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 Martyrs  جانبازان

  
  نادر ثانی

  ٢٠١۶ سپتمبر ٢١
  

 !ُخوانی که به خاک و خون کشيده شد اما ھرگز نمرد جو ھيل، شورشی آوازه

  بخش دوم و پايانی

دادستان در متن دادخواھی خود برای .  اين ماه ادامه يافت٢٨ده و تا  آغاز ش١٩١۴ جون ١٧ جو ھيل در روز ۀمحاکم

از آن رو که جو ھيل توان مالی برای گرفتن وکيل . جو ھيل درخواست محکوم شدن به اشد مجازات، حکم مرگ، نمود

گاه اين درخواست اما رئيس داد. نداشت از دادگاه درخواست کرد که اجازه بدھند او کار دفاع از خود را بر عھده بگيرد

 شدند اما از آن جا که جو باور داشت که آن دو وکيل از جانب دادستان تعيينرا رد کرده و دو وکيل تسخيری برای وی 

موريت دارند تا او به اشد مجازات برسد به اين انتصاب اعتراض کرده و تا پايان جريان محاکمه حاضر به ھمکاری أم

  .با آنان نشد

ت منصفه پس از تنھا چند ساعت اعالم داشت که جو ھيل را مسبب قتل أ پايان جريان محاکمه، ھي جون، پس از٢٨روز 

سپس در دادگاه مطابق رسم موجود در ايالت . داند و رئيس دادگاه حکم مرگ او را صادر کرد موريسون و پسرش می

 تيرباران قرار ۀخواھد در مقابل جوخ  يا میدھد که به طناب دار آويخته شود و  يوتا از جو ھيل پرسيدند که آيا ترجيح می

کنم که  تا به حال چند بار به طرفم تيراندازی شده و گمان می. کنم تيرباران را انتخاب می: "بگيرد و او ھم پاسخ داده بود

  ". آن برآيمۀاز عھد

شت اما ھرگز نه نو گفت و می می.  روز در زندان و در انتظار مرگ بود۵٠٠روز جو ھيل کمی بيش از  از اين 

توانستند او را از کام  ھا را به عھده گرفت و نه حاضر شد که نام دو فردی را که می وليت کشته شدن موريسونؤمس

  . مرگ برھانند بر زبان بياورد

 Appeal to ئیجو پيامی برای علت" سوسياليستی ۀای که در نشري  ، جو ھيل در مقاله١٩١۵ت گس ا١۵در روز 

Reaon " رسيد اين گونه نوشتبه چاپ:  

 که در مورد من به چاپ رسيده است ، در زندگيم تنھا يک بار، در ئیبا وجود تمامی تصاوير و داستان ھای ناگوارا"

زمان کارگران بندر در اعتصاب بزرگی  در آن. ام دستگير شده" Californiaکاليفرنيا "در "  San Pedroسن پدرو"

 شھر بودم و او دستور داد پوليسکنم که کمی ، بيش از حد قبول رئيس  فکر می. دم اعتصاب بوۀبودند و من منشی کميت

من " ميدان جرم "ۀاين تمامی تاريخچ. ندازندروز به اتھام ولگردی به زندان بي ٣٠که من را دستگير کرده و در خالل 

  .است
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ام و من چيزی  که من موريسون را نکشتهآن چه بايد مرکز توجه باشد و امر مھمی است که بايد به آن دقت نمود آن است 

 يکی از دشمنانش واقع ۀدھد مورد اصابت گلول او ھمان طور که شھادت موجود به وضوح نشان می. دانم باره نمی در اين

  .ام که بتوانم دشمنانی برای خودم دست و پا بکنم  کافی در اين شھر نبودهۀشد و من به انداز

بودم،  که در آن در معدن کار کرده ئی، جا" Park Cityپارک سيتی"گير شوم از مدت کوتاھی پيش از اين که دست

کرد و من را پيدا کردند،  بايست گناھکاری را دستگير می  میپوليسکه موريسون داشت جھه ای به دليل و. برگشته بودم

، فردی که به ھر ی و بدتر از ھمه عضوی در سنديکای کارگران صنعتی جھانيدنکس و کاری چون من، يک سو بی

