
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 رفیق هوشى مین

 در باره اخالق انقالبى

وانات وحشى ، آب و هوا یح) عت یه طبیست بر علیش خود همواره به خاطر زنده ماندن مى بایدایانسان از بدو پ

ادى از مردم ، بر روى گروه و جامعه یروى عده زید بر نیمبارزه هر فردى بان یت در ایبراى كسب موفق. مبارزه كند( 

  .ست بدست آوردیعت بهترى براى زیتواند طب یى نمیاو به تنها. متكى باشد

را كه یدبر روى جامعه اتكاء داشته باشد زید هم بایتول. د كندید تولیه غذا و پوشاك بایانسان براى زنده ماندن و ته

د براى عهده دارى هر یدرعصر ما كه عصر تمدن و انقالب است انسان با. د كندیى نمى تواند تولیهاانسان به تن

ك فردنمى تواند حركتى جدا یگر، یش از هر زمان دیامروزه ب. كند ءروى جمعى اتكایشتر بر روى نیكارى هرچه ب

  .د به جامعه ملحق شودیداشته باشد بلكه با

اصول اجتماعى و ) سم یویكلكت. ردیقابل اصول اجتماعى و اشتراكى قرار مى گى در نقطه مین فردگرایبنابرا

حتما از ( ى یفرد گرا) سم یدوآلیویكه اندیروزخواهند شد، در صورتیشك غالب و پیسم بیالیو سوس( اشتراكى 

  .رفت ن خواهدیب

ابند و یستم هاى اجتماعى تكامل مى یوسته همراه با طرز تفكر انسان وسیروهاى مولده پیدى و نیمناسبات تول

دى ، از استفاده از شاخه هاى درخت و یم كه ازگذشته تا به حال مناسبات تولیدانیهمه ما م. رندیر مى پذییتغ

روابط اجتماعى هم از .  افته استین آالت ، برق و انرژى اتمى تكامل یشه هاى سنگى ، تا استفاده از ماشیت

ت بسوى یمى از بشریك به نیه دارى رو به تكامل گذارده و امروز نزدیسم و سرمایفئوداله ، برده دارى ، یكمون اول

ات ین تحوالت و ترقیچكس نمى تواند جلوى ایه.  روند یش میسم ترقى مى كنند و به پیسم و كمونیالیسوس

  .ردیخ را بگید و جلوى حركت تاریرآسد نما

طبقات استثمارگر و .  شده است میطبقات متفاوت تقس ت خصوصى ، اجتماع بهیز زمان بوجود آمدن مالكا

ك یهر كسى لزوما به . طبقات استثمار شونده و تضادهاى اجتماعى ومبارزه طبقاتى از آن منتج شده است

دئولوژى ین حال هر فردى ایدر ع.  ردیتواند خارج از طبقات قرار گ یچكس نمیگرى تعلق دارد و هیا دیطبقه و 

  .كند یدگى منیطبقه خود را نما

ژه یگر اجتماع بویرحمانه به طبقات و أقشار دیستها بیالیه داران و امپریم مالكان ارضى ، سرمایدر جامعه قد

شد به  ید میله جامعه تولیآنها دارائى مشتركى را كه بوس.  آوردند یكارگران و دهقانان ، استثمار و ستم واردم

 یش و عشرت زندگى میكردند و در ع یل میخصوصى خود تبدت یغارت و چپاول مى بردند و به صورت مالك

  .كردند یصحبت م" دموكراسى " و " آزادى " ، " پاكدامنى و عفت " اما مرتب در باره .  كردند

گرزحمتكشان برخاسته اند و انقالب ین ستم و استثمار كارگران ، دهقانان و دیشگى ایبراى امتناع از تحمل هم

ده كهنه را به جامعه اى عارى از استثمار یز بندهاى بردگى و استثمارآزاد سازند و جامعه پوسكرده اند تا خود را ا

  .ندیل نمایانسان ازانسان ، جامعه اى كه تمام زحمتكشان بتوانند در آن خوشبخت باشند، تبد

