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Xã hội Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX có thể ví như một người nô lệ gầy gò, rác 

rưởi, đói khát đang oằn oại dưới ngọn roi của "ông chử”. Đó là một xã hội thuộc địa, 

nửa phong kiến. Trong xã hội này, người nông dân suốt ngày phơi lưng lên cánh 

đồng, vậy mà vẫn không đủ ăn. Người công nhân bị bóc lột giá trị thặng dư ngày một 

tăng. Những người dân lao động vất vả với cuộc sống nhọc nhằn mà chẳng kiếm 

được miếng cơm, manh áo. Trong lúc dân tình điêu đứng, thì “các bậc đại thần ăn 

dầm nằm dề ở chốn triều đình, chỉ biết quan hệ cho xong việc; quan lại ở các tỉnh, thì 

chỉ lo cho vững thân thế mà hà hiếp bóp nặn ở chốn hương thôn; đám sĩ phu thì ganh 

đua nhau vào con đường luồn cúi, nịnh hót, không còn biết liêm sỉ là gì… đến bây 

giờ thì sự thế hư hỏng, nhân dân lìa tan, phong tục suy đồi, lễ nghĩa bại hoại". Những 

dòng trên đây đã được nhà yêu nước Phan Chu Trinh nêu trong Thư gửi Toàn quyền 

Đông Dương. Năm 1906, Toàn quyền Đông Dương Anbe Xaro trâng tráo nói rằng: 

"Người thợ nặn muốn nặn ra hình người, thì phải cần có đất sét, có đất rồi mới nặn 

thành người được. Xã hội An Nam cũng ví như là đất, còn người Pháp ví như người 

thợ nặn. Cái tay nước Pháp lấy cái đất nước Nam ấy mà nặn ra người có nhân cách để 

giữ được quyền lợi, vì đã có luật pháp cao hơn mà che chở cho”. Rõ ràng chúng đã 

xúc phạm dân tộc ta, đã dùng những lời hoa mỹ để che đi cái dã tâm của chúng với 

chính sách ngu dân. 

Anh thanh niên Tôn Đức Thắng là một trong những nạn nhân của chính sách 

thuộc địa của thực dân Pháp ở Đông Dương. Lớn lên ở vùng sông nước An Giang, 

anh đã chứng kiến bộ mặt tàn ác của thực dân trên quê hương anh, Nam Kỳ đầm đìa 

nước một rồi "lục tỉnh” và cả miền nam lần lượt nằm dưới làn roi "trực trị” của lũ quỷ 

Tây Dương. 

Không thể cam chịu nhục mãi được, hãy vùng lên! Hãy rút gươm ra khỏi bao để 

chặn lại bàn tay đẫm máu của quân thù. Đó là những trận chiến đấu một sống một 

chết của nhân dân ta ngay từ năm 1958, khi Pháp nổ súng chiếm thành phố Đà Nẵng. 

Sau đó, năm 1959, nhân dân Gia Định xông ra cản giặc khi chúng chiếm thành. 

Những hình ảnh của Trường Công Định, Nguyễn Trung Trực, Thiên Hộ Dương, 

Phan Tâm, Phan Ngũ, Nguyễn Hữu Huân, Lê Công Thành… cùng với hình ảnh của 

hàng nghìn trận chiến đấu khác của nhân dân cả nước, "Sát thát” xông lên khi quân 

thù chiếm lấn quê hương đều có ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng và tình cảm của 

người thanh niên yêu nước Tôn Đức Thắng. Rõ ràng, chủ nghĩa yêu nước của nhân 

dân ta hồi đầu thế kỷ XX, cuồn cuộn nổi lên như nhưng đợt sóng trào. Điều này càng 

chứng minh cho luận điểm của Lênin: "Chủ nghĩa yêu nước là một trong những tình 

cảm sâu sắc nhất, đã được củng cố qua hàng trăm, hàng nghìn năm tồn tại của các Tổ 

quốc biệt lập". Đó là lòng trung thành của nhân còn đối với Tổ quốc mình. Lòng 

trung thành ấy đã trở thành ngọn cờ đấu tranh chống ngoại xâm. 

