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Revolutioner och revolutionara
krig ar oundvikliga i klasssamhallet
Krig iir den hogsta fonnen av kamp fOr att
losa motsiittningar mellan klasser, nationer,
stater eller politiska grupper, niir dessa motsiittningar utvecklats till ett visst stadium, och
har fOrekommit iinda sedan privatiiganderiitten och klasserna uppstod.
"Strategiska problem i Kinas revolu-

tionara krJg" (dee. 1936), Valda verk,
bd I, s. 181.

Revolutioner och revolutioniira krig iir oundvikliga i klassamhiillet och utan dem iir det
omojligt att utfOra nagot sprang i den samhiilleliga utvecklingen och att storta de reaktioniira hiirskande klasserna och diirfOr
omojligt fOr folket att vinna politisk makt.
"Om motsattningar" (augusti 1937),
a.a. •s. 343.

Historien visar att krigen iir uppdelade i tvenne slag: riittfiirdiga och oriittfiirdiga. Alla
krig, som tjanar framatskridandet, iir riittfiir3

diga och alla, som hindrar framatskridandet,
ar orattfardiga. Vi kommunister bekampar
alla orattfardiga krig, som hindrar framatskridandet, men vi bekiimpar inte progressiva, rattfardiga krig. Vi kommunister nojer
oss inte med att ej bekampa rattfardiga krig,
vi deltar aktivt i dem.
"Om langvarigt krig" (maj 1938),
styckena 63 o. 64, Valda verk, bd II;
Citat, s. 57.

Kriget, denna monstruosa omsesidiga manniskoslakt, kommer till slut att avskaffas genom det miinskliga samhallets framatskridande, och detta i en icke allt fOr avliigsen
framtid. Men det finns endast ett satt att avskaffa det, och det ar att bekiimpa kriget
med krig, att bekampa kontrarevolutioniirt
krig med revolutionart krig, att bekampa nationellt kontrarevolutionart krig med nationellt revolutionart krig, och att bekampa
kontrarevolutionart klasskrig med revolutionart klasskrig.
"Strategiska problem i Kinas revolutionar.a krig" {december 1936), Valda
verk, bd Is. 183-184.

4

Politisk makt vaxer ut ur en
gevarspipa
Den centrala uppgiften och hogsta formen
fOr revolutionen iir makt6vertagande med
viipnat vald, tvistefragans losning medelst
krig. Denna m:arxist-leninistiska revolutionsprincip giiller universellt, fOr Kina och fOr
alla andra lander.
"Problem rovande krig och strategi"
(6 november 1938), avsnitt I, Valda
verk, bd II; Citat, s. 59.
Varje kommunist maste inse sanningen i orden "politisk makt viixer ut ur en geviirspipa".
A.a., avsnitt II; Citat,
59.

s.

Enligt Marx' statsteori iir armen statsapparatens viktigaste bestandsdel. Var och en, som
vill gripa och behfilla statsmakten, maste ha
en stark arme. En del miinniskor fOrlojligar
oss som fOresprakare av "krigets allmakt".
Ja, vi fOresprakar det revolutioniira krigets
allmakt; det iir bra, inte daligt, det iir marxistiskt. Rysslands kommunistiska partis geviir
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skapade socialism. Vi ska skapa en demokratisk republik. Erfarenheterna av klasskampen under imperialismens era liir oss att det
endast ar med gevarets makt som arbetarklassen och de arbetande massorna kan be;;egra bourgeoisin och godsagarna, vilka bagge ar bevapnade. I denna mening kan vi saga
att endast med gevar kan hela varlden omvandlas.
A.a., avsnitt II; Citat, s. 60.

Utan vapnad kamp skulle varken proletariatet, folket eller kommunistiska partiet ha
nagon stallning alls i Kina och det skulle vara
omojligt fOr revolutionen att segra. Under
dessa ar (de arton aren sedan partiet grundades) har vart partis utveckling, konsolidering och bolsjevisering pagatt mitt under re;
volutionara krig; utan vapnad kamp skulle
kommunistiska partiet sakerligen inte vara
vad det ar i dag. Kamraterna inom hela partiet far aldrig glOmma denna erfarenhet, fOr
vilken vi betalt med blod.
"Kommuni1.;ten presenteras" (4 oktober 1939), Valda verk, bd II; Citat,
s. 59-60.
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lmperialismen och alla reaktionarer ar papperstigrar
Alla reaktioniirer iir papperstigrar. Till det
yttre iir reaktioniirerna skriickinjagande, men
i verkligheten iir de inte sa starka. Pa lang
sikt sett iir det inte reaktioniirerna utan folket som iir de verkligt starka.
"Samtal med den amerikanska kor.respondenten Anna Louise Strong"
(augusti 1946), Valda verk, bd IV, s.
107.

