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  هوشه مين
  انقالبی فراموش نشدنی

  
رهبر افسانه ای ویتنام، که هنوز، در هرکجای . سپتامبر، ماه تولد هوشه مين است

جهان وقتی می خواهند در برابر تهاجم نظامی امریکا و یا هر کشور خارجی دیگر بایستند از 
بخش   را در ویتنام به زانو در آورد، جنگ رهائیبزرگترین ارتش فرانسه. او یاد می کنند

او دیگر زنده نيست، ولی . ویتنام جنوبی را سازماندهی کرد و وحدت دو ویتنام را پایه ریزی
   .استاندیشه و رهنمودهایش برای هميشه جاودان 

انسان بزرگی بود که بسيار ساده  .مستعار داشتهوشی مين بيش از پانزده نام 
مستقر در قصرهای دولتی وران که در سنگرهای جنگ بود و چه دورانی که زیست، چه آن د

  .شده بود
  

 معروف گشت، در هوشی مين که بعدها به نام نگوین تات تان 1229 اردیبهشت 29
از همان . او سومين فرزند خانواده اش بود. قصبه بومی مادرش هوانگ ترو به دنيا آمد
 وطن پرستش، و ستم گری های استعمارگران عنفوان جوانی بحث های پدرش با رفقای

 هوشی مين از پانزده سالگی .فرانسوی، او را لبریز از عشق به ميهن و مردمش کرد
  . را آغاز کردزیرزمينی با مبارزین جوان دانشگاه هاهمکاری 

 و شکست جنبش های وطن پرستانه ـ )1910 ـ 1905(پس از اتمام تحصيالت دانشگاهی 
ز اهداف سياسی انقالب ویتنام، یعنی کوتاه کردن دست استعمارگران که نتيجه دوری ا

فرانسوی و کسب استقالل ملی و از بين بردن روابط ارباب و رعيتی و پخش زمين به 
تدریس در ایالت فان تيت برای  - نيروهای انقالبی خلق ویتنام بوددهقانان، این وسيع ترین

ن شهر، هوشی مين که تمایلش به آرمان های عازم سایگون شد، پس از مدتی زندگی در ای
آزادی و حقوق مدنی و دموکراسی و علوم جدید و تکنولوژی زیاد بود، به عنوان کمک آشپز 

در این مدت . در یک کشتی فرانسوی رهسپار اروپا شد و از آنجا به آفریقا و آمریکا رفت
بی عدالتی  در همين ایام  کرد تا زندگی را بگذراند وباغبانی، پيشخدمتی، عکاسی و غيره

 سفرهای او به کشورهای مستعمراتی .را از نزدیک شاهد شد و خود لمس کردسرمایه داری 
 ستم سرمایه داری را به او نشان داد و وی را به این نتيجه رساند که سرمایه داری ،آفریقا

ار و  و مردم زحمتکش تحت فشهمه جا بی رحم و غيرانسانی است و همه جا طبقه کارگر
  .استثمار وحشيانه قرار دارند

، او  و پيروزی انقالب در روسيه، پس از پایان جنگ اول جهانی1918در سال 
نفرانسی که از کشورهای سرمایه کبه » حقوق ملل« ماده، تحت عنوان 8عریضه ای شامل 

ر آن داری پيروز برای تقسيم بازارهای دنيا  در ورسای گرد هم آمده بودند، ارسال داشت و د
 آزادی و دمکراسی و مساوات و حق که فرانسه حقوق مردم ویتنام را برایخواستار شد 

گرچه این عریضه همانند بمبی افکار عمومی فرانسه و . تعيين سرنوشت به رسميت بشناسد
دیگر مستعمرات این کشور را لرزاند ولی هوشه مين ـ پس از آن که کنفرانس عریضه او را 

ن تجربه را بدست آورد که اظهارات امپریاليست ها راجع به آزادی و بی جواب گذاشت، ای
دمکراسی و حقوق بشر تنها کلمات شيرینی بودند که برای گول زدن مردم تحت ستم از آن ها 

  . استفاده می شد



پس از خواندن تزهای لنين درباره مسئله ملی و  ،پس از انقالب اکتبر در روسيه
حت تاثير قرار گرفت که تنها در اطاقش قدم می زد و با صدای استعماری، هوشی مين چنان ت

