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در باره اخالق انقالبى
انسان از بدو پیدایش خود همواره به خاطر زنده ماندن مى بایست بر علیه طبیعت ( حیوانات وحشى  ،آب و هوا
) مبارزه كند .براى كسب موفقیت در این مبارزه هر فردى باید بر نیروى عده زیادى از مردم  ،بر روى گروه و جامعه
متكى باشد .او به تنهایى نمی تواند طبیعت بهترى براى زیست بدست آورد .
انسان براى زنده ماندن و تهیه غذا و پوشاك باید تولید كند .تولید هم بایدبر روى جامعه اتكاء داشته باشد زیرا كه
انسان به تنهایى نمى تواند تولید كند .درعصر ما كه عصر تمدن و انقالب است انسان باید براى عهده دارى هر
كارى هرچه بیشتر بر روى نیروى جمعى اتكاء كند .امروزه بیش از هر زمان دیگر ،یك فردنمى تواند حركتى جدا
داشته باشد بلكه باید به جامعه ملحق شود .
بنابراین فردگرایى در نقطه مقابل اصول اجتماعى و اشتراكى قرار مى گیرد .كلكتیویسم ( اصول اجتماعى و
اشتراكى ) و سوسیالیسم بیشك غالب و پیروزخواهند شد ،در صورتیكه اندیویدوآلیسم ( فرد گرایى ) حتما از
بین خواهد رفت .
مناسبات تولیدى و نیروهاى مولده پیوسته همراه با طرز تفكر انسان وسیستم هاى اجتماعى تكامل مى یابند و
تغییر مى پذیرند .همه ما میدانیم كه ازگذشته تا به حال مناسبات تولیدى  ،از استفاده از شاخه هاى درخت و
تیشه هاى سنگى  ،تا استفاده از ماشین آالت  ،برق و انرژى اتمى تكامل یافته است .روابط اجتماعى هم از
كمون اولیه  ،برده دارى  ،فئودالیسم و سرمایه دارى رو به تكامل گذارده و امروز نزدیك به نیمى از بشریت بسوى
سوسیالیسم و كمونیسم ترقى مى كنند و به پیش می روند .هیچكس نمى تواند جلوى این تحوالت و ترقیات
راسد نماید و جلوى حركت تاریخ را بگیرد .
ٓ
از زمان بوجود آمدن مالكیت خصوصى  ،اجتماع به طبقات متفاوت تقسیم شده است .طبقات استثمارگر و
طبقات استثمار شونده و تضادهاى اجتماعى ومبارزه طبقاتى از آن منتج شده است .هر كسى لزوما به یك
طبقه و یا دیگرى تعلق دارد و هیچكس نمی تواند خارج از طبقات قرار گیرد .در عین حال هر فردى ایدئولوژى
طبقه خود را نمایندگى می كند .
در جامعه قدیم مالكان ارضى  ،سرمایه داران و امپریالیستها بیرحمانه به طبقات و أقشار دیگر اجتماع بویژه
كارگران و دهقانان  ،استثمار و ستم واردمی آوردند .آنها دارائى مشتركى را كه بوسیله جامعه تولید می شد به
غارت و چپاول مى بردند و به صورت مالكیت خصوصى خود تبدیل می كردند و در عیش و عشرت زندگى می
كردند .اما مرتب در باره " پاكدامنى و عفت "  " ،آزادى " و " دموكراسى " صحبت می كردند .
براى امتناع از تحمل همیشگى این ستم و استثمار كارگران  ،دهقانان و دیگرزحمتكشان برخاسته اند و انقالب
كرده اند تا خود را از بندهاى بردگى و استثمارآزاد سازند و جامعه پوسیده كهنه را به جامعه اى عارى از استثمار
انسان ازانسان  ،جامعه اى كه تمام زحمتكشان بتوانند در آن خوشبخت باشند ،تبدیل نمایند .