An Giang, quê hương của nhiều nhà yêu nước từ các địa phương khác đến, đã 

dấy lên nhiều sự kiện kháng Pháp, mà tiếng vang của nó còn vọng mãi trong lịch sử 



dân tộc. Những tấm gương tiêu biểu như Thoại Ngọc Hầu, người đề xuất và thực hiện 

công trình kênh Vĩnh Tế, vừa để phát triển giao thông, phát triển nông nghiệp, vừa để 

làm chiến tuyến chống giặc và như Trương Gia Mô, nhà yêu nước đầy chí khí lẫm 

liệt, đã tử tiết tại Núi Sam khi giặc Pháp đến vây bắt. Những tấm gương tiên liệt đó 

mãi mãi ghi vào sử sách. 

Tinh hoa của quê hương, bản anh hùng của dân tộc đã làm thức dậy trong lòng 

anh thanh niên Tôn Đức Thắng một tư tưởng cứu nước, cứu nhà. Sự hình thành chủ 

nghĩa yêu nước của anh bắt nguồn từ nhân tố đó. 

Nghiên cứu những bước phát triển tư tưởng của đồng chí Tôn Đức Thắng từ chủ 

nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin, chúng ta thấy rằng đồng chí đã từ lòng 

căm thù giặc sâu sắc, đến cảm thông với dân tộc, thương yêu nhân dân lao động, dần 

dần đi từ giác ngộ về giai cấp và đến với chủ nghĩa Mác – Lênin. Quá trình chuyển 

biến của đồng chí từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin mang tính chất 

tiên tiến, qua các bước "quá độ" trước khi tạo ra bước nhảy vọt về chất. 

Bước chuyển thứ nhất: Sống trong đội ngũ thợ thuyền Việt Nam. Một đặc điểm 

nổi bật trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng là gia nhập 

rất sớm vào hàng ngũ của giai cấp công nhân Việt Nam. Đặc điểm này, phân tích về 

mặt lôgíc nó sẽ dẫn đến tính triệt để giai cấp và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Ngay từ 

năm 18 tuổi, đồng chí đã đến Sài Gòn để học nghề thợ máy. Năm 22 tuổi, đồng chí 

vào làm trong xưởng Cơrốp, thuộc Sở kiến trúc cầu đường và nhà cửa ở Sài Gòn. Sau 

đó đồng chí vào học Trường cơ khí Á châu (Sài Gòn) rồi làm công nhân xưởng Ba 

Son... Ngay cả những lúc bị bọn mật thám theo dõi, đồng chí phải tạm lánh về nông 

thôn ở Mỹ Tho, làm nghề dạy học, song vẫn liên lạc với anh chị em công nhân ở Sài 

Gòn - Chợ Lớn. Có thể nói rằng, cuộc đời của đồng chí lúc nào cũng mang duyên nợ 

với công nhân. 

Sống trong lòng giai cấp công nhân, đồng chí Tôn Đức Thắng mang trong lòng 

ý thức tổ chức kỷ luật, tính năng động cao và giàu tính sáng tạo. Đồng chí đã chủ 

động tổ chức những cuộc bãi công của công nhân, mặc dù tính chất của những cuộc 

bãi công này mới chỉ là tự phát. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào làm việc ở 

xưởng Cơrốp, đồng chí đã tham gia vào cuộc đấu tranh của công nhân chống đánh 

đập, cúp phạt, đòi tăng lương, đồng thời tổ chức ra các hội ái hữu, cứu tế… Năm 

1912, đồng chí đã cùng một số anh em tổ chức cuộc bãi công của học sinh trường Kỹ 

nghệ có sự phối hợp với công nhân xưởng sửa chữa tàu thuỷ Ba Son. Cuộc bãi công 

đó thu được thắng lợi buộc bọn thực dân Pháp phải giải quyết các yêu sách của anh 

em, tuy rằng chúng vẫn tìm mọi cách để khủng bố. 

Bãi công là một hình thức đấu tranh giai cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng 

công nhân. Lênin nói rằng, chính "bãi công dạy cho công nhân biết đoàn kết với 

nhau, nó chỉ cho công nhân thấy rằng, chỉ có cùng nhau chung sức lại mới có thể 

cùng nhau chống bọn tư bản được. Lênin còn nói: "Bãi công dạy cho công nhân thấy 

rõ được đâu là sức mạnh của bọn chủ và đâu là sức mạnh của mình". 

Sống và làm việc với công nhân và được mục kích những cuộc bãi công của 

công nhân, đồng chí Tôn Đức Thắng hiểu rằng dân tộc Việt Nam và công nhân Việt 

Nam không có một dấu hiệu gì để nói nó yếu hèn mà bọn thực dân vẫn tuyên truyền. 