طبقه كارگر و حزب  عنىین طبقه ، ین و متشكلترین ، منضبط ترین ، قاطعترین ،آگاه تریشروترید پیروزى بایبراى پ

  .پرولترى ، انقالب را رهبرى كند

ار یفه بسین حال وظیدر ع ار باشكوه است ولىین بسیل جامعه كهن به جامعه اى نویانقالب كردن ، تبد

ن بار یبا چن. طلبد یر را میو طوالنى و خستگى ناپذ ده ، مشكلیچیك مبارزه ى سخت پینى است كه یسنگ

یک انقالبی باید دارای یک پایه محکم . یک مسافت طوالنی را بپیماید تواند یم پر قدرتك انسان ینی، تنها یسنگ

  .ن رسالت پرشكوه را به سرانجام برساندیا از اخالق انقالبی باشد تا بتواند 



 

 

اى ان جامعه را در تفكر و یبقا م، در سطوح مختلفیدا كرده ایهمه ما با تولد و پرورشى كه در جامعه كهن پ

ى است كه بر ضد اخالق انقالبى یاى جامعه كهن فردگرایبقا نین و خطرناكتریبدتر.  میمراه داره خود به عادات

ابد ، روى پاكدامنى انقالبى را با گرد و ی ین فرصت رشد میى در اولیاى فردگراین اثرى از بقایكمتر.  كندیعمل م

  .میمنظور و هدف انقالبى خود مبارزه كنم قلب براى یدهد كه ما از صم یخاك مى پوشاند و اجازه نم

و همه .  داردینى وامیز كه ماهرانه انسان را به عقب نشیانت آمیب دهنده و خیار فریست بسیده ایى پدیفردگرا

  .ار خطرناك استین خاطر هم بسیمه به.  ستا یشرفت و ترقیار آسانتر از پیدانند كه عقبگرد بسیم

م یاموزیم، بید سخت مطالعه كنین كردن معرفت انقالبى، ما بایگزیبِد جامعه كهن و جاا و اثرات یى از بقایبراى رها

م ماند باالخره از یم كرد و عقب خواهینصورت ما تنزل خواهیر ایدر غ.  مییوسته ترقى نمایم تا پیو خود را اصالح كن

  .م شدیطرف جامعه روبه رشد مردود خواه

.  میم و خود را اصالح كنیاموزیم بیتوان یست كه ما میالسهاى آموزشى نن تنها با مدرسه رفتن و شركت در كیا

ت مخفى انقالبى ، نهضت عمومى ، جنگ یفعال. میت انقالبى بكار برینكار را در هر فعالید ایم و بایتوانی ما م

ار خوبى یسم در شمال و مبارزه براى اتحاد مجدد ملى ، مدارس بسیالیمقاومت ، ساختمان كنونى سوس

  .میینجا معرفت انقالبى كسب نماآدر  میتوانیهستند كه ما م

ها و نه از شكستها مى یزگى انقالبى هستند ، هرگز نه از مشكالت و سختیى كه داراى معرفت و پاكیانسانها

 چگاه در خدمت منافع حزب، انقالب، طبقهیآنها ه.  دارندیهراسند، آنها نه مردد و متزلزلند و نه به عقب قدم بر م

 یز فدا مید در فدا كردن منافع خود ندارند و حتى در موقع لزوم، جان خود را نیت لحظه اى تردیكارگر، ملت و بشر

  .ار روشن و عالى از اخالق انقالبى استیك نمونه ى بسین یا. كنند

ن خاى و یتى من ین وان كو ، هوانگ وان تو ، نگویاتو ، له هونگ فونگ ، نگویدر حزب ما رفقا تران فو ، نگو ج

عنوان سمبلهاى درخشانى از تعهد كامل به منافع عموم ه گر جان خود را نثار خلق و حزب كرده اند و بیارى دیبس

  .و از خود گذشتگى كامل قرار گرفته اند

 یها باقى میكسانى كه داراى اخالق و معرفت انقالبى هستند، ساده، فروتن و آماده براى مقابله با سخت

