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  سمت جنبش جوانان
  

   )1939 مه 4( 
  

 مه است و بدين مناسبت همه 4امروز بيستمين سالگرد جنبش 
از اين رو من فرصت را . جوانان ين ان در اينجا گرد هم آمده اند

مغتنم می شمرم تا درباره چند مسئله مربوط به سمت جنبش جوانان 
  .چين صحبت کنم

ن چين معين شده است  مه به عنوان روز جوانا4اول، اکنون روز 
 4بيست سال است که از زمان جنبش ). 1(و به حق چنين شده است

مه می گذرد ولی اين روز تازه امسال به عنوان روز جوانان در 
سراسر کشور معين شده است، و اين واقعيت حائز اهميت عظيمی 

زيرا اين امر نشان می دهد که انقالب دمکراتيک توده ای . است
 ضد فئودالی چين به زودی به نقطه عطفی –تی ضد امپرياليس
اين انقالب طی چند ده سال گذشته بارها با شکست . خواهد رسيد

روبرو گشته است ولی اکنون در چنين وضعی بايد تغييری صورت 
انقالب . گيرد، تغييری در جهت پيروزی نه در جهت شکستی ديگر
. يروزیچين اکنون به پيش گام برمی دارد، به پيش به سوی پ

شکستهای متعدد پيشين نمی توانند و قطعًا نبايد گذاشت که تکرار 
ولی آيا چنين تغييری هم . شوند، بلکه بايد به پيروزی بدل گردند

چنين تغييری صورت نگرفته . اکنون صورت گرفته است؟ خير
اما پيروزی را می . است و ما هنوز پيروزی را به دست نياورده ايم

ت در جنگ مقاومت ضد ژاپنی کنونی است  درس.توان کسب کرد
. که ما می کوشيم به نقطه عطفی از شکست به پيروزی رسيم

 مه عليه حکومتی ميهن فروش متوجه بود، عليه حکومتی 4جنبش 
که با امپرياليسم همداستانی می کرد و منافع ملت را می فروخت، 

چنين آيا مبارزه با . عليه حکومتی که بر خلق ظلم و ستم می نمود
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 مه يکجا اشتباه 4حکومتی الزم نبود؟ اگر الزم نبود، پس جنبش 
بديهی است که با چنين حکومتی حتمًا بايد مبارزه شود و . بود

مالحظه کنيد، دکتر سون . حکومت ميهن فروش بايد سرنگون گردد
 مه عليه حکومت موقت يک شورشی 4ياتسن مدتها قبل از جنبش 

بارزه برخاست و آنرا سرنگون بود؛ او با حکومت تسين به م
 .آيا او در اين کار محق بود؟ به نظر من کامال محق بود. ساخت

چرا که حکومتی که او با آن مخالفت می ورزيد، در برابر 
امپرياليسم مقاومت نمی کرد، بلکه با امپرياليسم همدست بود، 
حکومتی انقالبی نبود، بلکه حکومتی بود که انقالب را سرکوب می 

 مه درست بدين جهت جنبشی انقالبی بود که با 4جنبش . دنمو
تمام جوانان چين بايد از اين . حکومتی ميهن فروش مبارزه می کرد

امروز که تمام ملت رزمجويانه به .  مه بنگرند4ديدگاه به جنبش 
مقاومت در برابر ژاپن برخاسته است، با در نظر داشتن تجاربی که 

صل کرديم ، ما مصمم هستيم که از شکستهای پيشين انقالب حا
امپرياليسم ژاپن را درهم شکنيم و هيچ گونه ميهن فروشی را تحمل 
نخواهيم کرد و نخواهيم گذاشت که انقالب بار ديگر با شکست 

جوانان سراسر کشور به استثنای معدودی بيدار گشته . مواجه گردد
 به  مه4اند و مصمم هستند که موفق و پيروز گردند؛ تعيين روز 

ما در شاهراه . درست گواه اين امر استعنوان روز جوانان چين 
پيروزی به پيش می رويم و چنانچه تمام خلق مساعی خود را 
همساز نمايد، انقالب چين حتمًا از ميان جنگ مقاومت ضد ژاپنی 

  .پيروز بيرون خواهد آمد
دوم ، انقالب چين عليه چه چيزی متوجه است؟ آماج انقالب کدام 

؟ همانطور که همه می دانند، يکی امپرياليسم و ديگری است
آماج انقالب کنونی کدام است؟ يکی امپرياليسم ژاپن . فئوداليسم است

