ تجارت 1840چين روبرو شدو در سال 

واحدهای چين تحت . خود، عليه چين دست به تجاوز مسلحانه رد
د اهالی گوان جو خو. فرماندهی لين زه سيو به جنگ مقاومت پرداختند

را " بخود گدستجات چریکی توده ای برای سرکوب متجاوزین انگليسی
تشکيل دادندکه به تجاوزکاران انگليسی ضربات مرگباری وارد 

 دولت فاسد سلسله تسين با تجاوزکاران انگليسی 1842در سال . آوردند
را منعقد کرد که در آن قيد شده بود که عالوه بر " پيمان نانکن"

ليم هنگ کنگ به انگلستان، بنادر شانگهای، فو  پرداخت غرامت و تس
جو، سيامن، نين پوه و گوان جو بروی کاالهای انگلستان باز ميشوند و 

نرخ گمرکی برای تمام واردات انگليسی به چين از طرف چين و 
 جنگ تای پين جنگ انقالبی دهقانی بود – 10. انگلستان معين ميگردد

سلطه فئودالی و ظلم و ستم ملی  ميالدی عليه 19که در اواسط قرن 
 بهبران این انقالب حون 1851در ژانویه سال . سلطه تسين در گرفت

سيو چيوان، یان سيو چين و رهبران دیگر در دهکده جين تيان از 
دولت "شهرستان گوی پين واقع در استان گوان سی قيام کرده و 

 از 1852ارتش تای پين در سال . را اعالم کردند" آسمانی تای پين 
استان گوان سی خارج شد، از استانهای حونان، جو به، جيان سی وان 

بعد از آن .  ناکن را متصرف گردید1853هوی گذشت و در سال 
. قسمتی از این نيرو به شمال لشکر کشی کرد و به حوالی نيانزین رسيد

ولی این ارتش در نقاط اشغالی خود، پایگاههای مستحکمی برقرار 
 رهبری آن پس از آنکه ناکن را پایتخت خواند، مرتکب نکرد و گروه

اشتباهات سياسی و نظامی متعددی گردید و از اینجهت نتوانست در 
مقابل حمالت مشترک ارتش ضد انقالبی سلسله تسين و تجاورکاران 

 دچار 1864انگليسی، آمریکائی و فراسوی مقاومت کند و در سال 
.شکست شد  

 بسرکردگی کان یو وی، ليان چی 1898 نهضت رفرميستی سال – 11
چائو، تن تسی تون و دیگران از منافع بخشی از بورژوازی ليبرال و 

طبقه مالکان ارضی روشن بين نمایندگی ميکرد و مورد پشتيبانی 
یوان شی . امپراتور  گوان سيو قرار ميگرفت ولی فاقد پایه توده ای بود

شت، اسرار رفرميستها را  کای که در آنزمان قوای مسلح در اختيار دا
در . در نزد ملکه بيوه تسی سی که سرکرده سرسختيها بو، فاش کرد

نتيجه ملکه بيوه تسی سی قدرت را مجددًا تصرف کرد و امپراطور 
گوان سيو را به زندا افکند و تن تسی تون و پنج نفر دیگر را بقتل 

.بدین ترتيب این نهضت با شکست اسفناکی مواجه گردید. رساند  
 انقالبی بود که سلطنت استبدادی سلسله تسين 1911 انقالب سال – 12

 اکتبر همين سال قسمتی از ارتش جدید سلطنت 10در . را برانداخت
تسين تحت تًاثير سازمانهای انقالبی وقت بورژوازی و خرده 

بدنبال آن در استانهای مختلف . بورژوازی در اوچان قيامی برپا ساخت
. وع پيوست و سلطنت تسين بسرعت سرنگون گردیدنيز قيامهائی بوق

 دولت موقتی جمهوری چين در ناکن اعالم 1912در روز اول ژانویه 
این انقالب . شد و سون یاتسن بریاست جمهوری موقت انتخاب گردید

از طریق وحدت بورژوازی، دهقانان، کارگران و خرده بورژوازی 
ری این انقالب دارای ولی چون گروه رهب. شهری به موفقيت انجاميد

خصلت سازشکارانه بود و نتوانست منافع واقعی دهقانان را برآورده 
سازد و همچنين به فشار امپریاليسم و نيروهای فئودالی تن داد، دستگاه 
دولتی بدست یوان شی  کای ، یکی از دیکتاتورهای نظامی شمال چين 

.افتاد و انقالب دچار ناکامی گردید  



 کابينه ژاپن با انتشار اعالميه ای سياست 1938یه  ژانو16 در – 13
کابينه در . خود مبنی بر انقياد چين بوسيله نيروی مسلح اعالم نمود

عين حال تالش ميکرد با تهدید و فشار گوميندان را براه تسليم بياورد و 
اگر دولت گوميندان به ترغيب جنگ مقاومت ادامه "اظهار کرد که 

ن حکومت دست نشانده جدیدی تشکيل خواهد دولت ژاپن در چي" دهد،
مذاکره " طرف"داد و در مذاکرات آینده دیگر گوميندان را بعنوان 

. برسميت نخواهد شناخت  
.  در اینجا منظور بطور عمده ایاالت متحده آمریکاست– 14  
 در اینجا منظور کشورهای امپریاليستی نظير بریتانيا، آمریکا و – 15

.فرانسه است  
ن پيش بينی رفيق مائو تسه دون در باره تغيير صعودی  ای– 16

احتمالی چين در مرحله تعادل طی جنگ مقاومت، در مناطق آزاد شده 
. که تحت رهبری حزب کمونيست چين قرار داشته، کمًال تحقق یافت

ليکن چون هيئت حاکمه بسرکردگی چانکایشک در جنگ مقاومت 
ست و خلق بطور فعال بطور پاسيو شرکت ميکرد و عليه حزب موني

مبارزه مينمود، در مناطق تحت سلطه گوميدان بجای تغيير صعودی، 
این امر مقاومت توده های وسيع مردم را . تغيير نزولی وجود داشت

مرجعه شود به بررسی . برانگيخت و آگاهی سياسی آنانرا باال برد
ه در بار« رفيق مائو تسه دون در باره این وضعيت در اثرش بعنوان 

. »دولت ائتالف  
اسلحه تعيين کننده سرنوشت همه " طرفداران تئوری باصطالح – 17

، تصور ميکردند که چين بعلت اینکه سالحش از ژاپن بدتر "چيز است
تمام سران دارودسته . است، در جنگ جتمًا شکست خواهد خورد

. با این نظر موافق بودند) منجمله چنکایشک ( ارتجاعی گوميندان   
. ر اینجا منظور از بودا شی جيامونی بانی مذهب بودائی است د– 18

سی  «  بنام 16سون او کون، قهرمان رمان افسانه های چين در قرن 
، ميمونی بود که قدرت داشت با یک )زیارت بمغرب ( » یو  جی 

 هزار لی را طی کند ولی وقتی روی کف 108معلق مسافتی بطول 
 نتوانست بگریزد و باالتر از آن بودا دست بودا افتاد، هر چه تالش کرد

کف دست خود را روی زمنی گرداند و انگشتان خویش را به پنج 
.رشته کوه متصل بهم تبدیل و سون  او  کون  را مدفون کرد  

 در هفتمين کنگره جهانی کمينترن، رفيق 1935 در اوت سال – 19
تعرض فاشيسم و وضایف « دیميتروف در نطق خود تحت عنوان 

فاشيسم، شووینيسم لجام گسيخته و : "گفت» ترناسيونال کمونيست ان
 ، رفيق دیميتروف مقاله 1937در ژئویه سال ." جنگ راهزنانه است

منتشر ساخت» فاشيسم یعنی جنگ « ای تحت عنوان   
« ، فصل اول و »سوسياليسم و جنگ «  مراجعه شود به لنين – 20

.، قسمن سوم»ورشکست انترناسيونال دوم   
.  شهر چن پو در شهرستان پو سيان از استان پين  یوان واقع بود– 21

 قبل از ميالد در آنجا نبرد بزرگی بين ارتشهای جين و 632در سال 
 لی عقب 90ارتش جين . در ابتدا ارتش چو تفوق داشت. چو در گرفت

نشت و و سپس دو جناح راست و چپ ارتش چو را که نقاط ضعف آن 
و ضربات سختی بر این ارتش وارد ساخت و آنرا بود، هدف قرار داد 
.بسختی در هم شکست  

 قبل از ميالد ارتش حان تحت فرماندهی حان سين، 204 در سال – 23
ارتش جائو سيه که . با ارتش جائو سيه در جين سين مصاف داد

.  هزار نفر ميشد، چندین برابر ارتش حان بود200ميگویند بالغ بر 
در مقابل نهری مستقر ساخت و آنرا در نبرد حان سين ارتش خود را 

نبرد قهرمانانه ای رهبری کرد؛ وی در عين حال قسمتی از ارتش خود 
را به پشت جبهه ارتش جائو سيه که دفاع چندان خوبی نداشت، فرستاد 

ارتش جائو سيه که بدین ترتيب در . تا غفلتًا بر آنها حمله ور گردد
.  شکست خوردگازانبری گرفتار شده بود، بسختی  

 ناپلئون با انگلستان، پروس، 19 و اوایل قرن 18 در اواخر قرن – 24
اتریش، روسيه و بسياری کشورهای اوروپائی دیگر وارد جنگ 

در نبردهای زیادی ارتش ناپلئون با وجود آنکه از لحاظ تعداد . گردید
.نفرات از دشمن ضعيفتر بود، باالخره پيروز شدند  

وجيان رئيس امارات چين که نيروهای دولت جين  ف383 در سال – 25
ارتش جين پيشقراوالن ارتش چين . را ناچيز ميشمرد، برآنها حمله کرد

را در لوه جيان واقع در شهرستان شویان از استان ان هئی، شکست 



فوجيان . داده و سپس از راه زمين و رودخانه به پيشروی ادامه داد
 بطرف دشمن نگریست و ارتش باالی استحکامات شهر شویان رفت و

سپس وقتيکه بسمت کوه باگون نگاه . اورا را آماده به نبرد مشاهده نمود
کرد، درختها و بوته ها را بجای سربازان دشمن گرفت و بتصور اینکه 

مراجعه شود به . دشمن نيرومندی در برابر دارد، دچار وحشت گردید
.  ، جلد حاضر31ت یاداش» مسائل استراتژی در جنگ انقالبی چين «   

 چانکایشک و وان جين وی و شرکا به اولين 1927 در سال – 26
جبهه متحد دموکراتيک ملی بين گوميدان و حزب کمونيست خيانت 

این امر خلق چين . کردند و مدت ده سال به جنگ ضد خلقی پرداختند
مسئوليت این ختای گذشته بعهده . را از تشکل وسيع محروم ساخت

.رتجاعی گوميندان بسرکردگی چانکا یشک استدارودسته ا  
بهار و " شاهزاده سيان در قرن هفتم قبل از ميالد در دوران – 27
ارتش . در امارات سون با امارات نيرومند چو بجنگ پرداخت" پائيز

سون آماده نبرد بود، در حاليکه ارتش چو هنوز از رودخانه ای عبور 
ود که از لحاظ تعداد ارتش چو یکی از رجال سون که بر آن ب. مينمود

زیاد است و ارتش سون کم، پيشنهاد کرد که از موقعيت مساعد استفاده 
شود، یعنی موقعيکه هنوز ارتش مذکور از رود خانه نگذشته، بر وی 

نه، یک مرد آزاده دیگران را : "ليکن شاهزاده سيان گفت. حمله شود
 از آنکه ارتش چو فقط بعد." در و ضع مشکل مورد حمله قرار نميدهد

کامًال خود را آماده نبرد نمود، شاهزاده سيان فرمان حمله را صادر 
نتيجه این شد که امارات سون شکست فاحی خورد و خود . کرد

سال بيست " مراجعه شود به فصل . شاهزاده سيان نيز مجروح گردید
.»زوه جوان « کتاب " و دوم سلطنت سی گون  

اوز ژاپن پس از تصرف بی پين و  ارتش متج1937 در سال – 28
 پوکو بسمت جنوب سرازیر شد و –تيانزین در طول راه آهن تياتزین 

استان شا دون را مورد حمله قرار داد؛ حان فو جيو دیکتاتور نظامی 
گوميدان که ساليان دراز در این استان حکمروائی ميکرد، بدون 

.کوچکترین مقاومتی به حه نان فرار نمود  
 هزار نفر به 500 ناپلئون با ارتشی مرکب از 1812ل  در سا– 29

ارتش روس مسکو را آتش زده و از شهر خارج شد . روسيه حمله کرد

و ارتش ناپلئون را در معزض گرسنگی، سرما و انواع محروميتهای 
غير قابل تصور قرار داد، خطوط ارتباطی ویرا با پشت جبهه قطع 

ه کرده و آنرا به بن بست نمود، و باالخره قوای دشمن را محاصر
در این . انداخت، بنحویکه ناپلئون مجبور شد ارتش خود را عقب کشد

موقع ارتش روس با استفاده از موقعيت مساعد دست بهعرض مبقابل 
 هزار نقر توانستند خود را 20زد و از تمام ارتش ناپلئون فقط حدود 

.نجات دهند  
بهمه :  تکميل ميکرد گوميندان صفوف ارتش خود را بدین نحو– 30

نقاط کشور نظامی و پليس ميفرستاد تا افرادی را دستگير و با زور 
دستگيرشدگان را نظير زندانيان با طناب . روانه سربازخانه نماید

کسانيکه پول داشتند، از راه رشوه دادن به معموران گوميندان . ميبستند
.افراد دیگریرا که اجير کرده، بجای خود ميفرستادند  

 آلمان و ایتاليای فاشيست با استفاده از فرانکو، 1936 در سال – 31
دیکتاتور نظامی فاشيست اسپانيا، جنگ تجاوزکارانه ای را عليه اسپانيا 

خلق اسپانيا تحت رهبری دولت جبهه توده ای قهرمانانه . آغاز کردند
نبرد مادرید پایتخت اسپانيا . از دمکراسی در برابر تجاوز دفاع کرد

 1936دفاع مادرید که دراکتبر . ارترین نبرد در سراسر جنگ بوددشو
 مادرید 1939در ماس . آغاز گردید، دو سال و پنج ماه ادامه یافت

سقوط کرد زیرا انگلستان، فرانسه و کشورهای امپریاليستی دیگر با 
به متجاوزین یاری " عدم مداخله"سياست مزورانه خود دایر بر 

.يز در درون جبهه توده ای پدید آمدرساندند و اختالفاتی ن  
 

 مسائل  جنگ  و استراتژی
 

   )1938 نوامبر  – 6(  
 

  ویژگيهای  چين  و  جنگ  انقالبی– 1
 

وظيفه مرکزی و عالی ترین شکل انقالب تصرف قدرت بوسيله 
این اصل . نيروهای مسلح، تعنی حل مسئله از طریق جنگ است



همه جا، چه در چين و چه در  لنينيستی در –انقالبی مارکسيستی 
.کشورهای دیگر، صادق است  

                                                      
 زیر نویس سه صفحه اول ..