هاى پى در پى یروزیط مواجه هستند و در حال كسب پین شراین و دلخواهتریطى كه با بهتریدر شرا مانند، حتى

د همواره به یما با".  گران نگران كار باش و بعد از آنها بفكر بهره مند شدن از لذتها باش یقبل از د.  " باشند یم

ن یم بهتریتوان ینكه چگونه میم، نه ایكن وردهآف خود را بریم رسالت و وظایتوان یم كه چگونه مین فكر باشیا

ژه شدن و یازات حق وید از الف زنى و مغرور شدن از دستاوردهاى گذشته و خواستار امتیما با.  میریپاداش را بگ

  .ز نمونه اى از اخالق انقالبى استین نیم ایز جوئینى و بد اخالقى مطلقا پرهیسم، خودبیا پروردن بوروكراتی

  .باشدیر میاخالق انقالبى شامل مطالب زم، یخالصه كن

  .ن نكته استین مهمتریا.  فدا نمودن تمام زندگى در مبارزه براى حزب و انقالب •

 .استهاى آنیاده كردن مشى و سین حزب و پیپلیسیافتن دیر براى حزب، دریت خستگى نا پذیفعال •

م قلب و با یخدمت به خلق از صم. دادنمنافع حزب و زحمتكشان را در رأس منافع شخصى خود قرار  •

  .ن موارد سمبل قرار گرفتنیك از ایمبارزه از خود گذشته براى حزب و مردم و در هر . تمام وجود

نسم و بكار بردن مداوم انتقاد و انتقاد از خود براى باال یلن -سم یكوشش جدى در جهت آموختن ماركس •

  .در كار فردى و مشترك با رفقاشرفت یك و پیدئولوژیارهاى ایبردن سطح مع

ن ین سازمان طبقه كارگر، رهبر این و متشكل تریشروتریقأ درك كند كه حزب ما پید عمیهر انقالبى با •

 یطبقه كارگر هر چند معدود است، ولى در حال رشد م ،در حال حاضر.  طبقه و زحمتكشان در مجموع است

.  دیل به كارگر خواهند گردیجا مستقر خواهند شد و دهقانان تبدهاى كشاورزى در همه ینده، تعاونیدر آ.  باشد

ن ین كاركنان فكرى و دستى رفته رفته از بیخوبى آشنا خواهند شد و تفاوت به روشنفكران با كار دستى ب

با و ینده طبقه كارگر زیقدرت آنها رشد خواهد كرد و آ. جتأ بر تعداد كارگران افزوده خواهد شدینت.  خواهد رفت

  .ا را تحول خواهد داد و اصالح خواهد كردیطبقه كارگر خود و دن.  درخشان خواهد بود



 

 

سم و یالیروى كند تا بتواند قلبأ براى سوسینرا بفهمد و قاطعانه از موضع طبقه كارگر پید بروشنى ایك انقالبى بای

مل وفادارى كامل به حزب و به معرفت انقالبى شا.  دیا و عموم زحمتكشان مبارزه نمایسم، براى پرولتاریكمون

  .خلقهاست

نرو هدفش مبارزه براى ساختمان یاز ا.  كند یجز راه طبقه كارگر و زحمتكشان دنبال نمه چ راهى را بیحزب ما ه

  .باشد یسم در شمال و اتحاد مجدد كشور میالیجى سوسیتدر

فئودالها را سرنگون ساخته و شمال كشور ده است، استعمارگران و یتحت رهبرى حزب، خلق ما فهرمانانه جنگ

.  اورده استیروزى كامل خود را بدست نیاما انقالب هنوز پ.  ت بزرگى بودین موفقیا.  ما را كامال آزاد نموده است

ك و یتنامى صلح دوست، متحد، مستقل، دموكراتیحاد مجدد ملى براى ساختن وتهدف كنونى حزب مبارزه براى ا

ن كه حامل ین بردن استثمار انسان از انسان در سراسر كشور و ساختمان جامعه اى نویشكوفان، براى از ب