Việc bọn chủ xưởng phải chấp nhận yêu sách của công nhân trong lúc chúng có lưỡi 

lê và súng, chứng tỏ chúng yếu chứ không phải dân tộc Việt Nam yếu; chúng hèn chứ 

không phải công nhân Việt Nam hèn. Đây là bước chuyển thứ nhất của đồng chí Tôn 

Đức Thắng. Bước chuyển này tuy chưa tiếp nhận được sự giác ngộ giai cấp và chủ 

nghĩa Mác - Lênin, mà nó vẫn còn nằm trong phạm vi của chủ nghĩa yêu nước, nhưng 

lại rất quan trọng vì nó tạo mầm mống để đồng chí bước tiếp sang một nhận thức tư 

tưởng cao hơn, mới hơn. Thực chất đây là bước "quá độ" đầu tiên về tư tưởng của 

Người. 

Bước chuyển thứ hai: Sống trong đội ngũ thợ thuyền quốc tế. 

Vào khoảng cuối năm 1912, sau khi tổ chức thành công cuộc bãi công của học 

sinh Trường Kỹ nghệ và của công nhân Xưởng sửa chữa tàu Ba Son, đồng chí Tôn 

Đức Thắng bị địch lùng bắt, phải lánh sang Pháp, làm thủy thủ lên tàu Lacoóc của 

công ty tàu biển chạy trên Đại Tây Dương. Mục đích đi của đồng chí đã được xác 

định rõ: “Tôi nhớ ngày tôi rời đất nước… Lúc cuộc bãi công của học sinh trường Kỹ 

nghệ Sài Gòn và thợ thuyền Ba Son thắng lợi, cũng là lúc tôi cải trang xuống tàu 

Pháp làm để trốn sự truy nã của địch. Từ đó bắt đầu cuộc đời lên mặt biển. Với nhiệt 

tình yêu nước, tôi mong học hỏi được nhiều để sau này về nước đấu tranh có kết quả 

hơn". 

Đồng chí Tôn Đức Thắng đã sang Pháp và một số nước khác. 

Nếu như khi còn ở nước nhà, tình cảm và tư tưởng của đồng chí Tôn Đức Thắng 

còn nằm trong phạm vi dân tộc, thì lúc ra nước ngoài, tình cảm và tư tưởng ấy đã mở 

rộng ra quốc tế. Lúc còn ở trong nước, tình yêu của đồng chí là nhân dân lao động 

Việt Nam, khi ra nước ngoài, tình yêu của Người là nhân loại cần lao. Khi còn ở 

nước nhà, Người tiếp xúc với công nhân Việt Nam, khi ra nước ngoài, Người tiếp xúc 

với công nhân quốc tế. Lúc còn ở nước nhà, Người thấy kẻ thù là thực dân Pháp, bóc 

lột nhân dân Việt Nam, khi ra nước ngoài, Người thấy kẻ thù là chủ nghĩa thực dân, 

chủ nghĩa dế quốc, chúng bóc lột nhân dân lao động thế giới. Tầm nhìn của Người 

được mở rộng từ sông Tiền, sông Hậu toả ra Thái Bình Dương. Đây là bước chuyển 

biến tư tưởng thứ hai của đồng chí. Bước chuyển này tuy chưa đạt tới sự giác ngộ về 

giai cấp và giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, song so với lúc còn ở nước nhà, trong tư 

tưởng của Người rõ ràng đã có những bước phát triển mới. Sự “quá độ” từ dân tộc 

đến quốc tế làm cho tư tưởng của Người đi gần tới chân lý của thời đại. Tuy ở vào 

thời điểm này, tư tưởng của Người vẫn còn mang sắc thái của chủ nghĩa yêu nước, 

song chất của nó được nâng lên bởi từ tình cảm dân tộc, tình cảm giai cấp trong phạm 

vi quốc gia, được toả sáng và phát triển ra quốc tế, ra nhân loại cần lao. 

Trong những ngày làm thuỷ thủ, đồng chí Tôn Đức Thắng luôn luôn gần gũi 

công nhân Pháp và tiếp xúc với công nhân nhiều nước khác. Hoàn cảnh sống ở nước 

ngoài càng giúp cho đồng chí thấy rõ hơn sự thâm độc của chính sách ngu dân và bộ 

mặt xảo trá, tàn ác của thực dân ở các nước thuộc địa. Điều này càng nung nấu tinh 

thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng hoà cùng với tình cảm quốc tế trong sáng. 