اگر بخواهيم انقالب کنيم ، حتمًا بايد . و ديگری خائنين به ملت
چه کسانی . امپرياليسم ژاپن و خائنين به ملت را درهم بکوبيم

. نقالب کيست؟ همانا مردم عادی چينانقالب می کنند؟ رکن عمده ا
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نيروهای محرکه انقالب عبارتند از پرولتاريا، طبقه دهقان و کليه 
. افراد طبقات ديگر که مايلند با امپرياليسم و فئوداليسم مبارزه کنند

اينها همه نيروهای انقالبی هستند که با امپرياليسم و فئوداليسم به 
ين توده انبوه چه کسانی نيروی ولی در ميان ا. مبارزه برمی خيزند

اساسی هستند و ستون فقرات انقالب را می سازند؟ همانا کارگران 
. و دهقانان که نود درصد جمعيت کل کشور را تشکيل می دهند

خصلت انقالب چين چيست؟ ما امروز دست در کار چه نوع 
انقالبی هستيم؟ انقالبی که ما اکنون دست اندر کار آن هستيم ، 

هيچ چيز از آنچه که ما می  دمکراتيک است و – بورژوا انقالب
.  دمکراتيک بيرون نيست–کنيم ، از چهارچوب اين انقالب بورژوا 

ما امروز نبايد سيستم بورژوايی مالکيت خصوصی بطور اعم را 
نابود سازيم ؛ آنچه که ما بايد نابود سازيم ، امپرياليسم و فئوداليسم 

 –است که ما انقالب بورژوا است و اين درست همان چيزی 
ولی بورژوازی اکنون قادر به سرانجام . دمکراتيک می ناميم

رساندن انقالب نيست؛ اين انقالب تنها در اثر مساعی پرولتاريا و 
هدف اين انقالب . توده های وسيع خلق می تواند به سرانجام رسد

چيست؟ هدف آن عبارت است از سرنگون ساختن امپرياليسم و 
اين جمهوری . ليسم و استقرار جمهوری دمکراتيک خلقفئودا

دمکراتيک خلق يعنی جمهوری ايکه بر اساس سه اصل انقالبی 
 –اين جمهوری از وضع کنونی نيمه مستعمره . استوار باشد خلق

نيمه فئودالی کنونی و همچنين از سيستم آتی سوسياليستی متمايز 
ی سوسياليستی جايی سرمايه داران را در نظام اجتماع. خواهد بود

نيست؛ ولی در نظام دمکراسی توده ای بايد هنوز به آنها اجازه 
آيا در چين هميشه برای سرمايه داران جا خواهد . موجوديت داد

اين حکم نه فقط در مورد چين، بلکه . بود؟ خير، در آينده قطعًا خير
 چه در بريتانيا، –در آينده . در مورد سراسر جهان نيز صادق است

چه در اياالت متحده آمريکا، چه در فرانسه ، چه در ژاپن و چه در 
 در هيچ کشوری برای سرمايه داران جايی نخواهد –آلمان يا ايتاليا 
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اتحاد شوروی کشوری . بود و چين نيز از اين قاعده مستثنی نيست
است که سوسياليسم را بنا کرده است، بی شک سراسر جهان از اين 

چين در آينده قطعًا به سوی سوسياليسم .  کردنمونه پيروی خواهد
ليکن در . اين قانونی است تخطی ناپذيررشد و تکامل خواهد کرد، 

مرحله کنونی وظيفه ما اين نيست که به سوسياليسم تحقق بخشيم ، 
بلکه امپرياليسم و فئوداليسم را نابود سازيم ، وضع کنونی نيمه 

دهيم و نظام دمکراسی توده  نيمه فئودالی چين را تغيير –مستعمره 
تمام جوانان کشور بايد بخاطر نيل به اين . ای را برقرار نماييم

  .هدف بکوشند
سوم ، تجارب و درسهايی که تاکنون از انقالب چين گرفته شده اند 
کدامند؟ اين نيز مسئله مهمی است که جوانان ما بايد آنرا درک 