مقاله حاضر بخشی از پایان سخن رفيق مائو تسه دون است که وی در 
. ششمين دوره کميته مرکزی حزب کمونيست چين ایراد کرده است

مسایل «  دون قبًال هم در دو مقاله دیگر تحت عنوان رفيق مائو تسه
در باره جنگ طوالنی « و » استراتژی در جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی 

–مسئله مشی حزب را در »   
رفقائی که دچار . رهبری جنگ مقاومت ضد ژاپنی حل کرده بود

اشتباهات اپورتونيستی راست گردیده بودند، ضروت استقالل و عدم 
ب را در جبهه متحد انکار ميکردند و بالنتيجه رهنمود وابستگی حز

حزب را در مسایل جنگ و استراتژی مورد تردید قرار ميدادند و حتا 
رفيق مائو تسه دون بمنظور غلبه بر این . با آن مخالفت ميرورزیدند

اپورتونيسم راست، بمنظور کمک به تمام حزب در درک بيشتر اهمبت 
–راتژی درحه اول ميایل جنگ و است  

در انقالب چين و بمنظور بسيج تمام حزب برای کار دقيق در این 
زمينه در این پلنوم باردیگراهميت آین موصوع را تاکيد کرد و آنرا از 

نقطه نظر تاریخ مبارزه سياسی چين توضيح داد و در عين حال سير 
تکامل کار نظامی و تغييرات مشخصی را که در رهنمود استراتژیک 

در نتيجه وحدت اندیشه در رهبری .  گرفت، تحليل کردحزب طورت
.حزب و وحدت عمل در سراسر حزب بدست آمد  

                                                                                      
 پایان زیر نویس

معذالک در حاليکه اصل یکی است، اشکال اجرای آن از طرف حزب 
در کشورهای . حسب شرایط مختلف گوناگون استپرولتاریا بر 

سرمایه داری، صرفنظر از دوران فاشيسم و دوران جنگ، شرایط از 
دمکراسی بورژوائی برقرار است؛ این کشورها در : این قرارند

مناسبات خارجی خود زیر ستم ملی نيستند، بلکه بر ملتهای دیگر ستم 
حزب پرلتاریا در با توجه باین خصوصيات، وظيفه . روا ميدارند

کشورهای سرمایه داری عبارت از این استکه طی یک دوران طوالنی 
مبارزه قانونی کارگران را آموزش و پرورش دهد و نيروی مجتمع 

سازد و بدین ترتيب خود را برای سرنگون ساختن نهائی سرمایه داری 
ه مبارز: مسایلی که در این کشورها مطرح اند، عبارتند از. آماده نماید

قانونی طوالنی، استفاده از تریبون پارلمان، اعتصابات اقتصادی و 
در این کشورها . سياسی، سازماندهی سندیکاها و آموزش کارگران

از طریق ( شکل سازمان قانونی است؛ شکل مبارزه خونين نيست 
در مسئله جنگ، احزاب کمونيست کشورهای ). جنگ نيست 

ی که بدست کشورهایشان برپا سرمایداری بر ضد هر جنگ امپریاليست
ميشود، بمبارزه برميخيزند؛ فرگاه چنين جنگی برپا شود، سياست این 

احزاب فراهم آوردن موحبات شکست دولت ارتجاعی کشور خود 
جنگی که این احزاب ميخواهند، جنگ داحلی است  که آنرا . خواهد بود

وان نگردد، تا اما تا زمانيکه بورژوازی واقعًا نات). 1(تدارک می بينند 
زمانيکه اکثریت عظيم پرلتاریا برای اقدام به قيام مسلح و جنگ مصمم 

نشون، تازمانيکه توده های دهقان آماده نباشند داوطلبانه به پرلتاریا 
و آنگاه که چنين قيام . یاری رسانند، این قيام و این جنگ نباید برپا شود
 سپش خمله بدهات و یا جنگی برپا شد، نخستين گام اشغال شهرها و

این است آنچه که احزاب کمونيست کشورهای . خواهد بود، نه برعکس
سرمایه داری انجام داده اند؛ اینست آنچه انقالب اکتبر روسيه بر آن 

ویژهگيهای . در چنين وضع طور دیگری است. صحه گذاشته است
چين در این استکه کشوری مستقل و دموکراتيک نيست بلکه بيمه 

و بيمه فئودالی است؛ در داخل آن رژیم دموکراتيک مستقر مستعمره 
نيست بلکه ستم فئودالی حکمرواست؛ کشوری است که در مناسبات 

خارجی خویش از استقالل ملی برخوردار نيست بلکه زیر یوغ 
از اینجهت در چين پارلمانی که بتواند مورد . امپریاليسم قرار دارد

نونی تشکيل اعتصابات کارگری هم استفاده قرار گيرد، نيست و حق  قا
در اینجا وظيفه حزب کمونيست علی االصول این نيست . وجود ندارد

که مبارزه قانونی طویل المدتی را از سر بگذراند تا به قيام و جنگ 
برسد، و یا نخست شهرها را تصرف کند و سپس دهات را، بلکه 

 ميان نباشد، وقتيکه حمله مسلحانه امپریاليسته در. درست عکی اینست



که (حزب کمونيست چين با اتفاق بورژوازی عليه دیکتاتورهای نظامی 
بجنگ داخلی ميپردازند، مانند جنگ های گوان  ) خادم امپریاليسم اند 

 ، و یا باتفاق 1927 – 1924و لشکر کشی بشمال در سالهای  ) 2(دون
دهقانان و خردهبورژوازی شهری عليه ظبقه مالکان ارضی و 

بجنگ داخلی ) که ایضًا خادم امپریاليس اند ( ازی کمپرادور بورژو
 . 1936 – 1927دست ميزند، مانند جنگ انقالب ارضی در سالهای 

اما وقتيکه امپریاليس به چين حمله مسلحانه ميکند، حزب کليه طبقات و 
کليه قشرهای اجتماعی کشور را که عليه متجاوزاین خارجی بپا 

ا بر ضد دشمن بيگانه به جنگ ملی دست ميخيزند متحد ميسازد، ت
تمام اینها نشاندهنده .  بزند، ماند جنگ مقاومت کنونی ضد ژاپنی

در . تفاوتهائی است که ميان چين و کشور سرمایه داری وجود دارد
سایر . چين شکل عمده مبارزه جنگ و شکل عمده سازمان ارتش است

ا نيز بسيار مهم و شکلها مانند سازمانهای توده ای و مبارزه توده ه
واقعًا ضرورند و در هيچ حالتی نمتوان از آنها صرفنظر کرد، ولی 

قبل از وقوع جنگ هدف  همه . بدون شک همه آنها بخاطر جنگ اند
(  مه 30سازمانها و مبارزات تدارک جنگ است، مانند دوره از جنبش 

ولی وقتيکه جنگ در گرفت، همه سازمانها و مبارزات  ). 4 ) (1925
بطور مستقيم یا غيره مستقيم با جنگ همسوئی ميکنند، مثل دوران 
لشگر کشی بشمال که همه سازمانه و مبارزات پشت جبهه ارتش 

انقالبی بطور مستقيم و همه سازمانه و مبارزات در نواحی تحت قدرت 
دیکتاتورهای نظامی شمال بطور غيرمستقيم با جنگ همسوئی کردند، 

الب ارضی که همه سازمانها و مبارزات در و یا مثل دوران جنگ انق
مناطق سرخ بطور مستقيم و در خارج مناطق سرخ بطور غيرمستقيم 

با جنگ همسوئی نمودند، و یا باالخره مثل امروز که دوران جنگ 
مقاومت ضد ژاپنی است، همه سازمانها و مبارزات موجود در پشت 

 مستقيم با جبهه قوای ضد ژاپنی و در نواحی اشغالی دشمن بطور
در چين، انقالب مسلح عليه ضد . "غيمستقيم با جنگ همسوئی ميکنند

این یکی از خصوصيات و یکی از . انقالب مسلح مبارزه ميکند
این تز رفيق استالين کامًال درست ) 5."(امتيازات انقالب چين است

است و هم در مورد لشگر کشی بشمال صادق است و هم در مورد 

اینه همه . و جنگ مقاومت کنونی ضد ژاپنیجنگ انقالب ارضی 
جنگهای انقالبی هستند، جنگهائی هستند که عليه ضد انقالب در گرفته 

اند و از ميان نيروهائی که در این جنگها شرکت ميجویند، نيروی عمده 
را خلق انقالبی تشکيل ميدهد؛ تفاوت ميان این جنگهای انقالبی فقط در 

هستند و گاهی جنگ ملی ؛ گاهی فقط اینجاست که گاهی جنگ داخلی 
بوسيله حزب کمونيست انجام ميگيرند و گاهی مشترکًا بوسيله گوميندان 

این تفاوتها . بدیهی است که این تفاونها مهم اند. و حزب کمونيست
اتحاد کارگران و دهقانان و یا اتحاد ( نمودر دامنه نيروهای عمده جنگ 
تند و یا نشان ميدهند که آیا هس) کارگران ، دهقانان و بورژوازی 

یعنی اینکه آیا جنگ ( طرف ما در جنگ دشمنان داخلی اند یا خارجی 
جنگ بر ضد دشمن داخلی و یا بر ضد دشمن خارجی و در حالت اول 

آیا بر ضد دیکتاتوریهای نظامی شمال و یا بر ضد گوميندان بر پا 
بی چين در مراحل این تفاوتها نشان ميدهند که جنگهای  انقال). ميگردد 

ولی همه این . مختلف سير تاریخی خود دارای مضامين مختلف اند
جنگها مظهر مبارزه انقالب مسلح عليه ضد انقالب مسلح است، همه 

جنگهای انقالبی هستند و همگی نشاندهنده خصوصيات و امتيازات 
یکی از خصوصيات و یکی از "جنگ انقالبی . انقالب چين ميباشند

. ، این تز با وضع چين کاتًال تطبيق ميکند"نقالب چين استامتيازات ا
وظيفه عمده حزب پرولتاریای چين، وظيفه ای که حزب تقریتًا از آغاز 
تشکيل در برابر داشته، عبارت از اینستکه حتاالمکان متحدین بيشتری 
بدست آورد و مبارزه مسلحانه را بر خسب موفقيت، عليه ضد انقالب 

عليه ضد انقالب مسلح خارجی ترتيب بدهد تا آنکه به مسلح داخلی و یا 
در چين، پرولتاریا و حزب کمونيست . رهائی ملی و اجتماعی نایل آید

بدون مبارزه مسلحانه نميتوانستند جائی بدست آورند و قادر بانجام هيچ 
حزب ما طی پنج یا شش سال بعد از تًاسيس، . وظيفه انقالبی نبودند

 ، 1026 شرکت در لشکر کشی بشمال در سال  تا1921یعنی از سال 
در این دوره حزب هنوز اهميت . این حقيقت را باندازه کافی در نيافت

خارق العاده مبارزه مسلحانه در چين را درک نميکرد، بتدرک جنگ و 
سازماندهی ارتش بطور جدی نميپرداخت و به بررسی استراتژی و 

زب در طول لشکر کشی ح. تاکتيک نظامی توجه جدی مبذول نميداشت



بشمال از جلب ارتش بسوی خود غفلتميکرد و توجه خویش را بطور 
یکجانبه به جنبش توده ای معطوف ميداشت و بالنتيجه همينکه 

. گوميندان سمت ارتجاعی گرفت،کليه جنبشهای توده ای یکجا خوابيد
 بشياری از رفقا تا مدتی مدید همچنان تدارک قيام 1927پس از سال 

. هرها و کار در نواحی سفيد را وظيفه مرکزی حزب ميدانستنددر ش
 پس از پيکار پيروزمندانه عليه سومين عمليات 1931فقط در سال 

دشمن بود که برخی از رفقا روش خود را در " محاصره و سرکوب"
ولی این تغيير هنوز در سراسر . این مورد از اساس عوض کردند

رفقائی بودند که آنطوریکه ما االن حزب عموميت نيافته بود و باز هم 
تجربه بما نشان ميدهد که مسائی چين . بکر ميکنيم، فکر نميکردند

درک این تز به پيشرفت . بدون نيروهای مسلح حل شدنی نيست
این واقعيت که . ظفرنمون جنگ مقاومت ضد ژاپنی کمک خواهد کرد

ه همه ملت در جنگ مقاومت ضد ژاپنی بمبارزه مسلحانه دست زد
است، به سراسر حزب ميآموزد که اهميت این مسئله را باز هم بهتر 
در یابد، هر عضو حزب باید هر لحظه آماده باشد که تفنگ بردارد و 

جلسه حاضر با اتخاذ این تصميم که ميدان عمده کار حزب . بجبهه برود
باید در مناطق جنگ و در پشتگاه دشمن باشد، سمت گيری روشنی در 

این تصميم داوری موئثری است برای آن . ست داده استاین مورد بد
عده از اعضای حزب که فقط به کار تشکيالتی حزب و کار توده ای 
مایلند ولی رغبتی به بررسی جنگ و شرکت در آن را ندارند، و نيز 

برای برخی از موئسسات آموزشی که محصلين را در عزیمت به حبهه 
در بخش اعظم . مشابه دیگرتشویق نميکنند، و برای پدیده های 

سرزمين چين کار تشکيالتی حزب و کار توده ای مسنقيمًا با مبارزه 
مسلحانه پيوند دارد؛ هيچ کار حزبی یا کار تودهای مستقل و منفرد  

حتا در پشت جبهه که از . وجود ندارد و نميتواند وجود داشته باشد
ان، گوی  جو  و  مانند استانهای یون  ن( منطقه جنگ نسبتًا دور است 

مانند بی پين، ( ، و  در مناطق تحت نظارت دشمن )سی  چوان 
نيز بکارتشکيالتی حزب و کار توده ای با ) تيانزین، نانکن و شانگهای 

این کارها نميتوانند و نباید تابع چيز دیگری . جنگ همسوئی ميکند
در یک کالم، سراسر حزب باید به جنگ . باشند مگر مقتضيات جبهه

دًا توجه کند، امور نظامی را بيآموزد و خود را برای نيرد آماده ج
.سازد  

 
  تاریخ جنگ  گوميندان  چين– 2

 
بی فایده نيست که نظری بتاریخ گوميندان بيفکنيم و ببينيم که تا چه 

سون یاتسن همينکه گروه انقالبی . اندازه به جنگ اهميت ميدهد
براه  ) 6(عليه سلسله تسين کوجکی را سازمان داد، چندین قيام مسلح 

باز هم بيشتر شاهد ) اتحاد انقالبی " ( تون مون هوی"دوران . انداخت
 1911و باالخره سلسله تسين در انقالب سال  ) 7(قيام های مسلح بود 

جون  هوا  گه  مين  "در دوران  . بوسيله زور اسلحه سرنگون گردید
 یوان  شی  کای  روی اقدام مسلحانه عليه) حزب انقالبی چين " (دان
،  )9(حوادث بعدی مانند انتقال نيروی دریائی به جنوب  ). 8(داد 

و تًاسيس آکادمی نظامی  ) 10(لشگر کشی بسوی شمال از گوی لين 
چنکایشک . همگی از فعاليت جنگی سون یاتسن بود ) 11(حوان  پو 

پس از آنکه بجای سون یاتسن نشت، قدرت نظامی گوميندان را باوج 
چنکایشک ارتش را چون جا خود عزیز ميدارد و از تجربه . رسانيد

لشگر کشی بشمال، جنگ داخلی و جنگ : سه دوره برخوردار است
چانکایشک طی ده سال اخير هرگز از . مقاومت کنونی ضد ژاپنی

وی برای مقاصد ضد انقالبی . مبارزه عليه انقالب باز نایستاده است
هرکسيکه ارتش . د آورده استعظيمی بوجو" ارتش مرکزی"خود 