  .حال حقی برای زندگی نداشت و درست از اين رو عالمت گناھکار بر او زدند

ام و در  ام پرداخت کرده  آن چه را دريافت کردهۀام، ھميشه ھزين من ھميشه برای کسب نان شب خود سخت کار کرده

  .ام زمان فراغت تابلو نقاشی کرده، ترانه سروده و آھنگ ساخته

خواھند من را به  ن ايالت يوتا بدون آن که به من شانس درخوری بدھند که بتوانم حرف خودم را بزنم میحاال شھروندا

چون يک ھنرمند زندگی کرده و چون يک ھنرمند خواھم . ام آماده. بگذار اين گونه شود.  تيرباران بسپارندۀجوخ

  )١."(مرد

ھای خود در مورد جلوگيری از تيرباران او را به  نامه تاز اين روز تا روز تيرباران جو ھيل افراد بسياری درخواس

"  William Spryويليام اسپری" و امريکاجمھور اياالت متحده  رئيس"  Woodrow Wilsonوودرو ويلسون"

ويليام   "توان از دو رھبر شاخص سنديکای کارگران صنعتی جھان،   اين افراد میۀاز جمل. حکمران يوتا ارسال داشتند

، نويسنده و فعال اجتماعی " Elisabeth Gurley Flynnاليزابت گورلی فلين"و "  William Haywoodوودھی

" William Ekengrenِويليام اکنگرن  "امريکا ۀ در اياالت متحديدنو سفير سو" Helen Kellerھلن کلر "ئی امريکا

  .نام برد

وود، اين گونه کارگران صنعتی جھان، ويليام  ھیجو ھيل روز پيش از تيرباران شدن در تلگرافی به رھبر سنديکای 

  :نوشت

  ."سازماندھی کنيد. وقت را برای عزاداری ھدر ندھيد. ميرم من به مثابه يک کارگر شورشی ناب می. بدرود بيل"

ای با جو  مصاحبه" Hareld Republicanھرآلد جمھوريخواه  "ۀ غروب شب پيش از تيرباران ، خبرنگاری از نشري

  :در بخشی از اين مصاحبه خبرنگار از جو ھيل پرسيد. تھيل داش

  " که داريد، چه کنند؟ئیھا ريزه ماند، لوازم شخصی و خرده جا می  آن چه از شما به خواھيد به می"

  :گويد جو ھيل نگاھی به خبرنگار کرده و در پاسخ می

آالت  ھا و زينت ھا، يادگاری ريزه  شما خردهاگر منظور. ای در مورد آن ھا داشته باشم راستی چيزی ندارم که خواستهب"

خواھم يک وصيت بکنم و آن  اما می. ام  نداشتهئیام و چنين چيزھا است بايد بگويم که ھرگز اھميتی به اين چيزھا نداده

  ."و ديگر دوستان سنديکائيم برای ھمه ارسال خواھم کرد" Ed Rowanاد رووان  "ۀرا به روی کاغذ آورده و به وسيل

  : بدرود خود برای جھانيان را به روی کاغذ آوردۀای از تخت سلول نشسته و نام  از آن جو ھيل بر گوشهپس

   من بسيار کوتاه خواھد بودۀوصيتنام"

  چرا که چيزی ندارم که به اين و آن بدھم

  :آن قدر نيست که حرفی در موردش در ميان باشد

  ."ھمان گونه برھنه که آمدم ، خواھم رفت"

  رو بدن من را آن گاه که مردماز اين 
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  چون خاکستر به بادی بازيگوش بسپاريد

  و بگذاريد که چون باران

  .ُبر دشتی پر گل بر روی زمين ببارد

  شايد که گلی به بار آيد

  .ی تازه يابدزندگي

  .خواھم اين ، آن است که من می

  !پيروز باشيد شما تمامی انسان ھا

با وجود آن که .  تيرباران قرار داده شدۀ زندانی در ايالت يوتا در مقابل جوخ جو ھيل در١٩١۵مبر  نو١٩بامداد روز 

جو ھيل در تمامی مدت ارتکاب به جرمی را که به او نسبت داده شد انکار کرده و با وجود اين که دست اندرکاران 