Liksom det inte firms nagot enda ting i viirlden som icke har en dubbel natur (detta iir
lagen om motsatsernas enhet) sa har imperialismen och alla reaktioniirer en dubbel natur
- de iir samtidigt riktiga tigrar och papperstigrar. I det fi:irgangna, innan de erovrade
statsmakten och under nagon tid diirefter,
var slaviigarklassen, den feodala godsiigarklassen och bourgeoisin livskraftiga, revolutioniira och progressiva. De var riktiga tigrar.
Men med tiden, till fOljd av att deras motparter - slavklassen, bondeklassen och proletariatet - steg fi:ir steg tillvlixte i styrka, tog
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upp kampen emot dem och bekiimpade dem
allt mera forbittrat, foriindrade sig dessa
hiirskande klasser steg for ·steg till raka motsatsen, de forvandlades till reaktioniirer, till
efterblivna miinniskor, till papperstigrar. Och
slutligen stortades de eller kommer de att
stortas av folket. De reaktioniira, efterblivna,
ruttnande klasserna beholl sin dubbelnatur
iinnu in i sina sista strider pa liv och dod mot
folket. A ena sidan var de verkliga tigrar. De
at miinniskor, miljoner och tiotals miljoner
miinniskor. Folket genomgick i kampen for
sin sak ett skede av svarigheter och lidanden,
och <less viig gjorde manga krokar och bukter. Det tog det kinesiska folket over etthundra ar att krossa imperialismens, feodalismens och byrakratkapitalismens viilde i
Kina och kostade det tiotals miljoner liv
innan det segrade 1949. Se nu! Var inte
dessa vara fiender levande tigrar, jiirntigrar,
riktiga tigrar? Men till slut forvandlades de
till papperstigrar, dOda tigrar, leksakstigrar.
Detta iir historiska fakta. Har inte folk sett
eller hort talas om dessa fakta? De har ju
forekommit i tusental och tiotusental! Foljaktligen maste imperialismen och alla reaktioniirer, niir man pa lang sikt, ur strategisk
synpunkt betraktar deras viisen, ses for vad
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de verkligen lir - papperstigrar. Pa detta
bor vi bygga vart strategiska tankande. A .
andra sidan lir de ocksa levande tigrar, jarntigrar, riktiga tigrar, som kan lita mlinniskor. Pa detta bor vi bygga vart taktiska
; tlinkande.
Ur ett tal vid Politiska byran i Kinas
kommunistiska partis Centralkommitte den 1 december 1958 i Wuchang, citerat i fotnot ,till ovan anfort
arbete, Valda vel'k, 'bd IV, s. 104105.

Stana till brak, misslyckas, stalla till brak pa
nytt, misslyckas pa nytt . . . till dess det lir
ute med dem. Detta lir imperialisternas och
reaktionlirernas logik over hela varlden i deras fOrMllande till folkets sak, och de kom~
mer aldrig att handla i strid med denna
logik. Detta ar en marxistisk lag. Nar vi
sager "imperialismen lir vildsint", menar vi
att dess natur aldrig kommer att fOrlindras,
att imperialisterna aldrig kommer att lligga
ifran sig sina slaktarknivar, att de aldrig
kommer att bli Buddhor, utan kommer att
fortsatta som de borjat till dess de gar under.
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Kampa, misslyckas, kampa pa nytt, misslyckas pa nytt, kampa igen . . . till segern;
detta ar folkets logik och ocksa det kommer
aldrig att handla i strid med denna logik.
Detta ar en annan marxistisk lag. Det ryska
folkets revolution fOljde denna lag, och det
har ocksa det kinesiska folkets revolution
gjort.
"Kasta undan illusionerna, bered er
till strid" (14 augusti 1949), Valda
verk, bd. IV, s. 459.