  :بلند، چنان که گویی توده ها را مورد خطاب قرار می دهد، می گفت
   .»اینست راه ما به رهایی. اینست آنچه ما بدان احتياج داریم! هموطنان ستمکش«

 شرکت جست) شهر تور(، در کنگره حزب سوسياليست فرانسه 1920سپس در سال 
  .حزب کمونيست فرانسه را بنيانگذاری کردو به همراه بهترین مارکسيست های فرانسوی، 

به این ترتيب هوشه مين یکی از نخستين اعضای حزب کمونيست فرانسه و اولين 
  .ویتنامی کمونيست نيز بود

هوشی مين با کمک حزب کمونيست فرانسه و همراه تعدادی از وطن دوستان دیگر 
را تشکيل داد و خود به عنوان عضو کميته » اتحادیه بين مستعمرات«ه، مستعمرات فرانس

و تهيه مقاالت و » لوپاریا«او با نشر روزنامه . مرکزی و عضو دایم این کميته انتخاب گردید
به مبارزه خود عليه استعمار ادامه می ) »استعمار فرانسه در مقابل دادگاه«مانند (اعالميه ها 

  .داد
  :هوشه مين چنين نوشت) 1924(ن در سوگ مرگ لني

ما عميقا از فقدان غيرقابل جبران لنين متاسفيم و همراه با همه مردم دنيا در غم «
معهذا ما معتقدیم کمينترن و بخش های آن در . خواهران و براداران خود شریک هستيم

زنده لنين زمانی که . را دنبال خواهد کرداو کشورهای مستعمره رهنمودها و توصيه های 
بود، پدر ما، معلم ما، رفيق ما و راهنمای ما بود و حال ستاره راهنمایی است که راه انقالب 

  .»سوسياليستی را به ما نشان می دهد
  :او در پرتو تزهای لنينی چنين اضافه می کرد

سرنوشت دنيای پرولتری به مقياس وسيعی به مستعمرات، که غذا و نيروی قدرت «
 امپریاليسم را شکست اگر ما بخواهيم. کنند، وابسته استتهيه می های امپریاليستی را 

  ».بدهيم، باید از قطع منافع آن در مستعمرات آغاز کنيم
 در ویتنام، این دید انقالبی هوشه مين را کامال به اثبات 1945پيروزی انقالب اوت 

  .رسانيد
هدف ها و ه از هوشه مين با دید روشنی ک. ولی این پيروزی به آسانی بدست نيامد

نيروهای انقالبی داشت، نشان داد که دشمن اصلی خلق ویتنام امپریاليسم و عوامل داخلی آن 
 و به شکست ناپذیر بودن او ایمان راسخی به سوسياليسم علمی. ها یعنی فئودال ها هستند

  :او می گفت. نيروی انقالبی توده های زحمتکش داشت
کيب کردن تعليم تئوری مارکسيسم ـ لنينيسم و قدم به قدم در راه مبارزه، با تر«

فعاليت های علمی، رفته رفته فهميدم که تنها سوسياليسم، تنها کمونيسم می تواند مردم 
  ».زحمتکش دنيا را از یوغ بندگی رها سازد

 و نمایندگان فئودال آن ها، وی درک برای سرنگون کردن حکومت استثمارگران و
حزب نيرومند مجهز به تئوری مارکسيسم ـ لنينيسم می تواند به کرده بود که تنها وجود یک 

  . قدم پيش گذاشتی حزب چنيناین چنين بود که او در راه تشکيل. چنين پيروزی برسد
، پس از مدتی اقامت در اتحاد جماهير شوروی، به 1924هوشه مين در سپتامبر 

او منتخبی از . ست مشغول شدکانتون در چين رفت و به سازماندهی در راه ایجاد حزب کموني
سازمان انقالبی جوانان  «جوانان را، که هسته رهبری حزب را بوجود آوردند، به نام 

را، که دارای بخش ویتنامی نيز بود، » اتحادیه مردم ستمدیده آسيا«متشکل کرد و » ویتنام
  .پایه گذاری کرد

» راه انقالب«کتابی بنام و نوشتن ) جوانان(وی با نشر هفته نامه ای بنام تان نی ان 
او داشتن خصایل انقالبی ـ مانند کوشایی، قناعت، از . به تربيت تئوریک انقالبيون پرداخت