 ضد –رياليستی  دمکراتيک و ضد امپ–انقالب بورژوا . نمايند
فئودالی چين، اگر بخواهيم دقيق شويم ، توسط دکتر سون ياتسن 
آغاز شد و تاکنون بيش از پنجاه سال است که ادامه دارد و تجاوز 
دول سرمايه داری خارجی به چين تاريخی تقريبًا صد ساله را پشت 

در چين در طول اين صد سال ابتدا جنگ ترياک . سر نهاده است
بريتانيا درگرفت و بعد به ترتيب جنگ تای پين، جنگ عليه تجاوز 

، جنبش ای هه 1898، جنبش رفرميستی )1894(چين و ژاپن 
جنگ  مه ، لشکرکشی به شمال و 4، جنبش 1911توان، انقالب 

با اينکه اين مبارزات از هم متمايز بودند، . ارتش سرخ پيش آمدند
و تغيير ليکن همگی در جهت مقاومت در برابر دشمن خارجی 

معهذا تنها با ورود دکتر سون . اوضاع موجود سير می کردند
 دمکراتيک کم و بيش –ياتسن به صحنه بود که يک انقالب بورژوا 

 در عرض پنجاه سال گذشته انقالبی که توسط .روشن آغاز گرديد
دکتر سون ياتسن برپا شد، هم قرين پيروزی و هم دچار شکستهايی 

 که امپراطور را از النه اش 1911يا انقالب آ: مالحظه کنيد . گرديد
بيرون راند، يک پيروزی نبود؟ شکست اين انقالب عبارت از آن 
بود که اين انقالب فقط امپراطور را از النه اش بيرون راند، ولی 



 7

چين را همچنان زير ستم امپرياليسم و فئوداليسم باقی گذاشت، 
 فئودالی ناتمام  ضد–بطوری که وظيفه انقالب ضد امپرياليستی 

 مه چه هدفی را تعقيب می کرد؟ هدف آن نيز مبارزه 4جنبش . ماند
عليه امپرياليسم و فئوداليسم بود ولی اين جنبش هم با شکست 
روبرو شد و چين کماکان زير سلطه امپرياليسم و فئوداليسم باقی 

انقالبی که به نام لشکرکشی به شمال معروف گشته نيز دچار . ماند
اين انقالب در عين اينکه موفقيتهايی بدست : رنوشتی شد چنين س

از زمانی که گوميندان عليه حزب . آورد، با شکست مواجه گشت
، چين بار ديگر زير سلطه )2(کمونيست به مبارزه روی آورد 

و اين ناگزير منجر به جنگ ده ساله . امپرياليسم و فئوداليسم افتاد
وظايف انقالب را فقط بارزه ولی اين ده سال م. ارتش سرخ گرديد

اگر قرار باشد . در بخشی از کشور انجام داد و نه در سراسر کشور
انقالب چند ده سال گذشته را جمع بندی کنيم ، بايد بگوييم که اين 
انقالب فقط پيروزيهای موقتی و قسمی بدست آورده نه پيروزيهای 

قالب ان« همانطور که دکتر سون ياتسن گفت . دائمی و سراسری
هنوز به سرانجام نرسيده است، رفقای من همگی بايد به مبارزه 

چرا انقالب چين پس : اکنون اين سؤال پيش می آيد . »ادامه دهند 
از چند ده سال مبارزه هنوز به هدف خود دست نيافته است؟ علت 

اول اينکه نيروهای دشمن :  به نظر من دو علت وجود دارد چيست؟
د و دوم اينکه نيروهای خودی فوق العاده فوق العاده قوی بودن

از آنجا که يک طرف قوی و طرف ديگر ضعيف . ضعيف بودند
وقتی که می گوييم نيروهای دشمن فوق . بود، انقالب پيروز نگشت

اين (العاده قوی بودند، مقصودمان اين است که نيروهای امپرياليسم 
وقتی که . دندو فئوداليسم فوق العاده قوی بو) عامل درجه اول است

می گوييم نيروهای خودی فوق العاده ضعيف بودند، مقصود ما 
ضعفی است که در شئون مختلف نظامی، سياسی، اقتصادی و 
فرهنگی تظاهر يافته است ليکن ضعف ما بطور عمده به اين علت 

و زحمتکشان که نود درصد جمعيت  است که توده های کارگران
 8

 بسيج نشده بودند و از همين جا کل کشور را تشکيل می دهند، هنوز
است که ضعف ما و عدم توانايی در به سرانجام رساندن وظيفه ضد 