  .باشد یخوشبختى و وفور براى همه م

ابى ، یبراى كوشش در كام.  باشد یرچند صنعت ما هنوز عقب مانده است ولى در ضمن در حال رشد مه

دا كنند و ین كار شناخت پیا صرفه تر بپردازند، از قوانعتر و بیشتر، سرید هرچه بید به رقابت براى تولیكارگران ما با

د یم و كادرهاى ما بایه اتالف و اختالس مبارزه كنید علیما با.  ت كارهاى مهم شركت ورزندیریفعاالنه در مد

  .قتأ كوشنده، صرفه جو، صادق و درستكار باشند و به كارگران در كار ملحق شوندیحق

اما مناسبات .  شرفت زندگانى آنها كمك كرده استیم شده، و بخشأ به پیتقسن یان دهقانان ما زمیدر م 

م و وضع زندگى فقط ینرو هنوز اضافه محصول نداشته ایاز ا.  باشد یدى هنوز هم پراكنده و عقب مانده میتول

سترده و د بطور گیهاى دهقانى در روستا بایض كار و تعاونیمهاى تعویجنبش بر پا كردن ت. كمى بهتر شده است

توانند از فقر  ین صورت است كه دهقانان ما مید كمك كنند، تنها در ایاد تولیمستحكم جلو گزارده شود تا به ازد

  .ا كنندیابند و براى خود زندگى بهترى مهیى یرها

ن اخالق انقالبى شامل كوشش مجدانه در جهت كسب كردن اهداف و مقاصد حزب، خدمت صادقانه و بى یبنابرا

ه جوانان كارگر و اكثر كادرها یضاى حزب و اتحادعاكثر ا.  باشد یده میبه طبقه كارگر و زحمتكشان ستمد تزلزل

كنند كه حاال كه استعمارگران و فئودالها  یآنها به اشتباه فكر م.  ف خود عمل كرده اند، اما نه همهین وظایبه ا

ن هم اجازه یبراى هم. ده استیان رسیت به پایموفقن انقالب با یرون انداخته شده اند، پس بنابرایدر شمال ب

فى كه ینكه وظایكنند و بجاى ا یح و استراحت میى درِشان رشد كند، آنها درخواست تفریدهند كه فردگرای م

آنها خواهان مقامهاى باال . خواهند كارهاى خود را انجام دهند یسازمانش به عهده آنان گذارده برآورد كنند، م

ص خوبشان رفته یى، انرژى، شجاعت انقالبى و خصایجنگجو.  كنند یت قبول نمیخود مسئول باشند ولى یم

م او در مبارزه ى تا به آخر یك انقالبى تصمیار اصلى براى یكنند كه مع یآنها فراموش م.  گردد یف میرفته تضع

  .باشدیبراى حزب و انقالب م

ك جاده طوالنى یم تنها قدم هاى اول در یبحال بدست آورده اى كه تا یهایروزیم كه پید توجه داشته باشیما با 

م رفت و ینصورت ما به عقب خواهیر ایدر غ.  دیشترى نمایشرفتهاى بید پیم، انقالب باید فراتر رویما با.  است

  .میم و تكامل دهییم مستحكم نمایى كه بكف آورده ایهایروزیم پیتوان ینم

د داراى یما با. مید مبارزه طوالنى و سختى را پشت سر بگذاریما باسم یالیبراى گام برداشتن بسوى سوس

  .را دشمنان ضد انقالبى هنوز هم وجود دارندیم زیكادرهاى انقالبى حرفه اى باش

 :میما سه نوع دشمن دار     

  .باشند ین دشمنان ما میسم كه از خطرناكتریالیه دارى و امپریسرما -اول 

شرفت  انقالب را یكنند جلوى پ یانه سعى میآنها موذ.  ز دشمنان بدى هستندیعادت و سنن گذشته ن -دوم 

ح دراز مدت آنها یارى و مراقبت در جهت تصحید با هشیم و بایم آنانرا فرو بنشانیتوان یكن ما نمیل.  رندیبگ