دارد، صاحب قدرت است، و سرنوشت همه چيز را جنگ تعيين 
. این اصل اساسی را چانکایشک هيچگاه از دیده فرو نگذاشت. ميکند

در این مورد سون یاتسن و . این نکته را ما باید از او بياموزیم
  همه1911بعد از انقالب سال . چانکایشک هر دو آموزگار ما هستند

دیکتاتورهای نظامی ارتشی را چون جان خویش عزیز ميدانستند و 
هر کسيکه ارتش دارد ، :" برای اصل زیل اهميت زیادی قایل ميشدند

یکی از بروکراتهای عاقل که در  ) 12(تن ین". صاحب قارت است
استان حوان چندیم بتر بمقامات مهم رسيده و مهزول شده بود، هرگز 

دار بماند بلکه اصرار داشت که هم استاندار نميخواست فقط یک استان



حتا وقتيکه اول در گوان دون و سپس . باشد و هم فرمانده ارتش استان 
در او  هان بریاست حکومت ملی رسی، پست فرماندهی سپاه دوم را 

در چين اینگونه دیکتاتورهای نظامی که خصوصيات . نيز اشغال کرد
ين احزابی هم وجود داشته که در در چ. کشور را ميفهمند، بسيار هستند

صدد برنيامدند ارتشی مخصوص بخود داشته باشند؛ مهمترین آنها 
اما حتی همين حزب هم فهميد که بدست  ). 13(بود " حزب ترقيخواه"

آوردن پستهائی در دولت بدون تکيه بر یکی از دیکتاتورهای نظامی 
ن یوان شی ميسر نيست و از اینجهت توانست برای خودش حاميانی چو

گروه علوم (و چانکایشک بيابد  ) 15(، دوان چی ژوی  ) 14(کای 
تشکيل " حزب ترقی خواه "که بوسيله فراکسيونی از  ) 16( سياسی 

بعضی از احزاب کوچک که سابقه ). شد، وابسته به شخص اخير بود 
، ارتش ندارند و از  )17"(حزب جوانن"طوالنی نداشه اند، مثل 

در کشورهای خارجی، . کارشان بجائی نرسيده استاینجهت تاکنون 
احزاب بورژوائی نيازی ندارند که هرکدام ارتشی تحت فرماندهی 

در اثر پراکندگی . ولی در چين چنين نيست. مستقيم خود داشته باشند
فئودالی کشور، آن گروه ها یا احزاب سياسی مالکان ارضی یا 

حزب . بضه کرده اندبورژوازی که تفنگ دارند، قدرت را بيشتر ق
پرولتاریا که در چنين شرایطی عمل ميکند، کنه مطلب را باید بخوبی 

آنها در (کمونيستها برای قدرت نظامی شخصی مبارزه نميکنند . دریابد
هيچ حالتی نباید در این راه بکوشند و هرگز نباید از جان گوه تائو تقليد 

ت نظامی خلق بلکه باید برای قدرتنظامی حزب، برای قدر) کنند
اینک که جنگ مقاومت ملی در جریان است، ما باید . مبارزه بکنند

بيماری کودکی در مسئله . برای قدرت نظامی ملت نيز مبارزه کنيم
خلق . قدرت نظامی، بی شک کار را به هيچ نتيجه ای نخواهد رساند

زحمتکش که طی هزاران سال قربانی فریب و ارعاب طبقات حاکمه 
ه است، نمتواند بآسانی درک کند که وجود یک تفنگ در ارتجاعی بود

اینک که یوغ امپریاليسم ژاپن و جنگ . دست او چقدر مهم است
مقاومت تمام ملت خلق زحمتکش را بعرضه جنگ کشانيده است، بر 
. عهده کمونيستهاست که بصورت آگاهترین رهبران این جنگ در آیند

 به تفنگ هرگز نباید اجازه هر کمونيست باید این حقيقت را درک کند؛

ولی با داشتن تفنگ واقعًا ميتوان . داد که بر حزب فرماندهی نماید
حزب بوجود آورد، همانطور که ارتش هشتم در شمال چين حزب 

نيرومندی ایجاد کرد؛ عالوه بر این با داشتن تفنگ ميتوان به تربيت 
نبش های کادرها، به تًاسيس مدارس، به توسعه فرهنگی ، به بسيج ج

در ین  ان همه چيز بکمک تفنگ بوجود آمده . توده ای هم پرداخت
طبق تئوری مارکسيستی در . همه چيز از لوله تفنگ نيرون ميآید. است

مسيکه . باره دولت، ارتش در ترکيب قدرت دولتی جزء عمده است
بخواهد قدرت دولتی را بدست گيرد و آنرا نگهدارد، باید ارتشی مقتدر 

قدرت مطلق "بعضی ها ما را بعنوان هواداران تئوری . شدداشته با
بلی، راست است، ما طرفدار تئوری . بباد تمسخر ميگيرند" جنگ

این بد نيست، خوب است، . قدرت مطلق جنگ انقالبی هستيم
. تفنگ حزب کمونيست روسيه سوسياليسم را آفرید. مارکسيستی است

تجربه مبارزه . بمما ميخواهيم یک جمهوری دموکراتيک ایجاد کن
طبقاتی در عصر امپریاليسم بما ميآموزد که طبقه کارگر و توده های 

زحمتکش فقط بزور تفنگ است که ميتوانند بر بورژوازی و طبقه 
مالکلن ارضی مسلح پيروز گردند؛ در این مفهوم ميتوان گفت که تغيير 

، ما ما هوادار از بين بردن جنگيم. جهانممکن نيست مگر بوسيله تفتگ
جنگ نميخواهيم؛ ولی جنگ را فقط بوسيله جنگ ميتوان از بين برد؛ 
.برای اینکه دیگر تفنگی در ميان نباشد، حتمًا باید تفنگ بدست گرفت  
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سال  ( 1921حزب ما با آنکه طی سه یا چهار سال، یعنی از سال 

نخستين کنگره  ( 1924ال تا س) بنيانگذاری حزب کمونيست چين 
، نتوانست اهميت شرکت مستقيم در کار تدارک )کشوری گوميندان 

 – 1924جنگ و سزماندهی قوای مسلح را درک کند و در دوره 
 و حتا مدتی بعد از آن نيز این نکته را بحد کافی درک نکرد، 1927

 با شرکت در کار آگاهدمی نظامی حوان پو 1924معذالک در سال 
. رحله نوینی شد و شروع به درک اهميت امور نظامی کردوارد م

حزب با کمک به گوميندان در جنگ گوان دون و لشگر کشی بشمال، 



شکست انقالب  ). 18(رهبری قسمتی از قوای مسلح را بدست گرفت
برای حزب مادرس دردناکی بود، و بعد قيام درو پائيز و قيام گوان جو 

. مرحله تًاسيس ارتش سرخ فرا رسيدبر پا گردیدند و مرحله نوینی، 
این دوران بسيار مهمی بود که حزب ما طی این دوران توانست بدرک 

اگر در این دوران ارتش سرخ و . کاملی از اهميت ارتش دست یابد
جنگهایش نبودند، بعبارت دیگر اگر حزب کمونيست مشی انحالل 

کنونی قابل طلبانه چن دو سيو را بر ميگزید، جنگ مقاومت ضد ژاپنی 
جلسه فول العاده کميته .  تصور نبود و نميتوانست مدت مدیدی دوام یابد

 با اپورتونيسم راست زمينه 1927 اوت سال 7مرکزی حزب در روز 
سياسی مبارزه کرد و این امر به حزب امکان داد که قدم بزرگی بجلو 

چهارمين پلنوم ششمين دوره کميته مرکزی حزب که در . بر دارد
در زمينه " چپ" تشکيل شد، ظاهرًا  برضد اپورتونيسم 1931یه ژانو

سياسی موضع گرفت، ولی در واقع خود نيز به همان اشتباهات گرفتار 
این دو جلسه از لحاظ مضمون و نقش تاریخی با یکدیگرمتفاوتند، . شد

ولی هيچيک از آنها بطور جدی بمسایل جنگ و استراتژی برخورد 
ميدهد که حزب در آنموقع هنوز جنگ را این حقيقت نشان . نکرد

 پس از آنکه کميت 1933در سال . محور کار خود قرار نداده بود
مرکزی حزب بتواحی سرخ انتقال یافت، وضع بکلی عوض شد، 

) و در کليه مسایل مهم دیگر ( معذلک دوباره در مسوله جنگ 
 اشتباهات اصولی روی داد که موجب بلفات سنگينی در جنگ انقالبی

بطور عمده با  ) 10 (1935جلسه زون ای در سال  ). 19(گردید 
اپورتونيسمی که در هدایت جنگ پدید آمده بود، مبارزه کرد و برای 
مسئله جنگ اهميت درجه اول قایل شد؛ این بود انعکاس از وضعيت 

امروز ما ميتوانيم با اطمينان بگوئيم که حزب کمونيست چين . جنگ
ه فقط یک مشی استوار سياسی مارکسيستی، طی هفده سال مبارزه ن

. بلکه یک مشی استوار نظامی مارکسيستی نيز ساخته و پرداخته است
ما توانستيم مارکسيسم را نه تنها در حل مسایل سياسی در حل مسایل 

ما نه فقط عمده کثيری کادر شایسته بوجود . جنگ نيز بکار بریم
را اداره کنند بلکه همچنين آوردیم که ميتوانند کارهای حزبی و دولتی 

عده کثيری کادر شایسته تربيت کنيم که قادرند نيروهای مسلح را 

رهبری کنندو این گل انقالب که خون گرم شهيدان بيشمار سيرآب شده، 
نه فقط مایه افتخار حزب کمونيست چين و خلق چين است بلکه احزاب 

روز در جهان ام. کمونيست و خلقهای سراسر جهان نيز بدان می بالند
: فقط سه ارتش هست که به پرولتاریا و خلق زحمتکش تعلق دارد

ارتش های تحت رهبری احزاب کمونيست اتحاد شوروی، چين و 
اسپانيا، احزاب کمونيست سایر کشورها هنوز تجربه نظامی ندارند؛ از 

بسط . اینجهت ارتش ما و تجربه نظامی ما دارای ارزش خاصس است
م، ارتش چهارم جدید و کليه واحد های پارتيزانی و تقویت ارتش هشت

که تحت رهبری حزب ما هستند، برای ادامه پيروزمندانه جنگ 
طبق این اصل، حزب . مقاومت کنونی ضد ژاپنی اهميت خاص دارند

. باید عده ای کافی از بهترین اعضاء و کادرهای خود را بجبههبفرستند
 رود و وظيفه سازمانی باید همه چيز باید برای پيروزی در جبهه بکار

.تابع وظيفه سياسی باشد  
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 هنگام  جنگ  داخلی  و  جنگ  ملی
 

. موضوع چرخش در استراتژی نظامی حزب ما  درخور بررسی است
ما این موضوع را جداگانه در مورد دو پروسه، جنگ داخلی و جنگ 

جریان جنگ داخلی را در خطوط کلی ميتوان .  ملی، بررسی ميکنيم
در دوره اول جنگ پارتيزانی عمده . بدو  دوره استراتژیک تقسيم کرد
: ولی این جنگمنظم از نوع چينی بود. بود و در دوره دوم جنگ منظم

خصلت منظم این جنگ فقط در تمرکز قوا در جنگ متحرک، در تا 
 سازمان تجلی حدودی مرکزیت و نقشه کشی در فرماندهی و در

ميکرد، این جنگ از لحاظ دیگر خصلت پارتيزانی را دارا بود و 
سطحی نازل داشت و نميتوانست با جنگهای منظم ارتشهای بيگانه 

یکسان قلمداد گردد و حتا قدری با جنگهای ارتش گوميندان فرق 
ار اینجهت این نوع جنگ منظم در مفهومی فقط جنگ . ميکرد

اگر جریان جنگ مقاومت ضد ژاپنی . لی آن بودپارتيزانی در درجه عا



را از لحاظ وظایف نظامی حزب خودمان در نظر بگيریم، ميتوانيم 
در . آنرا از لحاظ وظایف نظامی کلی بدو دوره استراتژیک تقسيم کنيم

دفاع استراتژیک و تعادل : که مشتمل بر دو مرحله است( دوره اول 
. ای عمده را اشغال ميکندجنگ پارتيزانی است که ج) استراتژیک 

جنگ ) مرحله تعرض متقابل استراتژیک ( حال آنکه در دوره دوم 
منظم است که جای عمده را اشغال ميکند ولی در نخستين دوره جنگ 

مقاومت ضد ژاپنی جنگ پارتيزانی از لحاظ مضمون با جنگ مقاومت 
را پارتيزانی در نخستين دوره جنگ داخلی تفاوتهای بسياری دارد زی

تا اندازه معينی ( که وظيف پارتيزانی از طرف ارتش هشتم منظم  
در دومين دوره جنگ مقاومت . بطور پراکنده انجاک ميشوند) منظم 

ضد ژاپنی جنگ منظم نيز با جنگ منظم دومين دوره جنگ داخلی 
تفاوت خواهد داشت، زیرا فرض ما در اینجا اینست که وقتی ارتش با 

 شد، ارتش و عملياتش هر دو تغييرات بزرگی اسلحه نوع جدید مجهز
خواهد یافت، در آنموقع است که ارتش ما به درجه ای عالی از تمرکز 

و سارماندهی خواهد رسيد، عملياتش بحداعال خصلت منظم خواهد 
یافت،  خصلت پارتيزانی را تا حدود زیادی از دست خواهد داد، از 

وع چينی جنگ منظم به سطح دانی به سطح عالی سير خواهد کرد و ن
این امر در مرحله تعرض . نوع معمولی جنگ مبدل خواهد گشت
بدینسان مالحظف ميشود که در دو . متقابل استراتژیک روی خواهد داد

پروسه، جنگ داخلی و جنگ مقاومت ضد ژاپنی که مشتمل بر چهار 
. دوره استراتژیک اند، سه چرخش در استراتژی ما بظهور ميرسد

عبارتست از گذار از عمليات پارتيزانی به عمليات منظم چرخش اول 
در ميان این سه چرخش، ما در چرخش . در جنگ مقامت ضد ژاپنی

در آنموقع وظيفه دوگانه در برابر . اول به مشکالت عظيمی برخوردیم
 محلی گری و -از یک سو ميبایست با انحراف راست. ما قرار داشت

بيدن به عادات پارتيزانی و  که مفهومش چس–روحيه پارتيزانی 
این انحراف . عراض از گذاز به عمليات منظم بود، مبارزه ميکردسم

از آنجا ناشی ميشد که کادرهای ما به تغييرات در وضع دشمن و به 
در ناحيه سرخ مرکزی، غلبه تدریجی . وظایف جدید ما کم بها ميدادند

از . ردیدبر این انحراف فقط پس از یک کار آموزشی سخت ميسر گ

 تمرکز افراطی و روحيه –" چپ"سوی دیگر ما ميبایست با انحراف 
.  مبارزه ميکردیم–ماجرا جوئی که بر نظم زیاده از حد تًاکيد ميکرد 

این انحراف از آنجا ناشی ميشد که بخشی از کادرهای رهبری به 
وضعيت دشمن و وظایف ما پربها ميدادند، و بدون توجه به وضعيت 

