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 گفتار پیش
ای هرهبرکمونیستمین ،هوشیاثر  اخالق انقالبیدر نگاه سطحی، نشر مجدد کتاب 

به ترتیب امپریالیسم فرانسه و آمریکا را شکست دادند،  طوالنیویتنام که در جنگی 
 یرسد زیرا به دورانی تعلق دارد که با  مبارزهناهمخوان با وضعیت موجود به نظر می

اری دگستر سرمایهکارگر و زحمتکشان در تمام جهان علیه نظام جهان یی طبقهفزاینده
های مبارزین ها و جانبازیفداکاریو امپریالیسم همراه بود؛ دورانی که سرشار از 

ی افکار ضدانقالبی مواجهیم کمونیست بوده است. در مقابل در دوران حاضر، با غلبه
نامند، سرشار از نفوذ افکار لیبرالی ای که خود را کمونیست میهای سیاسیو جریان

ی گذشته بادر نظریه و عمل خود هستند و نه پیوندی با سنت انقالبی دارند و نه پیوندی 
خود. نشر مجدد آثار متعلق به سنت انقالبی جنبش کمونیستی، استخراج و احیای 

سازِی رویش ها برای زمینهسازد که از لوازم ضروری کمونیستهایی را ممکن میآموزه
 های انقالب اجتماعی است. جوانه

سم مارکسینشینی از مفاهیم بنیادین زمان با عقبهم چپ پست مدرن در دوران حاضر
ی کارگر و دیکتاتوری پرولتاریا در انقالب چون کانونی بودن نقش طبقههم

 ندکالیت نظری و عملی خود نفی می،  هرگونه چارچوب منسجم را در فعسوسیالیستی 
اجتماعی و زندگی شخصی نیز پایبندی به هیچ چارچوبی را  –در روابط سیاسی و
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وند که پی گرددحائز اهمیت می اخالق انقالبیتابد. از این روی خواندن کتاب نمیبر
اجتماعی خود را با آرمان -میان بایدها و نبایدهای یک کمونیست در زیست فردی

 یکند. از آنجایی که در حال حاضر تنها جنبش سیاسی طبقهسوسیالیسم تبیین می
در  و ای نظم موجود را داردزدن ریشهکارگر، جنبش کمونیستی، است که توانایی برهم

داری است، اخالق انقالبی نیز نتیجه تنها نیروی انقالبی در عصر زوال نظام سرمایه
 تواند نامیده شود. چیزی جز اخالق کمونیستی نمی

ادی م ی کمونیستی تشریح شده در کتاب، مستلزم وجود بنیانهرچند رواج روحیه
بر  توان روح غالبیارتقای سطح مبارزه طبقاتی است، اما منطبق با وضعیت موجود م

چنین  یی خود قرار داد چرا که بدون احیاهای کتاب را دریافت و سرلوحهآموزه
توان نظریه و عمل پیشرو را بازیابی و ایجاد نمود. در هر سطحی از ای نمیروحیه
این  کنند.های متفاوتی را طلب میهای کمونیستی سازو کاری طبقاتی، جمعمبارزه

شود که هر فرد متعلق به این جمع، با درونی بایدها و نبایدهایی میسازوکار شامل 
طبقاتی کسب ی ی پیشروانه را در مبارزهها امکان مداخلهکردن و به کاربردن آن

احکاِم انتزاعِی ازلی  چونسازند که نه همرا می کند. این بایدها و نبایدها، انسجامیمی
 طبقاتی یسطح کنونی مبارزهو مان سوسیالیسم آر، بلکه در پیوند مستقیم با و ابدی

ای که اخالق کمونیستی را در پیوند با آن تعریف گردند. هرچند دو مولفهآشکار می
های برخاسته از آن تا زوال کامل بخشد اما آموزهنمودیم، انعطافی را به شکل آن می

 ها سرلوحه خواهد بود.طبقات برای کمونیست

 یدئولوژی مختص به خود را دارد و سلطه یافتن ایدئولوژی طبقهی اجتماعی ایهر طبقه
ابد یحاکم با ابزارهای گوناگون بر اذهان افراد طبقات محکوم، از این روی ضرورت می

به  رونی نظام طبقاتی را پنهان سازد.ها را در هم شکند و تضادهای دکه مقاومت آن
 دار و حفظسرمایه یهافع طبقاخالقی است مبتنی بر من همین سیاق اخالق حاکم،
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مالکیت خصوصی و اصل قرار گرفتن منفعت فردی و سبک زندگی غالب نیز به همین 
 یابد.سیاق واقعیت می

در افق کمونیستی، همراه با زوال یافتن طبقات، مفهوم اخالق که بایدها و نبایدهایی را 
دهد را از دست میکند، ضرورت خود ها وضع میبرای زیست فردی و اجتماعی انسان

ها از بین رفته و در نتیجه تضاد منفعت ها با خود و دیگر انسانزیرا بیگانگی انسان
ور طبندد. وقتی چنین تضادی وجود نداشته باشد همانفردی و اجتماعی نیز رخت می

ی اش برای حفظ جامعههای ایدئولوژیک و نظامیکه نیازی به دولت با سازوبرگ
ی اخالقی نیز وجود شدههای درونیی نیست، نیازی به امر ونهیحامل شکاف طبقات

ها را به زیستی دیگرگون که همچون آرزویی کمونیستبلنِد دور نخواهد داشت. این 
 ها وپر از خونی که سرشار از شکست پذیر است اما در راه درازِ کند، تحققجذب می

تاتوری ی کارگر و تشکیل دیکهاست. به همین ترتیب پس از قدرت یافتن طبقهپیروزی
اند، ضرورت دولت و ابزارهایش و چنان زوال نیافتهپرولتاریا، آن هنگام که طبقات هم

ی هر چند یکسر ماهیتی متفاوت از دوران سلطه ؛روداخالق و وجوه آن از بین نمی
 دار خواهند یافت. ی سرمایهطبقه

 یعالوه بر نهادهای زاییده شده ی کارگر پس از انقالب اجتماعی،درون دولت طبقه
ارگر ی کطبقه یداری نیز، برای پیشروی مبارزهنام با دولت سرمایهنوین، نهادهایی هم

تا پیروزی نهایی و زوال طبقات حضور خواهند داشت اما ماهیت متفاوت این نهادها 
ز چنین اخالق حاکم پس ای کارگر تعیین خواهد نمود. همرا منافع تاریخی طبقه

نام ی نوین، شامل مفاهیمی است که همانقالب اجتماعی، عالوه بر مفاهیم زاییده شده
شناسی که هر ی سرمایه است. به عنوان نمونه وظیفهبا اخالق حاکم در دوران سلطه

کند، در قالِب تعهد به  ورود و خروج داری در محیط صنعتی آن را موعظه میسرمایه
کامی یابد که اححفظ وسایل تولید متعلق به او معنا می به موقع، افزایش شدت کار و
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دار است. برای حفظ مالکیت خصوصی و بیشینه کردن منفعت فردی سرمایه
طبقاتی دارند که  گیرِی چنان آشکارا جهتهای اخالقی از این دست آنموعظه
گاه اعی خورند. در دوران پس از انقالب اجتمترین کارگران نیز فریب آن را نمیناآ
دیگری  یگیری طبقاتی آن را طبقهیابد زیرا جهتشناسی معنایی دیگرگون میوظیفه

زند که در جهت نابودی مالکیت خصوصی وسایل تولید و در نتیجه رفع تضاد رقم می
کند. تا نابودی کامل مالکیت خصوصی و میان منفعت فردی و اجتماعی حرکت می

ران به معنای ارجح دانستن منافع رفع کامل این تضاد، وظیفه شناسی کارگ
 یابد.ی کارگر بر هرچیز دیگر معنا میجهانی طبقه-ریخیتا

ی پیش از دستیابی به قدرت سیاسی نیز، اخالق انقالبی از لوازم رشد در دوران مبارزه
 یو پرورش نظریه و عمل انقالبی است. بدون مبارزه با فردگرایی، بدون داشتن روحیه

کشان و بدون ی کارگران و زحمتهای تودهناشی از درک مصیبت از خودگذشتگِی 
ها، حتی با آغازگاهی صحیح، انحراف یافتن ای همراه با عالقه به آنداشتن رابطه

ر داری بها گریزناپذیر خواهد بود. به علت بقایا و اثرات اخالق سرمایهکمونیست
های مذکور نه به صورت ها در دوران حاضر، دستیابی به ویژگیاذهان کمونیست