  .میكوشش نمائ

ست كه در تك تك ما به یزبورژواخرده باشد كه خود خصلت و طرز تفكر  ین دشمن ما فردگرائى میسوم -سوم 

ه ما ین دشمن همدست دو دشمن اولیا.  ن فرصتى است تا سر بلند كندین نشسته است و منتظر كوچكتریكم

  .باشد یم



 

 

ارى، آمادگى یه تمام دشمنان، هوشیطى علینرو اخالق انقالبى شامل مبارزه ى بى امان ، تحت هر شرایاز ا

م توانست یطى خواهین شرایتنها تحت چن.  باشد یم فرود آوردن میم و سر تعظیبراى مبارزه، امتناع از تسل

  .میمان عمل نمائیف انقالبیدشمن را شكست داده و به وظا

تواند طبقه كارگر و تمام زحمتكشان را به ی ح و رهبرى متحد است كه میاست صحیش گذاردن سیحزب ما با پ

بدون . ردیگیش منشاء میفكر و عمل تمام اعضا ن رهبرى متحدى از اتحادیچن.  سم رهبرى كندیالیسوى سوس

دو آنگاه یآ یرون میكصداى نا موزون بیم بود كه از هر طرف ین اتحادى ما همچون اركستر گوشخراشى خواهیچن

  .م بودیما هرگز قادر به رهبرى توده ها و بسرانجام رساندن انقالب نخواه

بطور .  گذاردی ادى بروى توده ها میر زیرا كه تاثیاست زنى بدوش انقالب یفتار و اعمال اعضاى حزب بار سنگگ

شبرد تعاون یمنظور په هاى دهقانى بیض كار و تعاونیمهاى تعویجاد تیاست كنونى حزب ما و دولت ما ایس: مثال 

وستن به آن امتناع كرده اند و یه جوانان كارگر از پیاما تعدادى از اعضاى حزب و اتحاد.  باشد یكشاورزى م

آنها تحت رهبرى فردگرائى بهر كارى كه عالقه مند هستند . ندیجاد و استحكام آن شركت نمى جوینه براى افعاال

ت و یثیخواه نا خواه اعمال آنان به ح.  كنندیالت حزبى عمل مین تشكیپلیسیف و دیه وظایزنند و علی دست م

  .دینمایم را ُكند مسیالیشرفت بسوى سوسیرد و پیگ یاعتبار حزب ضرر زده جلوى كارها را م

ك عضو حزب اخالق انقالبى یپس براى . استها و برنامه ها ى حزب براى خدمت به منافع خلق هاستیتمام س

جه یو در نت( بدون ترس از مشكالت ) ن برنامه ها یوستن ایشامل حركت مجدانه و كوشا در جهت به تحقق پ

ت خود را نسبت به خلق یدرجه تعهد و احساس مسئول دیهر عضو حزب با.  باشد یبراى توده ها نمونه بودن م

ك ینده منافع شخصى یحزب ما نما.  دیه آن مبارزه نمایز كند و قاطعانه علیاز فردگرائى پره.  ش دهدیو حزب افزا

 هنرا همیباشد و ا ینده منافع مشترك طبقه كارگر و تمام خلقهاى زحمتكش میك فرد نبوده ، بلكه نمایا یگروه و 

  .نددانیم

ن یبنابرا.  دینمای وغ استثمار و ستم مبارزه میت از یطبقه كارگر نه تنها براى آزادى خود، بلكه براى رهائى بشر

  .باشدی كى مین طبقه با منافع خلق یمنافع ا

ن منافع او در چهارچوب یبنابرا.  ا و بطور كلى زحمتكشان استینده منافع پرولتاریك عضو حزب، بنام حزب، نمای 

روزى براى یت و پیروزى براى حزب به معناى موفقیت و پیموفق.  باشد و نه خارج از آن یا میمنافع حزب و پرولتار

.  زى بدست آوردیتواند چی هر كس هر چقدر هم كه ماهر باشد، مجزا از حزب و طبقه نم.  آن رزمنده است