Folk i hela varlden, fOrena er och sla de
amerikanska aggressorerna och alla deras
hejdukar! Folk i hela varlden, var modiga,
vaga att kampa, trotsa svarigheterna och
ryck fram i vag efter vag. Da kommer hela
varlden att tillhora folket. Odjur av alla slag
ska fOrintas.
"Utta1ande rtill stod fOr folket i
Kongo (L) mot Forenta staternas aggression" (28 november 1964), Citat
ur ordforande Mao Tse-tungs verk,
s. 75-76.
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Den avgorande faktorn for seger
eller nederlag i ett krig ar
manniskorna inte tingen
Folket, och folket allena, ar den drivande
kraften som gor varldshistorien.
"Om koalitionsregering" (24 april
1945), kapitel II, Valda verk, bd III;
Citat; s. 108.
Vapen lir en viktig faktor i krig, men inte
den avgorande faktorn; det ar manniskorna,
inte tingen, som lir avgorande. Kraftmatningen lir inte blott en den militlira och ekonomiska styrkans kamp, den ar ocksa en
den manskliga kraftens och moralens kamp.
Militlir och ekonomisk makt utovas nodvandigtvis av manniskor.
"Om Hingvarigt krig" (maj 1938),
stycke 48, Valda verk, bd II; Citat, s.
125.
Den rikaste kallan till kraft att £Ora krig
ligger i folkets massor. Det lir frlimst till
fOljd av att de kinesiska massorna lir oorganiserade som japanerna vagar terrorisera
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oss. Nar denna brist ar avhjalpt, kommer
den japanske angriparen att liksom en vild
tjur, som rusat in i en ring av eld, vara omgiven av hundratals miljoner av vart folk
som ratat ryggarna, enbart ljudet av deras
roster kommer att fylla honom med skrack,
och han kommer att brannas till dods.
"Om Hingvarigt krig" (maj 1938),
stycke 114, Valda verk, bd II; Citat,
s. 82-83.

Se pa Kina. Vi har bara hirs plus gevar att
lita till, men historien kommer till slut att
ge bevis fOr att var hirs plus gevar ar maktigare an Chiang Kai-sheks flygplan plus
tanks. Ehuru det kinesiska folket annu star
infOr manga svarigheter och llinge kommer
att tillfogas manga lidanden genom den
amerikanska imperialismens och Chiang
Kai-sheks gemensamma angrepp, kommer
det en dag nar dessa reaktionarer blir slagna
och vi segrar. Orsaken ar belt enkelt att
dessa reaktionarer representerar reaktionen
och vi representerar framsteget.
"Samtal med den amerikanska korrespondenten Anna Louise Strong"
(augusti 1946), Valda verk, bd IV,
s. 108.
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Det revolutionara kriget ar ett
massornas krig
Det revolutioniira kriget iir ett massornas
krig; det kan foras endast genom att man
mobiliserar massorna och litar till dem.
"Sorj ·for massornas valfiird, iigna
uppmiirksamhet at avbetsmetoderna"
(27 januari 1934), Valda verk, bd I,
s. 147.
Vad iir det som utgor en verklig jiirnbastion? Det iir massorna, de miljoner och
ater miljoner miinniskor som uppriktigt och
allvarligt stoder revolutionen. De iir den
verkliga jiirnbastiorien, som ingen kraft, vilken det iin ma vara, kan krossa. Kontrarevolutionen kan inte krossa oss; vi ska tviirtom krossa den. Genom att samla miljoner
och ater miljoner miinniskor kring den revolutioniira regeringen och utvidga vart revolutioniira krig ska vi utplana all kontrarevolution och overta hela Kina.
A.a., s. 150.