خودبه خودی و فردی بلکه با کار و تالش جمعی در چارچوبی منضبط انجام 
زمره ی روبارد، بلکه از درون پشتکار و مبارزهپذیرد."اخالق انقالبی از آسمان نمیمی

یباتر تر و زکند درخشندهکند. مانند عاج هرچه بیشتر صیقل پیدا میتکامل پیدا می
 گردد."می

ی رنج و مصیبت حاکم بر جهان و پیوند یافتن وضعیت امروز، افرادی که با مشاهده در
ی کارگر، مارکسیسم را به عنوان چراغ راِه پیشروی جهانی طبقه-ی تاریخیبا مبارزه

. های کمونیستی خواهند بودبندند، آغازگاِه تشکیل جمعی طبقاتی به کار میمبارزه
های اخالق ی طبقاتی دوران ما، شکل بروز مولفههرچند بستر متفاوت مبارزه
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دهد اما مفهوم ها  تغییر میکمونیستی معرفی شده در این کتاب را درون این جمع
ماند. به این ی طبقاتی وجود دارد معتبر باقی میها  تا زمانی که مبارزهجاری در آن

 خواهیم کرد: اخالق انقالبیهای برگرفته از ترتیب مروری بر آموزه

ا و هها برخالف روشنفکران لیبرال، نه بر اساس انگیزهمطالعه و یادگیری کمونیست -
عالیق شخصی، بلکه بر اساس ضرورتی است که تبیین آن به صورت جمعی صورت 

چیزدانی و حرافی پیرامون گیرد. این مطالعه نه برای کسب جایگاه معتبر و همهمی
دگیرِی مارکسیسم به عنوان چراغی برای تبیین وضعیت موجود ها، بلکه به قصد یانظریه

گاهی طبقاتی  و امکان مستتر در آن برای گذر از موانع ذهنی و عینی بر سر راه عروج آ
فرآیند یادگیری و مطالعه نه به صورت تفننی، بلکه در چارچوبی  گیرد. خودِ انجام می

ای که عالوه بر یادگیری ؛ مطالعهپذیردکوشانه انجام میای سختمنضبط و با روحیه
ها را به ستیزهای جاری کارگران شود که آموزهمبانی مارکسیسم با خالقیتی همراه می

زند تا از صلب شدنشان در اذهان جلوگیری کند. دستیابی به در دوران حاضر پیوند می
گاهی کاذب مسلط در جامعه است، تنها با  ه مطالعاین معرفت که به معنای رهایی از آ

گردد. زندگی واقعِی سرشار از نمودهای ستیز های آموزش حاصل نمیو کالس
طبقاتی، بهترین مدرسه برای کسب این معرفت است. به عبارت دیگر آموختن از 

ی طبقاتی حاصل گشته ها که خود از شرکت در مبارزهدستاوردهای نظرِی کمونیست
نها در عمل و زندگی واقعی است ی لحظات مبارزه ضروری است اما تاست در همه

 شود:که این آموختن محک خواهد خورد و عیارش سنجیده می

 درس مایی/ که درس عشق در دفتر نباشدبشوی اوراق اگر هم 

گیرانه که در تمام سطوح یادگیری، قرارگیری در این چارچوب منضبط و سخت -
نین نامالیمات و چها حضور دارد و همفعالیت عملی و زندگی شخصی کمونیست

ها را دچار چنین آسیبی کند گردد، نباید آنها وارد میهایی که در این مسیر بر آنضربه
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گزاری و احترام دیگران شوند. ای طلب کنند یا خواهان سپاسکه برای خود جایگاه ویژه
ده ای را نادیشرایط ویژه و گاهی تصادفی ،ها نباید در رفتار و کردار خودکمونیست

ی کسب چنین معرفت و جایگاهی کرده است. کسب هر چه ها را آمادهگیرندکه آنب
یقانه ای رفی آموزش آن را به دیگران در چارچوب رابطهبیشتر این معرفت تنها وظیفه

ود توانیم رسالت و وظایف خگرداند. "ما باید به فکر این باشیم که چگونه میروشن می
نی زتوانیم بهترین پاداش را بگیریم، ما باید از الفنه میرا برآورده کنیم، نه اینکه چگو

ویژه شدن و یا پروردن  و مغرور شدن از دستاوردهای گذشته و خواستار امتیازات و حِق 
بوروکراتیسم و خودبینی و بداخالقی مطلقًا بپرهیزیم." فردگرایی مسلط در جامعه گاهی 

ا گردند و از پیوند بدلخوش می یزدانیچها سایه افکنده و به جایگاه همهبر کمونیست
ها فقط مانند و بدون یادگیری از آنستیزهای جاری کارگران و زحمتکشان جدا می

 یادآوری آنچه محرک اصلی کار کمونیستِی   ها باشند."واهند آموزگار تودهخمی"
ای هی رنج و مصیبتمنضبط است، تنها راه مقابله با این خودبینی است. مشاهده

ا هی کارگر برای گذر از آنکه طبقه ایکارگران و زحمتکشان و درک امکان تاریخی
گشوده است، محرک اصلی کار کمونیستی منضبط است. ضرورِت انضباط و انسجاِم 

گاهی برآمده از جایگاه از حاکم بر این کار کمونیستی،  ناهمگون و نامتوازن بودن آ
شود. به عبارت دیگر، قرارگیری در ناشی می های کارگری کارگر در اذهان تودهطبقه

همراه با  نقشه در جهت رفع این ناهمگونی  چارچوب منضبطی که برای کار سخِت 
تواند منجر به غروری گردد که ی کارگر ضرورت یافته است چگونه میدرون طبقه

 های کارگران شود. این تناقض پایدار نخواهد ماند و در صورتباعث جدایی از توده
ی وضع موجود کنندهتثبیت عدم رفع آن،  فرد حامل آن را یا به سوی نیروهای

کار مسلط بر جامعه با تحمیل رنج و مصائب بر کارگران، کشاند، یا به انفعال. سازومی
گاه به نقش تاریخی خوبخشی از توده د ساخته است. با نفرت از این های کارگر را نا آ

ها است که مرض اه با عالقه با این بخش از تودهکار و برقراری ارتباط همرسازو
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رود. با این روحیه  از آحاد کارگران و زحمتکشان در خودبینی روشنفکرانه از بین می
گاهی به طبقه ی توان یاد گرفت و آموزاند و اعتماد و عالقهی خود، میهر سطح از آ

بدیل سم و فرماندهی" تبوروکراتی" ای که بهمتقابل را برانگیخت. امراض روشنفکرانه
گردند، پس از انقالب اجتماعی و از میان رفتن تضاد کار بدنی و فکری به سوی می

ی گردند و تودهحل شدن پیش خواهند رفت چرا که روشنفکران با کار بدنی آشنا می
 ها به آن زمانگردند؛ اما این حرکت نزد کمونیستزحمتکشان به کار فکری وارد می

تنیدگی کارهای های کمونیستی با درهمشد و در جهت رفع آن در جمع موکول نخواهد
 عملی و فکری  به پیش خواهد رفت.

 و کنندهی این روحیه و کاربست اخالق مالزم با آن نباید جایگاه سرزنشغلبه -
 های مبارز ایجاد کند.هات تودهها در مقابِل اشتباای را برای کمونیستتحقیرکننده
گاهی در تودهی طبقاتی ناگزیر است و نامتوازنمسیر مبارزهاشتباه در  ای هتر بودن آ

ای ههایی که تودهو انحراف اتکند. برای تصحیح اشتباهدید میکارگران آن را تش
گردند، کارگران و زحمتکشان در عمل سیاسی و زندگی شخصی خود به آن دچار می

رساز نیست چون دروغین است و ی عاری از اشتباه بودن کارویکرد زاهدمنشانه
انگیزاند. این مسئله در روابط درون جمع کمونیستی نیز در سطحی اعتمادی بر نمی

دیگر صادق است. تفاوت در این است که برخی اشتباهات که ناشی از فردگرایی، 
کار حاکم بر جمع است قابل های فردی و عدم رعایت سازوگیزهتزلزل ناشی از ان
ود؛ اما در این سطح نیز در پیشبرد مبارزه، هر کمونیستی در عمل پذیرش نخواهد ب

دهد و هرچه کمونیستی بیشتر درگیر کار عملی باشد امکان اشتباهاتی را انجام می
 هاییتواند سرمنشأ آموزهخطای بیشتری نیز وجود دارد. این خطاها و اشتباهات می
ای برای تخریب و وسیلهبرای خود فرد و کل جمع باشد به شرطی که  خطا  به 