اگر منافع حزب با .  گریز دینافع حزب بر هر چطى مقدم قرار دادن میعنى در هر شرایك عضو یاخالق انقالبى براى 

  .د جاى خود را به اولى دهدیشك بایرد ، دومى بیمنافع آن فرد در تضاد قرار گ

ی د میف و تمجیبه تعر" خدمات خود به حزب " ، هنوز از  ییخاطر مبرا نبودن از فردگراه بعضى از اعضاى حزب ب

اگر .  باشندی ژه میهاى ویخواهان توجه، احترام، مقام و آزادآنان .  پردازند و خواهان سپاسگزارى هستند

نده شان از دست یآ" كنند كه  یت مین شكایشوند و مرتب از ا یخواسته هاى آنها ارضا نشد از حزب دلزده م

 استها ویغات بر ضد سیده و بدتر از آن دست به تبلیآنها رفته رفته از حزب كنار كش.  شده اند" فدا " و " رفته 

ان در دوران مبارزه مخفى و جنگ مقاومت قهرمانانه جان یارى از كادرها و جنگجویبس  .زنندی ن حزب میپلیسید

د یاد تولیت تمام براى ازدیشرو با جدیارى از قهرمانان زحمتكش و كارگران پیخود را فداى انقالب كرده اند، بس

  .ز نداشتندین سپاسگزارى از حزب نیتظار كوچكترآن رفقا خواهان شهرت و مقام نبوده و ان.  كوشش نموده اند

ت یهن ما، اكثریط مشخص میخاطر شراه ب.  باشدی حزب ما خصلت توده اى دارد و داراى صدها و هزارها عضو م

در آغاز موضع بعضى از رفقاى . چ جاى تعجبى وجود نداردیند و هیده بورژوازى مى آراعضاى حزبى از قشر خ

ح یكافى قاطع و مستحكم نباشد، نگرش و طرز تفكر آنان ممكن است مغشوش و لزوما صحتواندبقدر ی حزب م

افته اند، آنها در مجموع رزمندگان خوبى هستند و ینباشد، اما با توجه به پرورشى كه در انقالب و جنگ مقاومت 

وده ها را به اشتباه مى كند، تی ق عضو حزب كه اشتباه میدانند كه هر رفی آنان م.  به حزب و انقالب وفادارند

ك پروسه به اشتباهات كوچك ینكار در یا.  ز آماده اندیص خود نیح تمام اشتباهات و نقاین براى تصحیبنابرا.  اندازد

پردازند تا راه را  یآنها صادقانه به انتقاد و انتقاد از خود م.  ل شوندیدهد تا به اشتباهات بزرگ تبدی اجازه نم

  .باز كنندشرفت همگانى یبراى پ

انه استعمارگران یت مخفى، حزب ما با وجود سركوب وحشیدر دوران طوالنى فعال.  ستین مطابق اخالق انقالبیا

ش محكمتر شده، رشد كرده، انقالب و یش از بیشمارى كه در سر راهش بود، هر روز بیو مشكالت و خطرات ب



 

 

بوده ی استفاده از سالح برنده انتقاد و انتقاد از خود مر ینهم تحت تاثیا.  ش بردهیروزى به پیجنگ مقاومت را تا پ

  .است

ار متكبر و از خود راضى بوده ینرو بسیى را از خود بدور كنند، از ایى هستند كه هنوز نتواتسته اند فردگرایاما رفقا

ی اد مگران انتقیآنها در حالى كه خود از د.  فروشند یتهاى خود فخر میستگى و قابلیو مرتب نسبت به شا

ت به آن یا بدون صداقت و جدیكنند  یشان انتقاد كنند، از انتقاد از خود فرار میگران به ایكنند، دوست ندارند كه د

آنها .  دیاین بیتشان پائیا شخصیت خود را از دست بدهند و یثیترسند كه ح ین میآنها از ا.  كنند یبرخورد م

ما از امكان .  دانند كه اجتناب از اشتباهات در كار مشگل استی چ توجهى به نظرات توده ها ندارند و نمیه