Niir man betraktar det revolutioniira kriget
som helhet, ser man att de operationer som
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folkgerillan utfOr och .de som utfOrs av
Roda armens huvudstyrkor kompletterar
varandra pa samma ~iitt som en miinniskas
hoger- och viinsterarmar; ·-och'. hade vi endast
Roda armens huvudstyrkor och inte folkgerillan skulle vi vara som en kiimpe med
endast en arm.
"Strategiska problem i Kinas revolutionara krig" (december 1936), a.a.,
s. 238.
Denna arme iir stark diirfOr att den dessutom har folkets sjiilvfOrsvarskarer och milisen - massornas viildiga viipnade organisationer - som kiimpar i samverkan med
den. I Kinas befriade omraden iir alla man
och kvinnor, fran ungdomarna till de medelalders, pa frivillighetens och demokratins
grund organiserade · i folkets antijapanska
sjiilvfOrsvarskarer utan att diirfOr liimna sitt
arbete i produktionen. SjiilvfOrsvarskarernas
biista folk, med undantag for de som ansluter sig till armen eller gerillafOrbanden, tillfOrs milisen. Utan att dessa massornas viipnade styrkor liimnade sin medverkan, skulle
det vara omojligt att besegra fienden.
"Om koalitionsregering" (24 april
1945), i "Folkets krig", Valda verk, bd
III.
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Denna arme lir stark, slutligen, till fOljd av
sin uppdelning i tva delar, huvudstyrkorna
och de regionala styrkorna, av vilka de
fOrstnamnda ar disponibla for operationer i
varje omrade, nlir heist behov darav uppstar, och de sistnamnda koncentrerar sig pa
att fOrsvara sina egna orter och angripa
fienden dar i samverkan med den lokala
milisen och sjlilvfOrsvarskarerna. Denna arbetsfOrdelning har vunnit folkets helhjartade
stod. Utan denna riktiga arbetsfOrdelning om, till exempel, uppmarksamhet agnades
endast at huvudstyrkornas roll medan de
regionala styrkornas roll fOrsummades skulle det likaledes vara omojligt att besegra
fienden under de betingelser som rader i
Kinas befriade omraden. Under de regionala styrkorna har organiserats otaliga vapnade arbetslag, vilka lir val utbildade och
fOljaktligen blittre kvalificerade fOr militart,
politiskt och massarbete. De tranger in i de
llingst bort belligna omradena bakom fiendens linjer, slar emot fienden och reser massorna till kamp mot Japan, och ger darmf<d
stod at de olika befriade omradenas frontala
militara operationer. I allt detta har de uppnatt stora framgangar.
A.a.
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Imperialisterna tyranniserar oss pa ett sadant siitt att vi maste ta itu med dem pa
allvar. Vi maste inte. endast: na en stark reguljiir arme, vi maste ocksa organisera folkmilisavdelningar i stor omfattning. Detta
kommer att gi:ira det. svart for imperialisterna att i hiindelse av invasion fi:irflytta sig
en enda tum i vart land.
"Intervju med en korrespondent fran
nyhetsbyrlin Hsinhua (29 september
1958), Citat ur ordforande Mao Tsetungs verk, s. 83.
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Skapa baser pa landsbygden
och anvand byarna till att
omringa staderna
Viipnad kamp som fOres av Kinas kommunistiska parti tar formen av ett bondekrig
under proletiir ledning.
"Kommun:isten presenteras" (4 oktober 1939), Valda verk, bd II.

Forsvarskriget mot Japan iir till sitt viisen
ett bondekrig.
"Om ny demokrati" (januari 1940),
Valda verk, bd II.
Eftersom Kinas nyckelstiider liinge har varit
ockuperade av de miiktiga imperialisterna
och deras reaktioniira kinesiska bundsfOrvanter, iir det oavvisligen nodviindigt for de
revolutioniira leden att omvandla de efterblivna byarna till framskridna, konsoliderade basomraden, till stora militiira, politiska,
ekonomiska och kulturella revolutionsbastioner, fran vilka de kan bekiimpa sina ondsinta fiender som utnyttjar stiiderna fOr angrepp mot landsbygdsdistrikten, och pa det-
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ta satt undan fOr undan na fram till fullstandig seger for revolutionen genom langt
utdragen strid. Det ar oavvisligen nodvandigt fOr dem att handla sa om de inte vill
kompromissa med imperialismen och dess
lakejer utan ar beslutna att fortsatta kampen, och om de har for avsikt att bygga upp
och harda sina egna styrkor och undvika
avgorande slag med en maktig fiende sa
Jange deras egen styrka ar otillracklig.
"Den kinesisk:a revolutionen och det
kinesiska kommunistpartiet" (december 1939), Valda verk, bd II.
Vad ar da dessa basomraden? De ar de strategiska baser, pa vilka gerillastyrkorna stOder sig vid utforandet av sina strategiska
uppgifter och fOr att na millet att bevara
och utOka sina styrkor och fOrinta och driva
ut fienden. Utan sadana strategiska baser
kommer det inte att finnas nagot for oss att
stodja oss pa vid genomforandet av vara
strategiska uppgifter och i kampen for vart
krigsmal.
"Strategiska problem i gerillakriget
mot Japan" (maj 1938), Valda verk,
bd II.
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... den langvariga revolutioniira kampen
i de revolutioniira basomradena titgores i
huvudsak av gerillakrigfOring av ·bonder,
ledda av Kinas kommunistiska parti. DiirfOr iir det felaktigt att fOrbise nodviin4igheten av att anviinda landsbygsdistr:ikt sasom
revolutioniira basomraden, att fOrsumma
omsorgsfullt arbete bland bonderna och att
fOrsumma gerillakrigfOringen.
"Den kinesislrn revolutionen och det
kinesiska kommunistpartiet" (december 1939, Valda verk, bd II.