اگر بخواهيم تجربيات .  ضد فئودالی ناشی می شود–امپرياليستی 
انقالب چند ده سال گذشته را جمعبندی کنيم ، بايد بگوييم که مردم 

مرتجعين سراسر کشور بطور کامل بسيج نشده بودند و به عالوه 
پيوسته با چنين بسيجی مخالفت کرده و در کار آن اخالل می 

تنها با بسيج و تشکل توده های وسيع کارگران و دهقانان که . نمودند
نود درصد جمعيت کل کشور را تشکيل می دهند، می توان 

دکتر سون ياتسن در وصيتنامه . امپرياليسم و فئوداليسم را برانداخت
 سال تمام خودم را وقف انقالب ملی نمودم تا چهل«  : خود می گويد

در اثر اين چهل سال . برای چين آزادی و تساوی حقوق طلب نمايم
تجربه ايمان راسخ يافتم که برای نيل به اين هدف بايد توده های 
مردم را برانگيزيم و در جهان با آن مللی که با ما برخورد برابر 

 اکنون بيش از ده سال از .» دارند، در مبارزه مشترک متحد شويم
مرگ دکتر سون ياتسن می گذرد، اين ده سال به اضافه آن چهل 
سالی که وی از آن سخن می راند، مجموعًا بيش از پنجاه سال می 

تجربيات و درسهای انقالب در طول اين ده سال کدامند؟ . شود
بايد توده های مردم را « : بطور عمده عبارتند از اين اصل 

شما و همچنين تمام جوانان چين بايد اين اصل را دقيقًا .  »برانگيزيم
جوانان بايد دريابند که تنها با بسيج توده های عظيم . مطالعه کنيد

کارگران و دهقانان که نود درصد جمعيت کل کشور را تشکيل می 
تا . دهند، می توانيم امپرياليسم و فئوداليسم را از پای درآوريم

 عظيم کارگران و دهقانان سراسر کشور را زمانی که ما توده های
بسيج نکنيم ، نخواهيم توانست ژاپن را شکست دهيم و چين نوين را 

  .بنا کنيم
درست بيست سال پيش در . چهارم ، باز به جنبش جوانان برگرديم

چنين روزی رخداد بزرگی در چين به وقوع پيوست که در آن 
 مه معروف 4دانشجويان شرکت داشتند و در تاريخ به نام جنبش 
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جوانان . اين جنبش دارای اهميت بسيار عظيمی است. گرديده است
 مه تا کنون چه نقشی داشته اند؟ در مفهومی 4چين از زمان جنبش 

 اين حقيقتی است که در آنان نقش پيشاهنگ را بازی نمودند،
نقش . سراسر کشور مورد قبول همگان بجز سرسختان است

پيشاهنگ يعنی چه؟ يعنی پيشتازی کردن و در صفوف مقدم انقالب 
 ضد فئودالی خلق چين –در صفوف ضد امپرياليستی . قرار گرفتن

اين ارتش . ارتشی از جوانان روشنفکر و دانشجو موجود است
تی اگر آن تعداد کثيری را که جان خود را بسيار عظيمی است که ح

از کف داده اند به حساب نياوريم ، اکنون باز شماره آن به چندين 
اين ارتشی است که در يکی از جبهه ها در برابر . ميليون می رسد

ولی اين ارتش . امپرياليسم و فئوداليسم ايستاده و ارتش مهمی است
قط با تکيه به اين ارتش دشمن به تنهايی کافی نيست، ما نمی توانيم ف

را شکست دهيم زيرا که اين ارتش نيروی عمده را تشکيل نمی 
اين نيرو توده های عظيم پس نيروی عمده کدام است؟ . دهد

جوانان روشنفکر و دانشجوی چين بايد . کارگران و دهقانان است
ميان توده های کارگران و دهقانان که نود درصد جمعيت کل کشور 

. ل می دهند بروند و آنانرا بسيج نموده و متشکل سازندرا تشکي
 و تنها با اتکاء به – کارگران و دهقانان –بدون اين نيروی عمده 

ارتش جوانان روشنفکر و دانشجو نمی توان در پيکار عليه 
از اينرو جوانان روشنفکر و . امپرياليسم و فئوداليسم پيروز گشت

های وسيع کارگران و دهقانان دانشجوی سراسر کشور بايد با توده 
درآميزند و با آنها يکی شوند؛ و فقط آنگاه است که ارتشی قدرتمند 