براى پیروزى باید پیشروترین ،آگاه ترین  ،قاطعترین  ،منضبط ترین و متشكلترین طبقه  ،یعنى طبقه كارگر و حزب
پرولترى  ،انقالب را رهبرى كند .
انقالب كردن  ،تبدیل جامعه كهن به جامعه اى نوین بسیار باشكوه است ولى در عین حال وظیفه بسیار
سنگینى است كه یك مبارزه ى سخت پیچیده  ،مشكل و طوالنى و خستگى ناپذیر را می طلبد .با چنین بار
سنگینی ،تنها یك انسان پر قدرت می تواند یک مسافت طوالنی را بپیماید .یک انقالبی باید دارای یک پایه محکم
از اخالق انقالبی باشد تا بتواند این رسالت پرشكوه را به سرانجام برساند .

همه ما با تولد و پرورشى كه در جامعه كهن پیدا كرده ایم ،در سطوح مختلف بقایاى ان جامعه را در تفكر و
عادات خود به همراه داریم .بدترین و خطرناكترین بقایاى جامعه كهن فردگرایى است كه بر ضد اخالق انقالبى
عمل میكند .كمترین اثرى از بقایاى فردگرایى در اولین فرصت رشد می یابد  ،روى پاكدامنى انقالبى را با گرد و
خاك مى پوشاند و اجازه نمی دهد كه ما از صمیم قلب براى منظور و هدف انقالبى خود مبارزه كنیم .
فردگرایى پدیده ایست بسیار فریب دهنده و خیانت آمیز كه ماهرانه انسان را به عقب نشینى وامیدارد .و همه
میدانند كه عقبگرد بسیار آسانتر از پیشرفت و ترقی است .به همین خاطر هم بسیار خطرناك است .
براى رهایى از بقایا و اثرات ب ِد جامعه كهن و جایگزین كردن معرفت انقالبى ،ما باید سخت مطالعه كنیم ،بیاموزیم
و خود را اصالح كنیم تا پیوسته ترقى نماییم .در غیر اینصورت ما تنزل خواهیم كرد و عقب خواهیم ماند باالخره از
طرف جامعه روبه رشد مردود خواهیم شد .
این تنها با مدرسه رفتن و شركت در كالسهاى آموزشى نیست كه ما می توانیم بیاموزیم و خود را اصالح كنیم.
ما می توانیم و باید اینكار را در هر فعالیت انقالبى بكار بریم .فعالیت مخفى انقالبى  ،نهضت عمومى  ،جنگ
مقاومت  ،ساختمان كنونى سوسیالیسم در شمال و مبارزه براى اتحاد مجدد ملى  ،مدارس بسیار خوبى
هستند كه ما میتوانیم در آنجا معرفت انقالبى كسب نماییم .
انسانهایى كه داراى معرفت و پاكیزگى انقالبى هستند  ،هرگز نه از مشكالت و سختیها و نه از شكستها مى
هراسند ،آنها نه مردد و متزلزلند و نه به عقب قدم بر میدارند .آنها هیچگاه در خدمت منافع حزب ،انقالب ،طبقه
كارگر ،ملت و بشریت لحظه اى تردید در فدا كردن منافع خود ندارند و حتى در موقع لزوم ،جان خود را نیز فدا می
كنند .این یك نمونه ى بسیار روشن و عالى از اخالق انقالبى است .
در حزب ما رفقا تران فو  ،نگو جیاتو  ،له هونگ فونگ  ،نگوین وان كو  ،هوانگ وان تو  ،نگوین تى مین خاى و
بسیارى دیگر جان خود را نثار خلق و حزب كرده اند و به عنوان سمبلهاى درخشانى از تعهد كامل به منافع عموم
و از خود گذشتگى كامل قرار گرفته اند .