Och da vi framhiiver arbetet i basomradena
pa landsbygden betyder detta inte att vi
upphi:ir med vart arbete i stiiderna och i de
andra stora landsbygdsomradena, som alltjiimt ligger under fiendens viilde. Tviirtom.
Utan arbetet i stiiderna och i dessa ovriga
landsbygdsomraden, skulle vara egna basomraden pa landsbygden bli isolerade och
revolutionen skulle Iida nederlag. Dessutom
iir revolutionens slutmaI att erovra stiiderna,
fiendens viktigaste baser, och detta ma! kan
inte uppnas utan ett tillfredsstiillande arbete
i stiiderna.
A.a.
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Fran 1927 och till nu har tyngdpunkten i
vart arbete legat i byarna - vi .har samlat
krafter i byarna, anviint byarna till att omringa stiiderna och diirefter till att ta stiiderna.
"Rapport till Andra plenarsammantra-

det med Kinas kommunistiska partis
sjunde Centralkommitte" (5 mars
1949), Valda verk, bd IV, s. 390.
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Folkets befrielsearme ar ett
vapnat organ for genomforande
av revolutionens politiska
uppgifter
Utan en folkarme har folket ingenting. "Om lmalitionsregering" (24 april
1945), avsnitt IV, i "Vart specifika
program", stycke 5, Valda verk, bd
III; Citat, s. 92.
var princip ar att partiet har kommandot
over gevaret, och att gevaret aldrig far tillatas ta kommandot over partiet.
"Problem rorande krig och istrategi"
(6 november 1938), avsnitt II, Valda
verk, bd II; Citat, s. 94.
Denna arme ar kraftfull darfor att alla dess
medlemmar har en medveten disciplin. De
har kommit samman och de kampar, inte
for ett fatal individers eller en triing klicks
privata intressen, utan for de breda massornas och hela nationens intressen. Hela andamiilet med denna arme ar att den ska sta
orubbligt samman med och helhjartat tjana
det kinesiska folket.
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"Om koalitionsregering" (24 april
1945), avsnitt ill, i "Folkets krig", bd
III; Citat, s. 92 .
. . . den kinesiska ROda armen iir ett viipnat
organ for genomforande av revolutionens
politiska uppgifter. Siirskilt fOr narvarande,
bor Roda armen sannerligen inte begriinsa
sig till att strida. Yid sidan om striderna,
for att forinta fiendens militiira styrka, bor
Roda armen axla sa viktiga uppgifter som
att bedriva propaganda bland massorna, att
organisera massorna, beviipna dem, hjiilpa
dem att uppriitta revolutioniir politisk makt
och bilda partiorganisationer. Roda armen
siass inte bara for stridens skull, utan tor att
bedriva propaganda bland massorna, organisera dem, beviipna dem och hjiilpa dem
att uppriitta revolutioniir politisk makt. Utan
dessa ma! forlorar striden sin mening, och
Roda armen forlorar skiilet for sin existens.
"Om korrigering av felaktiga ideer
inom partiet" (december 1929),
Valda verk, bd I, s. 108.
Attonde routearmen har ytterligare ett mycket viktigt och utmiirkande drag: dess politiska arbete, som viigleds av tre grundprinci-
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per. For det fOrsta, principen om enhet mellan befiilhavare och soldater, som innebar
att feodal praxis inom armen utplanas, att
det ar fOrbjudet att misshandla eller skymfa
manniskor, att en medveten disciplin bygges
upp och att val och ve delas av alla - resultatet darav iir att hela armen ar fast enad.
For det andra, principen om enhet mellan
armen och folket, som innebar uppratthiillande av en disciplin som fOrbjuder minsta
krankning av folkets intressen; att bedriva
propaganda bland massorna, organisera och
bevapna dem; att liitta deras ekonomiska
bordor och undertrycka forradarna och kollaboratOrerna, som skadar armen och folket
- resultatet darav ar att armen ar fast enad
med folket och viilkomnas overallt. For det
tredje, principen att skapa upplOsning bland
fiendens trupper och behandla krigsfiingarna milt. Var seger beror inte enbart av vara
militara operationer utan ocksa av upplOsningen bland fiendens trupper.
"lntervju med den brittiske journalisten James Bertram" (25 o~tober
1937), Valda verk, bd II.

