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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

  
  کبير توخی: بازتايپ و ارسال از

  ٢٠١۵ جون ٠۶
  

  به ياد بسيون
  

  : فرستندهپيشگفتار 

ن  که خود و رفقای مبارزش ھميشه به  خلق ايرائیرفيق مبارز و گرانمايه  بابک آزاد يک تن از فعاالن چريک ھای فدا

 چاپ و نشر ئیافغانستان پرداخته و نوشته ھايشان را در پيام فدا... مسايل مھم سياسی و رخداد ھای خونبار نظامی و 

باتشکر .  را به آدرس ايملم فرستاد -دائی ا کمونيست کان- دوکتور بسيون ۀنموده اند؛  روز قبل  يک اثر مصور  در بار

شد که من به تايپ ای مندی انترناسيوناليستی وی انگيزه ه  رفيق شفيق و انترناسيوناليست بايد بنويسم که اين عالقاز اين

  .؛ مبادرت ورزم  »  ياد بسيون ه ب« به نام ) مائو تسه دون(ن از پيشوايان پرولتاريای جھان اثر يک ت

مطابقت  )] ۵٠۴ -  ۵٠١صفحات (ر منتخب مائو تسه دون د سوم آثاجل[ه طور کامل با اصل اثر  اينک  اين نوشته که ب

  .دارد  تقديم  خوانندگان می شود 

   )٢٠١۶ جون ۵( با کبير توخی 

 

  مائو تسه دون

  يـاد بسـيونه ب
  )١٩٣٩مبر دس٢١(

گذشت ؛ که از طرف  ، عضو حزب کمونيست کانادا ، بيش از پنجاه سال از عمرش می) ١(رفيق نورمن بسيون  

 به چين اعزام شد ؛  او بدون بيم از درنورديدن ھزاران کيلو متر به چين آمد  تا در امريکانيست کانادا و احزاب کمو

رفيق بسيون در بھار سال گذشته  به ين ان وارد شد و سپس برای کار به . ما ياری کند ه جنگ مقاومت ضد جاپانی ب

که يک خارجی  اين چه روحيه ايست. جام وظيفه شھيد شد کوھستان اوتای عزيمت نمود و متأسفانه در آنجا در  حين ان

 ۀخود بداند ؟ اين روحيه  سود جويانه ، امر آزادی خلق چين را مربوط بۀگونه انگيز دارد  بدون ھيچ را وا می

ھانی  که انقالب ج لنينيسم بر آنست.  کمونيستی است که ھر کمونيست چينی بايد از آن بياموزد ۀانترناسيوناليستی ، روحي

 آزاديبخش خلق ھای ۀتواند پيروز شود که پرولتاريای کشورھای سرمايه داری از مبارز تنھا در صورتی  می

 آزاديبخش پرولتاريای کشورھای ۀمستعمرات و نيمه مستعمرات ، و پرولتاريای مستعمرات و نيمه مستعمرات از مبارز

ما کمونست ھای چين  نيز . کار بست ه لنينيستی را در عمل برفيق بسيون اين مشی ) . ٢(سرمايه داری  پشتيبانی کنند 

ما بايد با پرولتاريای کليه کشور ھای سرمايه داری متحد گرديم ، ما بايد با . بايد در عمل خود از اين مشی پيروی کنيم 
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يه داری متحد شويم ، زيرا لمان ، ايتاليا و ساير کشور ھای سرماا ،  امريکا ۀپرولتاريای جاپان ، بريتانيا ، اياالت متحد

توانيم  امپرياليزم را ازپا درآوريم  و به آزادی ملت و خلق خود  و ملل و  اين يگانه راھی است که ما از آن طريق می

اينست انترناسيوناليسم ما ، انترناسيوناليسمی که ما بدانوسيله  عليه ناسيوناليسم تنگ نظرانه . خلق ھای جھان دست يابيم 

  .رستی کوته نظرانه مبارزه می کنيم و ميھن پ

ًمنافع شخصی تماما وقف ديگران کردن ، در حس بی ه  رفيق بسيون ، يعنی خود را بدون کوچکترين توجھی بۀروحي

 کمونيستھا ۀھم. کرد   و خلق تجلی میء بی نھايت  آتشين وی  نسبت به رفقاۀنھايت عميق وظيفه شناسی  در کار و عالق

ه وليت نمی کنند،  کار ھای آسان را بؤکم نيستند کسانی که در کار خود  احساس مس.  ازاو بياموزند بايد اين صفات را

دوش ديگران می نھند و بار سبک را خود بر ه گردانند ،  بار سنگين را ب گيرند و از کار ھای مشکل رو می عھده می

آنھا ھرگاه کار کوچکی . نديشند  و بعد به ديگران زنند ، نخست به خود می ا آنھا به ھر کاری که دست می. دارند  می

که مبادا مردم از آنھا بی خبر بمانند ، الف زنی و  کنند که ديگر  قھرمان شده اند و از اين انجام دھند ، گمان می