كسانى كه داراى اخالق و معرفت انقالبى هستند ،ساده ،فروتن و آماده براى مقابله با سختیها باقى می
مانند ،حتى در شرایطى كه با بهترین و دلخواهترین شرایط مواجه هستند و در حال كسب پیروزیهاى پى در پى
می باشند " .قبل از دیگران نگران كار باش و بعد از آنها بفكر بهره مند شدن از لذتها باش " .ما باید همواره به
این فكر باشیم كه چگونه می توانیم رسالت و وظایف خود را برآورده كنیم ،نه اینكه چگونه می توانیم بهترین
پاداش را بگیریم .ما باید از الف زنى و مغرور شدن از دستاوردهاى گذشته و خواستار امتیازات حق ویژه شدن و
یا پروردن بوروكراتیسم ،خودبینى و بد اخالقى مطلقا پرهیز جوئیم این نیز نمونه اى از اخالق انقالبى است .
خالصه كنیم ،اخالق انقالبى شامل مطالب زیر میباشد .
•

فدا نمودن تمام زندگى در مبارزه براى حزب و انقالب .این مهمترین نكته است .

•

فعالیت خستگى نا پذیر براى حزب ،دریافتن دیسیپلین حزب و پیاده كردن مشى و سیاستهاى آن.

منافع حزب و زحمتكشان را در رأس منافع شخصى خود قرار دادن .خدمت به خلق از صمیم قلب و با
•
تمام وجود .مبارزه از خود گذشته براى حزب و مردم و در هر یك از این موارد سمبل قرار گرفتن .
كوشش جدى در جهت آموختن ماركسیسم  -لنینسم و بكار بردن مداوم انتقاد و انتقاد از خود براى باال
•
بردن سطح معیارهاى ایدئولوژیك و پیشرفت در كار فردى و مشترك با رفقا .
هر انقالبى باید عمیقأ درك كند كه حزب ما پیشروترین و متشكل ترین سازمان طبقه كارگر ،رهبر این
•
طبقه و زحمتكشان در مجموع است .در حال حاضر ،طبقه كارگر هر چند معدود است ،ولى در حال رشد می
باشد .در آینده ،تعاونیهاى كشاورزى در همه جا مستقر خواهند شد و دهقانان تبدیل به كارگر خواهند گردید.
روشنفكران با كار دستى به خوبى آشنا خواهند شد و تفاوت بین كاركنان فكرى و دستى رفته رفته از بین
خواهد رفت .نتیجتأ بر تعداد كارگران افزوده خواهد شد .قدرت آنها رشد خواهد كرد و آینده طبقه كارگر زیبا و
درخشان خواهد بود .طبقه كارگر خود و دنیا را تحول خواهد داد و اصالح خواهد كرد .

یك انقالبى باید بروشنى اینرا بفهمد و قاطعانه از موضع طبقه كارگر پیروى كند تا بتواند قلبأ براى سوسیالیسم و
كمونیسم ،براى پرولتاریا و عموم زحمتكشان مبارزه نماید .معرفت انقالبى شامل وفادارى كامل به حزب و به
خلقهاست .
حزب ما هیچ راهى را به جز راه طبقه كارگر و زحمتكشان دنبال نمی كند .از اینرو هدفش مبارزه براى ساختمان
تدریجى سوسیالیسم در شمال و اتحاد مجدد كشور می باشد .
تحت رهبرى حزب ،خلق ما فهرمانانه جنگیده است ،استعمارگران و فئودالها را سرنگون ساخته و شمال كشور
ما را كامال آزاد نموده است .این موفقیت بزرگى بود .اما انقالب هنوز پیروزى كامل خود را بدست نیاورده است.
هدف كنونى حزب مبارزه براى اتحاد مجدد ملى براى ساختن ویتنامى صلح دوست ،متحد ،مستقل ،دموكراتیك و
شكوفان ،براى از بین بردن استثمار انسان از انسان در سراسر كشور و ساختمان جامعه اى نوین كه حامل
خوشبختى و وفور براى همه می باشد .