مع به ای، جپذیرانهی مسئولیتراندن فرد تبدیل نشود و از طرف دیگر با روحیهعقب
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دد ی خطا و انحرافات به کار بنعنوان پیکری واحد تمام تالش خود را برای یافتن ریشه
ما از امکان اشتباهات نیست که "های عملی را پیشنهاد دهد.ها گامو برای رفع آن

صحیح ترسیم. برای تی آنان میرحمانهترسیم، بلکه از عدم موفقیت در تصحیح بیمی
ها گوش فرادهیم و صادقانه به انتقاد از خود بپردازیم، در اشتباهات باید به انتقاد توده

 ."اییناپذیر فردگری اجتنابنتیجه غیر این صورت ما به عقب خواهیم رفت و این است

د گردنامی است که در اخالق مسلط طبقاتی نیز موعظه میهمصداقت از آن مفاهیم  -
های ها با تودهی کمونیستچنین در رابطهاما این مفهوم در جمع کمونیستی و هم

ای یابد. برای کارگران در کارخانه و برکارگران و زحمتکشان معنای به کلی متفاوتی می
نند کنجات و رستگاری موعظه میانقالبیون در اتاق بازجویی صداقت را به عنوان راه 

ی اجتماعی و شخص-حفظ گردد. صداقت در زندگی سیاسیی حاکم ی طبقهتا سلطه
ی یابد. صداقت با خود و دیگران، داشتن تصویرها به راستگویی تقلیل نمیکمونیست

ی چنین تصویر واقعی از خود پیش دیگران دقیق از نقاط ضعف و قوت خود و ارائه
البته در همینجا نیز متوقف نخواهد شد زیرا گام بعدی آن تالش عملی در است و 

ای از گذشته ها خواهد بود. وجود چنین ارزیابِی واقعی و صادقانهراستای رفع ضعف
ها به بیان ای در کمونیستو حال خود، اعتمادبرانگیز خواهد بود. چنین روحیه

ای برای رفع ه قصد مداخلهب  رزمانی نقاط ضعف و قدرت دیگر همصادقانه
گردد؛ برخوردی که جایگاه و امکانات افراد در آن خللی ایجاد ها، منجر میضعف

خیزد که برای ای برمیی صادقانهکند. نقد خود و دیگری از چنین رابطهنمی
 کند.ها امکان تصحیح انحرافات و اشتباهات را فراهم میکمونیست

ایی هی صادقانه چنین رویشهای کارگران نیز رابطههی یک کمونیست با توددر رابطه
آورد: انگیزاند. عدم صداقت دو نوع انحراف را در دو سر طیف به وجود میرا برمی

گاهینخست، تحقیر آن ها و شان و به همراه آن بازگویی مرارتها به علت ناآ
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ه بر شرایط دهد کدستاوردهای شخصی. این امر از این روی عدم صداقت را نشان می
گاهی مارکسیستی کرده است چشم میویژه ندد. بای که فرد کمونیست را برخوردار از آ

انگاری انحرافات در سطح فردی و اجتماعی که به قصد استفاده از امکانات دوم، نادیده
ه ی همراه با عالقی صادقانهگیرد. تنها در رابطهو برانگیختن همراهی مقطعی انجام می

توان از دو سوی این انحراف مصون ماند. به عبارت دیگر کمونیست، ردی میبا چنین ف
ها و کند که  امکان رفع آنای تصویر میهای شخصی را به گونهانحرافات و ضعف

ی کارگر را در فرد ایجاد نماید. او این کار را به طور ی مختص به طبقهرویش روحیه
 دهد.نسبت به فرد انجام میپذیری ناپذیر و همراه با مسئولیتخستگی

طور که گفته شد، تنها با نابودی نظام طبقاتی است که تضاد میان زندگی فردی همان -
ها با به کارگیری اخالق کمونیستی در بندد، اما کمونیستو اجتماعی رخت برمی

ه دارند. بزندگی فردی و روابط شخصی خود نیز در جهت رفع این تضاد گام بر می
فعت کنند و نه بر اساس منای را تنها براساس عشق متقابل بنا میچنین رابطهکه طوری

مندی زودگذر. در چنین بستری است که امکان فردی، امکانات مادی و معنوی و بهره
شود. به عبارت دیگر، با اینکه به قصد رشد و پرورش دو سوی رابطه  فراهم می مداخله

ی اکوفایی در زندگی فردی و اجتماعی در رابطهبا تحقق کمونیسم است که به واقع ش
ها دیوار مستحکمی میان گیرند، اما پیش از آن برای کمونیستدوسویه با هم قرار می

 ی زندگی وجود ندارد. اصول حاکم بر این دو عرصه

 پذیری، فداکاریها در مسئولیتجاری بودن اخالق انقالبی در عمل جمعی کمونیست
 یافت و رزمندگان کمونیستها بروز میر مقابل نامالیمات و سرکوبناپذیری دو تزلزل

 انداخت.ها از پای نمیگاهرا در شکنجه

امیدواریم با بازنشر آثار مربوط به سنت انقالبی کمونیستی در ایران و جهان چنین 
ای را برای حرکت به سمت هایی را برای خود و دیگران یادآوری کنیم تا زمینهآموزه
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داری در ذهن خودمان ایجاد ی سرمایهن افکار ناشی از اخالق مسلط در جامعهزدود
 نماییم.

 ای از کسب رهبریپایان الزم به ذکر است که جنگ مقاومت و انقالب ویتنام نمونهدر 
 بوده است که به ی خودزمانهدر  ملی بر ضد استعمار یمبارزهدر  ی کارگرحزب طبقه

سوسیالیسم منجر گردید. با توجه به تغییر  آرایش جهانی سرمایه و تالش برای ساختن 
ی مبارزهجایگاه داری در کشورهای جهان، کاوش در های سرمایهتثبیت دولت

 .یابدضدامپریالیستی در جنبش کمونیستی ضرورت می

0011اردیبهشت   

 



 

 

 ی اخالق انقالبیدرباره
 طبیعتبایست علیه ماندن میانسان از بدو پیدایش خود همواره به خاطر زنده

)حیوانات وحشی، آب و هوا( مبارزه کند. برای کسب موفقیت در این مبارزه هرفردی 
زیادی از مردم، روی گروه و جامعه متکی باشد. او به تنهایی  یباید روی نیروی عده

 تواند طبیعت بهتری برای زیست بدست آورد.نمی

معه د. تولید هم باید روی جاغذا و پوشاک باید تولید کن یماندن و تهیهانسان برای زنده
مدن تواند تولید کند. در عصر ما که عصر تاتکا داشته باشد زیرا که انسان به تنهایی نمی

داری هرکاری هرچه بیشتر روی نیروی جمعی و انقالب است انسان باید برای عهده
 دتواند حرکتی جدا داشته باشاتکا کند. امروزه بیش از هر زمان دیگر، یک فرد نمی

 بلکه باید به جامعه ملحق شود.

گیرد: اصول اجتماعی و اشتراکی قرار می ی مقابِل در نقطه فردگرایی بنابراین
د و شک پیروز خواهد شکلکتیویسِم )اصول اجتماعی و اشتراکی( سوسیالیسم بی

 اندیویدوالیسم )فردگرایی( حتما از بین خواهد رفت.

ای هپیوسته همراه با طرز تفکر انسان و سیستممناسبات تولیدی و نیروهای مولده 
ل دانیم که از گذشته تا به حای ما میپذیرند. همهیابند و تغییر میاجتماعی تکامل می
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های سنگی، تا استفاده از های درخت و تیشهشاخه کارگیرِی بهمناسبات تولیدی از 
ه، اجتماعی نیز از کمون اولیماشین آالت، برق و انرژی اتمی تکامل یافته است. روابط 

داری رو به تکامل گذارده و امروزه نزدیک به نیمی از داری، فئودالیسم، و سرمایهبرده
هیچکس  روند.کنند و به پیش میبشریت به سوی سوسیالیسم و کمونیسم ترقی می

 تواند جلوی این تحوالت و ترقیات را سد نماید و جلوی حرکت تاریخ را بگیرد.نمی

به طبقات متفاوت تقسیم شده زمان به وجود آمدن مالکیت خصوصی، اجتماع از 
 یو تضادهای اجتماعی و مبارزه -طبقات استثمارگر و طبقات استثمار شونده-است 

طبقاتی از آن منتج شده است. هر کسی لزومًا به یک طبقه و یا دیگری تعلق دارد و 
  ر عین حال هر فردی ایدئولوژی تواند خارج از طبقات قرار گیرد. دکس نمیهیچ
 کند. خود را نمایندگی می یطبقه