 و مردم نه با گرمی و محبت بلکه با سردی و بی اعتنائی و عدم  دلسوزی ءآنھا نسبت به رفقا.  خودستائی می کنند

در ميان کسانی که از .  اينگونه افراد در واقع  کمونيست نيستند، يا ال اقل کمونيست تمام عيار نيستند . کنند  برخورد می

او با احترام زياد ياد نکند و يا آيد ، ھيچ کسی نيست که از  ميان میه گردند ،  وقتی صحبت از بسيون ب جبھه باز می

 ھه - چاھار- شان سی  مرزی  ۀ سربازان و اھالی منطقۀدکتر بسيون در کلي.   او قرار نگرفته  باشد ۀ روحيرتحت تأثي

 ۀھر کمونيست بايد از روحي.  که توسط او معالجه شده بودند و يا ناظر کار او بودند ، اثر عميقی باقی گذاشته استبه

  .واقعی رفيق بسيون بياموزد کمونيستی  

ً خود کرده بود و دايما مھارت و زبر دستی خود را  که در بھداريھای ارتش ۀرفيق بسيون پزشک بود و طبابت را پيش

 خود را ۀسھولت پيشه اين نمونه برای اشخاص دمدمی مزاج  که ب. نمود  ھشتم سطح بسيار عالی داشت ، تکميل می

  .شمارند ، درس بسيارخوبی است  نی که کار ھای فنی را پست و کوچک و بی آينده  میدھند و برای کسا ر  میييتغ

 ۀولی من به علت مشغل. من نوشت ه او از آن پس نامه ھای  زيادی ب. من فقط يکبار با رفيق بسيون مالقات  کردم

من از درگذشت وی .  يانه بار موفق شدم  باو پاسخ دھم و آنھم معلوم نيست که دريافت کرده است فراوان  فقط يک

کنيم ، خود گواه بر تأثير عميقی است که نيروی معنوی  که ما ھمه از او ياد می اکنون اين. سخت محزون و اندوھناکم 

درست با حرکت .  از خود گذشتگی و بی غرضی را از او بياموزيم ۀما ھمگی بايد روحي. وی در ما باقی گذاشته است 

انسان ممکن است کم توان و يا پرتوان باشد ، ولی با .  حال مردم گشت ه توان انسان سودمند ب از اين نقطه است  که می

تواند انسان بلند ھمت، پاک نھاد، خوش اخالق و عاری از فرومايگی گردد و به حال مردم  داشتن چنين روحيه ای می

  .مفيد واقع شود 

--------------------------------------- 

 زمانی که اسپانيا  مورد تھاجم ١٩٣۶در .  رمن بسيون ، عضو حزب کمونيست  کانادا  و جراح معروفی بود  نو-١     

کرد    جنگ رفت و به خلق اسپانيا  که عليه فاشيزم مقاومت میۀلمان و ايتاليا قرار گرفت ، او به جبھارھزنان فاشيست  

 در گرفت ، او در رأس يک گروه پزشکی که مرکب  چينجاپانی ھنگامی جنگ مقاومت ضد ١٩٣٧در . خدمت نمود 

 مرزی  ۀ به منطقين ان وی از راه  ١٩٣٨ اپريلدر .  چين آمد ۀئی ھا بود ، به مناطق آزاد شدامريکااز کانادائی ھا و 

 عزيمت کرد  و در آنجا مدت دوسال کار نمود  و در ازخودگذشتگی ، فداکاری و حس وظيفه  حه به-  چاھار- شان سی

  سربازان مجروح  مسموم شد  و در شھرستان  ۀ در حين معالج١٩٣٩مبر ون ١٢دکتر بسيون در . نمونه بود ی شناس

  . درگذشت حه به از استان تان

 .»  ملی ألۀمس« بخش ششم  »  اساس ھای لنينيسم ۀدر بار« : ستالين  مراجعه شود  به - ٢    
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  » نورمن بسيون در چين « کتاب 

  :از 

 چانگ چيه چنگ

 سيروس ماھان  :برگردان از

  : زبان دوکتور بسيون می نويسد  اين  کتاب مصور از  از در بخشی  نويسنده[ 

نست استراحت زده بود که نتوا رفيق بسيون از ديدارش با صدر مائوبه خانه رسيد اما چنان ھيجان ديرھنگام بود که « 

 اينگونه تحت تاثير قرار   را  چرا مائو بازديدکنندگانش دانم حاال می: "در دفتر خاطرات روزا نه اش چنين نوشت. کند

 »بزرگترين مردان اين جھان  يکی از! او مرد بزرگی ست. می دھد

 :به لنک ذيل کليک کنيد ..... برای در يافت کتاب 

http://achimisul.com/books/Bethune-China.pdf 

 

 
 

 نورمن بسيون در چين

  چنگچانگ چيه  :کاری از

 سيروس ماھان: برگردان از

 

 