این . به کشورهای دیگر را بطور ميکانيکی منتقل ميساختندواقعی، تجر
در ناحيه ) تا جلسه زون  ای ( انحراف طی سه سالی که دوام داشت 

سرخ مرکزی موجب تافات عظيم شد و اصالح آن فقط پس از درس 
اصالح این انحراف یکی از موفقيتهای جلسه . های خونين ميسر گردید
در ميان دو جنگ مختلف در چرخش دوم . زون ای محسوب ميشد

در این موقع . روی داد) بعد از حادثه لوگو چيائو  ( 1937پائيز سال 
ما دشمن جدیدی در مقابل داشتيم که امپریاليسم ژاپن بود، و متحد ما 

، )که همچنان با ما خصومت ميورزید ( دشمن سابق ما گوميندان بود 
که ( ل چين صحنه جنگ عبارت بود از سرزمين های پهناور شما

موقتًا جبهه ارتش ما بود ولی کمی بعد و برای مدت مدیدی بصورت 
چرخش در استراتژی ما چرخش فوق ). پشت جبهه دشمن در آمد 

در چنين . العاده جدی بود که در چنين وضعيت خاصی روی داد
وضعيت خاصی، ما ميبایستی ارتش منظم پيشين را به قوای پارتيزانی 

ر عمليات پراکنده، نه اینکه از لحاظ سازمانی و از نظ( تغيير دهيم 
و جنگ متحرک را به جنگ پارتيزانی تغيير دهيم تا ) انضباطی 

اما چون چرخش . بتوانند با وضعيت دشمن و وظایف ما تطبيق یابند
مذکور شکل بازگشت بعقب را داشت، ميبایست ناگزیر با مشکالت 

ع ممکن بود پيش آید، از آنچه که در آنموق. فوقلعاده ای روبرو ميشد
یکسو گرایش به کم بها دادن دشمن بود و از سوی دیگر بيماری ترس 
از ژاپن؛ و فی الواقع نيز این هر دو گرایش در صفوف گوميندان در 

موقع گذار از صحنه جنگ داخلی بصحنه جنگ ملی متحمل تلفات 
ن بيهوده فراوان شد، علتش بطور عمده کم بها ددن به نيروهای دشم
دو ( بود، ولی در عين حال بيماری ترس از ژاپن را هم در بر داشت 

ليکن ما این ). است  ) 21(نمونه بارز آن حان  فو جيو  و  ليوجی 
چرخش را با موفقيت زیادی انجام دادیم و بجای آنکه شکست بخوریم، 

زیرا توده وسيع کادرهای ما . پيروزی های بزرگی بدست آوردیم



کميته مرکزی را بموقع قبول کردند و توانستند رهنمودهای درست 
وضعيت را با نرمش بررسی کنند، اگر چه در باره این موضوع ميان 

این . کميته مرکزی و بخشی از کادرهای ارتش بحث جدی در گرفت
چرخش برای ادمه پيگير مجموعه جنگ مقاومت ضد ژاپنی، برای 

ن برای آینده حزب توسعه این جنگ و سرانجام پيروزمند آن، و همچني
اگر ما باهميت تاریخی . کمونيست چين دارای اهميت فوقلعاده است

ایکه جنگ پارتيزانی ضد ژاپنی در تعيين سرنوشت مبارزه آزادیبخش 
چنگ . ملی چين دارد، بياندیشيم این مطلب را درک خواهيم کرد

 پارتيزانی ضد ژاپنی چين از لحاظ دامنه و تمادی استثنائی خود نه فقط
اما چرخش . در خاور بلکه شاید در تاریخ بشریت هم بی سابقه است

سوم یعنی گذار از عمليات پارتيزانی به عمليات منظم در جنگ 
مقاومت ضد ژاپنی موصوعی است که به تکامل بعدی جنگ بستگی 

دارد و چون چنين بنظر ميرسد که در آنموقع وضعيت تازه و 
انيم عجالتًا این موضوع را کنار دشواریهای جایدی پيدا شود، ما ميتو

. بگذاریم  
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در جنگ مقاومت ضد ژاپنی بمثابه یک کل، جنگ منظم عمده و جنگ 
پارتيزانی کمکی است، زیرا فقط جنگ منظم است که ميتواند 

اگر در سراسر کشور سه . سرنوشت جنگ ضد ژاپنی را معين کند
دفاع، تادل و تعرض (له استراتژیک جنگ مقاومت ضد ژاپنی مرح

را بمثابه یک پروسه کامل در نظر بگيریم، در مرحله اول و ) متقابل 
در مرحله وسط . آخر، جنگ منظم عمده و جنگ پارتيزانی کمکی است

چون دشمن به حفظ سرزمين های اشغالی خواهد پرداخت و ما در 
 بدون آنکه هنوز قادر باجرای آن تدارک تعرض متقابل خواهيم بود

باشيم، جنگ پارتيزانی شکل عمده  و جنگ منظم شکل کمکی خواهد 
این حالت فقط در یکی از سه مرحله جنگ روی خواهد داد با . گرفت

بنابر این . آنکه ممکن است این مرحله طوالنی ترین مرحله باشد
ده چنانچه جنگ را در مجموع آن در نظر بگيرم، جنگ منظم عم

اگر این حقيقت را درک نکنيم، . خواهد بود و جنگ پارتيزانی کمکی 
اگر بروشنی پی نبریم که جنگ منظم تعيين کننده سرنوشت جنگ 

خواهد بود، اگر به ساختمان ارتش منظم و همچنين به بررسی جنگ 
. منظم و هن هدایت آنها توجه نمائيم، نميتوانيمم بر ژاپن پيروز شویم

ولی جنگ پارتيزانی در تمام طول جنگ . ه استاین یک طرف قضي
اگر جنگ پارتيزانی نباشد، . جای استراتژیک مهمی را اشغال ميکند

اگر ما سازماندهی واحد های پارتيزانی، قوای پارتيزانی و همچنين 
بررسی جنگ پارتيزانی و فن هدایت آن جنگ را از دیده فرو گذاریم، 

علت این است که چون بيش از . باز نمی توانيم بر ژاپن پيروز شویم
نيمی از چين بصورت پشت جبهه دشمن در خواهد آمد، اگر ما به 

وسيع ترین و پيگيرانه ترین جنگ پارتيزانی دست نزنيم و اگر بدشمن 
اجازه دهيم که در سر زمين های اشغالی خویش بدون آنکه از پشت 

ای عمده جبهه خود در تشویش باشد، بطور استوار مستقر شود، نيروه
ما که به نبرد جبهه ای مشغولند، ناگذیر تافات سنگين خواهند داد، 

تعرض دشمن ضرورتًا باز هم شدیدتر خواهد شد، نيل به تعادل 
استراتژیک دشوار خواهد گردید و حتا ادامه جنگ قاومت ممکن است 

حتا اگر هيچيک از اینها هم روی ندهد، باز اوضاع . بخطر بيافتد
ممکن است نيروهائی که ما برای :  پيش خواهد آمدنامساعد دیگری

تعرض متقابل فراهم آورده ایم، کفایت نکند؛ ممکن است تعرض متقابل 
ما از عمليات همسوئی در پشت جبهه دشمن برخوردار نشود و دشمن 

اگر چنين وضعی پيش آید و بموقع . بتواند تلفات خویش را جبران کند
 جنگ پارتيزانی بر آن غلبه نکنيم، از طریق توسعه پردامنه و پيگير

از اینجهت جنگ پارتيزانی که . بازهم نميتوانيم بر ژاپن پيروز شویم
در جنگ بمثابه یک کل نقش کمکی دارد، در واقع دارای نقش 

مسلمًا ختای بسيار فاحشی خواهد . استراتژیک فوق العاده عظيمی است
 از دید فرو بود اگر در جنگ مقاومت عليه ژاپن جنگ پارتيزانی

برای اینکه جنگ پارتيزانی . این طرف دیگر قضيه است. گذاشته شود
از . کشور بزرگ: ممکن گردد، وجود یک شرط به تنهائی کافی است

ولی جنگ . اینجهت جنگ پارتيزانی حتا در قدیم نيز وجود داشته است
پارتيزانی فقط در صورتی ميتواند تا آخر دنبال شود که بوسيله حزب 



باین دليل است که جنگ های پارتيزانی قدیم . يست هدایت شودکمون
عمومًا به شکست انجاميدند، و باین دليل است که جنگ پارتيزانی 

ميتواند فقط در عصر ما فقط در کشورهای بزرگی که دارای حزب 
کمونيست اند، پيروز شود، مانند اتحاد شوروی در دوران جنگ داخلی 

با در نظر گرفتن شرایط کنونی و شرایط . و یا چين در لحظه کنونی 
عمومی، هنگام جنگ مقاومت ضد ژاپنی تقسيم کار در عمليات نظامی 

ميان گوميندان و حزب کمونيست باین طریق که گوميندان به جنگ 
جبهه ای منظم و حزب کمونيست به جنگ پارتيزانی در پشت جبهه 

 امر این. دشمن بپردازند، امری ضرور و کامًال مبرهن است
پاسخگوی نيازمندیهای طرفين است، کوشش های طرفين را همآهنگ 

پس ميتوان فهميد که رهنمود . ميسازد و موجد کمک متقابل ميگردد
استراتزیک نظامی که از طرف حزب ما بمنظور گذار از جنگ منظم 

دومين دوره جنگ داخلی به جنگ پارتيزانی نخستين دوره جنگ 
. ، چقدر اهميت و ضرورت داردمقاومت ضد ژاپنی اتخاذ شده

 - 1: امتيازات این گذار را ميتوان در هجده ماده زیر خالصه کرد
 توسعه – 2کاهش مناطقی که از طرف قوای دشمن اشغال شده اند؛  

 در مرحله دفاع، – 3مناطق پایگاهی قوای دشمن اشغال شده اند؛  
 در – 4همسوئی با عمليات در جبهه از طریق ميخکوب کردن دشمن؛  

مرحله تعادل، نگهداری استوار مناطق پایگاهی در پشت جبهه دشمن 
بمنظور تسهيل در تحکيم صفوف و تعليمات نظامی واحدهائی که در 

 در مرحله تعرض متقابل، همسوئی با عمليات – 5جبهه عمل ميکنند؛  
 افزایش – 6در جبهه بمنظور باز ستاندن سرزمين های از دست رفته؛ 

 حداکثر – 7لح خودی به سریعترین و موئثرترین وجه؛  نيروهای مس
توسعه حزب کمونيست بطوریکه در هر ده حوزه حزبی تشکيل یابد؛  

 حداکثر توسعه جنبش توده ای تا آنکه همه اهالی پشت جبهه – 8
 – 9دشمن، باستثنای ساکنين تکيه گاههای وی، بتوانند متشکل شوند؛   

موکراتيک ضد ژاپنی بوسيعترین استقرار ارگنهای قدرت سياسی د
 حداکثر توسعه کار فرهنگی و آموزشی و پرورشی ضد – 10وجه؛  

 – 12 بهبود شرایط زندگی مردم به وسيعترین وجه؛  – 11ژاپنی؛  
 13ایجاد مساعد ترین شرایط برای متالشی ساختن واحدهای دشمن؛  

 طی  برانگيختن احساسات مردم سراسر کشور و تقویت روحيه آنها–
 بزرگترین کمک ممکن به – 14مدتی طوالنی و به وسيعترین وجه؛  

 تطابق با – 15ارتشها و احزاب دوست برای سوق دادن آنها بجبو؛  
شرایطی که دشمن قوی است و ما ضعيفيم، تا آنکه تلفات خویش را 

 تطابق با – 16بحد اقل برسانيم و حداکثر پيروزی را بدست آوریم؛ 
اپن کشوری کوچک و چين کشوری بزرگ است، تا این واقعيت که ژ

آنکه حد اکثر تلفات را بر دشمن وارد ساخته و موفقيتهای اورا بحد اقل 
 تعليم و تربيت عده کثيری کادر رهبری به سریعترین و – 17برسانيم؛ 

 ایجاد مساعدترین شرایط برای حل مسایل – 18موئثرترین وجه؛ 
ر جریان مبارزه طوالنی، واحدهای این نيز مسلم است که د.  خواربار

پارتيزانی و جنگ پارتيزانی نباید در شکل بدوی خود منجمد شوند 
بلکه باید بسطح عالی تکامل یابند و بتدریج بصورت ارتش منظم و 

ما در جریان جنگ پارتيزانی، آنچنان نيروهائی . جنگ منظم در آیند
حاء امپریاليسم گرد خواهيم آورد که خود را یکی از عوامل قطعی ام

.ژاپن بدل سازیم  
 

    عطف  توجه  به  بررسی  مسایل  نظامی- 6
 

کليه مسایل موجود بين دو ارتش متخاسم بوسيله جنگ حل ميشوند، 
.و بود و نبود چين وابسته به فرجام جنگ است  

ازاینروست که ما باید بيدرگ به مطالعه تئوری های نظامی، بررسی 
با . ررسی کار سياسی در ارتش بپردازیماستراتژی و تاکتيک، و ب

وجود اینکه بررسی های ما در زمينه تاکتيک هنوز کافی نيست، 
رفقائی که بکار نظامی اشتغال دارند، در این ده سال اخير به 

پيشرفتهای زیادی نایل آمدنند و بر اساس شرایط خاص چين نوآوریهای 
 این فصل را هنوز در اینجا کموبود ما اینستکه. فراوانی نموده اند

تاکنون فقط عده قليلی از افراد بمطالعه مسایل . ترازبندی نکرده ایم
ما در مورد مطالعه کار . استراتژی و تئوریهای جنگ پرداخته اند

سياسی به پيشرفتهای درجه اولی تایل آمده ایم؛ در این زمينه ما از 
ه پس از لحاظ غنای تجربه و کميت و کيفيت نوآوریهای خویش بالفاصل



اتحاد شوروی قرار داریم؛ ولی در اینجا نيز کمبودهائی داریم که 
برای آنکه > عبارتند از نقص در کار تعميم و سيستماتيزه کردن

نيازمندی های تمام حزب وکشور برآورده شوند، توده ای کردن 
از این پس ما باید بهمه . معلومات نظامی یکی از وظایف مبرم است

 داریم، ولی تئوری های جنگ و استراتژی باید در اینها توجه معطوف
من الزم ميدانم که شوق و ذوق تمام حزب . مرکز همه اینها قرار گيرند

را به مطالعه تئوری های نظامی برانگيزیم و از آنها دعوت کنيم که 
.بمطالعه مسایل نظامی توجه مبذول دارند  

 
 یاداشتها

 
« ، »ال دمکراسی روسيه جنگ و سوسي«   مراجعه شود به لنين – 1

کنفرانس بخشهای مهاجرت حزب کارگری سوسيال دموکرات 
در باره شکست دولت کشور خود در جنگ امپریاليستی « ، » روسيه

این مقاالت که در سالهای . »شکست روسيه و بحران انقالبی « ، » 
 بقلم آمده است بویژه جنگ امپریاليستی را که در آن 1915 – 1914

تئوری و "  به همچنان مراجعه شود. ان داشت برری ميکندسالها جری
تاریخ «از " تاکتيک حزب بلشویک در مسایل جنگ، صلح و انقالب

فصل » ) دوره مختصر ( اتحاد شوروی ) بلشویک ( حزب کمونيست 
. 3 ، بخش 6  
 سون یاتسن باتفاق حز کمونيست و کارکران و 1924 در سال – 2