رحمانه به طبقات ها بیداران و امپریالیستی قدیم، مالکان ارضی، سرمایهدر جامعه
ا هآورند. آنو اقشار دیگر اجتماع به ویژه کارگران و دهقانان، استثمار و ستم وارد می

د و به بردنشد به غارت و چپاول میمعه تولید میجا یمشترکی را که به وسیله دارایی
کردند و در عیش و عشرت زندگی صورت مالکیت خصوصی خود تبدیل می

صحبت "آزادی" و "دموکراسی" ، نی و عفت"کردند. اما مرتب درباره "پاکداممی
 کردند.می

برای امتناع از تحمل همیشگی این ستم و استثمار، کارگران، دهقانان و دیگر 
اند تا خود را از بندهای بردگی و استثمار آزاد اند و انقالب کردهحمتکشان برخاستهز

ای عاری از استثمار انسان از انسان، ی کهنه را به جامعهی پوسیدهسازند و جامعه
 ای که تمام زحمتکشان بتوانند در آن خوشبخت باشند، تبدیل نمایند.جامعه
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گاه ترین طبقه، لترین و متشکترین، منضبطترین، قاطعبرای پیروزی باید پیشروترین، آ
کارگر و حزب پرولتری، انقالب را رهبری کند. انقالب کردن، تبدیل  ییعنی طبقه

ار بسی یای نوین بسیار باشکوه است ولی در عین حال وظیفهجامعه کهن به جامعه
پذیر را ای سخت، پیچیده، مشکل و طوالنی و خستگی نسنگینی است که یک مبارزه

را  تواند مسافت طوالنیطلبد. با چنین باِر سنگینی، تنها یک انسان پرقدرت میمی
این  محکم از اخالق انقالبی باشد تا بتواند یبپیماید. یک انقالبی باید دارای یک پایه

 رسالِت پرشکوه را به انجام رساند.

ایم، در سطوح مختلف کهن پیدا کرده یی ما با تولد و پرورشی که در جامعههمه
ترین بقایای آن جامعه را در تفکر و عادات خود به همراه داریم. بدترین و خطرناک

رین تکند. کمفردگرایی است که بر ضد اخالق انقالبی عمل می ،کهن یهبقایای جامع
ی را با یابد، روی پاکدامنی انقالباثری از بقایای فردگرایی در اولین فرصتی که رشد می

دهد که ما از صمیم قلب برای منظور و هدف پوشاند و اجازه نمیو خاک می گرد
 انقالبی خود مبارزه کنیم.

آمیز که ماهرانه انسان را به دهنده و خیانتست بسیار فریبایفردگرایی پدیده
ست تر از پیشرفت و ترقیگرد بسیار آساندانند که عقبدارد. و همه مینشینی وامیعقب

ن ی کهاطر خیلی هم خطرناک است. برای رهایی از بقایا و اثرات بد جامعهبه همین خ
و جایگزین کردن معرفت انقالبی، ما باید سخت مطالعه کنیم.  بیاموزیم و خود را 
اصالح کنیم تا پیوسته ترقی نماییم در غیر این صورت ما تنزل خواهیم کرد و عقب 

 رشد مردود خواهیم شد. ی روبهخواهیم ماند و باالخره از طرف جامعه

یاموزیم توانیم بهای آموزشی نیست که ما میاین تنها با مدرسه رفتن و شرکت در کالس
توانیم و باید این کار را در هر فعالیت انقالبی به کار بریم. و خود را اصالح کنیم. ما می

کنونی  برای ساختِن جنِگ مقاومت فعالیِت مخفِی انقالبی، نهضت عمومی، 
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یالیسم در شمال و مبارزه برای اتحاد مجدد ملی، مدارس بسیار خوبی هستند که سوس
 جا معرفت انقالبی کسب نماییم. توانیم در آنما می

ا هرای معرفت و پاکیزگی انقالبی هستند هرگز نه از مشکالت و سختیاهایی که دانسان
گاه در خدمت ها هیچد. آندارناند و نه به عقب قدم بر میهراسند، نه مردد و متزلزلمی

ای تردید در فدا کردن ی کارگر، ملت و بشریت لحظهمنافع حزب، انقالب و طبقه
 یکنند. این یک نمونهمنافع خود ندارند و حتی در مواقع لزوم، جان خود را نیز فدا می

 بسیار روشن و عالی از اخالق انقالبی است.

نگوین وان، هوانگ وان تو، نگوین تی مین  هونک فونک،در حزب ما، رفقا تران فو، له
های اند و به عنوان سمبلخای و بسیاری دیگر جان خود را نثار خلق و حزب کرده

 اند. درخشانی از تعهد کامل به منافع عموم و از خودگذشتگی کامل قرار گرفته

له با بکسانی که دارای اخالق و معرفت انقالبی هستند، ساده، فروتن و آماده برای مقا
ه ترین شرایط مواجخواهمانند، حتی در شرایطی که با بهترین و دلها باقی میسختی

باشند. "قبل از دیگران نگران کار باش پی میدرهای پیهستند و در حال کسب پیروزی
ها باش". ما باید همواره به این فکر باشیم مند شدن از لذتها به فکر بهرهو بعد از آن

وانیم تتوانیم رسالت و وظایف خود را برآورده کنیم، نه اینکه چگونه میکه چگونه می
ه و ی گذشتزنی و مغرور شدن از دستاوردهابهترین پاداش را بگیریم. ما باید از الف

خواستار امتیازات و حق ویژه شدن و یا پروردن بوروکراتیسم، خودبینی و بداخالقی 
ی از اخالق انقالبی است. خالصه کنیم، اخالق امطلقًا پرهیز جوییم. این نیز نمونه

 باشد:انقالبی شامل مطالب زیر می

 فدا نمودن تمام زندگی در مبارزه برای حزب و انقالب. این مهمترین نکته است. -



 

یاخالق انقالب یدرباره 12  

ناپذیر برای حزب، دریافتن دیسیپلین حزب و پیاده کردن مشی فعالیت خستگی  -
 های آن.و سیاست

در رأس منافع شخصی خود قرار دادن، خدمت به کشان را منافع حزب و زحمت -
ی از خود گذشته برای حزب و مردم و خلق از صمیم قلب و با تمام  وجود مبارزه
 در هر یک از این موارد سمبل قرار گرفتن.

لنینیسم و به کار بردن مداوم انتقاد و -کوشش جدی در جهت آموختن مارکسیسم -
معیارهای ایدئولوژیک و پیشرفت در کار فردی انتقاد از خود برای باالبردن سطح 

 و مشترک با رفقا.
ازمان ترین سهر انقالبی بایدعمیقًا درک کند که حزب ما پیشروترین و متشکل -

کشان در مجموع است. در حال حاضر، ی کارگر، رهبر این طبقه و زحمتطبقه
ه باشد. در آیندی کارگر هرچند معدود است، ولی در حال رشد میطبقه

جا مستقر خواهد شد و دهقانان تبدیل به کارگر های کشاورزی در همهتعاونی
خواهند گردید. روشنفکران با کاِر دستی به خوبی آشنا خواهند شد  و تفاوت بین 
کارکنان فکری و دستی رفته رفته از بین خواهد رفت. نتیجتًا بر تعداد کارگران 

ی کارگر زیبا و ی طبقهرد و آیندهها رشد خواهد کافزوده خواهد شد. قدرت آن
ی کارگر خود و دنیا را تحول خواهد داد و اصالح درخشان خواهد بود. طبقه

 خواهد کرد.