هرچند صنعت ما هنوز عقب مانده است ولى در ضمن در حال رشد می باشد .براى كوشش در كامیابى ،
كارگران ما باید به رقابت براى تولید هرچه بیشتر ،سریعتر و با صرفه تر بپردازند ،از قوانین كار شناخت پیدا كنند و
فعاالنه در مدیریت كارهاى مهم شركت ورزند .ما باید علیه اتالف و اختالس مبارزه كنیم و كادرهاى ما باید
حقی قتأ كوشنده ،صرفه جو ،صادق و درستكار باشند و به كارگران در كار ملحق شوند .
در میان دهقانان ما زمین تقسیم شده ،و بخشأ به پیشرفت زندگانى آنها كمك كرده است .اما مناسبات
تولیدى هنوز هم پراكنده و عقب مانده می باشد .از اینرو هنوز اضافه محصول نداشته ایم و وضع زندگى فقط
كمى بهتر شده است .جنبش بر پا كردن تیمهاى تعویض كار و تعاونیهاى دهقانى در روستا باید بطور گسترده و
مستحكم جلو گزارده شود تا به ازدیاد تولید كمك كنند ،تنها در این صورت است كه دهقانان ما می توانند از فقر
رهایى یابند و براى خود زندگى بهترى مهیا كنند .
بنابرای ن اخالق انقالبى شامل كوشش مجدانه در جهت كسب كردن اهداف و مقاصد حزب ،خدمت صادقانه و بى
تزلزل به طبقه كارگر و زحمتكشان ستمدیده می باشد .اكثر اعضاى حزب و اتحادیه جوانان كارگر و اكثر كادرها
به این وظایف خود عمل كرده اند ،اما نه همه .آنها به اشتباه فكر می كنند كه حاال كه استعمارگران و فئودالها
در شمال بیرون انداخته شده اند ،پس بنابراین انقالب با موفقیت به پایان رسیده است .براى همین هم اجازه
درشان رشد كند ،آنها درخواست تفریح و استراحت می كنند و بجاى اینكه وظایفى كه
می دهند كه فردگرایى ِ
سازمانش به عهده آنان گذارده برآورد كنند ،می خواهند كارهاى خود را انجام دهند .آنها خواهان مقامهاى باال
می باشند ولى خود مسئولیت قبول نمی كنند .جنگجویى ،انرژى ،شجاعت انقالبى و خصایص خوبشان رفته
رفته تضعیف می گردد .آنها فراموش می كنند كه معیار اصلى براى یك انقالبى تصمیم او در مبارزه ى تا به آخر
براى حزب و انقالب میباشد .
ما باید توجه داشته باشیم كه پیروزیهایى كه تا بحال بدست آورده ایم تنها قدم هاى اول در یك جاده طوالنى
است .ما باید فراتر رویم ،انقالب باید پیشرفتهاى بیشترى نماید .در غیر اینصورت ما به عقب خواهیم رفت و
نمی توانیم پیروزیهایى كه بكف آورده ایم مستحكم نماییم و تكامل دهیم .
براى گام برداشتن بسوى سوسیالیسم ما باید مبارزه طوالنى و سختى را پشت سر بگذاریم .ما باید داراى
كادرهاى انقالبى حرفه اى باشیم زیرا دشمنان ضد انقالبى هنوز هم وجود دارند .
ما سه نوع دشمن داریم:
اول  -سرمایه دارى و امپریالیسم كه از خطرناكترین دشمنان ما می باشند .
دوم  -عادت و سنن گذشته نیز دشمنان بدى هستند .آنها موذیانه سعى می كنند جلوى پیشرفت انقالب را
بگیرند .لیكن ما نمی توانیم آنانرا فرو بنشانیم و باید با هشیارى و مراقبت در جهت تصحیح دراز مدت آنها
كوشش نمائیم .