را که در آنزمان از واحدهای مسلح " زرگانانگارد با"دهقانان انقالبی، 
کمپرادورها، مستبدین و متنفذین محل تشکيل ميشد و با زدوبند با 

امپریاليسم انگلستان به فعاليت ضد انقالبی در گوان جو مشغول بود، 
 ارتش انقالبی که گوميندان و 1925در آغاز سال . در هم شکست

اری داشتند، از گوان جو حزب کمونيست در درون آن با یکدیگر همک
بطرف مشرق اردو کشيد و بياری دهقانان واحدهای دیکتاتور نظامی 

چن جيون مين را در هم شکست و سپس به گوان جو باز گشت و قوای 
دیکتاتورهای نظامی یون نان و گوان سی را که در آنجا النه کرده 

 دومين در پائيز همان سال، ارتش انقالبی مذکور. بودند، نابود ساخت

اردوکشی به مشرق را آغاز کرد و سرانجام تمام ارتش چن جيون مين 
در طول این اردو کشی ها اعضاء حزب کمونيست و . را از بين برد

سازمان جوانان کمونيست در نخستين صفوف قهرمانانه ميجنگيدند و 
در نتيجه این یک اردو کشی ها، وحدتی در کوان دون برقرار شده و 

 منظور – 3.  برای لشکر کشی بشمال فراهم آمده استزمينه مناسبی
 مه 4جنبش انقالبی ضد امپریاليستی و ضد فئودالی است که در روز 

 دولتهای امپریاليستی 1919در نيمه اول سال .  برپا گردید1919
انگلستان، فرانسه آمریکا، ژاپن، ایتاليا و غيره که در جنگ جهانی اول 

يم منافع کثيف، کنفراسی در پاریش تشکيل پيروز شده بودند، برای تقس
دادند و تصميم گرفتند که امتيازات مختلف آلمان را در استان شان دون 

 مه دانشجویان پکن برای مبارزه 4در روز . چين بژاپن واگذار نمایند
ای قاطع عليه این اقدام ميتيگی تشکيل دادند و به تظاهرات دست زدند، 

ال این تظاهرات را سرکوب نمود و دولت دیکتاتورهای نظامی شم
بدین جهت دانشجویان .  تن از دانشجویان را بزندان افکند30بيش از 

 ژوئن ببعد، 3از . در مناطق مختلف کشور مورد پشتيبانی قرار گرفت
دولت دیکتاتورهای نظامی شمال در پکن دانشجویان را باز هم بيشتر 

انی در مدت دو روز به بزندان افکند، بطوریکه تعداد دانشجویان زند
 ژوئن خشم و انزجار مردم سراسر کشور را 3حادثه . هزار نفر رسيد

 ژوئن اعتصاباتی از طرف کارگران و 5از . بيش از پيش برانگيخت
مغازه داران در شانکهای و در نقاط گوناگون کشور یکی پساز دیگری 

ها این جنبش ميهن پرستانه که ابتدا بطور عمده تن. تشکيل گردید
روشنفکران را در بر گرفته بود، بطور سریع بيک جنبش ميهن 

پرستانه در سراسر کشور مبدل گردید که پرلتاریا، خرده بورژوازی 
بموازات توسعه جنبش ميهن پرستانه، نهضت . در آن شرکت داشتند

فرهنگی نوینی عليه فئوداليسم در جهت توصعه علم و دموکراسی که 
براه افتاده بود، نيز رشد یافت و بيک " مه  4جنبش "این خود قبل از 

 –جنبش پردامنه فرهنگی انقالبی که محتوی عمده آن تبليغ مارکسيسم 
.لنينيسم بودریا، مبدل گشت  

 1925 منظور جنبش ضد امپریاليستی است که مردم چين در سال – 4
 مه کشتار مردم چين در شاگهای 30بعنوان اعتراضی نسبت به حادثه 



 کارگران 1925در ماه مه سال . يس بریتانيا برپا ساختنداز طرف پل
کارخانه های بافندگی ژاپن و دستيارانش یعنی دیکتاتور های نظامی 

 ماه مه سرمایه داران کارخانه 15در . شمال چين سرکوب گردیدند
های بافندگی ژاپن در شانکهای کارگران را بنام گو چن هون بقتل 

 کارگران را مجروح ساختند؛ عالوه بر رساندند و بيش از ده نفر از
 نفر از 8  ماه مه  28این مقامات ارتجاعی شهر چين دائو در روز 

 ماه مه بيش از 30بدین مناسبت روز . کارگران را مقتول نمودند
دوهزار نفر از دانشجویان شانکگهای بعنوان پشتيبانی از کارگران در 

غاتی دست زدند و از مردم منطقه تحت امتياز انگلسيها به فعاليت تبلي
در نتيجه این . دعوت کردند تا مناطق تحت امتياز را بازستانند

تظاهرات بيش از ده هزار نفر از اهالی شهر گرد آمدند و در مقابل 
بازداشتگاه منطقه تحت امتياز انگليسيها با صدای رسا چنين شعارهائی 

چين متحد مردم سراسر کشور " ، !" مرگ بر امپریاليسم: ميدادند
در این حادثه موقع پليسهای امپریاليسم انگلستان . و عيره!" شوید

تظاهرکنندگان را بگلوله بستند، بطوریکه بسياری از دانشجویان در 
این حادثه معروف است به . این حادثه مقتول و یا مجروح گشتند

که خشم و انزجار مردم چين را برانگيخت و "  مه 30حادثه خونين "
 تظاهرات و اعتصاباتی از طرف کارگران، دانشجویان و در نتيجه

کسبه در نقاط مختلف بوجود آمد که بيک جنبش ضد امپریاليستی 
 6.  »دورنمای انقالب چين « :  استالين– 5.  پردامنه ای مبدل گردید

"  در هونولولو گروه انقالبی کوچکی بنام 1894 سون یاتسن در سال –
پس از شکست . تشکيل داد)  د چين انجمن تجد" ( سين جون هوی 

 ، سون یاتسن با 1895جکومت تسين در جنگ چين و ژاپن در سال 
سری که در آن موقع در ميان مردم وجود " اجتماعات"تکيه بر روی 

داشت، در گوان دون  دو قيام مسلحانه بر ضد حکومت تسين برپا کرد، 
ی جو در  و دیگری در شهر حو1895یکی در شهر گوان جو در سال 

انجمن تجدد " ( سين جون هوی  " 1905 در سال – 7 .  1900سال 
 که مخالف –) انجمن استقرار چين " ( و گوان فو هوی ) چين 

اتحاد انقالبی " ( تون مون هوی "حکومت تسين بودند، متحد شد و 
یعنی سازمان جبهه متحد بورژوازی، خرده بورژوازی و بخشی از 

. " را تشکيل داد) ين موضع گرفته بودند عيان که برضد جکومت تس
برنامه سياسی انقالب بورژوائی را با مطالبات " تون مون هوی 
طرد مهاجمين خارجی، احياء چين، تًاسيس : " زیرین تنظيم کرد

، "تون مون هوی" در دوره ". جمهوری و تساوی مالکيت بر زمين
را دور خود و بخشی از ارتش جدید تسين " اجتماعات"سون یاتسن که 

گرد آورده بود، چندین قيام مسلحانه بر ضد جکومت تسين بر پا 
بزرگترین این قيام در پين سيان، ليو یان و لی لين در سال . ساخت
، چين ) چائو جو(،  قيامها عبارت بودند از قيام های حوان گان 1906

 –اکنون به دروازه دوستی تغيير نام کرده است ( جو و جن نان گوان 
 1908 ، قيام حه کو در استان یون نان در سال 1907در سال ) جممر

 1912 در سال – 8 .  1911، قيام گوان جو و قيام او چان در سال 
تجدید سازمان یافت و بصورت )  اتحاد انقالبی0" گتون مون هوی

گوميندان در آمد و با رژیم دیکتاتورهای نظامی شمال بسرکردگی یوان 
 هنگاميکه واحدهای یوان شی 1913در سال . شی کای سازش نمود

 در 1911کای که بمنظور سرکوب نيروهائی که در دنبال انقالب سال 
استان جيان سی، ان هوی و گوان دون بوجود آمده بودند، بسوی جنوب 

ولی اندکی بعد شکست . رفت، سون یاتسن به مقاومت مسلحانه پرداخت
 سياست سازش درس  سون یاتسن که از شکست1914در سال . خورد

" ( جن هوا گه مين دان" گرفته بود، در توکيو، ژاپن، حزب جدید 
را تشکيل داد و بدین ترتيب تفاوت این حزب را با ) حزب انقالبی چين

گوميندان آن زمان نشان داد در واقع حزب جدید عبارت بود از اتحاد 
زی نمایندگان سياسی بخشی از خرده بورژوازی با قسمتی از بورژوا

سون یاتسن با تکيه بر روی این اتحاد در سال . بر ضد یوان شی کای
 ، هنگاميکه یوان شی کای خود را امپراتور خواند، تسای اه و 1914

سایر مخالفين وی در استان یوان نان عليه او بپا خواستن؛ سون یاتسن 
نيز در آنموقع یکی از فعالين بود که مبارزه مسلحانه بر ضد یوان شی 

 سون یاتسن در 1917 در سال – 9.  را با تمام نيرو تبليغ ميکردکای
رًاس بخشی از نيروی دریائی که زیر نفوز وی بودند، از شانگهای به 
گوان جو رفت و استان گوان دون را تکيه گاه خود ساخت و با اتحاد با 

دیکتاتورهای نظامی جنوب غربی که با دون چی ژوی دیکتاتور 



بودند، حکومت حکومت نظامی مخالف با دوان نظامی شمال مخالف 
 سون یاتسن در گوی لين 1921 در سال – 10. چی ژوی را تشکيل داد

اما در اثر خيانت یکی از . بتدارکلشگر کشی به شمال پرداخت
زیرداستانش بنام چن جيون مين که با یکتاتور های نظامی شمال 

 در سال – 11. همدسی داشت، کوششهایش باناکامی بوبرو گردید
 سون یاتسن به کمک حزب کمونيست چين و اتحاد شوروی پس 1924

از تجدید سازمان گوميندان در حوان پو نزدیکی گوان جو آکادمی 
نظامی ای  را بنياد گذاشت که بنام آکادمی نظامی حوان پو معروف 

 به انقالب خيانت 1927پيش از آنکه چانکایشک در سال . است
امی بر اساس همکاری گوميندان و حزب ورزید، این آکادمی نظ

کمونيست عمل ميکرد، و کمونيستها مانند جو ئن الی، یه جيان یين، 
یون دای یين، سيائو چو بيو و بسياری از رفقای دیگر در مواقع 

مختلف در این اکادمی مسئوليتهائی بر عهده داشتند؛ در ميان شاگردان 
. ان کمونيست بودندنيز عده کثيری کمونيست و عضو سازمان جوان

 تن ین – 12. آنها هسته انقالبی این آکادمی نظامی را تشکيل ميداند
کای، اهل حونان، در عهد سلسله تسين عضو فرهنگستان امپراتوری 

وی در آغاز با برقراری سلطنت مشروطه موافقت داشت، ولی در . بود
ن پيوستن بعدی وی باردوی گوميندا.  بصفوف انقالب خزید1911سال 

نشانه تضادهائی بود که ميان مالکان ارضی حونان و دیکتاتورهای 
 حزب ترقی خواه در نخستين سالهای – 13. نظامی شمال وجود داشت

جمهوری چين بدست گروهی از شخصيتها و از آن جمله ليان چی چائو 
 14. تشکيل شد که خود را تحت حمایت یوان شی کای قرار داده بودند

کرده دیکتاتورهای نظامی شمال چين در سالهای  یوان شی کای سر –
پس از آنکه این سلسله در اثر . آخر سلطنت سلسله تسين ميزیست

 سرنگون گردید، یوان شی کای با تکيه به نيروهای 1911انقالب سال 
مسلح ضد انانقالب و با پشتی بانی امپریاليسم و استفاده از گرایش 

رهبر انقالب بود، مقام ریاست سازش طلبانه بورژوازی که در آنموقع 
جمهوری را غصب کرد و نخستين دولت دیکتاتورهای نظامی شمال 

را تشکيل داد، دولتی که مبين منافع طبقه مالکان ارضی بزرگ و 
 1915یوان شی کای در سال . بورژوازی کمپرادور بزرگ بود

ميخواست که به مقام امپراتوری برسد و بمنظور تًامين پشتيبانی 
یاليسم یاپن، با خواستهای بيست و یک گانه ژاپن که هدف شان امپر

در دسامبر . برقراری کنترل انحصاری ژاپن بر چين بود، موافقت کرد
همان سال در یون نان قيامی عليه اعالم امپراتوری یوان شی کای برپا 

یوان شی کای . این قيام بالفاصله در سراسر کشور انعکاس یافت. شد
 دوان چی ژوی یکی از – 15.  در پکن مرد1916در ژوئن سال 

زیردستان قدیمی یوان شی کای و در ميان دیکتاتورهای نظامی شمال 
وی پس از مرگ یوان شی کای چندین بار . سرکرده گروه ان هوی بود

 منظور گروه سياسی – 16. قدرت را در حکومت پکن در دست گرفت
 از اعضاء حزب  بوسيله بخشی1916راست افراتی است که در سال 

اعضاء این گروه که در کمين . ترقيخواه و اعضاء گوميندان تشکيل شد
مناصب دولتی بودند، ميان دیکتاتورهای نظامی جنوب و شمال نوسان 

 عده 1927 تا سال 1926در دوره لشگر کشی بشمال از سال . ميکردند
 ای از اعضائ گروه عوم سياسی مانند حوان فو، جان چيون و یان یون

تای که هوادار ژاپن بودند، شروع به ساخت و پاخت با چانکایشک 
کردند و با تجربه ای که در فعاليت سياسی داشتند، وی را در استقرار 

حزب جوانان " منظور از – 17.  یک رژیم ضد انقالبی یاری نمودند
این حزب ازمشتی . نيط ناميده ميشود" حزب اتاتيست"است که " چين

 فاشيست تشکيل ميشد که حمله بر حزب کمونيست و سياستمدار بيشرم
اتحاد شوروی را پيشه خود ساخته و با این فعاليت ضد انقالبی از 

گروههای مختلف ارتجاعی که در قدرت بودند و همچنين از 
 در اینجا – 18.  امپریاليستهای دستمزد هائی دریافت ميداشتند

ان لشکر کشی علياالصول اشاره به هنگ مستقلی است که در دور
. بشمال زیر فرمان ژنرال یه تين، عضو حزب کمونيست قرار داشت

این هنگ در جریان لشکر کشی بشمال به نيروی جنگجو مشهور 
نيروی مذکور بعد از تصرف اوچان بوسيله ارتش انقالبی به . ميشد

 – 19.  و بعد از قيام تان چان به سپاه یازدهم توسعه یافت24لشکر 
، جلد »مسایل استراتژی در جنگ انقالبی چين  «  شود بهمراجعه
 منظور از جلسه وسيع بوروی سياسی کميته مرکزی – 20. حاضر

 در شهر زون ای واقع در استان 1935حزب منعقده در ژانویه سال 



این جلسه تمام مساعی خود را در اصالح اشتباهات . گوی جو است
عيين کننده ای تلقی نظامی و تشکيالتی که در آن وقت بعنوان عامل ت

ميشد، صرف کرده، و بتسلط مشی اپورتونيستی در کميته مرکزی 
حزب خاتمه داده و رهبری جدید کميته مرکزی که رفيق مائو تسه دون 