خود گذشتگی، مصمم بودن به تصحيح نقایص خود و پرهيز از الف زنی و خودستایی، 



انطباق دادن حرف با عمل، راسخ بودن در اعتقادات انقالبی ـ را کافی نمی دانست و 
نقالبيون را به فراگرفتن تئوری مارکسيسم ـ لنينيسم و درک راه و روش انقالبی تشویق می ا

  :او همواره این جمالت لنين را یادآوری می کرد. کرد
و فقط . . . هرگز یک جنبش انقالبی وجود نخواهد داشت بدون یک تئوری انقالبی«

 خود را به عنوان مبارز ، می تواند نقشیک حزب که با تئوری پيشاهنگ رهبری می شود
  ».پيشاهنگ ایفا نماید

انقالبيون . او می دانست که انقالب امر مشترک توده هاست و نه اقدام عده ای قليل
او همچنين تاکيد می کرد که . باید آگاه باشند که کارگران و دهقانان نيروی اساسی انقالبند
ونيسم بين المللی را دنبال کرده انقالب ویتنام بخشی از انقالب جهانی است که خط مشی کم

  .است
جاده «هوشه مين افکار انقالبی مارکسيتی ـ لنينيستی را به وسيله هفته نامه جوانان و 

حزب کمونيست «ستی ویتنامی ـ ولی اختالفات سه سازمان کموني. ترویج می کرد» انقالب
با وجود کار ـ که » فدراسيون کمونيست هندوچين«و » حزب کمونيست آنام«، »چينهندو

مداوم و بسيج توده ها، کار تبليغاتی یکدیگر را بسختی مورد انتقاد قرار می دادند، روز به 
سرانجام هوشه مين، به عنوان نماینده کمينترن، توانست در فوریه . روز شدیدتر می شد

در این کنگره، که . کنگره وحدت را منعقد سازد) نزدیک هنگ کنگ( در کولون 1930
 در یکدیگر ادغام و به سازمان واحدی ت او صورت گرفت، سه سازمان کمونيستیتحت ریاس

طرح برنامه و استراتژی و اساسنامه حزبی که . تبدیل شدند» حزب کمونيست ویتنام«بنام 
  .بوسيله هوشه مين تهيه شده بود، در آنجا به تصویب رسيد

رهنمودهای حزب کمونيست ویتنام، که خط مشی درستی را انتخاب کرده در پرتو 
بود، ویتنام توانست در مقابل طوفان های سختی که در انتظارش بود، همانند صخره ای 

چه بسيار . هوشی مين بارها تایيد کرده بود که نخست حزب باید مستحکم گردد. مقاومت کند
ولی فرصت برای مطالعه منظم تئوری .  بودنداعضا حزب که در جنبش انقالبی ساخته شده

او از سویی به . مارکسيسم ـ لنينيسم و راه و خط مشی حزب و سياست های آن را نداشتند
اعضا یادآوری می کرد که در جنبش کارگری فعاليت کنند و به عضوگيری بين پرولتاریا 

ته های مسئول جهت بپردازند از سوی دیگر پيشنهاد کرد که کميته مرکزی حزب باید کمي
تبليغ و تعليم اعضای حزب تشکيل دهد و دوره های کوتاه جهت آموختن برنامه سياسی و 

  .اساسنامه حزب و تربيت کادرها برپا کند
او شعار حزب را با خواست های عمده خلق ویتنام مانند استقالل ملی و آزادی های 

فعاليت های قانونی تلبيق  زندگی و حق شرکت حزب در دموکراتيک و بهتر شدن شرایط
  :او تاکيد می کرد که. کرد

برای رسيدن به هدف های فوق باید کوشش کرد تا جبهه دمکراتيک ملی وسيعی «
نه تنها مردم زحمتکش را، بلکه . . . این جبهه نه تنها باید مردم هندوچين را . تشکيل گردد

  ».دوابستگان به بورژوازی ملی را نيز در برداشته باشهم چنين 
در پرتو رهبری صحيح هوشه مين و کميته مرکزی حزب، جنبش مبارزاتی توده ها 
برای آزادی های دمکراتيک و بهبود شرایط زندگی مليون ها مردم را به خود جلب کرد و 

  .وجدان سياسی آنان را بيدار ساخت
دوم جهانی، حزب کمونيست ویتنام به کار زیر زمينی  يش از آغاز جنگکمی پ