وی کند ی کارگر پیریک انقالبی باید به روشنی این را بفهمد و قاطعانه از موضع طبقه
کشان مبارزه زحمتتا بتواند قلبًا برای سوسیالیسم و کمونیسم، برای پرولتاریا  و عموم 

 هاست. نماید. معرفت انقالبی شامل وفاداری کامل به حزب و خلق
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کند. از این رو کشان دنبال نمیی کارگر و زحمتحزب ما هیچ راهی را به جز راه طبقه
تدریجی سوسیالیسم در شمال و اتحاد مجدد کشور  نساختهدفش مبارزه برای 

 باشد.می

انانه جنگیده است. حاکمیت استعمارگران و تحت رهبری حزب، خلق ما قهرم
ها را سرنگون ساخته و شمال کشور ما را کاماًل آزاد نموده است. این موفقیت فئودال

بزرگی بود. اما انقالب هنوز پیروزی کامل خود را بدست نیاورده است. هدف کنونی 
حزب مبارزه برای اتحاد مجدد ملی برای ساختن ویتنامی صلحدوست، متحد، 
مستقل، دموکراتیک و شکوفان برای از بین بردن استثمار انسان از انسان در سراسر 

 باشد.ای نوین که حامل خوشبختی و وفور برای همه میجامعه ِن کشور و ساخت

باشد. برای کوشش در مانده است ولی در حال رشد میهرچند صنعت ما هنوز عقب
تر ا صرفهتر و بید هر چه بیشتر، سریعکامیابی، کارگران ما باید به رقابت برای تول

ت مهم شرک بپردازند، از قوانین کار شناخت پیدا کنند و فعاالنه در مدیریت کارهای
تالف و اختالس مبارزه کنیم و کادرهای ما باید حقیقتًا کوشنده، ورزند. ما باید علیه ا

 جو، صادق و درستکار باشند و به کارگران در کار ملحق شوند.صرفه

 ها کمک کمکشده و بخشًا به پیشرفت زندگانی آندر میان دهقانان ما زمین تقسیم
باشد. از این رو مانده میکرده است. اما مناسبات تولیدی هنوز هم پراکنده و عقب

ایم و وضع زندگی فقط کمی بهتر شده است. جنبش هنوز اضافه محصول نداشته
دهقانی در روستا باید به طور گسترده و  هایهای تعویض کار و تعاونیبرپاکردن تیم

مستحکم جلو گذارده شود تا به ازدیاد تولید کمک کنند. تنها در این صورت است که 
 توانند از فقر رهایی یابند و برای خود زندگی بهتری مهیا کنند.دهقانان ما می
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 دبنابراین اخالق انقالبی شامل کوشش مجدانه در جهت کسب کردِن اهداف و مقاص
اشد. بکشان ستمدیده میی کارگر و زحمتتزلزل به طبقهحزب، خدمت صادقانه و بی
ی جوانان کارگر و اکثر کادرها به این وظایف خود عمل اکثر اعضای حزب و اتحادیه

ا هکنند که حاال که استعمارگران و فئودالها به اشتباه فکر می. آناند، اما نه همهکرده
اند، پس بنابراین انقالب با موفقیت به پایان رسیده است. ته شدهدر شمال بیرون انداخ

ها درخواست تفریح ها رشد کند، آندهند تا فردگرایی در آنبرای همین هم اجازه می
ی آنان گذارده کنند و به جای اینکه وظایفی که سازمانشان به عهدهو استراحت می

های باال ها خواهان مقامدهند. آن خواهند کارهای خود را انجامبرآورده کنند، می
جویی، انرژی، و شجاعت انقالبی کنند. جنگولی خود مسئولیت قبول نمی ؛باشندمی

صلی کنند که معیار اها فراموش میگردد. آنرفته تضعیف میو خصایص خوبشان رفته
 باشد.ی تا آخر برای حزب و انقالب میبرای یک انقالبی تصمیم او به مبارزه

های دمایم تنها قهایی که تا به حال بدست آوردهباید توجه داشته باشیم که پیروزی ما
های ی طوالنی است. ما باید فراتر رویم، انقالب باید پیشرفتاول در یک جاده

ایی را هتوانیم پیروزیبیشتری نماید. در غیر اینصورت ما به عقب خواهیم رفت و نمی
 سویماییم و تکامل دهیم. برای گام برداشتن بهایم مستحکم نکه به کف آورده

ی طوالنی و سختی را پشت سر بگذاریم. ما باید دارای سوسیالیسم ما باید مبارزه
 ای باشیم زیرا دشمنان ضد انقالبی هنوز هم وجود دارند. کادرهای انقالبی حرفه

 ما سه نوع دشمن داریم:

 ترین دشمنان ما می باشند.کداران و امپریالیسم که از خطرناسرمایه -اول
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وی کنند جلها موذیانه سعی میعادات و سنن گذشته نیز دشمنان بدی هستند. آن -دوم
وشیاری و بنشانیم و باید با هتوانیم آنان را فروپیشرفت انقالب را بگیرند. لیکن ما نمی
 ها کوشش نماییم.مراقبت در جهت تصحیح درازمدت آن

باشد که خود خصلت و طرز تفکر گرایی میسومین دشمن ما فرد -سوم
فرصتی  تریناست و منتظر کوچکتک ما به کمین نشستهبورژوازیست که در تکخرده

باشد. از این رو ی ما میاست تا سربلند کند. این دشمن همدست دو دشمن اولیه
علیه تمام دشمنان،  –تحت هر شرایطی  –امان ی بیاخالق انقالبی شامل مبارزه

د. تنها باش، امتناع از تسلیم و سر تعظیم فرود آوردن میشیاری، آمادگی برای مبارزههو
عمل  ماندر چنین شرایطی خواهیم توانست دشمن را شکست داده و به وظایف انقالبی

 نماییم.

 یتواند طبقهگذاردن سیاست صحیح و رهبرِی متحد است که میحزب ما با پیش
به سوی سوسیالیسم رهبری کند. چنین رهبرِی متحدی  کشان راکارگر و تمام زحمت

گیرد. بدون چنین اتحادی ما همچون از اتحاد فکر و عمل تمام اعضایش منشأ می
 آید وارکستر گوشخراشی خواهیم بود که از هر طرف یک صدای ناموزون بیرون می

 اهیم بود.ها و به سرانجام رساندن انقالب نخوگاه ما هرگز قادر به رهبری تودهآن

گفتار و عمل اعضای حزب بار سنگینی به دوش انقالب است زیرا که تأثیر زیادی به 
ی هاگذارد. به طور مثال: سیاست کنونی حزب ما و دولت ما ایجاد تیمها میروی توده

ما باشد. اهای دهقانی به منظور پیشبرد تعاون کشاورزی میتعویض کار و تعاونی
ند و ای جوانان کارگر از پیوستن به آن امتناع کردهاتحادیه تعدادی از اعضای حزب و

ها تحت رهبرِی فردگرایی، به جویند. آنفعاالنه برای ایجاد و استحکام آن شرکت نمی
زنند و علیه دیسیپلین تشکیالت حزبی عمل مند هستند دست میهرکاری که عالقه

حزب ضرر زده، جلوی کارها را  کنند. خواه ناخواه اعمال آنان به حیثیت و اعتبارمی
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های رنامهها و بنماید. تمام سیاستگیرد و پیشرفت به سوی سوسیالیسم را کند میمی
هاست. پس برای یک عضو حزب، اخالق انقالبی شامل حزب برای خدمت به خلق

ها، بدون ترس از حرکت مجدانه و کوشا در جهت به تحقق پیوستن این برنامه
 یباشد. هر عضو حزب باید درجهنمونه بودن می ،هاه برای تودهمشکالت و در نتیج

تعهد و احساس مسئولیت خود را نسبت به خلق و حزب افزایش دهد، از فردگرایی 
ی منافع شخصی یک گروه ما نماینده پرهیز کند و قاطعانه علیه آن مبارزه نماید. حزِب 

 هایی کارگر و تمام خلقی منافع مشترک طبقهیا یک فرد نبوده، بلکه نماینده
 دانند.باشد و این را همه میکش میزحمت

ی کارگر نه تنها برای آزادی خود، بلکه برای رهایی بشریت از یوغ استثمار و ستم طبقه
حزب،  باشد. یک عضونماید بنابراین منافع این طبقه با منافع خلق یکی میمبارزه می

نافع کشان است. بنابراین میا و به طور کلی زحمتی منافع پرولتاربه نام حزب، نماینده
باشد و نه خارج از آن. موفقیت و پیروزی او در چهارچوب منافع حزب  و پرولتاریا می

برای آن رزمنده است. هرکس هرچقدر هم که ماهر باشد، مجزا از حزب و طبقه 
 تواند چیزی بدست آورد.نمی

هر شرایطی مقدم قرار دادن منافع حزب  اخالق انقالبی برای یک عضو حزب، یعنی در
ک باید شبر هر چیز دیگر. اگر منافع حزب با منافع آن فرد در تضاد قرار گیرد، دومی بی

 جای خود را به اولی دهد.