جلسه مذکور بمثابه تحولی . در رًاس آن قرار دارد، بر قرار ساخت
است که در درون حزب کمونيست چين پيش از همه دارای اهميت 

 حان فو جيو دیکتاتور نظامی – 21..   مترجم –. ميباشدتاریخی 
گوميندان در استان شان دون بود، ليو جی دیکتاتور نظامی، سپاهيان 

شخصی چانکایشک را در استان حه نان فرماندهی ميکرد و در آغاز 
جنگ مقاومت ضد ژاپنی دفاع از ناحيه بائو دین در استان حه به بوی 

و نفر در برابر تعرض مهاجمان ژاپنی بدون این هرد. واگذار شده بود
.آنکه بجنگند پابفرار نهادند  

 
 تمرکز  نيروی  برتر

 
 برای  نابودی  یکایک  نيروهای  دشمن

 
   )1946  سپتامبر  16(  

 
 ) 1( تمرکز نيروی برتر برای نابودی یکایک نيروهای دشمن – 1

ات اپراتيو شيوه نبردی است که نه فقط باید در آرایش قوا طی عملي
 در – 2. بلکه باید در آرایش قوا طی عمليات تاکتيکی نيز بکار رود

یا  ) ( 2(آرایش قوا طی عمليات اپراتيو هنگاميکه دشمن تيپهای 
-----بسياری وارد ميدان ) هنگهای  

                                                            
از طرف رفيق مائو تسه دون متن حاضر دستور درون حزبی است که 

برای کميسيون نظامی انقالبی کميته مرکزی حزب کمونيست چين تهيه 
.و تدوین گردیده است  

 ميکند و در چندین ستون بسوی ارتش ما پيش می آید، ارتش ما باید ---
نيروی مطلقًا برتر یعنی شش، پنج، چهر و یا الاقل سه برابر نيروی 

یا یک ( لحظه مناسب نخست یک تيپ دشمن را متمرکز سازد و در 
باید ) یا این هنگ ( این تيپ . دشمن را محاصره و نابود کند) هنگ 

یکی از تيپهای نسبتًا ضعيف دشمن باشد، یا از پشتيبانی کمتری 
برخوردار و یا اینکه در محلی مستقر باشد که سرزمين و احساسات 

. مساعد باشدسکنه آن محل برای ما بسيار مساعد و برای دشمن نا
دشمن را بخود ) یا هنگهای ( ارتش ما باید با نيروی اندک سایر تيپهای 

مذکور که ) یا هنگ ( مشغول سازد و نگذارد که بسرعت بکمک تيپ 
مورد محاصره و حمله ما قرار گرفته، بشتابند، و این بارتش ما امکان 

از پس . محصور را نابود سازد) یا هنگ ( خواهد داد که اول تيپ 
آنکه موفقيت بدست آمد، برحسب اوضاع و احوال یا باید یک یا چند 
تيپ دیگر دشمن را نابود کنيم و یا اینکه باید واحدهای خود را عقب 

بکشيم، استراحت بدهيم، تقویت کنيم و برای نبردهای آینده آماده سازیم 
واحدهای ما بفرماندهی سو یو و تن : اینک دو مثال برای مورد اول( 
 هزار نفری از 5 اوت یک واحد 22 لين در نزدیکی ژو گائو در جن

 اوت یک تيپ و باز 26و سپس در  ) 3(پليس حطوط ارتباطی دشمن 
 ). 4( اوت یک تيپ و نيم از قوای دشمن را نابود ساختند27در 

 سپتامبر 6 تا 3واحدهای ما بفرماندهی ليو بوه چن و دن سيائو پين از 
ن را در نزدیکی دن تائو و یک تيپ دیگر یک تيپ از واحدهای دشم

 سپتامبر 8 و 7 سپتامبر و باز دو تيپ دیگر را در 6را در بعد از ظهر 
در آرایش قوای عمليات اپراتيو ما باید این شيوه  ). 5(نابود ساختند

 یعنی در نتيجه کم بها دادن بدشمن، بيک اندازه –اشتباه آميز نبرد 
 را بدور –ابله با همه ستونهای دشمن تقسيم کردن قوای خود برای مق

افکنيم، زیرا با این شيوه نخواهيم توانست حتا یک ستون دشمن را هم 
 در آرایش قوا طی – 3. نابود کنيم و باالخره به پاسيویته خواهيم افتاد

یک ( عمليات تاکتيکی، هنگاميکه ارتش ما یکی از ستونهای دشمن 
 منطقًا برتر را محاصره کرد، را با تمرکز نيروی) تيپ یا یک هنگ 

حمله ما نباید در صدد برآیند در آن واحد و با ) یا واحدهای ) قسمتهای 
یک ضربه کليه نيروهای محصور را نابود سازند، زیرا در اینصورت 

ناچار خواهد شد نيروهای خود را بيک اندازه تقسيم و به همه طرف 
آنها باید . اری ميگردندحمله نمایند، در نتيجه دچار اتالف وقت و دشو



نيروی مطلقًا برتر یعنی شش، پنج، چهار و یا الاقل سه برابر نيروهای 
دشمن و کليه واحدهای توپخانه یا قسمت اعظم آنرا متمرکز سازند، 

از مواضع دشمن را ) نه اینکه دو نقطه ( یک نقطه نسبتًا ضعيف 
 آنرا تسخير انتخاب کنند و بشدت بدان حمله ور گردند تا آنکه قطعًا

همينکه  دست یافتند، باید از این پيروزی بسرعت بهرهبرداری . کنند
 نتيجه این – 4. کرده و نيروهای دشمن محصور را یکایک نابود سازند

اوال نابودی کامل دشمن و ثانيًا فرجام : شيوه نبرد عبارت خواهد بود از
ن ضربات تنها نابودی کامل است که بر دشمن موئثر تری. سریع نبرد

را وارد می آورد، زیرا وقتيکه ما هنگی را نابود سازیم، یک هنگ از 
دشمن کم ميشود و وقتيکه تيپی را نابود سازیم، یک تيپ از دشمن کم 

این شيوه بخصوص آنگاه موئثر است که در برابر دشمنی که . ميشود
فقط نابودی کامل . باندازه کافی واحدهای خط دوم ندارد، بکار رود

در .  که بما امکان ميدهد نيروهای خود را بحد اکثر تکميل کنيماست
حال حاضر، نابودی کامل فقط منبع عمده اسلحه و مهمات ارتش ما نيز 

نابودی کامل سپاهيان دشمن را دچار ضعف روحيه و . بشمار ميرود
پژمردگی ميگرداند، ولی برعکس روحيه افراد ما را قوی ساخته و 

فرجام سریع به واحدهای ما امکان ميدهد که یا . آنها را بشوق ميآورد
نيروهای امدادی دشمن را یکایک نابود سازند و یا اینکه از نبرد با آنها 

فرجام سریع در عرصه عمليات تاکتيکی و اپراتيو شرط . طفره بروند
 در – 5.  ضرور برای عمليات طوالنی در عرصه استراتژیک است

ستند که اصل تمرکز نيروها برای ارتش ما هنوز کادرهای زیادی ه
نابودی یکایک نيروهای دشمن را در موقع عادی  تًاید ميکنند، ولی در 

این امر ناشی از کم بها دادن . موقع پيکار غالبًا نميتوانند آنرا بکار برند
باید . بدشمن و همچنين ناشی از فقدان تربيت جدی و مطالعه دقيق است

بردهای گذشته مزایای این شيوه نبرد را با ارائه مثالهای مشروح از ن
مکررًا توضيح داد و ثابت نمود که وسيله عمده در هم شکستن حمالت 

بکار بدن این شيوه به پيروزی و بکار . چانکایشک همين شيوه است
 اصل تمرکز نيروها برای نابودی – 6. نبردن آن بشکست می انجامد

ارتش ما طی مدتی یکایک نيروهای دشمن، سنت ستوده ای است که 
ًسيس خود بآن وفادار بوده است؛ این  بيش از ده سال از آغاز تا

ولی ارتش ما در دوره . نخستين بار نيست که این اصل مطرح ميشود
جنگ مقاومت ضد ژاپنی بطور عمده به پخش نيروها بمنظور اقدام به 

جنگ پارتيزانی توسل ميجست و تمرکز نيروها برای دست زدن به 
اما در جنگ داخلی کنونی که . حرک شيوه فرعی او بودجنگ مت

شرایط تغيير یافته است، شيوه نبرد هم باید تغيير یابد؛ تمرکز نيروها 
اینک . برای دست زدن به جنگ پارتيزانی شيوه فرعی ارتش ما باشد

در شرایط که ارتش چانکایشک با سالحهای نيرومندتری مجهز شده، 
رکز نيروی برتر برای نابودی یکایک ارتش ما باید برای شيوه تم

 آنگاه که دشمن در حال – 7. نيروهای دشمن اهميت خاصی قایل شود
. تعرض است و ما در حال دفاع هستيم، باید باین شيوه توسل جوئيم

ولی هنگاميکه دشمن در حال دفاع است و ما به تعرض ميپردازیم، باید 
وه مختلف اتخاذ دو وضعيت زیر را از هم تشخيص بدهيم و دو شي

اگر نيروهای ما در نقطه معينی زیاد باشند و دشمن از حيث : نمائيم
نفرات نسبتًا ضعيف و یا اگر ارتش ما غافلگيرانه بدشمن حمله کند، در 

 5مثًال بين . آنصورت ميتوان در یک زمان بچندین واحد وی ضربه زد
ده شهر  ژوئن واحدهای ما در شان دون در عين حال به بيش از 10و 

 پو  کو جمله – جی نان و تيانزیک -بر روی خطوط راه آهن چين دائو
 اوت واحدهای 21 و 10مثال دیگر، بين  ). 6(کردند و آنها را گرفتند

ما تحت رهبری ليو  بوه چن و دن سيائو پين به پيش از ده شهر در 
طول منطقه کای فون و سيو جو از خط لون های حمله کردند و آنها را 

اما در صورتيکه ما نيروی کافی نداشته باشيم، باید  ). 7(ف کردندتصر
درست . شهرهای تحت اشغال دشمن در چندین شهر حمله ور شویم

بوسيله همين شيوه بود که نيروهای ما در شان سی شهرهای کنار راه 
 هنگاميکه قوای – 8 )  8( پو جو را بتصرف در آوردند–آهن داتون 

اختن دشمن متمرکز شده است، عمليات آنها باید عمده ما برای نابود س
با عمليات فعال قسمتهای محلی، واحدهای پارتيزانی محلی و دستجات 

یا واحدهای ( هنگاميکه قسمتهای . چریک توده ای همسوئی داشته باشد
محلی بيک هنگ، یک گردان یا یک گروهان دشمن حمله ميبرند، و ) 

ی یکایک نيرو برای  نابودی نيز به اصل تمرکز نيرو برای نابود
 اصل تمرکز نيرو برای – 9.  یکایک نيروهای دشمن را بکار بندند



نابودی یکایک نيروهای دشمن هدف عمده اش نابودی نيروی زنده 
در بعضی از موارد . دشمن است نه دفاع از سرزمين و یا تصرف آن

ور بمنظور تمرکز نيرو برای نابود ساختن ميروهای دشمن و یا بمنظ
تمرکز نيرو برای نابود ساختن نيروهای دشمن و یا بمنظور اینکه به 

قوای عمده ما امکان پرهيز از ضربات سنگين دشمن داده شود تا برای 
به استراحت و تقویت خویش بپردازند، ميتوان این یا آن . نبردهای آیند

در صورتيکه ارتش ما قادر باشد نيروی زنده . سرزمين را ترک گفت
را بمقياس وسيعی نابود سازد، خواهد توانست سرزمين های دشمن 

از اینرو باید کليه واحدهائی را که به نابود . جدیدی را تسخير کند
نه فقط باید . ساختن نيروی زنده دشمن موفق ميشوند، تشویق کرد

واحدهائی را که واحدهای منظم دشمن را نابود ميسازند بلکه هر 
نيت عمومی، گروه های بازگشت به واحدی را هم که واحدهای ام

و سایر نيروهای محلی ارتجاعی را نابود ميسازد، نيز  ) 9(موطن 
ولی هر بار که سرزمين از لحاظ عمليات اپراتيو و . تشویق کرد

تاکتيکی اهميت می یابد، باید به حفظ و یا تسخير آن بپردازیم و گرنه 
هم که به حفظ یا تسخير از اینجهت باید واحد هائی را . اشتباه کرده ایم

.چنين سرزمين هائی موفق ميشوند، تشویق کرد  
 

 یاداشتها
 

در جلد " از بين بردن دشمن"و  "  نابودی دشمن" اصالحات – 1
حاضربصورت مترادف بکار رفته اند، و هر دو آنها بمعنای کشتن، 

 سيستم سازمانی – 2. زخمی کردن و اسير گرفتن سپاهيان دشمن اند
نظم گوميندان در آغاز بدینقرار بود که یک شپاه از سه و یا نيروهای م

پس از . فقط دو لشکر تشکيل ميشد که هر یک شامل سه هنگ ميگردید
 واحدهای منظم گوميندان که در جنوب رودخانه زرد مستقر 1946مه 

آنچه سپاه بود بصورت . بودند، در چند مرحله تجدید سازمان یافتند
ته در آمد و لشگرهای سابق بصورت تيپ و لشگر تجدید سازمان یاف

ان بخش از واحدهای . هر تيپ شامل سه و یا فقظ دو هنگ ميشد
گوميندان که در شمال رود خانه زرد مستقر بود، تجدید سازمان نيافت 

بعدًا بعضی از لشرهائی که تجدید . و اسامی خویش را حفظ کرد
 واحد پليس – 3. سازمان یافته بودند، همان نام سابق سپاه گرفتند

واحدهای .  تشکيل شدند1945خطوط ارتباطی گوميندان در مارس 
در طول " نگهيانی خطوط راه آهن"مذکور پس از تسليم ژاپن ببهانه 

گماشته شدند، و به " راههای ارتباطی برای گ خدمات پادگانی 
این نيز یکی از نيروهاوی بود که . فعاليتهای مخفی پليسی ميپرداختند

 1946 در ژوئيه – 4.   مترجم–. دان در جنگ داخلی بکار نيبردگومين
 ان هوی به تعرض –واحدهای گوميندان عليه منطقه آزادشده جيان سو 

نيروهای دشمن . پرداختتند و نيروهای ما دليرانه از خود دفاع نمودند
که به منطقه آزادشده جيان سو مرکزی حمله ميکردند، مرکب بودند از 

 13از .  تن، احت فرماندهی تان ئن بوه120000 تقریبًا  تيپ، یعنی15
 هنگ از ارتش آزادیبخش توده ای چين شرقی، 18 اوت، 27ژوئيه تا 

بفرماندهی سو یو، تن جن لين و رفقای دیگر با تمرکز نيروی برتر 
متواليًا به هفت نبرد در مناطق تای سين، ژو گائو، حای ان و شائو بوه 

 واحد از پليس 5 تيپ دشمن و 6ی دست زدند، واقع در جيان سو مرکز
نتيجه دو نبرد از این . ط ارتباطی دشمن را نابود ساختند.خط

 نيروهای 1946 در اوت – 5. نبردهاست در اینجا ذکر شده اسد
گوميندان از شهرهای سيو جو و جن جو حرکت کردند تا در دو ستون 