ح یبراى تصح.  میترسی رحمانه آنان میح بیت در تصحیم، بلكه از عدم موفقیترسی ست كه میاشتباهات ن

نصورت ما به یر ایدر غ.  میم و صادقانه به انتقاد از خود بپردازید به انتقاد توده ها گوش فرا دهیاشتباهات ما با

  .ییر فردگرایجه ى اجتناب ناپذین است نتیم رفت و ایعقب خواه

با اعمال و گفتار خود، . ك بدن واحد، اعتماد به آنها و توجه به نظرات آنهایعنى اتحاد با توده ها در یاخالق انقالبى 

توانند آنان را ی نموده، م جلباعضاى حزب و جوانان كارگر و كادرها، اعتماد، احترام و عشق توده ها را به خود 

اده یج كنند كه آنها با شور و حرارت تمام به پیبدور حزب متحد كرده، آنان را سازمان و آگاهى داده و طورى بس

  .استها و برنامه هاى حزب مجدانه بپردازندیكردن س

، بعضى از ییاما در حال حاضر، فردگرا.  مین كارى بود كه ما در دوران انقالب و جنگ مقاومت انجام داده ایا

اد یدانند، از توده ها جدا مانده و از ی ز را مین ادعا كه آنها همه چینان با ایا.  رفقاى ما را بقربانى گرفته است

غات و كار یها در سازماندهى تبلآن .خواهند كه آموزگار توده ها باشندی كنند و فقط می گرفتن از آنها امتناع م

ی سم ، و فرماندهى مبتال میآنها بزودى به بوروكرات.  دهندیل نشان مان توده ها از خود تزلزیاسى در میس

  .دهندی ز در نزد توده ها از دست میجه نه تنها عالقه، بلكه اعتماد و احترام خود را نیدر نت.  شوند

ی ونها خلق زحمتكش میلین آرزوى مبرم میا.  رودی ش میپه سم بیالیاكنون شمال كشور ما بسوى سوس

ست در مقابل یك سد بزرگیى یفردگرا. ده تحت رهبرى حزب استیج همگانى توده هاى ستمدین بسیا.  باشد

ان برداشتن یك مبارزه جدى براى از میسم از یالیروزى براى سوسیجه پیدر نت.  سمیالیساختمان سوس

  .ستیجدا ن ییفردگرا

ات، هنرها، زندگى خصوصى یخصوصهر شخصى .  ستیبمعناى لگد زدن به منافع فردى ن ییه فردگرایمبارزه عل

چ ضررى نخواهد یرد، هیك فرد با منافع جمع در تضاد قرار نگیاگر منافع شخصى .  و خانوادگى خودش را دارد

ستى خواهد توانست زندگى یالیم كه هر كسى تنها تحت جامعه ى سوسید توجه داشته باشیاما ما با.  داشت

  .ات مثبت خود را بپروراندخصوصى و خصلت هاى خود را بهتر بكند و نك

پاى ه ت آنان، بینان به رضایت توجه به حقوق حقه ى افراد و اطمیستمى در احترام به بشریچ سیه

در جامعه اى كه تحت حكومت طبقات استثمارگر است فقط به منافع . رسدی سم نمیسم و كمونیالیسوس

. شودی ن منافع رنجبران لگد مال میكتركه كوچیشود، در حالیدگى میشخصى عده محدودى از همان طبقه رس

باشد ، هر كسى بخشى از ی ستى كه زحمتكشان خود سرور خود میستى و كمونیالیاما در جوامع سوس

ك فرد در گرو منافع جمع قرار ین خاطر منافع یمه به. كنند یجامعه است و به نوبه ى خود به جامعه خدمت م

ندو با هم در تضاد افتند اخالق انقالبى یحال اگر ا.  ستیگریآوردن درد و بكف آوردن هر كدام ملزم بدست یگی م

  .طلبدی فدا شدن منافع شخصى را در مقابل منافع جمعى م

رى یت مشكل و خطیز هزاران مسئولیت انقالبى نیفعال.  ردیگ یونها نفر را در بر میجنبش انقالبى صد ها و مل