 تنها با چنين ارتش !می تواند تشکيل شود، ارتشی چند صد ميليونی
می توان مواضع مستحکم دشمن را گرفت و  عظيمی است که

چنانچه جنبش جوانان را در . آخرين دژهای او را درهم شکست
ه از اين ديدگاه ارزيابی کنيم ، بايد به اين گرايش نادرست گذشت

اشاره نماييم که در جنبش جوانان طی چند ده سال اخير بخشی از 
جوانان مايل به اتحاد با کارگران و دهقانان نبودند و با نهضت 
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کارگری و دهقانی به مخالفت برمی خاستند، اين در جنبش جوانان 
 در واقع اين افراد که از .ی دهديک جريان مخالف را تشکيل م

اتحاد با کارگران و دهقانان که نود درصد جمعيت کل کشور را 
تشکيل می دهند، سرمی پيچند و حتی از اساس مخالف کارگران و 

آيا اين جريان خوبی است؟ . دهقانان اند، به هيچ وجه عاقل نيستند
 در حقيقت به نظر من نه ، زيرا مخالفت آنها با کارگران و دهقانان

مخالفت با انقالب است؛ به همين جهت است که ما می گوييم اين 
بدين . جريان در جنبش جوانان جريان مخالفی را تشکيل می دهد

چند روز پيش . نحو جنبش جوانان مسلمًا به هيچ جايی نخواهد رسيد
در تحليل « : و در آن متذکر شدم ) 3(من مقاله کوتاهی نوشتم 

ن روشنفکران انقالبی و روشنفکران غيرانقالبی نهايی خط فاصل بي
يا ضد انقالبی اين است که آيا آنها مايلند با توده های کارگران و 

در اينجا من » . دهقانان درآميزند و آيا بدان عمل می کنند يا نه
. معياری را مطرح کرده ام که گمان می کنم يگانه معيار معتبر باشد

 انقالبی است؟ با کدام معيار بايد آن چگونه بايد سنجيد که يک جوان
را اندازه گرفت؟ تنها يک معيار می تواند وجود داشته باشد و آن 

اين جوان مايل است با توده های وسيع کارگران و اين است که آيا 
چنانچه او مايل به . زحمتکشان درآميزد و آيا بدان عمل می کند يا نه

دهقانان باشد و بدان عمل درآميختن با توده های وسيع کارگران و 
کند، فردی انقالبی است، در غير اين صورت غيرانقالبی يا ضد 

اگر او امروز با توده های کارگران و دهقانان . انقالبی است
درآميزد، او را امروز می توان فردی انقالبی ناميد؛ ولی چنانچه او 
فردا از آنان ببرد و حتی بر مردم عادی ستم کند، آنگاه فردی 

برخی از جوانان راجع به . غيرانقالبی يا ضد انقالبی خواهد شد
اعتقاد خود نسبت به سه اصل خلق و يا مارکسيسم داد سخن سر می 

ببينيد مگر هيتلر از اعتقاد . دهند ولی اين دليل هيچ چيز نمی شود
دم نمی زد؟ بيست سال پيش حتی موسولينی » سوسياليسم « خود به 
آنها باالخره از چه » سوسياليسم  « !بود» سوسياليست « هم يک 
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 آيا چن دو سيو زمانی به !قماشی بود؟ در واقع فاشيسم بود
نداشت؟ بعدًا کارش به کجا کشيد؟ به ضد » اعتقاد « مارکسيسم 

» اعتقاد « مگر جان گوه تائو نيز به مارکسيسم . انقالب پيوست
. رو رفتاکنون کجا رفته است؟ فرار کرد و در منجالب فنداشت؟ 

و » پيروان سه اصل خلق « بعضی ها هستند که خودشان را از 
ليکن در عمل . حتی از پيروان سابقه دار سه اصل خلق می خوانند

چه کار کردند؟ همانطور که معلوم شد، اصل ناسيوناليسم آنها تبانی 
با امپرياليسم ، اصل دمکراسی آنها ستم بر مردم عادی و اصل رفاه 

آنها در ظاهر پيرو . ن هر چه بيشتر خون مردم بودخلق آنها مکيد
بنابراين . سه اصل خلق اند ولی در باطن با آن مخالفت می ورزند