 این حمله .را پيش بينی کرده بود به ویتنام  حمله ژاپن1939وشه مين در سال ه. ه بودپرداخت
استعمارگران فرانسه ویتنام را دو دستی به ژاپنی ها تقدیم .  صورت گرفت1940در اوت 
مين پلنوم خود مشخص کرد که  در هفت1940کميته مرکزی حزب در نوامبر . کردند
ت های ژاپن دو دشمن مستقيم ویتنام هستند و وظيفه آمادگی يست های فرانسه و فاشيسامپریال

مه (هشتمين پلنوم کميته مرکزی . برای قيام مسلحانه برای کسب قدرت را در پيش نهاد



به ریاست هوشه مين، به منظور گردآوری بخش های مهم و وسيع مردم و برای ) 1941
جامعه استقالل (» لپ دونگ مينویت نام دک «جلب همه نيروهای انقالبی، تصميم به تاسيس 

پلنوم تصميم گرفت که بسيج توده ها در مبارزه . را گرفت» ویت مين«یا به اختصار ) ویتنام
 بنام ویت مين باشد ولی خصلت پيشاهنگی حزب نه تنها باید نگه داشته شود، بلکه انقالبی

  .همچنان که جبهه وسعت می یابد، نقش حزب باید مستحکم و تقویت گردد
برای تدارک قيام مسلحانه و را  به بعد، هوشه مين دستورالعمل هایی 1941ز سال ا

تجربه «، »جنگ چریکی«بدست گرفتن قدرت صادر کرد، که مهمترین آنها در اسناد 
» چگونه باید کادرهای نظامی را تعليم داد«و » هنر نظامی سون چو«، »چریکی چين
ار با انتخاب نام هوشه مين به چين رفت،  برای نخستين ب1942او در اوت . منعکس است

ولی هنگام عبور از مرز توسط مقامات محلی چيانک کای چک دستگير شد و برای بار دوم 
)  به زندان انگليسی ها افتاد1933 تا بهار سال 1931بار اول از ژوئن (به زندان افتاد

در ی از اشعار خود او در یک. ق العاده بد زندان خيلی رنج کشيدهوشی مين در شرایط فو
  :چنين می گوید» خاطرات زندان«زندان بنام 
  سرسخت و بردبار «

  هيپگاه 
  حتی یک اینچ عقب ننشستم 

  گرچه جسما در عذابم، 
  ». . .روحيه ام تزلزل ناپذیر است 

 و تصميم یک قيام عمومی، 1945 اوت 15با تشکيل کنفرانس ملی حزب در روز 
 1945 سپتامبر 2و باالخره در . تيک ویتنام گذاشته شدپایه حکومت موقت جمهوری دمکرا

این بيانيه .  بادین هوشه مين از طرف دولت بيانيه تاریخی استقالل را قرائت کرددر ميدان
جوهر کارهای پيشين هوشه مين و ورقه زرینی در تاریخ مبارزات سرسخت و مستمر خلق 

  .ویتنام بود
جلس ملی، هوشه مين به عنوان ، در نخستين نشست م1946 مارس 2در روز 

 نوامبر همان سال، نخستين اساسنامه 9در . ریاست جمهوری دمکراتيک ویتنام انتخاب گشت
  .جمهوری دمکراتيک ویتنام تصویب شد

 طی قرارداد موقتی با حکومت فرانسه، فرصت 1946 سپتامبر 4هوشه مين روز 
 دسامبر جنگ سراسری 19در . دادکافی به نيروهای ویتنامی برای تدارک مقاومت خلقی را 

، خلق ویتنام را 1946 دسامبر 20هوشه مين طی فراخوانی، روز . در تمام ویتنام درگرفت
  .برای مقاومت ملی عليه استعمارگران فرانسوی دعوت کرد

ده ها نامه به مسئولين حزب نوشت و طی کتابی در طول این جنگ عظيم، هوشه مين 
، سخن خود را با کادرها و اعضای حزب »ان را بهبود دهيمبگذار ما سبک کارم«به نام 
در  که وطن دوستی اصيل را با انترناسيوناليسم پرولتری، وی به کادرها آموخت. ادامه داد
  .هم آميزد

 برای به رسميت شناختن 1950هوشه مين دیگر کشورهای جهان را در ژانویه 
ه اتحاد جماهير شوروی و دیگر این دعوت وسيل. جمهوری دمکراتيک ویتنام دعوت کرد