 قتلی که به او نسبت داده شده بيدادگاھی که در مقابلش قرار داده شده بود ھيچ گاه نتوانست نشان دھند که او مرتکب دو

. بدون شک سپردن جو به مرگ از آن رو نبود که تقاص مرگ دو نفر داده شود. بود ، شده است، او را تيرباران کردند

، سياسی و اجتماعی نشان داده شود که سيستم حاکم تاب فعاليت آنان را ئین سنديکاجو ھيل تيرباران شد تا به فعاال

 پايانی بر زندگی او ۀچھار گلوله در قلب جو ھيل نقط. خواھد رساند" به سزای فعاليت ھای شان"نياورده و آنان را 

 او ھنوز، صد سال پس از مرگ ۀ او و فعاليت آزادی خواھانه و عدالت جويانۀگذاشت، اما جو ھيل نمرد چرا که خاطر

 .جسمی او، زنده است

ھای کوچک  مبر سوزانده شده و خاکسترش در کيسه نو٢۶ز که خودش خواسته بود در رو جو ھيل ھمان گونه ۀجناز

ی امريکا، امريکا ۀريخته شده و به دفاتر محلی سنديکای کارگران صنعتی جھان در شھرھای بسياری در اياالت متحد

ن ، روز جھانی کارگر، در تمامی اي١٩١۶فريقا و زالند نو فرستاده شد تا در روز اول ماه مه اجنوبی، اروپا، آسيا، 

  .شھرھا به دست باد سپرده شود

  

  اما جو ھيل چه کسی بود؟

 در قرن بيستم به شمار آمده امريکا ۀجو ھيل که در زمره يکی از پرنفوذترين خوانندگان موسيقی اعتراضی اياالت متحد

وودی "و بدون شک يکی از منابع الھام برای ديگر خوانندگان موسيقی اعتراضی در اين دوران از جمله 

"  Bob Dylanباب ديالن"، "John Lennonجان لنون "، " Pete Seegerپيت سيگر"، " Woody Guthrieیگاتر

 ٧در روز "  Joel Emmanuel Hägglundيوئل امانوئل ھگلوند"است، با نام واقعی "  Joan Baezجوان بايز"و 

 خواھر ۶ فرزند خانواده و يکی از ٩او سومين فرزند از .  به دنيا آمديدندر سو"  Gävleيوله" در شھر ١٨٧٩بر واکت

ه  يوئل مذھبی و ھمزمان بسيار عالقۀخانواد. پدرش کارمند قطار بين شھری بود. و برادری بود که به سن بلوغ رسيدند

دادند، شنيده   که بوی مسيحيت میئیشان در بسياری از مواقع نوای موسيقی با شعرھا ۀمند به موسيقی بودند و در خان

ھای خود را  ستين سرودهخ در ھمان دوران جوانی نواختن بانجو، گيتار، پيانو و ساز دھنی را فرا گرفته و نيوئل. شد می

  . تدوين نمود،که در مورد افراد خانواده بود

مادرش با تالش . مرگ پدر وضع مادی بسيار بدی را برای خانواده به وجود آورد.  سال نداشت که پدرش مرد٨بيش از 

 تا امرار معاش خانواده را به انجام برساند اما در اين راه تمامی افراد خانواده ناچار بودند تا آن جا که فراوان توانست

يوئل نيز ھمانند برادران و خواھران بزرگترش از ھمان دوران کودکی . توانند به کسب درآمد برای خانواده اقدام کنند می

  .ھا مشغول به کار شد در کارگاه ھا و کارخانه
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 بر گردن و صورت وی تا ئیی که اثرش را به شکل زخم ھابيماري. ه بيماری سل شد سال بيشتر نداشت که مبتال ب١٢

  .آخر عمر کوتاھش به جای گذاشت

 پدرمادری را فروخته، ۀيوئل و برادرھا و خواھرانش خان. ی طوالنی فوت کرد مادر يوئل پس از بيماري١٩٠٢ال در س

  .ارث ناچيز باقيمانده را بين خود تقسيم کرده و ھر کدام به راھی رفتند

که دو سال از او بزرگ تر بود، تصميم گرفتند که به ھمراه "  Paulپاول" توئل و برادرش ،چند ماه پس از مرگ مادر