بعضی از اعضای حزب به خاطر مبرا نبودن از فردگرایی، هنوز از "خدمات خود به 
پاسگزاری هستند. آنان خواهاِن پردازند و خواهان سحزب" به تعریف و تمجید می

های آنان ارضا نشود از باشند. اگر خواستههای ویژه میتوجه، احترام، مقام و آزادی
شان از دست رفته" و کنند که "آیندهشوند و مرتب از این شکایت میزده میحزب دل
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ات بر ضد یغرفته از حزب کنار کشیده و بدتر از آن دست به تبلها رفتهاند. آن"فدا" شده
 زنند.ها و دیسیپلین حزب میسیاست

مخفی و جنِگ مقاومِت قهرمانانه،  یبسیاری از کادرها و جنگجویان در دوران مبارزه
کش و کارگران پیشرو اند. بسیاری از قهرماناِن زحمتجان خود را فدای انقالب کرده

ز خواهان شهرت و مقام اند. آن رفقا هرگبا جدیت تمام برای ازدیاد تولید کوشش نموده
 ترین سپاسگزاری از حزب را نیز نداشتند.نبوده و انتظار کوچک

باشد. به خاطر شرایط ای دارد و دارای صدها و هزارها عضو میحزب ما خصلت توده
آیند و هیچ جای بورژوازی میمشخص میهن ما، اکثریت اعضای حزبی از قشر خرده

تواند به قدر کافی بعضی از رفقای حزب می تعجبی وجود ندارد که در آغاز موضع
قاطع و مستحکم نباشد. نگرش و طرز تفکر آنان ممکن است مغشوش و لزومًا صحیح 

موع ها در مجاند، آننباشد، اما با توجه به پرورشی که در انقالب و جنگ مقاومت یافته
 هر رفیق عضو دانند کهرزمندگان خوبی هستند و به حزب و انقالب وفادارند. آنان می

اندازد بنابراین برای تصحیح تمام ها را به اشتباه میکند، تودهحزب که اشتباه می
ه به اشتباهات کوچک اجاز اند. این کار در یک پروسهاشتباهات و نقایص خود نیز آماده

ها صادقانه به انتقاد و انتقاد از خود دهد تا به اشتباهات بزرگ تبدیل شوند. آننمی
 دازند تا راه را برای پیشرفت همگان باز کنند.پرمی

این مطابق اخالق انقالبیست. در دوران طوالنی فعالیت مخفی حزب ما با وجود 
شماری که در سر راهش ی استعمارگران و مشکالت و خطرات بیسرکوب وحشیانه

تر شده، رشد کرده، انقالب و جنگ مقاومت را تا بود، هر روز بیش از پیش محکم
نتقاد از ی انتقاد و اروزی به پیش برده. و این هم تحت تأثیر استفاده از سالح برندهپی

 بوده است.خود می
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اند فردگرایی را از خود به دور کنند، از این رو بسیار اما رفقایی هستند که هنوز نتوانسته
خر های خود فمتکبر و از خود راضی بوده و مرتب نسبت به شایستگی و قابلیت

کنند، دوست ندارند که دیگران ها در حالیکه خود از دیگران انتقاد میروشند. آنفمی
کنند یا بدون صداقت و جدیت به آن به ایشان انتقاد کنند، از انتقاد از خود فرار می

ترسند که حیثیت خود را از دست بدهند و یا ها از این میکنند. آنبرخورد می
که  دانندها ندارند و نمیچ توجهی به نظرات تودهها هیشخصیتشان پایین بیاید. آن

رسیم، تاجتناب از اشتباهات در کار مشکل است. ما از امکان اشتباهات نیست که می
هات ترسیم. برای تصحیح اشتبای آنان میرحمانهبلکه از عدم موفقیت در تصحیح بی

 از خود بپردازیم. در غیرها گوش فرا دهیم و صادقانه به انتقاد ما باید به انتقاد توده
 ناپذیر فردگرایی. ی اجتناباینصورت ما به عقب خواهیم رفت و این است نتیجه

ات ها و توجه به نظرها در یک بدن واحد، اعتماد به آناخالق انقالبی یعنی اتحاد با توده
ام ها. با اعمال و گفتار خود، اعضای حزب و جوانان کارگر و کادرها، اعتماد، احترآن

ها را به دور حزب متحد کرده، آنان توانند آنها را به خود جلب نموده، میو عشق توده
گاهی داده و طوری بسیج کنند که آن ها با شور و حرارت تمام به پیاده را سازمان و آ

 های حزب مجدانه بپردازند.ها و برنامهکردن سیاست

ایم. اما در حال ت انجام دادهاین کاری بود که ما در دوران انقالب و جنگ مقاوم
حاضر، فردگرایی، بعضی از رفقای ما را به قربانی گرفته است. ایشان با این ادا که 

کنند و فقط ها امتناع میها جدا مانده و از یاد گرفتن از آندانند، از تودهچیز را میهمه
 ها باشند.خواهند که آموزگار تودهمی

ها از خود تزلزل نشان و کار سیاسی در میان توده دهی تبلیغاتها در سازمانآن
 شوند. در نتیجه نه تنهاها به زودی به بوروکراتیسم و فرماندهی مبتال میدهند. آنمی
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دهند و باالخره هیچ ها از دست میعالقه، بلکه اعتماد و احترام خود را نیز در نزد توده
 توانند انجام دهند. کار مثبتی نمی

ا هرود. این آرزوی مبرم میلیونکشور ما به سوی سوسیالیسم پیش میاکنون شمال 
دیده تحت رهبری حزب های ستمهمگانی توده باشد. این بسیِج کش میخلق زحمت

ه پیروزی در نتیج ؛سوسیالیسم ِن است. فردگرایی یک سد بزرگیست در مقابل ساخت
 ت.ن فردگرایی جدا نیسی جدی برای از میان برداشتبرای سوسیالیسم از یک مبارزه

مبارزه علیه فردگرایی به معنای لگد زدن به منافع فردی نیست. هر شخصی 
خصوصیات، هنرها، زندگی خصوصی و خانوادگی خود را دارد. اگر منافع شخصی 
یک فرد با منافع جمع در تضاد قرار نگیرد، هیچ ضرری نخواهد داشت. اما ما باید 

ی سوسیالیستی خواهد توانست نها تحت جامعهتوجه داشته باشیم که هر کسی ت
 های خود را بهتر کند و نکات مثبت خود را بپروراند.زندگی خصوصی و خصلت

 ی افراد و اطمینان به رضایتهیچ سیستمی در احترام به بشریت توجه به حقوق حقه
 ای که تحت حکومت طبقاترسد. در جامعهآنان، به پای سوسیالیسم و کمونیسم نمی

ی محدودی از همان طبقه رسیدگی ستثمارگر است فقط به منافع شخصی عدها
شود. اما در جوامع ترین منافع رنجبران لگدمال میکه کوچکحالیشود، درمی

ی از باشند، هرکسی بخشکشان خود سرور خود میسوسیالیستی و کمونیستی، زحمت
همین خاطر منافع یک فرد کنند. به ی خود به جامعه خدمت میجامعه است و به نوبه

گیرد و به کف آوردن هر کدام ملزم بدست آوردن دیگریست در گرو منافع جمع قرار می
حال اگر این دو با هم به تضاد افتند، اخالق انقالبی فدا شدن منافع شخصی را در 

 طلبد.مقابل منافع جمعی می
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 یت انقالبی نیز هزارانگیرد. فعالها نفر را در بر میجنبش انقالبی صدها و میلیون
مسئولیِت مشکل و خطیری دارد که باید به پیش برده شود. برای فائق آمدن به شرایط 
سخت و تشخیص صحیح تضادها و برای حل صحیح مسائل گوناگون، ما باید به علم 

لنینیسم دست یابیم. تنها از این راه ما خواهیم توانست اخالق انقالبی  -مارکسیسم
گاهی سیاسی  مستحکمی داشته باشیم، قاطعانه بر روی مواضع ایستادگی کنیم، سطح آ

ی عمل ی ما گذارده جامهو تئوریک خود را ارتقا دهیم و به وظایفی که حزب بر عهده
 بپوشانیم.