سوم  -سومین دشمن ما فردگرائى می باشد كه خود خصلت و طرز تفكر خرده بورژوازیست كه در تك تك ما به
كمین نشسته است و منتظر كوچكترین فرصتى است تا سر بلند كند .این دشمن همدست دو دشمن اولیه ما
می باشد .

از اینرو اخالق انقالبى شامل مبارزه ى بى امان  ،تحت هر شرایطى علیه تمام دشمنان ،هوشیارى ،آمادگى
براى مبارزه ،امتناع از تسلیم و سر تعظیم فرود آوردن می باشد .تنها تحت چنین شرایطى خواهیم توانست
دشمن را شكست داده و به وظایف انقالبیمان عمل نمائیم .
حزب ما با پیش گذاردن سیاست صحیح و رهبرى متحد است كه می تواند طبقه كارگر و تمام زحمتكشان را به
سوى سوسیالیسم رهبرى كند .چنین رهبرى متحدى از اتحاد فكر و عمل تمام اعضایش منشاء میگیرد .بدون
چنین اتحادى ما همچون اركستر گوشخراشى خواهیم بود كه از هر طرف یكصداى نا موزون بیرون می آیدو آنگاه
ما هرگز قادر به رهبرى توده ها و بسرانجام رساندن انقالب نخواهیم بود .
گفتار و اعمال اعضاى حزب بار سنگینى بدوش انقالب است زیرا كه تاثیر زیادى بروى توده ها می گذارد .بطور
مثال  :سیاست كنونى حزب ما و دولت ما ایجاد تیمهاى تعویض كار و تعاونیهاى دهقانى به منظور پیشبرد تعاون
كشاورزى می باشد .اما تعدادى از اعضاى حزب و اتحادیه جوانان كارگر از پیوستن به آن امتناع كرده اند و
فعاالنه براى ایجاد و استحكام آن شركت نمى جویند .آنها تحت رهبرى فردگرائى بهر كارى كه عالقه مند هستند
دست می زنند و علیه وظایف و دیسیپلین تشكیالت حزبى عمل میكنند .خواه نا خواه اعمال آنان به حیثیت و
اعتبار حزب ضرر زده جلوى كارها را می گیرد و پیشرفت بسوى سوسیالیسم را ُكند مینماید .
تمام سی استها و برنامه ها ى حزب براى خدمت به منافع خلق هاست .پس براى یك عضو حزب اخالق انقالبى
شامل حركت مجدانه و كوشا در جهت به تحقق پیوستن این برنامه ها ( بدون ترس از مشكالت ) و در نتیجه
براى توده ها نمونه بودن می باشد .هر عضو حزب باید درجه تعهد و احساس مسئولیت خود را نسبت به خلق
و حزب افزایش دهد .از فردگرائى پرهیز كند و قاطعانه علیه آن مبارزه نماید .حزب ما نماینده منافع شخصى یك
گروه و یا یك فرد نبوده  ،بلكه نماینده منافع مشترك طبقه كارگر و تمام خلقهاى زحمتكش می باشد و اینرا همه
میدانند .
طبقه كارگر نه تنها براى آزادى خود ،بلكه براى رهائى بشریت از یوغ استثمار و ستم مبارزه می نماید .بنابراین
منافع این طبقه با منافع خلق یكى می باشد .
یك عضو حزب ،بنام حزب ،نماینده منافع پرولتاریا و بطور كلى زحمتكشان است .بنابراین منافع او در چهارچوب
منافع حزب و پرولتاریا می باشد و نه خارج از آن .موفقیت و پیروزى براى حزب به معناى موفقیت و پیروزى براى
آن رزمنده است .هر كس هر چقدر هم كه ماهر باشد ،مجزا از حزب و طبقه نمی تواند چیزى بدست آورد.
اخالق انقالبى براى یك عضو یعنى در هر شرایطى مقدم قرار دادن منافع حزب بر هر چیز دیگر .اگر منافع حزب با
منافع آن فرد در تضاد قرار گیرد  ،دومى بیشك باید جاى خود را به اولى دهد .