.  نان حمله کنند حه– شان دون – حه به –به منطقه آزادشده شان سی 
ارتش آزادیبخش توده ای این منطقه تحت فرماندهی ليو بوه چن، دن 

سيائو پين و رفقای دیگر، بمنظور نبرد با ستونی از دشمن که از جن 
 سپتامبر جهار 8 تا 3جو حرکت کرده بود، با تمرکز نيروی برتر از 

ن واقع در تيپ دشمن را متواليًا در ناحيه حه زه، دین تائو و تسائو سيا
 ، ارتش 1946 در اوایل ژوئن – 6. استان شان دون نابود نمود

آزادیبخش توده ای شان دون به لشگر کشی کيفری عليه واحدهای 
 پو –جی نان، تيانزین _ پوشالی که در طول خطوط راه آهن چين دائو 

کو پخش بودند، دست زد و متواليًا بيش از ده شهر کوچک و از آنجمله 
ن، جان دیان، جو تسون، ده جو، تای ان و زائو جوان را آزاد جيائو سيا
 ، ارتش آزادیبخش توده ای شان 1946 اوت 21 تا 10 از – 7. ساخت

 حه نان بمنظور همسوئی با عمليات – شان دون – حه به –سی 



ارتشهای آزادیبخش توده ای دشتهای مرکزی و چين شرقی در چندین 
 سيو جو از –ل منطقه کای فون ستون بر واحدهای دشمن که در طو

خط لون  های مستقر شده بودند، حمله ور گشت و متواليًا بيش از ده 
شهر کوچک و از آنجمله دان شان، الن فون، حوان کو، لی جوان و 

 نيروهای گوميندان 1946 در ژائيه – 8. یان جی را متصرف شد
 متفقاً بفرماندهی حو زون نان و نيروهای تحت فرماندهی ین سی شان

واحدهای تای یوه . به منطقه آزاد شده جنوب شان سی حمله کردند
 سوی یوان به حمله متقابل –ارتش آزادیبخش توده ای شان سی 

در ماه اوت . پرداختند و دشمن را از جنوب شان سی عب راندن
 لين شی از –واحدهای مذکور بر ضد دشمن که در طول منطقه لين فن 

تقر بود، به تعرض پرداختند و متواليًا شهرهای  پو جو مس–خط دا تون 
 9. حون تون، جائو چن، حوه سيان، لين شی و فن سی را آزاد ساختند

 در جریان جنگ آزادیبخش توده ای عده ای از مالکان ارضی و –
. مستبدین محلی نواحی آزادشده به مناطق حکومت گوميندان ميرخيتند

ی ارتجاعی مسلح از قبيل گوميندان آنها را بصورت دارودسته ها
و غيره " واحدهای بازگشت بموطن"، "گروهای بازگت به موطن"

سازمان ميداد که در حمله به نواحی آزادشده همراه باسپاهيان گوميندان 
این دارودسته های ارتجاعی مسلح در همه جا دست به غارت و . بودند

.ندندچپاول ميزدند، ميکشتند و از هيچگونه جنایتی رو نميگردا  
 

 اوضاع کنونی و وضایف ما
 

)قطعات  منتخب (   
 

  )1947 دسامبر 25( 
 

جنگ انقالبی خلق چين اکنون به نقطه چرخشی رسيده است، بدین 
معنی که ارتش آزادیبخش توده ای چين حمالت قوای نظامی ارتجاعی 

   +-چندین ميليونی 
                                                    

ثر حاضر متن گذارشی است که ربيق مائو تسه دون به جلسه کميته ا
 در 1947 دسامبر 28 تا 25مرکزی جزب کمونيست چين که از تاریخ 

یان جيا گو از شهرستان می حی واقع در شمال استان شنسی تشکيل 
عالوه بر اعضاء و نامزدهای عضویت . یافته بود، تقدیم نموده بود
تند شرکت کنند، رفقای مسئول نواحی مزی کميته مرکزی که ميتوانس

– 2 صفحه – نين سيا و شان سی – گان سو –شنسی   
جلسه این گدارش را همراه . سوی یوان نيز در جلسه حضور یافته بود

نکاتی چند در باره « با اثر دیگری از رفيق مائو تسه دون تحت عنوان 
منتخب آثار «رجوع شود بجلد چارم از ( » ارزابی اوضاع بين المللی 

در . مورد بحث قرار داد و بتصویب رسانيد) » مائو تسه دون 
قرارهای جلسه در مورد گزارش در تمام دوره واژگون ساختن 

دارودسته حاکم و ارتجاعی چانکایشک و استقرار چين دموکراتيک 
تمام . نوین برای کار سياسی، نشامی و اقتصادی سندی برنامه ای است

يرامون این سند و همچنين در ارتباط با آن حزب و ارتش باید پ
« منظور  ( 1947 اکتبر 10پيرامون کليه اسناد منتشره در تاریخ 

– 3 صفحه –مانيفست ارتش آزادیبخش توده ای   
دستور در « ، » شمارهای ارتش آزادیبخش توده ای چين « ، »چين 

 ، »باره تجدید انتشار سه اصل بزرگ انضباطی و هشت ماده مقرراتی 
قرار کميته مرکزی حزب « و » برنامه قانون ارضی چين « 

، بيک کار ) » کمونيست چين در باره اعالم برنامه قانون ارضی چين 
در اجرای . آموزشی عميق دست زنند و آنرا دقيقًا بعمل در آورند

سياستها در محلهای مختلف، هرگونه عدول از اصول که در این 
سایر قرارهای مهم این ." صله اصالح شودگذارش آمده است، باید بالفا

 از هيچگونه کوششی برای ادامه باالنقطاع – 1: جلسه عبارتند از 
جنگ انقالبی خلق چين تا پيروزی کامل نباید فروگذار کرد، بدشمن 

برای ) بوسيله مذاکرات صلح ( نباید اجازه داد با سرگرم کردن ما 
–هجوم دو باره بخلق فرصت   

 زمان تشکيل دولت – 2. احت و تجدید قوا بيابد استر– 4صفحه 
این مسئله فقط وقتی ميتواند . انقالبی مرکزی هنوز فرا نرسيده است

و . مطرح شود که ارتش ما پيروزیهای باز هم بزرگتری رسيده باشد



جلسه . اعالم قانون اساسی بطریق اولی مسئله ایست مربوط به آینده
 گرایشهای درون حزب و همچنين عالوه بر این مسئله وجود بعضی از

برخی از سياستهای مشخص در مورد اصالحات ارضی و جنبش توده 
نتایج این بحث بعدها از طرف . ای را بطور دقيق مورد بحث قرار داد

در باره برخی از « رفيق مائو تسه دون در مقاله ای تحت عنوان 
 رجوع شود( جمع آوری گردید » مسائل مهم سياست کنونی جزب 

).» منتخب آثار مائو تسه دون « بجلد چهارم   
                                                                                        

                            پایان زر نویسها.......
- +

 این سگ زنجيری آمریکا را دفع کرده و به تعرض – چانکایشک 
زادیبخش توده ای در نخستين سال جنگ، یعنی ارتش آ. رونهاده است

 ، حمالت چانکایشک را در 1947 تا ژوئن سال 1946از ژوئيه سال 
. چند جبهه در هم شکست و اورا مجبور به اتخاز مواضع دفاعی نمود

 1947و در سه ماه اول سال دوم جنگ، یعنی از ژوئيه تا سپتامبر سال 
وده ای به تعرض روی آورد در مقياس تمام کشوری ارتش آزادیبخش ت

و نقشه ضد انقالبی چانکایشک را الير بر ادامه گسترش دامنه جنگ به 
. مناطق آزدادشده برای از بين بردن کامل این مناطق نقش بر آب سخت

اکنون جنگ  بطور عمده در مناطق آزادشده، بلکه در مناطق تحت 
 ای چين هم ارتش آزادیبخش توده ). 1(حکومت گوميندان کشانده اند 

–اکنون در خاک چين چرخ ضد انقالب امپریاليسم آمریکا و نوکرانش 
 را بعقب بر گردانده و انها را –دارودسته راهزنان چانکایشک 

 چرخ -بسراشيب نابودی سوق داده است و در عين حال چرخ خویش 
این نقطه . انقالب را در شاهراه پيروزی به پيش هدایت نموده است

این نقطه چرخش نمودار تغيير سلطه بيست . یخ استچرخشی در تار
این نقطه چرخش . ساله ضد انقالبی چانکایشک از رسد به زوال است

نمودار تغيير ضد ساله واند امپرایاليستها در چين از رشد به زوال  
این رخداد عظيمی است، و بدینجهت عظيم است که در یک . است

دهد، و چنانچه رخ دهد،  ميليون نفری رخ مي475کشور با جمعيت 
و باز، عظيم است . حتمًا به پيروزی سرتاسری کشور می انجامد

بدینجهت که در مشرق زمين طورت ميگيرد، یعنی در منطقه ایکه 
زیر یوغ ظلم و ستم ) نيمی از بشریت ( بيش از یک ميليارد نفر 
گذار جنگ آزایبخش خلق چين از دفاع به . امپریاليسم رنج ميبرند

مسلمًا شادی و خرسندی این ملل ستمدیده را بر می انگيزد و تعرض 
در عين حال، بمثابه کمکی است به خلقهای ستمدیده . بآنها الهام ميبخشد

. کشورهای مختلف اروپا و آمریکا که اکنون در حال مبارزه اند  
 

 جنگ ضد انقالبی را بر پا  ما از همان روزیکه چانکایشک– 2
ا باید بلکه قادرریم چانکایشک را شکست دهيم، ساخت، گفتيم که نه تنه

زیرا جنگی که او بر پا کرده، جنگی است ضدانقالبی که از طرف 
امپریاليسم آمریکا عليه استقالل ملی چين و آزادی خلق چين هدایت 

پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکست امپریاليسم ژاپن، . ميشود
حات دموکراتيک نوین وظایف خلق چين عبارت بودند از انجام اصال

در شئون سياسی، اقتصادی و فرهنگی، تحقق وحدت و استقالل کشور 
ولی درست . و تغيير چين از یک کشور فالحتی بيک کشور صنعتی

در چنين موقعی، پس از پایان پيروزمندانه دومين جنگ جهانی ضد 
فاشيستی، امپریاليسم آمریکا و نوکرانش در کشورهای مختلف بر جای 

یاليسم آلمان و ژاپن و نوکرانشان نشستند و با تشکيل یک اردوگاه امپر
ارتجاعی عليه اتحاد شوروی، عليه کشورهای دموکراتيک توده ای 

اروپا، عليه جنبش های کارگری کشورهای سرمایه داری، عليه 
نهضتهای ملی مستعمرات و نيمه مستعمرات  و عليه آزادی خلق چين 

در . ع بود که مرتجعين چين قدعلم نمودنددر همين موق. قدعلم نمودند
 درست –همين موقع بود که مرتجعين چين بسرکردگی چانکایشک 

  -همانند وان جين وی، این سک زنچيری امپریاليستهی ژاپن  
بصورت عاملين امپریاليسهای آمریکا در آمدند و چين را به آمریکا 

 چين آتش فروختند و بمنظور جلوگيری از پيشرفت امر آزادی خلق
در چنين زمانی، اگر ما از . جنگ را عليه خلق چين مشتعل ساختند

خود ضعف نشان ميدادیم و یا  پا پس ميکشيدیم و جرًات نميکردیم با 
جنگ انقالبی بمبارزه قاطعانه عليه جنگ ضد انقالبی برخيزیم، چين 
. به محاق ظلمت و تاریکی فرو ميرفت و آینده ملت ما تباه ميگردید



کمونيست چين ارتش آزادیبخش توده ای چين را رهبری کرده و حزب 
با عزم راسخ عليه حمالت چانکایشک به جنگ انقالبی ميهن پستانه و 

 –حزب کمونيست چين بر اساس علم مارنسيسم . عادالنه پرداخته است
لنينيسم اوضاع بين النللی و داخلی را با ذهن روشن ارزیابی کرده و 

باید بلکه بخوبی ميتوان حمالت مرتجعين داخلی و در یافت که نه فقط 
هنگاميکه در آسمان پوششی از ابربهای . خارجی را در هم شکست

سياه پدید گشته بود، ما خاطر نشان ساختيم که این پدیده ای موقتی بيش 
نيست، ظلمت و تاریکی بزودی و داع خواهد گفت و سپيده صبحگاهی 

 هنگاميکه دارودسته راهزنان 1946ژوئيه سال . مژده ورود خواهد داد
چانکایشک جنگ ضد انقالبی را در سراسر کشور برپا ساختند، 

تصور ميکردند که ميتوانند ارتش آزادیبخش توده ای را فقط در ظرف 
آنها حساب ميکردند که نيروئی بالغ بر . سه تا شش ماه در هم شکنند

ميليون نفر ارتش جها ميليون نفر در اختيار دارند که عبارتست از دو 
منظم، بيش از یک ميليون نفر ارتش غيره منظم و متجاوز از یک 

ميليون نفرکارمند در موئسسات نظام نظامی و واحدهای مسلح در پشت 
جبهه، بعالوه آنها حساب ميکردند با استفاده از فرصت تدارکات 

تعرض را تمکيل کرده اند، سهرهای بزرگ را دوباره تحت کنترل 
 ميليون نفر در اختيار دارند، 300ورده اند، جمعيتی بالغ بر خود در آ

تمام تجهيزات ارتش یک ميليون نفری تجاوزی ژاپن را تصاحب نموده 
. اند و از دولت آمریکا کمکهای نظامی و مالی هنگفتی اخذ کرده اند

آنها باز چنين ميپنداشتند که ارتش آزادیبخش توده ای چين پس از هشت 
ت ضد ژاپنی سخت فرسوده گشته و از نظر تعداد سال جنگ مقاوم

نفرات و تجهيزات بهيچوجه بپای ارتش گوميندان نميرسد، و عالوه بر 
این مناطق آزادشده چين فقط کمی بيش از ضد ميليون نفر جمعيت دارد 

و بخش وسيعی از آن هنوز از وجود نيروهای فئودالی ارتجاعی پاک 
نجا هنوز بطور عموم و تمام نشده است و اصالحات ارضی هم در آ

وکمال انجام نيافته است، در یک کالم ارتش آزادیبخش توده ای فاقد 
درست در نتيجه یک چنين ارزیابی بود که . پشتگاه مستحکمی ميباشد

دارودسته راهزنان چانکایشک آرزوی خلق چين را به صلح نادیده 
 1946سال گرفت، سرانجام قرار داد متارکه جنگ منعقده در ژانویه 

بين گوميندان و حزب کمونيست را نقض کرد و تضميمات متخذه 
کنفرانس مشورتی سياسی همه احزاب را زیر پا نهاد و جنگ 

ما در همان موقع گفتيم که برتری قوای . ماجراجویانه را بر پا ساخت
نظامی چانکایشک فقط پدیده ای است گذارا و عاملی است که فقط 

شته باشد؛ کمک امپریاليسم آمریکا نيز بهمين ميتواند نقشی موقتی دا
ترتيب عاملی است که فقط  ميتواند نقشی موقتی داشته باشد، حال آنکه 
خصلت ضد خلقی جنگ چانکایشک و احساسات مردم عواملی هستند 

در این طمينه ارتش آزادیبخش توده ای در . که نقش دائمی دارند
دیبخش توده ای که جنگ ارتش آزا. موضع برتر قرار گرفته است