مسائل،  ی برخورد بهلنینیسم به معنای یادگیری چگونگی شیوه -موختن مارکسیسمآ 
م در لنینیس-شمول مارکسیسمآموختن حقایق جهانبه خود و دیگران است؛ به معنای 

ی آن با شرایط خاص جامعه است. ما باید از موضع عمل این جهت تلفیق خالقانه
نند کها را بیاموزیم. اما بعضی از رفقا یکسری از کتب مارکسیستی را حفظ میتئوری

 ؛اندکرده کز هرکس دیگری بیشتر درلنینیسم را ا-کنند که دیگر مارکسیسمو خیال می
شوند، یا از خود حرکتی مکانیکی اما زمانی که با مسائل مشخص عملی روبرو می

ا هها مطابق کردارشان نیست. آنشوند. گفتار آندهند، و یا به کلی گیج مینشان می
جو وخوانند ولی روح انقالبی و پرولتری آن را جستلنینیستی می-کتب مارکسیستی

خواهند معلومات خود را به رخ دیگران بکشند، نه اینکه آن را ها فقط میکنند. آننمی
 است. )فردگرایی( در عمل انقالبی به کار برند. این نیز نوعی اندیویدوالیسم

صدها مرض خطرناک دیگر به دنبال دارد: بوروکراتیسِم  )فردگرایی( اندیویدوالیسم
و. گرایی(، فساد و غیرگرایی(، سوبژکتیویسم )ذهنیفرماندهی، سکتاریسم )گروه

رای ه سوی آرزو بهای او را بفردگرایی دستان و چشمان اسیر خود را بسته و تمام حرکت
کند. ی کارگر( هدایت میها و طبقهنه از موضع عالقه به منافع خلقاحترام و مقام )

 کند. کشیفردگرایی دشمن سرسخت سوسیالیسم است و هر انقالبی باید با آن خط



 
یاخالق انقالب یدرباره54  

ی حزب و مردم این است که در جهت ازدیاد شمال، وظیفه ِن اضر برای ساختدر حال ح
کمی رفته به سوسیالیسم رو بیاورند و آن را پایگاه محجویی بکوشند، رفتهتولید و صرفه

م ای بسیار درخشان است. بگذار تمابرای اتحاد مجدد کشور تبدیل نمایند. این وظیفه
گر، بگذار تمام کادرهای داخل و خارج از حزب ی جوانان کاراعضای حزب و اتحادیه

 به این نتیجه برسند که تمام زندگی خود را در خدمت حزب و خلق واگذار کنند.

یدا ی روزمره تکامل پبارد، بلکه از درون پشتکار و مبارزهاخالق انقالبی از آسمان نمی
ردد. گتر مییباتر و زدرخشنده ،کندکند. مانند عاج هرچه بیشتر صیقل پیدا میمی
یسم سوسیال ماِن چیزی جز دمیدن اخالق انقالبی در یک رفیق برای خدمت به ساختچه

 تری از شادی و خوشبختی باشد.تر و زیبای بزرگتواند سرچشمهو آزادی بشریت می
ی جوانان کارگر و همگی من صمیمانه آرزو دارم که تمام اعضای حزب و اتحادیه

 ری جدی و سختی را داز حزب برای پیشرفت و ترقی، مبارزهکادرهای داخل و خارج 
 گیرند.پیش

 

 

 

 



 

 

 گفتارپس
 راه من به سوی لنینیسم

ام را در پاریس از طریق زندگیبخشی از مخارج  ،پس از جنگ جهانی اول
 قدیمی مینیاتورهایس و بخشی را نیز از طریق نقاشی "یک عکا کاری نزدِ روتوش

دم که کرهایی منتشر میعالوه بر این اعالمیه کردم.ی" )ساخت فرانسه( تأمین میچین
ه گردید. انقالب اکتبر را فقط بهای استعمار فرانسه در ویتنام افشا میها جنایتدر آن

برده نپذیرفتم و هنوز کاماًل به اهمیت تاریخی این انقالب بزرگ پیطور غریزی می
یک کردم ولی تا آن موقع هیچپرست تحسین میی یک نفر میهنبه مثابه بودم. لنین را

ا و هاز آثارش را نخوانده بودم. به حزب سوسیالیست فرانسه پیوستم زیرا این "خانم
دادند( نسبت به من و طور که رفقا در آن موقع همدیگر را مخاطب قرار میآقایان" )آن

هایی مانند کردند. من نه سازمانار عالقه میهای سرکوب شونده اظهی خلقبه مبارزه
دانستم که مفهوم سوسیالیسم و کمونیسم کردم و نه میحزب و اتحادیه را درک می

 چیست.

های شدیدی یست فرانسه بحثهای محلی حزب سوسیالدر آن موقع در بخش
اند و می این موضوع جریان داشت که آیا حزب باید در انترناسیونال دوم باقی بدرباره
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یا اینکه انترناسیونال دو و نیمی تشکیل شود و یا اینکه حزب باید به انترناسیونال سوم 
ت زیادی کردم و با دقبار در جلسات شرکت می 2-3ای بپیوندد. من به طور منظم هفته

فهمیدم. ها را نمیی این بحثدر ابتدا همه دادم.میهای آنان گوش فرابه بحث
ان توگرفت. نظر من این بود که میهای آنان با این شدت در میثفهمیدم چرا بحنمی

نقالب کرد! در سوم ا لبا انترناسیونال دوم و یا با انترناسیونال دو و نیم و یا با انترناسیونا
کردم. اصواًل کار انترناسیونال اول به های آنان از خود سوال میمورد علت جر و بحث

وع مورد توجه من بود و درست در این مورد در کجا کشید؟ بیش از همه یک موض
های تحت شد: کدام انترناسیونال آماده است که از امر خلقجلسات هرگز بحث نمی

 ترین مسئله بود در یکی از جلساتستم پشتیبانی کند؟ من سوال را که به نظرم مهم
ال سوم و نه یونمطرح کردم بالفاصله  یکی از رفقا به این سوال چنین پاسخ داد: انترناس

ی ملی و استعماری" را که به ی مسئلهدربارهتزهایی م. و یکی از رفقا اثر لنین "دو
 به من داد تا بخوانم. ،ه انتشار یافته بودتی اومانیوسیله

ترین فهم اصطالحات لنین مشکل بود ولی پس از چند بار خواندن سرانجام مهم
تیاق و چه اعتمادی در وجودم برانگیخته شد های آن را دریافتم. چه شور و چه اشجنبه

 هایم سرازیر شد و با اینکهو با چه روشنی روابط آن را درک کردم. از فرط اشتیاق اشک
ریاد زدم: بزرگی قرار گرفته باشم ف بودم مثل اینکه در برابر جمعیت اقم تنها نشستهتدر ا

است راه به سوی رهایی. از آن چه ما به آن نیازمندیم. این "شهیدان، رفیقان، اینست آن
ردم. قبل از آن تردیدی پیدا کپس نسبت به لنین و نسبت به انترناسیونال سوم اعتماد بی

ر کردم ولی دها توجه میگرچه در جلسات محلی حزب سوسیالیست با دقت به بحث
ا هموقعیتی نبودم که تشخیص دهم حق با کیست. از آن پس با ولع تمام در بحث

مام کرد که بتوانم تدم. با آن که زبان فرانسوی من در آن هنگام کفایت نمیشرکت کر
تمام اتهاماتی که به لنین و به انترناسیونال سوم وارد  ،افکارم را بیان کنم، با وجود این
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ر کردم این بود: اگکردم. با پافشاری تنها استداللی که میکردند را قاطعانه رد میمی
های در بند و تحت ستم قرار نگیرید نکنید و در کنار خلق شما استعمار را محکوم

 اصواًل انقالب شما چگونه است؟ 

کردم بلکه "موضع" خود را برای من نه تنها در جلسات محلی حزب خودم شرکت می
کردم. در اینجا نباید غافل شوم از رفقا "مارسل کاشن"، ها نیز بیان میسایر گروه

بسیاری از رفقای دیگر که به من کمک کردند دانش خودم  "کوتوریه" و "مون موسو" و
اسیونال ها برای پیوستن به انترنی تور با آنرا توسعه دهم، تشکر کنم. سرانجام در کنگره

 سوم رأی دادم.

وستی ددر ابتدا کمونیسم نبود که مرا به سوی لنین و انترناسیونال سوم کشانید بلکه میهن
پرداختم و  لنینیسم-که به طور پیگیر به مارکسیسمهنگامیی آن بود. سپس من انگیزه

در عین حال تجربیات عملی بدست آوردم موفق شدم به تدریج اعتقاد پیدا کنم که 
ر کشان سراسهای تحت ستم و زحمتتواند ملتفقط سوسیالیسم و کمونیسم می

نامه" تمبی که "حکی کتاجهان را از بردگی رها سازد. در کشور ما نیز مانند چین افسانه
که کسی با مشکالت بزرگ . هنگامیداردآسا هاست که اثری معجزهنام دارد بر سر زبان

یابد کافی است که این کتاب را باز کند و حل آن را نمیشود و راهدست به گریبان می
 ساآاست که اثر معجزهای نامه"تمحل مشکلش را در آن بیابد. لنینیسم نه تنها "حکراه

نمای ما انقالبیون ویتنامی و خلق ویتنام است. لنینیسم در عین حال دارد بلکه قطب
خورشید درخشانی است که راه ما را به سوی پیروزی سوسیالیسم و کمونیسم روشن 

 کند.می
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 نامهوصیت
ملی ناگزیر ممکن است ی خلق ما علیه تجاوز آمریکا، برای رهایی اگرچه مبارزه

 تری به بار آورد، ما موظفیم پیروزی کامل را بدست آوریم. مشقات و تلفات افزون

 این امری مسلم است.