Khi bị động viên vào Hải quân Pháp, làm thợ máy (1916) đồng chí Tôn Đức 

Thắng thấy rõ tệ phân biệt màu da và cách đối xử tàn bạo của những tên chỉ huy đối 

với binh lính. Xúc động trước cuộc sống của những người cùng khổ, đồng chí tích 



cực tham gia vào cuộc vận động chính trị trong hàng ngũ thuỷ thủ Pháp, đấu tranh 

chống bọn chỉ huy và bí mật liên lạc với tổ chức công đoàn Pháp để hoạt động. 

Sự kiện năm 1919, khi đoàn chiến hạm vượt qua eo biển Đácđanen để vào Biển 

Đen, tiến công nước Nga, gây sự lo ngại cho nhiều người. Lúc ấy đồng chí Tôn Đức 

Thắng làm thợ máy trong một chiến hạm đó, đã cùng anh em binh lính trong chiến 

hạm Pháp dũng cảm đứng lên phản chiến từ chối thi hành mệnh lệnh tiến công nước 

Nga. Đồng chí đã kéo lá cờ đỏ trên chiến hạm để chào mừng Nhà nước của giai cấp 

vô sản thắng lợi đầu tiên trên thế giới. Vốn là công nhân ở một nước thuộc địa đã 

từng lăn lộn với cuộc đấu tranh của dân tộc chống áp bức, bóc lột, đồng chí không 

muốn cho nước Nga Xôviết, thành trì của cách mạng thế giới bị giày xéo, bị tàn phá, 

thành quả cách mạng của công nhân và nông dân Nga vừa mới giành được đã bị cướp 

mất. Điều này tỏ rõ tinh thần quốc tế của đồng chí đã xích lại gần với tinh thần quốc 

tế vô sản. Sau đó đồng chí đã kể lại: "Chúng tôi chào các bạn bằng lá cờ đỏ được 

giương lên ở Biển Đen. Tôi mơ ước cùng với lá cờ đỏ này tuần dương hạm sẽ cập 

bến Nga, tôi sẽ lên bờ và được dịp tham gia cuộc cách mạng và học tập các bạn Nga, 

để trở về Tổ quốc, giúp đỡ dân tộc ta vứt bỏ ách nô lệ… Tôi tin rằng ở đó nhân dân 

lao động đã vùng lên để quét sạch mọi áp bức, bất công, và tôi, một công nhân của 

dân tộc thuộc địa da màu, đã từng phải chịu đựng. Tôi tin rằng ở đó người ta đang 

xây dựng một thế giới đẹp đẽ, thật sự công bằng". 

Vì sao trong lúc chưa tiếp thu được chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng chí Tôn Đức 

Thắng đã nhìn thấy nước Nga cách mạng, với tất cả tình cảm tốt đẹp của nó? Điều 

này đã được đồng chí để lại: "Tôi tin rằng bất kỳ người Việt Nam yêu nước nào, nhất 

là công nhân được tham gia vào những giờ phút lịch sử đó tại Biển Đen không thể 

hành động khác tôi. Bởi vì yêu Tổ quốc và căm thù đế quốc cũng có nghĩa là yêu 

Cách mạng Tháng Mười và căm thù những kẻ chống lại Cách mạng Tháng Mười". 

Đây chính là sự "gặp gỡ tự nhiên" giữa tư tưởng yêu nước và tư tưởng quốc tế chủ 

nghĩa, yêu nước dạy cho người dân thuộc địa biết yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, căm 

thù giai cấp bóc lột. Chủ nghĩa Mác - Lênin cũng dạy cho nhân dân những vấn đề cơ 

bản đó. Đồng chí Tôn Đức Thắng thấm đượm lòng yêu nước nên khi bắt gặp Cách 

mạng Tháng Mười - mặc dù ở vào thời điểm này, nhận thức của đồng chí Tôn Đức 

Thắng về Cách mạng Tháng Mười mới chỉ là “cảm tính tự nhiên", song đã có sức hấp 

dẫn đối với đồng chí. 