بعضى از اعضاى حزب به خاطر مبرا نبودن از فردگرایی  ،هنوز از " خدمات خود به حزب " به تعریف و تمجید می
پردازند و خواهان سپاسگزارى هستند .آنان خواهان توجه ،احترام ،مقام و آزادیهاى ویژه می باشند .اگر
خواسته هاى آنها ارضا نشد از حزب دلزده می شوند و مرتب از این شكایت می كنند كه " آینده شان از دست
رفته " و " فدا " شده اند .آنها رفته رفته از حزب كنار كشیده و بدتر از آن دست به تبلیغات بر ضد سیاستها و
دیسیپلین حزب می زنند .بسیارى از كادرها و جنگجویان در دوران مبارزه مخفى و جنگ مقاومت قهرمانانه جان
خود را فداى انقالب كرده اند ،بسیارى از قهرمانان زحمتكش و كارگران پیشرو با جدیت تمام براى ازدیاد تولید
كوشش نموده اند .آن رفقا خواهان شهرت و مقام نبوده و انتظار كوچكترین سپاسگزارى از حزب نیز نداشتند .
حزب ما خصلت توده اى دارد و داراى صدها و هزارها عضو می باشد .به خاطر شرایط مشخص میهن ما ،اكثریت
اعضاى حزبى از قشر خرده بورژوازى مى آیند و هیچ جاى تعجبى وجود ندارد .در آغاز موضع بعضى از رفقاى
حزب می تواندبقدر كافى قاطع و مستحكم نباشد ،نگرش و طرز تفكر آنان ممكن است مغشوش و لزوما صحیح
نباشد ،اما با توجه به پرورشى كه در انقالب و جنگ مقاومت یافته اند ،آنها در مجموع رزمندگان خوبى هستند و
به حزب و انقالب وفادارند .آنان می دانند كه هر رفیق عضو حزب كه اشتباه می كند ،توده ها را به اشتباه مى
اندازد .بنابراین براى تصحیح تمام اشتباهات و نقایص خود نیز آماده اند .اینكار در یك پروسه به اشتباهات كوچك
اجازه نمی دهد تا به اشتباهات بزرگ تبدیل شوند .آنها صادقانه به انتقاد و انتقاد از خود می پردازند تا راه را
براى پیشرفت همگانى باز كنند .
این مطابق اخالق انقالبیست .در دوران طوالنى فعالیت مخفى ،حزب ما با وجود سركوب وحشیانه استعمارگران
و مشكالت و خطرات بیشمارى كه در سر راهش بود ،هر روز بیش از بیش محكمتر شده ،رشد كرده ،انقالب و

جنگ مقاومت را تا پیروزى به پیش برده .اینهم تحت تاثیر استفاده از سالح برنده انتقاد و انتقاد از خود می بوده
است .
اما رفقایى هستند كه هنوز نتواتسته اند فردگرایى را از خود بدور كنند ،از اینرو بسیار متكبر و از خود راضى بوده
و مرتب نسبت به شایستگى و قابلیتهاى خود فخر می فروشند .آنها در حالى كه خود از دیگران انتقاد می
كنند ،دوست ندارند كه دیگران به ایشان انتقاد كنند ،از انتقاد از خود فرار می كنند یا بدون صداقت و جدیت به آن
برخورد می كنند .آنها از این می ترسند كه حیثیت خود را از دست بدهند و یا شخصیتشان پائین بیاید .آنها
هیچ توجهى به نظرات توده ها ندارند و نمی دانند كه اجتناب از اشتباهات در كار مشگل است .ما از امكان
اشتباهات نیست كه می ترسیم ،بلكه از عدم موفقیت در تصحیح بیرحمانه آنان می ترسیم .براى تصحیح
اشتباهات ما باید به انتقاد توده ها گوش فرا دهیم و صادقانه به انتقاد از خود بپردازیم .در غیر اینصورت ما به
عقب خواهیم رفت و این است نتیجه ى اجتناب ناپذیر فردگرایی .