Folkets befrielsearme iir alltid en kampande
styrka. Aven efter den landsomfattande se23

gem kommer var arme att fOrbli en kiimpande styrka under den historiska period i
vilken klasserna i vart land iinnu icke avskaffats och det imperialistiska systemet
fortfarande bestar i viirlden. I denna sak bor
inga missfOrstand och ingen vacklan forekomma.
"Rapport till ·andra plenarsammamtradet med Kinais kommunistiska partis sjunde Centralkommitte" (5 mars,
1949), Valda verk, •bd IV, s. 389.
Folkets befrielsearme bor vara en stor skola.
I denna skola bor vart armefolk liira politik,
militiira angeliigenheter och kultur. De kan
ocksa delta i jordbruket och binaringarna,
skota en del medelstora eller sma fabriker
och framstalla en , del produkter fOr sina
egna behov eller fOr utbyte med staten till
lika viirde. De kan ocksa utfOra massarbete
och delta i den socialistiska skolningsrorelsen
i fabrikerna och byarna. Niir den socialistiska
skolningsrorelsen iir avslutad kan de alltid
finna ett massarbete att utfOra, sa att armen
alltid ska vara ett med massorna. De bor ocksa delta i kulturrevolutionens strider, niirhelst
dessa utkiimpas, fOr att kritisera bourgeoisin.
Pa detta siitt kan armen samtidigt studera,
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delta i jordbruket, skota fabriker och utfOra
massarbete. Naturligtvis bor dessa uppgifter
samordnas pa ett riktigt siitt och man bor
skilja mellan de primiira och de sekundiira
uppgifterna. Varje armefOrband bor delta pa
en eller tva av de tre verksamhetsomradena
- jordbruket, industrin och massarbetet men inte pa alla tre pa en gang. Pa detta siitt
kommer var arme pa flera miljoner man
verkligen att vara i stand att spela en mycket
viktig roll.
"Brev till kamrat Lin Piao", citerat
ur en ledande artikel i Fo1kets Dagblad, 1 augusti 1966: "He1a landet
bOr 1bli en stor skola for Mao Tsetungs ta11Jkande".
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Strategin och taktiken i folkkriget
Ni kiimpar pa ert siitt och vi pa vart, vi
slass niir vi kan vinna och drar oss undan
niir vi inte kan vinna.
Citerat i kamrat Lin Piaos al'.tikel
"Leve segenn i folkkriget" (september
1965), Danelius Bokfi:irlag, Gi:iteborg,
s. 28.
Not:

Kamrat Mao Tse-tung har forsett oss med
en miisterlig sammanfattning av folkkrigets
strategi och taktik: Ni kiimpar pa ert siitt
och vi pa vart, vi slilss nar vi kan vinna och
drar oss undan nar vi inte kan vinna.
Med andra ord, ni litar pa moderna vapen
och vi litar pa ett folk med hogt revolutionart medvetande, ni ger full! spelrum at er
overlii.gsenhet och vi at var, ni har ert satt
att kampa, vi har vart. Nar ni onskar slass
med oss later vi er inte gora det och ni kan
inte ens finna oss. Men nar vi onskar kampa mot er, ser vi till att ni inte kan komma
undan och vi triiffar er kraftigt och forintar
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er. Niir vi iir i stand att utplana er sa gor
vi det sa det forslar, niir vi inte kan ser vi
till alt ni inte utplanar oss. Det iir opportunism att inte vilja kiimpa niir man kan vinna. Det ii.r vaghalsighet alt envisas med att
kiimpa niir man inte kan vinna. H ela var
strategiska och taktiska malsiittning beror pa
var striivan alt kiimpa. Det iir pa grund av
nodviindigheten att kiimpa som vi erkiinner
nodviindigheten av avtag. Det enda syftet
med avtag iir att kiimpa och alt astadkomma fiendens slutliga och fullstiindiga forintelse. Denna strategi och taktik kan endast
tilliimpas da man slitter sin lit till folkets
breda massor och da man sa forfar, ger
man fullt uttryck at overliigsenheten i folkkriget. Hur overliigsen fienden iin ma vara
i /raga om teknisk utrustning och vilka knep
han iin ma tillgripa; han kommer att befinna sig i ett passivt lii.ge, utsatt for angrepp,
och initiative! kommer alltid att ligga i
var hiinder.
Lin Piao, "Leve segern i folkkriget"
(september 1965), Danelius Bokforlag, Goteborg, s. 28-29.
Var strategi ar "Stall en mot tio'', och var
taktik ar "Stall tio mot en" - detta ar en
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av vara grundliiggande principer fi:ir att fa
overtaget over fienden.
"Strategiska problem i Kinas revolutionara krig" (december 1936), Valda
verk, bd I, s. 237.
Var taktik iir gerillataktik. Den innefattar
i stort sett fi:iljande punkter:
"Dela upp vara styrkor fi:ir att resa massorna, koncentrera vara styrkor fi:ir att ta
itu med fienden."
"Fienden avancerar, vi drar oss tillbaka;
fienden slar lliger, vi hemsoker honom; fienden trottnar, vi angriper; fienden drar sig
tiken att cirkla omkring honom."
"For att utvidga fasta basomraden, tilliimpa
politiken att avancera i vagor; niir ni iir
fOrfOljda av en stark fiende, tilliimpa politiken att cirkulera omkring honom."
"Res de storsta mojliga folkmassor pa kortast mojliga tid och med biista mojliga metoder."
Denna taktik lir precis som att lligga ut ett
niit; vid vilken tidpunkt som helst bor vi
kunna kasta ut niitet eller dra in det. Vi
kastar det vida, for att vinna massorna, och
drar in det, fOr att ta itu med fienden.
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"En enda gnista kan ·tiinda en prariebrand'', {5 januari 1930), Valda
verk, bd I, s. 126.