دارای خصلتی ميهن پرستانه و عادالنه و انقالبی است، مسلمًا از 
چنين است اساس . پشتيبانی مردم سراسر کشور برخوردار خواهد بود

 ماه اخير جنگ صحت 18تجربيات . سياسی پيروزی ما بر چانکایشک
. این قضاوت ما را کامًال ثابت کرده اند  
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 ، 1947 تا نوامبر 1946ژوئيه (  ماه اخير 17در نتيجه پيکارهای 
یک ميليون و ششصد و نود هزار ) آمار دسامبر هنوز در دست نيست 

 کشته، مجروح یا اسی نفر از ارتش منظم و غيره منظم چانکيشک
مجروح و یک ميليون و  هزار نفر کشته یا 640شده اند که از ميان 

 حمالت بدینسان ارتش ما توانست. پنجاه هزار نفر اسير گردیده اند
چانکایشک را دفع کند و قسمت اصلی مناطق آزادشده را حفظ نماید و 

اگر مسئله را از نظر نظامی برسی کنيم، . خود به تعرض رو آورد
را علت نيل به جنين موفقيتی عبارت از آنست که استراتژی صحيحی 

: اصول نظامی ما بدیقرارند. اجرا کرده ایم  
 باید نخست به نيروهی پراکنده و منفرد دشمن حمله برد و سپس به – 1

.  نيروهای متمرکز و نيرومند وی   
 باید نخست شهرهای کوچک و متوسط و مناطق وسيع روستائی – 2

. را تصرف کرد و سپس شهرهای بزرگ را  
زنده دشمن را هدف عمده خود قرار داد،  باید نابود ساختن نيروی – 3

حفظ و تصرف شهرها و . نه حفظ یا تصرف شهرها و سرزمينها را 



سرزمينها نتيجه نابود ساختن نيروی زنده دشمن است، و معموًال یک 
شهر یا یک منطقه زمانی ميتواند برای هميشه نگهداری یا تصرف 

.شود که چند بار دست بدست گشته بشد  
( هر نبرد نيروهای نظامی مطلقًا برتر را متمرکز ساخت  باید در – 4

، گاهی دشمن )دو، سه، چهار و گای پنج یا شش برابر نيروهای دشمن 
باید از چارطرف بحلقه محاصره در آورد و سيع در نابود ساختن کامل 

در ضرایط . آن نمود، بطوریکه حتا یک نفر هم فرصت فرار نيابد
دن ضربات خرد کننده بر دشمن استفاده خاص باید از شيوه فرود آور

کرد، بدین معنی که ما باید با تمرکز تمام نيرو از روبرو بدشمن حمله 
کنيم و در عين حال بيک یا دو جناح آن نيز حمله بریم، البته با این 

هدف که بخشی از نيروهای دشمن را نابود ساخته و بخش دیگر را 
های خود را برای درهم کوبيدن تارومار کنيم تا ارتش ما بتواند واحد

ما باید از پيکارهای فرساینده . سایر نيروهای دشمن بسرعت انتقال دهد
ای که در آن برد ما از باخت ما کمتر و یا برد و باخت ما مساوی 

از ( بدین ترتيب با وجود اینکه ما در مجموع . هستند، اجتناب ورزیم
مليات اپراتيو مشخص ضعيف هستيم، در جرء و در هر ع) نظر تعداد 

برتری مطلق داریم و این خود ضمن پيروزی ما در عمليات اپراتيو 
ما با گذشت زمان، در مجموع برتری خواهيم یافت و سرانجام .  است

 نباید بدون آمادگی و – 5.  کليه نيروهای دشمن را نابود خواهيم ساخت
 نبرد باید بدون اطمينان به پيروزی به هيچ نبردی دست زد؛ قبل از هر

تمام مساعی را برای تهيه تدارکات الزم و تضمين پيروزی در شرایط 
 یعنی – بایدشيوه رزمی مانرا – 6. موجود بين خود و دشمن بکار برد

تهورداشتن در نبرد، نترسيدن از قربانی، بی اعتنا بودن بخستگی و 
دت بمفهوم نبرد های متوالی در م( استقامت داشتن در پيکارهای مداوم 

 باید کوشيد تا دشمن را – 7. را شکوفا ساخت) کوتاه و بدون استراحت 
در عين خال باید به تاکتيک حمله موضعی . ر حين حرکت نابود کرد

. نيز توجه داشت و نقاط استحکامی و شهرهای دشمن را تصرف نمود
 در مورد حمله به شهرها، باید تمام آن نقاط استحکامی و شهرهای – 8

در . ه نيروی دفاعی ضعيفی دارند، مصممانه هصرف نموددشمن را ک
فرصت ناسب باید تمام نقاط استحکامی و شهرهای دشمن را که دارای 

قدرت دفاعی متوسطاند، در صورتيکه شرایز اجازه دهد، تصرف 
کرد؛ در مورد تمام آن نقاط استحکامی و شهرهای دشمن که قدرت 

 منتظر ماند تا شرایط آماده گردد دفاعی نيرومندی در اختيار دارند، باید
 باید قدرت خود را با تمام سالحهائی – 9.  و بعد آنها را تصرف نمود

که از دشمن به غنيمت گرفته شده، و همچنين با قسمت اعظم اسرای 
منبع عمده ذخایر نيروی انسانی و مادی ارتش ما . جنگی تکميل کرد

 دو عمليات جنگی  باید از فاصله بين– 10.  جبهه های جنگ است
. برای استراحت، تعليم و تقویت واحدهای نظامی بخوبی استفاده کرد

مدت استراحت، تعليم و تقویت  واحدها برای اینکه بدشمن امکان نفس 
.کشيدن داده نشود، معموًال نباید زیاد طوالنی باشد  

 که ارتش آزادیبخش توده ای جهت اینها همه متد های عمده ای هستند
این متدها در نتيجه آبدیدگی . وبيدن چانکایشک بکار برده است کدر هم

ارتش آزادیبخش توده ای در جریان مبارزه مسلخانه طوالنی عليه 
دشمنان داخلی و خارجی بدست آمده اند و با شرایط کنونی ما کامالً 

دارودسته راهزنان چانکایشک و پرسنل نظامی . مطابقت دارند
ين این متدهای نظامی ما را بخوبی امپریاليستهاس آمریکا در چ

 برای یافتن طرقی جهت مقابله با این متدها، چانکایشک. ميشناسند
بارها به تعليم نظامی ژنرالها و افسران ارشد خود پرداخته و نشریات 

 نظامی ما و اسنادیکه در جریان جنگ به غنيمت
ریکا پرسنل نظامی ام. گرفته، برای مطالعه بين آنها توزیع کرده است

برای نابودی ارتش آزادیبخش توده ای استراتژی و تاکتيکهای 
گوناگونی به چانکایشک پيشنهاد ميکردند، قوای نظامی اورا تعليم 

ولی هيچيک از این تالشها . ميدادند و بآنها تجهيزات نظامی ميرسانيدند
زیرا . نتوانست دارودسته راهزنان چانکایشک را از شکست نجات دهد

 تاکتيک ما بر اساس جنگ توده ای مبتنی است،  هيچ استراتژی و
. ارتش ضد خلقی قادر به استفاده از استراتژی و تاکتيک ما نيست

ارتش آزادیبخش توده ای کار سياسی انقالبی پرتوان خود را بر اساس 
جنگ توده ای و بر اسای اصول وحدت ارتش و خلق، وحدت 

ش دشمن بنا نهاده است؛ و فرماندهان و رزمندگان و همچنين تالشی ارت
زمانيکه ما . این عامل فوق العاده مهم تًامين پيروزی ما بر دشمن است



بخاطر مصون ماندن از ضربات مرگبار نيروی برتر دشمن تغيير 
مکان قوای نظامی خود جهت نابود ساختن دشمن در حين جرکت، 
 بسياری از شهرها را بابتکار خود رها کردیم، دشمنان ما از فرط

آنها این عمل را پيروزی خود و شکست ما . شادی سر از پا نميشناختند
موقتی سخت سرمست شده " پيروزی" بحساب ميآوردند و از باده این 

چانکایشک بعد از ظهر همان روزیکه شهر جان جيا کو را به . بودند
فرمان تشکيل مجلس ملی ارتجاعی خودش را صادر . اشغال در آورد

 پس جکومت ارتجاعی وی جون کوه تای مستحکم کرد، گوئی از این
امپریاليتهای امریکا نيز از شدت خوسحالی در پوست . گردیده است

خود نميگنجيدند، مثل اینکه توطئه شوم آنها در تبدیل چين به مستعمره 
ولی با .  آمریکا دیگر بدون هيچ مانع و رادعی ميتواند تحقق بيابد

. بان آمریکائی او رو به تغيير نهاگذشت زمان، لحن چانکایشک و اربا
آنها با آه و ناله . اکنون بدبينی بر دشمنان داخلی وخارجی مستولی است

از بحران موجود شکوه و شکایت ميکنند و دیگر اثری از وجد و شعف 
 ماه اخير اکثریت فرماندهان 18طی . در سيمایشان خوانده نميشود

لت شمست از کار عاليرتبه چانکایشک در جبهه های مختلف بع
( ، سيوه یوه ) در جن جو ( در ميان آنها ليو جی . معطول گردیده اند

در ( ، تان ئن بوه )در شمال جيان سو ( ، او چی وی ) در سيو جو 
، دو یو مين و )در شمال حه نان ( ، وان جون ليان )جنوب شان دون 
. ستنده) در بی پين ( و سون ليان جون ) در شن یان ( سيون شی هوی 

چن چن رئيس ستاد کل چانکایشک که برماندهی کل عمليات را بر 
عهده داشت، نيز از کار برکنار شد و به فرماندهی جبهه شمال شرقی 

، ولی درست در همان وقتيکه چانکایشک بجای  )2(تنزل مقام یافت 
چن چن شخصًا فرماندهی کل را بدست گرفت، اوضاع روبه تغيير 

ک مجبور شد از حالت تعرضی به حالت دفاعی نهاد و ارتش چانکایش
برود، در صورتيکه ارتش آزادیبخش توده ای از دفاع به تعرض رو 

اکنون دارودسته مرتجع چانکایشک و اربابان آمریکائی آنها باید . آورد
آنها تمام کوشش هائی را که حزب . به اشتباهات خود پی برده باشند

زوها و آمال خلق چين، مدت مدیدی کمونيست چين، بمثابه بيان کننده آر
پی از تسليم ژاپ بخاطر صلح و عليه جنگ داخلی بخرج ميداد، مشانه 

آنها به بيروی خود پربها و به نيروی . ترس و ضعف وی ميدانستند
انقالب کم بها ميدادند و سر انجام با بر افروختن آتش جنگ 
. دیدندماجراجویانه در دامی که خود گسترده بودند، سرنگون گر
. محاسبات استراتژیک دشمنان ما کامًال غلط از آب در امد  

                                                                                     
 

 یاداشتها
 

 وضع اینکه ارتش آزادیبخش توده ای چين چگونه در جبهه های – 1
برد را به مناطق تحت مختلف متواليًا به تعرض روی آورد و دامنه ن

 هفت 1947 ژوئن 30از : حکوم گوميندان کشاند، بدین قرار است
 حه نان – شان دون – حه به –ستون از ارتش صحرائی شان سی 

بفرماندهی ليو بوه چن، دن سيائو پين و رفقای دیگر از رود خانه زرد 
بزور گدشتند و بسوی کوه دا بيه پيشروی کردند و بدین ترتيب تعرض 

در این عمليات . ستراتژیک ارتش ازادیبخش توده ای را آغاز کردندا
جمعًا بيش از صد هزار نفر از واحدهای دشمن را نابود ساختند و در 

 حه نان، در مغرب  ان هوی، در منطقه کوهستانی تون –مر حو به 
بای و در دشتهای بين رودخانه های یان تسه و حان پایگاههائی بر پا 

 هشت ستون از ارتش صحرائی چين شرقی 1947 در اوت. کردند
بفرماندهی چن ای، سو یو و رفقای دیگر حمله متمرکز دشمن بر استان 

شان دون را در هم شکستند و سپس به نوب غربی شان دون و منطقه 
 جيان سو سرازیر شدند، در این عمليات – ان هوی –مرزی حه نان 

من را نابود ساختند، مجموعًا بيش از صد هزار تن از سپاهيان دش
 جيان سو را توسعه دادند و مراکز – ان هوی –منطقه آزادشده حه نان 

در اوت . استراتژیک دشمن یعنی کای فون و جن جو را مفرد گرداندند
 حه – دو ستون و یک سپاه از ارتش تای یوه از منطقه شان سی 1947

ای دیگر  حه نان بفرماندهی چن گن، سيه فو جی و رفق–به شان دون 
در جنوب شان سی از رودخانه زرد رزور گذشتند، وارد مغرب حه 

نان شدند، و در این عمليات جمعًا بيش از چها هزار تن سپاهيان دشمن 
 حو به و در جنوب – شنسی –را نابود ساختند و در مرز حه نان 



شنسی پایگاههایوی بر پا کردند، لوه یان را که مرکز استراتژیک 
 حه نان بود، بکلی منفرد گرداندند و تون گوان را دشمن در مغرب

 ليو جی رئيس اداره استقرار نظم و آرامش – 2. مورد تهدید قرار دادند
 در نبرد دین 1946گوميندان در جن جو بعلت شکستی که در سپتامبر 

سيوه یوه .  از کار برکنار گردید1946تائو متحمل شده بود، در نوامبر 
 نظم  و آامش گوميندان در سيوه جو نيز بعلت  رئيس اداره استقرار

شکستهاس سختسی که قوای نظامی گوميندان تحت فرماندهی وی در 
 و در نبرد جنوب شان دون در 1946نبرد شمال سوسيان در دسمبر 

 متحمل شده بودند، 1947 و در نبرد الی او در فوریه 1947ژانویه 
چی وی معاون رئيس او .  از مقام خود معزول گردید1947در مارس 

اداره استقرار نظم و آرامش گوميندان در سيو جو هم بعلت شکست در 
 از شغل 1947 ، در مارس 1946نبرد شمال سو سيان بتاریخ دسامبر 

تان ئن بوه فرمانده ارتش اول گوميندان بعلت نابود . خود منفصل شد
نبرد  در 1947 تجدید سازمان یافته گوميندان در ما مه 74شدن لشگر 

وان جون ليان .  از کار برکنار شد1947مون ليان گو، در ژوئن 
 از خدمت معزول 1947فرمانده ارتش چهارم گوميندان در اوت 

دو بو مين فرمانده ستاد کل امنيت گوميندان در شمال شرقی . گردید
بعلت اینکه ارتش آزادیبخس توده ای شمال شرقی طی تعرض تابستانی 

ستهای خرد کنده ای به آنها وارد آورده بود،  شک1947خود در ژوئن 
 11سون ليان جون فرمانده منطقه جنگی شماره . از کار برکنار گشتند

گوميندان بریاست اداره استقرار نظم و آرامش  در بائو دین تنزل مقام 
یافت، زیرا در نبرد شهرستانهای چين و تسای و نبرد سيو شوی واقع 

ت، زیرا در تمام نبردهائيکه تحت در شمال شرقی تنزل رتبه یاف
فرماندهی او در استان شان دون انجام یافته بود، دچار شکست گردیده 

. بود  
                                                    

 
 
 
 

 
 

                                    

 
  