Cuộc phản chiến ở Biển Đen đã chấm dứt sự can thiệp của đế quốc Pháp vào 

miền Nam nước Nga, góp phần vào phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân lao 

động toàn thế giới đứng lên chống đế quốc, bảo vệ Cách mạng Tháng Mười. Thắng 

lợi của cuộc phản chiến ở Biển Đen đã chứng minh sức mạnh của nhân dân lao động 

và binh lính Pháp, có thiện chí với nước Nga cách mạng. Trong sự kiện lịch sử này, 

hình ảnh đồng chí Tôn Đức Thắng nổi lên như một bản anh hùng ca chói lọi của 

chiến trận. 

Sau cuộc phản chiến ở Biển Đen, ra khỏi Hải quân Pháp, đồng chí Tôn Đức 

Thắng vào làm thợ máy cho xưởng ôtô Rơnôn ở Pháp (xưởng này có thời gian đồng 

chí Nguyễn Ái Quốc đã từng vào làm việc và trở thành đoàn viên công đoàn). Tại 

đây, đồng chí gia nhập Tổng công đoàn Pháp và cùng với giai cấp công nhân Pháp 



đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Hoạt động của đồng chí, một lần nữa càng thắt 

chặt mối tình anh em với giai cấp công nhân Pháp. 

Bước chuyển thứ ba: Tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin bằng việc gia nhập tổ chức 

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

Cho đến nay, vẫn còn một số ý kiến khác nhau về việc đồng chí Tôn Đức Thắng 

tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin vào thời điểm nào? Tổng lược lại thấy có hai loại ý 

kiến: 

- Đồng chí tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin ngay sau khi kéo lá cờ đỏ trên chiến 

hạm France và tuyên bố ủng hộ nước Nga cách mạng. 

- Đồng chí tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, qua các sách, báo của đồng chí 

Nguyễn Ái Quốc và đặc biệt là khi đồng chí gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng 

Thanh niên (1926). 

Theo chúng tôi, ý kiến thứ nhất chưa có cơ sở lịch sử để khẳng định. Vì vậy, 

việc khẳng định đồng chí tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin vào năm 1926, khi đồng chí 

gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là có cơ sở lịch sử hơn. Nếu ý kiến 

của chúng tôi mà được chấp nhận thì rõ ràng đồng chí Tôn Đức Thắng đã đến với chủ 

nghĩa Mác - Lênin bằng con đường tổ chức mà con đường ấy do đồng chí Nguyễn Ái 

Quốc vạch ra. 

Như các đồng chí đã biết, tại Việt Nam trong những năm 1925-1926, phong trào 

giải phóng dân tộc đứng trên lập trường vô sản phát triển, đồng thời với phong trào 

giải phóng dân tộc trên lập trường tư sản. Song, đường lối của Việt Nam Quốc dân 

Đảng không lôi cuốn được phong trào công nhân vì nó không có khả năng đáp ứng 

được nguyện vọng của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam là độc lập tự do thật 

sự. Sức quyến rũ đối với công nhân Việt Nam lúc bấy giờ chẳng phải là khẩu hiệu 

"không thành công thì thành nhân" mà là khẩu hiệu: "Việt Nam độc lập hoàn toàn". 

Tư tưởng vĩ đại của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh thật sự cuốn hút công nhân Việt Nam và cuộc đấu tranh oanh liệt nhằm 

mục tiêu giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp công nhân. Tư tưởng bất hủ của 

chủ nghĩa Mác - Lênin: dân tộc luôn luôn với giai cấp đã tạo tiền đề cho giai cấp 

công nhân Việt Nam đấu tranh vừa đòi quyền lợi cho dân tộc, vừa đòi quyền lợi cho 

giai cấp. 

Trong những năm 1925 - 1929, phong trào cách mạng theo xu hướng vô sản tràn 

vào trong nước. Năm 1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Ái Quốc 

sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và mở lớp lý luận Mác - Lênin nhằm 

đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam, chuẩn bị cho sự ra đời của chính Đảng của giai 

cấp công nhân Việt Nam, đồng chí Tôn Đức Thắng lúc bấy giờ đã về nước để hoạt 

động, đã hoà mình vào không khí sôi động của cách mạng Việt Nam. Với ý thức tạo 

điều kiện để hoạt động lâu dài, đồng chí đã cùng với một số anh em công nhân lập ra 

Xưởng sửa chữa xe hơi ở Phú Nhuận, dùng nơi này để tập hợp anh em, đồng thời 

cũng là giải quyết công ăn việc làm cho một số người thất nghiệp. Việc làm của đồng 

chí đã mang lại kết quả tốt. Mạng lưới liên lạc với anh chị em công nhân và học sinh 

được tổ chức, đặc biệt là với Trường Bách nghệ và xưởng Ba Son. 