ه دست آوردن کار و يافتن روزگاری بھتر ره به  فقر موجود در اروپا فرار کرده و برای بزچيزانی که ا بسيار ديگر بی

آن ھا بليط درجه سوم کشتی به سوی آن ديار را تھيه . بردند ، به آن سو مھاجرت کنند  میامريکا ۀسوی اياالت متحد

  .از کشتی پياده شده و به نيويورک رسيدند"  Ellis Islandاليس آيلند" در ١٩٠٢بر وکرده و در ماه اکت

ھای تف در خيابان   در نيويورک با توجه به انگليسی بسيار ناچيزی که بلد بود خالی و تميز کردن جاماولين کار يوئل

مدتی بعد يوئل تصميم گرفت که اين کار و نيويورک را ترک کرده و به طرف .  نيويورک بودۀھای محالت مخروب

 از ھم جدا شده و ھر کدام با اتخاذ راه و با برادرش صحبت کرد و قرار شد که.  روانه شودامريکا ۀغرب اياالت متحد

  .   روش خود به زندگی ادامه دھند

دانيم که او بيشتر تنھا و در خود بود، مشروب  می. دانيم  سالی که در راه بود زياد نمی٨در مورد زندگی يوئل در 

ن سال ھا در شھرھای در خالل اي.  خود با ديگران صحبت کندۀکشيد و دوست نداشت دربار خورد، سيگار نمی نمی

دانيم که در  می. بسيار به سر برده و کارھای بسياری از جمله کار در مزارع، بنادر، ساختمان ھا و جنگل را پيشه نمود

"  San Fransiscoسانفرانسيسکو"و به ھنگام زلزله "  Ohioاوھايو"در "  Clevelandکليولند" در ١٩٠۵کريسمس 

ھای محلی زادگاھش   ماه مه ھمان سال در يکی از روزنامه١۶ای که در  در مقاله. د در اين شھر بو١٩٠۶ اپريل ١٨در 

 ۀيوله به چاپ رسيد ، يوئل از خرابی ھای بسياری که اين زلزله مھيب به بار آورده بود و از تالش انسان ھا برای ادام

  .زندگی نوشته است

فقر شديدی را . شد تجارب بسيار به ھمراه داشت  میش در بخش تحتانی جامعه طی ااين سال ھا برای يوئل که زندگی

 با گوشت و ،کردند ھای جامعه تجربه می که بيشتر مھاجران درگير آن بودند و ذلتی را که بخش بسياری از توده

دارانی   سرمايهۀھا به وسيل کرد و نتيجه گرفته بود که اين فقر و خواری ريشه در آن دارد که توده استخوان حس می

  .شوند ز اما بسيار ثروتمند استثمار میناچي

" کارگران صنعتی جھان"کرد، به سنديکای  ، در دورانی که در بندر شھر سن پدرو کار می١٩١٠در حدود سال 

  .، برای خود برگزيد" Joseph Hillströmجوزف ھيلستروم"ای را،  در اين دوران نام تازه. پيوست

ارسال " Industrial Workerکارگر صنعتی "يکای کارگران صنعتی جھان،  سندۀای که برای نشري چندی بعد در نامه

او اين نامه را برای .  نوشته بود، سنديکا می آوردندیکرده بود از آن چه که سياستمداران گوناگون بر سر اعضا

  . کرده بودءامضا" جو ھيل"نخستين بار 

شويم؛ فردی که در اين جا و آن جا اعتصابات کارگری را   او آشنا میۀاز اين جاست که با جو ھيل و فعاليت ھای گسترد

ساخت و برای آنان در  سرود می ۀچيزان تران کرد، برای سنديکا و برای تجھيز و تشويق کارگران و بی سازماندھی می

اذ کرده بود ھا اتخ ھای خود در ميان توده تاکتيکی که جو برای به ميان بردن سروده. آورد  درمیءاين جا و آن جا به اجرا

 داشته و آن ھا ئیھای محروم با آن ھا آشنا  که بسياری از تودهئیھای مذھبی، آھنگ ھا او آھنگ سروده: بسيار جالب بود