اخالق انقالبى یعنى اتحاد با توده ها در یك بدن واحد ،اعتماد به آنها و توجه به نظرات آنها .با اعمال و گفتار خود،
اعضاى حزب و جوانان كارگر و كادرها ،اعتماد ،احترام و عشق توده ها را به خود جلب نموده ،می توانند آنان را
بدور حزب متحد كرده ،آنان را سازمان و آگاهى داده و طورى بسیج كنند كه آنها با شور و حرارت تمام به پیاده
كردن سیاستها و برنامه هاى حزب مجدانه بپردازند.
این كارى بود كه ما در دوران انقالب و جنگ مقاومت انجام داده ایم .اما در حال حاضر ،فردگرایی ،بعضى از
رفقاى ما را بقربانى گرفته است .اینان با این ادعا كه آنها همه چیز را می دانند ،از توده ها جدا مانده و از یاد
گرفتن از آنها امتناع می كنند و فقط می خواهند كه آموزگار توده ها باشند .آنها در سازماندهى تبلیغات و كار
سیاسى در میان توده ها از خود تزلزل نشان میدهند .آنها بزودى به بوروكراتیسم  ،و فرماندهى مبتال می
شوند .در نتیجه نه تنها عالقه ،بلكه اعتماد و احترام خود را نیز در نزد توده ها از دست می دهند .
اكنون شمال كشور ما بسوى سوسیالیسم به پیش می رود .این آرزوى مبرم میلیونها خلق زحمتكش می
باشد .این بسیج همگانى توده هاى ستمدیده تحت رهبرى حزب است .فردگرایى یك سد بزرگیست در مقابل
ساختمان سوسیالیسم .در نتیجه پیروزى براى سوسیالیسم از یك مبارزه جدى براى از میان برداشتن
فردگرایی جدا نیست .
مبارزه علیه فردگرایی بمعناى لگد زدن به منافع فردى نیست .هر شخصى خصوصیات ،هنرها ،زندگى خصوصى
و خانوادگى خودش را دارد .اگر منافع شخصى یك فرد با منافع جمع در تضاد قرار نگیرد ،هیچ ضررى نخواهد
داشت .اما ما باید توجه داشته باشیم كه هر كسى تنها تحت جامعه ى سوسیالیستى خواهد توانست زندگى
خصوصى و خصلت هاى خود را بهتر بكند و نكات مثبت خود را بپروراند .
هیچ سیستمى در احترام به بشریت توجه به حقوق حقه ى افراد و اطمینان به رضایت آنان ،به پاى
سوسیالیسم و كمونیسم نمی رسد .در جامعه اى كه تحت حكومت طبقات استثمارگر است فقط به منافع
شخصى عده محدودى از همان طبقه رسیدگى میشود ،در حالیكه كوچكترین منافع رنجبران لگد مال می شود.
اما در جوامع سوسیالیستى و كمونیستى كه زحمتكشان خود سرور خود می باشد  ،هر كسى بخشى از
جامعه است و به نوبه ى خود به جامعه خدمت می كنند .به همین خاطر منافع یك فرد در گرو منافع جمع قرار
می گیرد و بكف آوردن هر كدام ملزم بدست آوردن دیگریست .حال اگر ایندو با هم در تضاد افتند اخالق انقالبى
فدا شدن منافع شخصى را در مقابل منافع جمعى می طلبد .
جنبش انقالبى صد ها و ملیونها نفر را در بر می گیرد .فعالیت انقالبى نیز هزاران مسئولیت مشكل و خطیرى
دارد كه باید به پیش برده شوند .براى فائق آمدن به شرایط سخت و تشخیص صحیح تضادها و براى حل صحیح
مسائل گوناگون ما باید به علم ماركسیسم -لنینیسم دست یابیم .تنها از این راه ما خواهیم توانست اخالق
انقالبى مستحكمى داشته باشیم ،قاطعانه بر روى مواضع ایستادگى كنیم ،سطح آگاهى سیاسى و تئوریك
خود را ارتقاء دهیم و به وظایفى كه حزب بعهده ما گذارده جامعه عمل بپوشانیم .