ح یح تضادها و براى حل صحیص صحیط سخت و تشخیآمدن به شرا براى فائق.  ش برده شوندید به پیدارد كه با

م توانست اخالق ین راه ما خواهیتنها از ا. میابیسم دست ینیلن-سم ید به علم ماركسیمسائل گوناگون ما با

ك یاسى و تئوریم، سطح آگاهى سیستادگى كنیم، قاطعانه بر روى مواضع ایانقالبى مستحكمى داشته باش

  .میفى كه حزب بعهده ما گذارده جامعه عمل بپوشانیوظاه م و بیدهخود را ارتقاء 

گران است، یل، به خود و به دیوه برخورد به مسایرى چگونگى شیادگیسم به معناى ینیلن -سم یآموختن ماركس

ط خاص جامعه یبه شرا ق خالقانه آنیسم در جهت تلفینیلن -م سیق جهانشمول ماركسیبه معناى آموختن حقا

  .میاموزیها را بین تئورید از موضع عمل ایما با.  است



 

 

 -سم یگر ماركسیال مى كنند كه دیستى را حفظ مى كنند و خیكسرى از كتب ماركسیاما بعضى از رفقا 

ا یاما زمانى كه با مسائل مشخص عملى روبرو مى شنوند ، .  شتر درك كرده اندیگرى بیسم را از هر كس دینیلن

آنها .  ستیگفتار آنها مطابق كردارشان ن.  ج مى شوندیا بكلى گیدهند، و  ینشان مكى یاز خود حركتى مكان

آنها فقط مى .  نستى مى خوانند ولى روح انقالبى و پرولترى آنرا جستجو نمى كنندیلن -ست یكتب ماركس

ز نوعى از ین نیا.  نكه آنرا در عمل انقالبى بكار برندیگران بكشند، نه ایخواهند معلومات خود را بُرخ د

  .سم استیدوآلیویاند

، (ىیگروه گرا) سم یسم، فرماندهى، سكتاریبوروكرات: گر بدنبال مى آوردیسم صدها مرض خطرناك دیدوآلیویاند

ر خود را بسته و تمام حركتهاى یى دستان و چشماِن اسیفردگرا.  هری، فساد و غ(ى یذهنى گرا) سم یویسوبژكت

.  ت مى كندیهدا( نه از موضع عالقه به منافع خلقها و طبقه ى كارگر) مقام  او را بسوى آرزو براى احترام و

  .د با آن خط كشى كندیسم است و هر انقالبى بایالیى دشمن سرسخت سوسیفردگرا

ى ید و صرفه جویاد تولیازد تنست كه در جهیفه ى حزب و مردم ایدر حال حاضر براى ساختمان شمال، وظ

ن یا.  ندیل نمایگاه محكمى براى اتحاد مجدد كشور تبدیاورند و آنرا پایسم رو بیالیسبكوشند، رفته رفته به سو

ه ى جوانان كارگر ، بگذار تمام كادرهاى داخل یبگذار تمام اعضاى حزب و اتحاد.  ار درخشان استیفه اى بسیوظ

  .واگذار كنندجه برسند كه تمام زندگى خود را در خدمت حزب و به خلق ین نتیو خارج از حزب به ا

مانند عاج هر .  كند یدا میاخالق انقالبى از آسمان نمى بارد، بلكه از دروِن پشتكار و مبارزه ى روزمره تكامل پ

  .گرددیبا تر میكند درخشنده تر و زی دا میقل پیشتر صیچه ب

 یت میبشرسم و آزادى یالیق براى خدمت به ساختمان سوسیك رفیدن اخالق انقالبى در یزى جز دمیچه چ

  باترى از شادى و خوشبختى باشد ؟یتواند سرچشمه ى بزرگتر و ز

ه ى جوانان كارگر و همگِى كادرهاى داخل و خارج از حزب یمانه آرزو دارم كه تمام اعضاى حزب و اتحادیمن صم

  .رندیش گیشرفت و ترقى، مبارزه جدى و سختى را در پیبراى پ
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