Vara operationsprinciper ar fO!jande:
1. Angrip f0rst spridda isolerade fiendestyrkor, angrip koncentrerade, starka fiendestyrkor senare.
2. Ta f0rst sma och medelstora stader och
vidstrackta landsbygdsomraden, ta stora stader senare.
3. Gor utplanandet av fiendens effektiva
styrka till vart huvudmfil, men gor inte till
huvudmal att hlilla eller ta en stad eller en
ort. En stad eller en ort halles eller tas som
resultat av att fiendens effektiva styrka utplanas, och ofta kan en stad eller en ort
slutgiltigt hlillas eller tas fOrst sedan den
flera ganger gatt ur hand i hand.
4. Koncentrera i varje slag en absolut overIagsen styrka (tva, tre, fyra och ibland aven
fem eller sex ganger sa stark som fiendens)
omringa fiendestyrkorna fullstandigt, strava
att utplana dem helt och hallet och lat ingen
slinka ur natet. Anvand under sarskilda fi:irhlillanden metoden att tilldela fienden ett
fi:irkrossande slag, d.v.s. koncentrera hela
var styrka tor att gora ett frontangrepp och
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samtidigt angripa en eller tva av fiendens
flanker i syfte att utpliina en del och driva
den andra pa flykten sa att var arme snabbt
kan forflytta sina trupper till att krossa andra fiendestyrkor. Strava att undvika utnotningsslag, i vilka vi forlorar mera an vi vinner eller bara far oavgjort. Pa detta satt blir
vi, ehuru vi ar underlagsna som helhet (i
numerart hanseende), absolut overlagsna i
varje del och i varje sarskilt fiilttag, och
detta tillforsakrar oss segern i fiilttaget. Allt
efter som tiden gar ska vi bli overlagsna
aven som helhet och smiiningom utplana
alla fiender.
5. Utkampa inget slag oforberedda, utkampa inget slag som ni inte ar sakra om att
vinna, gor allt for att vara viii forberedda
for varje slag, sky ingen moda for att sakerstalla segern under de forutsattningar som
foreligger mellan fienden och oss.
6. Ge fritt spelrum at var stridsstil - mod
i slaget, ingen fruktan for offer; ingen fruktan for utmattning, och oavbruten kamp
(d.v.s. att under kort tid och utan vila utkampa pa varandra fOljande slag).
7. Strava att utplana fienden genom rorlig
krigforing. Men agna samtidigt uppmarksamhet at positionsangreppets taktik och ta
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befiista fientliga stiillningar och stiider.
8. Vad angrepp mot stiider angar, ta beslutsamt alla fiendens befiista punkter och
stiider som iir svagt fOrsvarade. Ta vid passande tillfiillen och om omstiindigheterna
tillater alla fiendens befiista punkter och
stiider som fi:irsvaras med mattlig styrka.
Vad fiendens starkt fi:irsvarade punkter och
stiider angar, viinta till dess fOrutsiittningarna mognat och ta dem da.
9. Fyll pa var utrustning och numeriir med
alla vapen som erovras och flertalet av de
soldater som tillfangatagits fran fienden.
Var armes viktigaste kiillor fi:ir miinniskor
och materiel ligger vid fronterna.
10. Ta viii vara pa uppehallen mellan fiilttagen till att Iata trupperna vila samt till
att utbilda och konsolidera dem. Vilo-, utbildnings- och konsolideringsperioderna bor
som regel inte vara mycket Ianga, och fienden bi.ir sa vitt mi.ijligt inte liimnas nagot
an drum.
Dessa iir de viktigaste av de metoder Folkets befrielsearme anvant fOr att besegra
Chiang Kai-shek. De iir ett resultat av att
Folkets befrielsearme hardats i arslanga strider mot saviil inhemska som utliindska fien-
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der och iir helt avpassade till den nuvarande
situationen . . . var strategi och taktik iir
grundade pa ett folkkrig. Ingen arme som
gar emot folket kan -.anviinda var strategi
och var taktik.
"Det nuvarande Higet och vara uppgifter" (25 december 1947), Valda
verk, bd IV, s. 171---,172.
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Var framsta metod att Iara oss
krigfOring ar att fOra krig
Krigets Zagar utgor ett problem som en var
som leder ett krig, maste studera och IOsa.
Lagarna for ett revolutionart krig utgor ett
problem som en var, som leder ett revolutionart krig, maste studera och IOsa.
Lagarna for Kinas revolutionara krig utgor
ett problem som en var, som leder Kinas
revolutionara krig, maste studera och IOsa.