ا میهنان و کادرهمن قصد دارم، وقتی پیروز شدیم، به جنوب و شمال سفر کنم و به هم
 مانالن محبوبداران و جوانان و خردسامان تهنیت بگویم و از سالو رزمندگان قهرمان

 دیدن کنم.

های مان، به کشورهای برادر اردوگاه سوسیالیست و سرزمینگاه، از طرف خلقآن
ا به پاس حمایت صمیمانه و هدوست در سرتاسر جهان خواهم رفت و از آن

مان علیه تجاوز ایاالت متحده خلق یپرستانهی میهنشان به مبارزهمساعدت
 کنم.سپاسگزاری می

آنان که به هفتاد  اندک شمارنددربار تانگ در چین سرود " آورِ شاعر نام (Tu Fu)تیوفیو 
توانم خود را در میان آن من امسال، در سن هفتاد و نه سالگی، می ."رسندسالگی می

شماران" به حساب آورم، و هنوز، ذهنم کاماًل سالم باقی مانده، هرچند سالمتیم اندک
ای نقصان گرفته است. وقتی شخصی بیش از ا اندازهدر مقایسه با چند سال اخیر ت
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. جای هیچ گیردباشد، دیگر با باال رفتن سن سالمتیش کاستی می هفتاد بهار را دیده
تواند بگوید تا چه مدت دیگر من قادر خواهم بود به تعجبی نیست. لکن چه کسی می

 انقالب و میهن و به خلق خدمت کنم؟

بینی روزی که رخت خواهم بست و به کارل مارکس، در پیشبنابراین، این چند سطر را 
مان در قسان خلگذارم، تا بدینلنین و دیگر بزرگان انقالبی خواهم پیوست بر جای می

 مان در جهان به شگفتی دچار نیایند.مان در حزب و دوستانسراسر میهن و رفقای

 یستگی فداکارانهبلپارچه و دزب ما، به یمن وحدت یکی حزب: حنخست درباره
 مان را دری کارگر و خلق و میهن، از زمان بنیانش، توانسته است خلقخود به طبقه

 قطع از یک پیروزی به پیروزی دیگر سازمان دهد و رهبری کند.ای بیمبارزه

 یسنگ حزب و خلق ما بوده است. تمام رفقا، از کمیتهنهایت گرانسنت بی ،وحدت
حدت و واحدیت فکر در حزب را همچون مردمک دیده مرکزی تا سلول، باید و

 محافظت کنند.

جانبه و دنبال گرفتن انتقاد از خود و انتقاد همه در چهارچوب حزب، استقرار دموکراسِی 
کردن و بسط دادن همبستگی و وحدت  پارچهبه طور منظم و جدی بهترین روش یک

 ی رفیقانه باید متداول شود.باشد. مهر و عاطفهمی

ی قدرت. هر یک از اعضای حزب و هر کادر باید عمیقًا حزب ما حزبی است در اریکه
جویی، یگانگی، دوستی، کوشی، صرفهاز اخالق انقالبی ملهم شوند، و با سخت

عیار به مصالح عامه و از خودگذشتگی تام و تمام را نشان دهند. حزب تمامدلبستگی 
ارزش نقش خود را در مقام رهبر و  ما باید پاکی و خلوص کامل را حفظ کند و

 خدمتگزار بسیار صادق خلق اثبات نماید.
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روا پی جوانان کارگر و جوانان ما به طور کلی نکویند. آنان همیشه، بیاعضای اتحادیه
اند و مشتاق پیشرفت و ترقی. حزب باید فضایل ی خدمتاز بار مشکالت آماده

 " و "خبره" برای جانشینی ما در بنای سوسیالیسمانقالبی ایشان را بپرورد و آنان را "سرخ
 تربیت کند.

 های انقالبی آینده نهایت اهمیت و ضرورت را دارد.تربیت و آموزش نسل

 فرسای مشقاتها، نسل اندر نسل بار توانها و نیز کوهستانکشان ما، در جلگهزحمت
ای هون بر این محنت سالاند و افزو ستم فئودالی و استعماری و استثماری را تاب آورده

 اند.متمادی جنگ را تحمل کرده

معهذا، خلق ما، قهرمانی، دالوری، شور و حمیت و تالش و کوشش فراوانی نشان داده 
عت کران از آن متابگذاشت همیشه با صداقت بی است. آنان از وقتی حزب پا به عرصه

 اند.کرده

دی و فرهنگی طرح کند چندان که های موثری برای پیشرفت اقتصاحزب باید برنامه
 مان را بهبود بخشد.مانند همیشه زندگی خلق

نبرد مقاومت علیه ایاالت متحد ممکن است ادامه یابد. خلق ما یحتمل ناگزیر است 
ای روبرو شود. هرچه که پیش آید، ما باید ثبات عزم خود را با تلفات جانی و مالی تازه

 تحد تا پیروزی کامل حفظ کنیم.در پیکار با تجاوزکاران ایاالت م

 های ما همیشه برپا خواهد بود، رودهایمان همیشه جاری خواهد بود،کوه

مان همیشه باقی خواهد ماند، شکست از آن مهاجمان آمریکایی است، ما خلق
 ها بار زیباتر بنا خواهیم کرد.مان را از نو، دهسرزمین
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اشد، اهمیتی ندارد، خلق ما از پیروزی هر اندازه مشکالت و مشقات در پیِش روی ما ب
مًا  مجبور به ترک این سرزمین های ایاالت متحد مسلمطمئن است. امپریالیست

میهنان ما در جنوب و شمال به گردد. همپارچه میشوند. میهن ما یقینًا از نو یکمی
 ی. ما، ملتی کوچک به اتکاپیوندندتأکید مسلم در زیر یک بام دوباره به هم می

و  فرانسوی- ی هزیمت دو امپریالیسم بزرگی قهرمانانه، افتخار قابل مالحظهمبارزه
را بدست خواهیم آورد و سهم مشترک گرانقدری را به جنبش رهایی بخش  -آمریکایی

 ملی سراسر گیتی ادا خواهیم نمود.

ی جنبش جهانی کمونیستی: من به عنوان مردی که تمام زندگیش را به پای درباره
نقالب نثار کرده است، هرقدر که از رشد انترناسیونال کمونیستی و جنبش کارگران ا

جاری در میان احزاب برادر درد کنم، همان قدر از ناسازگاری احساس غرور می
 کشم.می

ن احزاب ی وحدت در میاامیدوارم حزب ما به نحو احسن وسایل موثری برای اعاده
قی که و انترناسیونالیسم پرولتری فراهم کند، به طریلنینیسم -ی مارکسیسمبرادر برپایه

 با خرد و احساس انطباق یابد.

 من کاماًل مطمئنم که احزاب و کشورهای برادر از نو ناگزیر وحدت خواهند یافت. 

در باب امور شخصی: من در تمام زندگیم به میهن و انقالب و خلق با تمام دل و نیرویم 
ی تأسفم چیز مایهناگزیر از ترک این جهان شوم، هیچ ام. اگر هم اکنونخدمت کرده

 تر و بیشتر خدمتی انجام دهم.نخواهد شد، اال این که قادر نیستم طوالنی

ق ی باشکوه پرهیز شود تا مبادا وقت و پول خلوقتی سر، زمین گذاشتم، از تشییع جنازه
 هدر رود.
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ها ها و خواهرزادهبرای برادرزادهی خلق و تمام حزب و تمام ارتش و در آخر برای همه
 گذارم.پایانم را باقی میو جوانان و خردساالن، عشق بی

مان و به جوانان و کودکان سرتاسر جهان ام را به رفقا و دوستانودهای صمیمانهنیز در
 کنم.ابالغ می

پارچه کردن اقدامات با یک یاین است که حزب و خلق ما به تمامنهایت آرزوی من 
دموکراتیک و کامیار بنا کنند و سهم  ،پارچه، مستقلجو، یک، ویتنامی صلحخود

 ای در انقالب جهانی داشته باشند.مشترک شایسته

 0191مه،  01هانوی، 
ی مینشهو
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