آموختن ماركسیسم  -لنینیسم به معناى یادگیرى چگونگى شیوه برخورد به مسایل ،به خود و به دیگران است،
به معناى آموختن حقایق جهانشمول ماركسیسم  -لنینیسم در جهت تلفیق خالقانه آن به شرایط خاص جامعه
است .ما باید از موضع عمل این تئوریها را بیاموزیم .

اما بعضى از رفقا یكسرى از كتب ماركسیستى را حفظ مى كنند و خیال مى كنند كه دیگر ماركسیسم -
لنینیسم را از هر كس دیگرى بیشتر درك كرده اند .اما زمانى كه با مسائل مشخص عملى روبرو مى شنوند  ،یا
از خود حركتى مكانیكى نشان می دهند ،و یا بكلى گیج مى شوند .گفتار آنها مطابق كردارشان نیست .آنها
كتب ماركسیست  -لنی نستى مى خوانند ولى روح انقالبى و پرولترى آنرا جستجو نمى كنند .آنها فقط مى
خواهند معلومات خود را ب ُرخ دیگران بكشند ،نه اینكه آنرا در عمل انقالبى بكار برند .این نیز نوعى از
اندیویدوآلیسم است .
اندیویدوآلیسم صدها مرض خطرناك دیگر بدنبال مى آورد :بوروكراتیسم ،فرماندهى ،سكتاریسم ( گروه گرایى)،
ن اسیر خود را بسته و تمام حركتهاى
سوبژكتیویسم ( ذهنى گرایى ) ،فساد و غیره .فردگرایى دستان و چشما ِ
او را بسوى آرزو براى احترام و مقام ( نه از موضع عالقه به منافع خلقها و طبقه ى كارگر) هدایت مى كند.
فردگرایى دشمن سرسخت سوسیالیسم است و هر انقالبى باید با آن خط كشى كند .
در حال حاضر براى ساختمان شمال ،وظیفه ى حزب و مردم اینست كه در جهت ازدیاد تولید و صرفه جویى
بكوشند ،رفته رفته به سوسیالیسم رو بیاورند و آنرا پایگاه محكمى براى اتحاد مجدد كشور تبدیل نمایند .این
وظیفه اى بسیار درخشان است .بگذار تمام اعضاى حزب و اتحادیه ى جوانان كارگر  ،بگذار تمام كادرهاى داخل
و خارج از حزب به این نتیجه برسند كه تمام زندگى خود را در خدمت حزب و به خلق واگذار كنند .
ن پشتكار و مبارزه ى روزمره تكامل پیدا می كند .مانند عاج هر
اخالق انقالبى از آسمان نمى بارد ،بلكه از درو ِ
چه بیشتر صیقل پیدا می كند درخشنده تر و زیبا تر میگردد .
چه چیزى جز دمیدن اخالق انقالبى در یك رفیق براى خدمت به ساختمان سوسیالیسم و آزادى بشریت می
تواند سرچشمه ى بزرگتر و زیباترى از شادى و خوشبختى باشد ؟
همگى كادرهاى داخل و خارج از حزب
من صمیمانه آرزو دارم كه تمام اعضاى حزب و اتحادیه ى جوانان كارگر و
ِ
براى پیشرفت و ترقى ،مبارزه جدى و سختى را در پیش گیرند .

پشت جلد جزوه نوشته شده:
كسانى كه بر علیه بى عدالتیها قد علم مى كنند انسانهاى واقعى هستند .
زمانى كه در زندانها باز شود عقاب واقعى بپرواز در خواهد امد
رفیق هوشى مین

.