وقتی که می خواهيم درباره شخصی قضاوت کنيم که وی طرفدار 
واقعی يا کاذب سه اصل خلق است، که مارکسيستی واقعی يا کاذب 

 با توده های وسيع است، کافی است معلوم نماييم که مناسبات وی
کارگران و دهقانان چگونه است و سپس مطلب برای ما کامال 

اين يگانه معيار است، معيار ديگری موجود . روشن خواهد شد
من اميدوارم که جوانان سراسر کشور هرگز نگذارند که . نيست

خود در اين جريان مخالف سياه بيافتند و بايد درک کنند که 
تان آنها هستند و به پيشواز آينده ای تابناک کارگران و دهقانان دوس

  .بشتابند
پنجم ، جنگ مقاومت ضد ژاپنی کنونی مرحله نوينی در انقالب 

در اين . مرحله ای پر عظمت، پرتحرک و پرشور. چين می باشد
جنبش انقالبی چين . مرحله جوانان مسئوليت خطيری در پيش دارند
 مبارزه گذشته است ما طی چند ده سال گذشته از مراحل متعدد

ليکن دامنه آن در هيچ مرحله ای چون جنگ مقاومت ضد ژاپنی 
وقتی که می گوييم انقالب کنونی . کنونی چنين وسيع نبوده است

چين دارای جنبه های خاصی است که آنرا از انقالبات پيشين 
متمايز می سازد و از شکست به پيروزی روی خواهد آورد، 

ده های وسيع خلق چين پيشرفت کرده مقصودمان اين است که تو
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و از همين . اند؛ در اين ميان پيشرفت جوانان گواه بارزی است
جهت است که جنگ مقاومت ضد ژاپنی بايد پيروز شود و حتمًا به 

همانطور که بر همگان روشن است، سياست . پيروزی می انجامد
اساسی در اين جنگ سياست جبهه متحد ملی ضد ژاپنی است که 

ش سرنگون ساختن امپرياليسم ژاپن و خائنين به ملت، تغيير هدف
 –چين کهن به چين نوين و آزادی تمام ملت از وضع نيمه مستعمره 

اکنون عدم وحدت در جنبش جوانان چين ضعفی . نيمه فئودالی است
شما بايد به کوششهای خود در جهت نيل به . بسيار جدی است

شما بايد به جوانان . ت استوحدت ادامه دهيد، چرا که اتحاد قدر
سراسر کشور کمک نماييد تا وضعيت کنونی را دريابند، به وحدت 

  .برسند و تا آخر در برابر ژاپن مقاومت نمايند
و باالخره ششم ، اينک می خواهم درباره جنبش جوانان ين ان 

اين جنبش برای جنبش جوانان در سراسر کشور نمونه . صحبت کنم
نبش به خود می گيرد، در حقيقت سمت جنبش سمتی که اين ج. است

چرا؟ زيرا که سمت جنبش جوانان ين . جوانان سراسر کشور است
مالحظه کنيد، جوانان ين ان در مورد وحدت نه . ان درست است

جوانان ين . فقط کار کرده اند، بلکه واقعًا خيلی خوب کار کرده اند
ان روشنفکر و در ين ان جوان. ان به همبستگی و وحدت رسيده اند

 از گوشه و .دانشجو، جوانان کارگر و دهقان همگی متحد شده اند
کنار کشور و حتی از مهاجرين چينی جوانان انقالبی گروه گروه 

اکثر شما که امروز در اين . برای آموزش به ين ان روی می آورند
جلسه شرکت داريد، برای رسيدن به ين ان هزاران کيلومتر پشت 

 چه نامتان جان باشد چه لی، چه مرد باشيد – و همگی سر نهاده ايد؛
آيا اين نبايد . چه زن، چه کارگر يا دهقان يک دل و يک زبان هستيد

برای سراسر کشور به عنوان نمونه محسوب گردد؟ جوانان ين ان 
عالوه بر اينکه با يکديگر متحد گشته اند، با توده های کارگران و 

اين بيشتر از هر چيز شما را برای دهقانان هم درآميخته اند؛ و 
 جوانان ين ان چه کرده اند؟ آنها .سراسر کشور نمونه می سازد
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تئوری انقالب را فرا می گيرند و اصول و شيوه های مقاومت در 
آنها جنبش کار . برابر ژاپن و نجات ميهن را مطالعه می نمايند