  .کشورهای سوسياليستی و دمکراتيک بزودی جامه عمل پوشيد
  :هوشی مين خاطر نشان ساخت که)1951ژانویه (در دومين کنگره حزب 

  ».کنگره، کنگره مقاومت است و وظيفه اش به پيروزی رساندن کامل مقاومت«
عار معروف خود را این ش» اتحاد ملی وسيع«وی در جمع بندی تجربه سياست 

  :مطرح ساخت
  اتحاد، اتحاد، اتحادی وسيع

  .موفقيت، موفقيت، موفقيتی عظيم



 به 1954 و بهار 1953در جنگ ميهنی عليه استعمارگران فرانسه، که در زمستان 
شدیدترین حد خود رسيده بود، نيروهای ملی ویتنام توانستند همه جا نيروهای فرانسوی را 

هوشی مين ) 1954 نوامبر 26( در پيروزی معروف دین بين فو شکست دهند، و باالخره
 استقالل اعالم کرد که حاضر است با دولت فرانسه توافق سياسی برمبنای احترام صميمانه به

  .واقعی ویتنام امضاء کند
برای نخستين بار ) 1954 ژویيه 20( ژنو به این ترتيب، پس از امضای موافقت نامه

ک و ضعيف مستعمره، یک قدرت استعماری بسيار قوی را در تاریخ، یک کشور کوچ
  . شکست داد و کمک به روند تالشی سيستم استعماری امپریاليسم کرد

با . امپریاليست های جدیدی جای استعمارگران سابق را گرفتند 1954از سال 
تنامه يان خرابکاری خود را عليه موافقه گرایانه و تجاوزکارانه، آمریکائاجرای سياست مداخل

  .ژنو در ویتنام جنوبی آغاز کردند
 قيام های هماهنگ در ویتنام جنوبی آغاز شد که منجر به تشکيل 1960در سال 

  . گشت1960در روز دسامبر » جبهه ملی ویتنام جنوبی برای آزادی«
  :فراخوان هوشه مين درباره تجاوزکاران آمریکایی چنين بود

ممکن است . بيشتر به طول انجامدممکن است جنگ پنج، ده بيست سال و یا «
هانوی و هانفونگ و بسياری ار شهرها و کارخانه ها نابود گردد، ولی خلق ویتنام هيچگاه 

  ». . .مقهور نخواهد شد 
 سرانجام نيز ماشين .از اینجا آغاز شدحماسه جنگ ویتنام عليه امپریاليسم آمریکا 

به کمک بی شائبه مادی و معنوی آمریکا در مقابل اراده خلقی کوچک، که عظيم جنگی 
 بزانو درآمد و  بيش از همه اتحاد شوروی تکيه داشتکشورهای سوسياليستی و قبل از همه و

 دولت آمریکا، مجبور به پایان دادن بدون قيد و شرط به بمباران و 1968در اول نوامبر 
ندگان جمهوری گلوله باران تمام خاک جمهوری دمکراتيک ویتنام شمالی و مذاکره با نمای

دمکراتيک ویتنام شمالی و جبهه ملی ویتنام جنوبی برای آزادی در کنفرانس چهارجانبه 
  .پاریس گشت

 دقيقه صبح 47 و 9ساعت . در بحبوبه جنگ خبر هولناکی به گوش جهانيان رسيد
  . سالگی درگذشت79، هوشی مين در سن 1969 سپتامبر 3روز 

 کشور جهان و شخصيت های مهم به 121  پيام و نامه تسليت از22000بيش از 
  :کميته مرکزی حزب کمونيست ویتنام در طی فراخوانی چنين گفت. ویتنام ارسال شد

  .درگذشت ميهن دوست بزرگ، رفيق هوشه مين،«
زندگی وی نمونه درخشان قهرمانی انقالبی، همبستگی رزمنده، سادگی، فروتنی، 

ام وی مظهر درخشان ترین تاریخ ملت ویتنام  ن.وشایی، صرفه جویی، راستی ، درستی بودک
  ».است

مال و جنوب کشورش را به چشمان خود ببيند، تا وحدت ش نماندگرچه هوشه مين 
  . یستز ویتنام خواهد  سراسرخلق های ولی برای هميشه در قلب