Với kinh nghiệm hoạt động trong phong trào công nhân và công đoàn Pháp, 

đồng chí tiếp tục những cơ sở công hội ở Nam Kỳ với mục đích đoàn kết tương trợ, 

bênh vực quyền lợi cho giai cấp công nhân và đấu tranh chống sự áp bức bóc lột của 

đế quốc và bọn tay sai. Đồng chí Tôn Đức Thắng được các hội viên cử làm Hội 

trưởng. Mặc dù những tổ chức trong hội do đồng chí Tôn Đức Thắng lập ra ở Nam 

Kỳ mới chỉ mang tính chất tự phát, song nó vẫn lôi cuốn được nhiều công nhân tham 

gia vào cuộc đấu tranh. Công hội có cơ sở ở khắp Sài Gòn. Đến đầu năm 1925, số hội 

viên đã lên tới 300 người. Xưởng Ba Son, Nhà đèn Sài Gòn, Nhà đèn Chợ Quán là 

những cơ sở có công hội hoạt động mạnh nhất. Những công hội này là nòng cốt trong 

cuộc bãi công sôi nổi của thuỷ thủ và công nhân Xưởng Ba Son nổ ra vào tháng 8 

năm 1925. Mặc dù Công hội không có trụ sở riêng, nhưng hàng tháng vẫn sinh hoạt 

đều đặn. 

Hoạt động trong tổ chức Công hội, đồng chí Tôn Đức Thắng có điều kiện được 

các báo Luymanitê, Đời sống thợ thuyền, do Đảng Cộng sản Pháp và Tổng công đoàn 

Pháp gửi sang. Từ năm 1922 đến năm 1925, ngoài những sách báo của Đảng Cộng 

sản Pháp và Tổng Công hội Pháp gửi sang, đồng chí Tôn Đức Thắng và công nhân 

Sài Gòn còn được đọc báo Le Pari và tác phẩm Bản án chế độ thực dân Phápcủa 

đồng chí Nguyễn Ái Quốc. 

Cuối năm 1926. Đồng chí Tôn Đức Thắng bắt liên lạc được với Hội Việt Nam 

Cách mạng Thanh niên, một tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng ta do đồng chí 

Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Vốn có cảm tình sâu sắc với Cách mạng Tháng Mười, lại 

được rèn luyện trong phong trào công nhân, đồng chí hoàn toàn tán thành đường lối 

của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và tình nguyện gia nhập tổ chức này. 

Những cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được đồng chí Nguyễn Ái 

Quốc huấn luyện chủ nghĩa Mác – Lênin, nay họ mang kiến thức ấy truyền đạt lại cho 

đồng chí Tôn Đức Thắng. Việc đồng chí Tôn Đức Thắng gia nhập Hội Việt Nam 

Cách mạng Thanh niên đã đánh dấu bước chuyển biến tư tưởng có tính chất quyết 

định của đồng chí: Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ đây trong 

sự nghiệp cách mạng vô cùng gian khổ của đời mình, mặc cho phong ba bão táp, mặc 

cho tra tấn, tù đày, đồng chí không lúc nào chịu rời bỏ lý tưởng cách mạng. Đồng chí 

nói: "Lý tưởng xã hội chủ nghĩa của Mác - Lênin cao quý lắm. Đảng của lý tưởng đó 

là một điều không thể thiếu của chúng ta". 

Sau khi gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đồng chí Tôn Đức 

Thắng tích cực tuyên truyền và tổ chức những người hăng hái, tích cực trong các cơ 

sở công hội vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1927, đồng chí được cử 

vào Ban Chấp hành Thành bộ Sài Gòn và Kỳ bộ Nam Kỳ của Hội Việt Nam Cách 

mạng Thanh niên và được phân công trực tiếp phụ trách phong trào công nhân Sài 

Gòn - Chợ Lớn. Trong thời gian này, đồng chí đã cùng các đồng chí của mình ra sức 

truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin trong giai cấp công nhân Nam Bộ, làm cho phong 

trào công nhân và tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ngày càng vững 

mạnh. 



Quá trình từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin của đồng chí Tôn 

Đức Thắng là quá trình rèn luyện, học tập gian khổ và rất xứng đáng được đứng vào 

hàng ngũ những chiến sĩ tiên phong cách mạng. 

Đức Vượng 
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