ا قابل کشت زمين باير ر» مو « توليدی را بر پا کرده اند و هزاران 
قابل کشت کردن زمين های باير و کشت و کار در . نموده اند
وقتی که .  حتی کنفسيوس هم به اين کار نپرداخته بود–مزارع 

کنفسيوس مکتبش را اداره می کرد، تعداد قابل توجهی شاگرد داشت 
 ! واقعًا چه مکتب با رونقی-» هفتاد حکيم و سه هزار شاگرد  « –

ه مراتب کمتر شاگرد داشت و به عالوه معذلک از ين ان ب
وقتی . شاگردانش عالقه ای به جنبش کار توليدی نشان نمی دادند

شاگردی از کنفسيوس سؤال کرد که مزرعه را چگونه شخم می 
نمی دانم ، در اين کار من به پای « :زنند، وی در پاسخ گفت

 و وقتی که باز از او سؤال شد که سبزی را» .دهقانان نمی رسم
می دانم ، در اين کار من به ن« :چگونه می کارند، در پاسخ گفت

 در زمانهای قديم جوانان چين که نزد ».پای سبزيکاران نمی رسم
حکيمان تحصيل می کردند نه تئوری انقالبی می آموختند و نه در 

در حال حاضر تئوری انقالبی در . کار بدنی شرکت می جستند
يس می شود و از جنبش کار مکاتب نقاط مختلف کشور کم تدر

تنها در ين ان و در مناطق پايگاهی . توليدی هم هيچ خبری نيست
ضد ژاپنی در پشت جبهه دشمن است که وضع جوانان از اساس 

آنها در امر مقاومت در برابر ژاپن و نجات ميهن . فرق می کند
واقعًا پيشاهنگ هستند، چرا که سمت سياسی و شيوه های کار آنان 

به اين علت است که من می گويم جنبش جوانان ين ان . ستدرست ا
  .برای جنبش جوانان سراسر کشور نمونه است
من تمام آنچه را که . جلسه امروز دارای اهميت فوق العاده ای است

اميدوارم که شما درسهای پنجاه سال گذشته . می خواستم بيان داشتم
 بسط دهيد و انقالب چين را مطالعه کنيد، جنبه های خوب آنرا

اشتباهاتش را حذف نماييد تا آنکه تمام جوانان با خلق سراسر کشور 
روزی که . پيوند يابند و انقالب از شکست به پيروزی روی نهد
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جوانان و خلق سراسر کشور بسيج، متشکل و متحد گردند، روز 
هر يک از جوانان بايد اين . سرنگونی امپرياليسم ژاپن خواهد بود

اکنون هر يک از جوانان بايد با . ر عهده خود بگيردمسئوليت را ب
گذشته فرق کند و مصمم گردد که تمام جوانان را متحد نمايد و خلق 
سراسر کشور را برای سرنگون ساختن امپرياليسم ژاپن و تغيير 

اين چيزی است که من از شما . چين کهن به چين نوين متشکل سازد
  .انتظار دارم

  
  

  يادداشت ها
  

 – مه ابتدا به ابتکار سازمانهای جوانان منطقه شنسی 4  روز-1
در آن .  نين سيا به عنوان روز جوانان چين اعالم گرديد–گان سو 

موقع گوميندان در اثر فشار اوج گيرنده جنبش توده های وسيع 
سپس گوميندان که از تمايالت . جوانان با اين تصميم موافقت کرد
 نظرش اين تصميم خطرناک می انقالبی جوانان وحشت داشت و به

 به 1911روز يادبود انقالبيونی که در سال ( مارس را 29آمد، 
روز ) شهادت رسيده و در حوان هوای گان از گوان جو دفن شدند

 مه کمافی السابق در پايگاههای انقالبی 4ولی . جوانان تعيين نمود
تحت رهبری حزب کمونيست به منزله روز جوانان به شمار می 

از تأسيس جمهوری توده ای چين، شورای اداری دولت پس . دآم
 رسمًا روز جوانان چين اعالم 1949 مه را در دسامبر 4مرکزی 

  .کرد
  
 در 1927 منظور کودتاهای ضد انقالبی چانکايشک در -2

  .شهرهای شانگهای و نانکن و وان جين وی در اوهان است
  
  .می باشد»  مه 4جنبش «  منظور مقاله -3
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