Vi ar nu inbegripna i ett krig; vart krig ar
ett revolutionart krig, och vart revolutionara krig fores i det halvkoloniala och halvfeodala landet Kina. DarfOr maste vi studera inte enbart krigets lagar i allmanhet,
utan de sarskilda lagarna for revolutionart
krig och de annu mera sarskilda lagarna for
ett revolutionart krig i Kina.
Darest den som ska utfOra nagonting, inte
forstar de faktiska omstiindigheterna, sakens
natur och dess fOrhiillanden till andra ting,
kommer han, som alla vet, inte att kanna
de lagar som styr den, eller att veta hur den
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ska goras och inte heller att vara i stand att
gora den viil.
"Strategiska problem i Kinas revolutionara krig" {december 1936), Valda
verk, bd I, s. 180-181.

En befiilhavares riktiga· ·dispositioner hiirleder sig ur hans riktiga beslut, hans riktiga
beslut hiirleder sig ur hans riktiga omdomen, och hans riktiga omdomen hiirleder sig
ur en grundlig och nodviindig spaning samt
ur att han overviiger och sammanfogar de
data av olika slag som samlats genom spaningsverksamheten. Han anviinder alla mojliga och nodviindiga spaningsmetoder, begrundar de upplysningar som samlats om
fiendens liige, fOrkastar de viirdelOsa och
viiljer ut de viisentliga, eliminerar det som
iir falskt och behiiller det som iir sant. Han
gar fran ett ting till ett annat och utifran
och in; sedan tar han fOrhallandena pa sin
egen sida med i beriikningen och gor en
jiimfOrande granskning av bada sidorna och
deras inbordes fOrhiillanden, och pa sa siitt
bildar han sina omdomen, bestiimmer sig
och utarbetar sina planer. Sadan iir hela den
process som en militiir gar igenom for att
vinna kunskap om ett liige, innan han ut34

formar en strategisk plan, en plan tor ett
fiilttag eller tor ett slag.
A.a., s. 189.

Seger eller nederlag i krig beror tvivelsutan
i stort sett av de militiira, politiska och ekonomiska torhallandena och naturtorhallandena pa bada sidor. Men inte enbart av
dessa. Det beror ocksa av varje sidas subjektiva tormaga att leda kriget. En militiir
strateg far inte, i sin striivan att vinna ett
krig, overskrida de griinser, som de materiella betingelserna siitter; inom dessa griin. ser kan och bor han emellertid striiva efter
seger. Skadeplatsen for en militiir strategs
aktioner iir byggd pa de objektiva materiella betingelserna, men pa denna seen kan
han leda upptorandet av manget drama,
fyllt med dad och fiirg, kraft och storhet.
A.a., s. 191-192.

Att liisa iir att liira, men att tilliimpa iir
ocksa att liira och diirtill det viktigaste siittet att liira. var friimsta metod att liira oss
krigtoring iir att fora krig. En person som
inte haft tillfiille till skolgang kan dock liira
krigtoring - han kan liira genom att kiimpa
i krig. Ett revolutioniirt krig iir ett mass35

fOretag; ofta iir det inte en fraga om att
f6rst liira och sedan gora, utan om att gora
och sedan liira, ty att gora iir i sig sjiilvt att
Iara.
A.a., s. 190.

Kallan Citat ar en forkortning av
Citat ur ordforande Mao Tse-tungs
verk, svenska upplag;an, Danelius
Bokfi:irlag, Goteborg. Nar denna boktitel ges i sin helhet betyder <let att
den ar, fi:ir det citerade stycket, den
enda kallan pa svenska.
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