زندگی  چيزان، دليل  ًھای خود را که تماما در مورد زندگی کارگران و بی کردند، برداشته و بر آنان سروده را ترنم می
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 از اين زندگی بودند را سوار کرده و در اين جا و آن جا ئی مبارزه برای رھاۀودند و شيواسفباری که آنان درگير آن ب

  .خواند می

  :را نام برد" کشيش و برده"توان  ھای بسيار محبوب او در اين سال ھا ، می  سرودهۀاز جمل

  آيند کشيشان موبلند ھر شب بيرون می"
  ه و چه چيز درست استکنند که به تو بگويند چه چيز اشتبا آنان تالش می

  "گوئی توان خورد چه می  آن چه که میۀو دربار"اما اگر از آنان بپرسی 
  :دھند با  صدائی بسيار لطيف پاسخ می

  تو در عرش کبريا در باالی ابرھا خواھی خورد
  .با علف روزگار بگذران. کار کن و عبادت کن

  .اھد شدزمانی که بميری در آن دنيا به تو غذاھای گوارا داده خو
  

  ارتش جان دادن از گرسنگی در کار است
  کنند خوانند و دعا می زنند، می آنان دست می

  ھای تو را در جام خود ببينند زمانی که تمامی سکه
  ای گويند که آمرزيده شده آن زمان به تو می

  
  زنند جھند و داد می زنند، می فرياد می

  گويند پولت را برای عيسی بده می
   خواھد دادءھای تو را امروز شفا ریاو تمامی بيما

  اگر سخت برای ھمسر و فرزندت کوشا باشی
  تالش کنی که کار مفيدی در زندگيت به انجام برسانی

  گويند که يک گناھکار و انسان بدی ھستی می
  و زمانی که بميری بدون شک به جھنم خواھی رفت

  
  کارگران در تمامی کشورھا متحد شويد

  دن به آزادی مبارزه خواھيم کرددر کنار ھم برای رسي
  ايم زمانی که جھان و ثروت ھای آن را تصرف کرده

  خوانيم برای کالھبرداران اين گونه می
  

  غذائی برای خوردن خواھی داشت
  زمانی که فرا گرفته باشی غذا درست کنی
  ھيزم بشکن که برايت بسيار خوب است

  )٢"(و در دورانی شيرين خواھی خورد
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 مرزی بين کاليفرنيا و مکزيک بود و به گروھی از کارگران پيشرو و فعال که ۀ ، جو ھيل در منطق١٩١١ جنوریدر 

ئی ھا فعاليت امريکاکردند ، پيوست و در بين  جمھور مکزيک فعاليت می در آن جا برای سرنگون کردن دولت و رئيس

  . کارگران مکزيک بپيوندندۀکرد که به مبارز می

ن مورد ھجوم عامال" سن ديگو"ی در حمايت از مبارزات کارگران بندر شھر راني پس از سخن١٩١٢در سال 

سرود،  ساخت، ترانه می داران قرار گرفته و به شدت مصدوم شد اما از پای ننشست و ھم چنان آھنگ می سرمايه

  .داشت کرد و با تمامی توان در راه سازماندھی کارگران گام برمی خواند، سخنرانی می می

شد، نام، چھره و وحشتی که  چيزان گسترده می  سرعتی که شھرت و محبوبيت جو ھيل در ميان کارگران و بیبا ھمان

شد و ديگر در بسياری از شھرھا  گيرتر می کرد نيز ھمه داران و سگان زنجيری آنان ايجاد می  او در ميان سرمايهۀمبارز

  . شد ز گذشته میتر ا دادند و وضع مالی او بسيار نابسامان به او کار نمی

 جو ھيل در جريان يک اعتصاب کارگری در ميان کارگران بندر سن پدرو دستگير شده و به ١٩١٣در ماه جون سال 

  . روز زندان محکوم شد٣٠جرم ولگردی به 

از اياالت غربی فراتر رفته و در . گير شده بود  ھمهامريکا ۀدر خالل اين سال ھا موزيک جو ھيل در اياالت متحد

رھای صنعتی کشور، در ديترويت، شيکاگو و نيويورک جای خود را يافته بود و سنديکای کارگران صنعتی جھان شھ

  .کرد وری از موزيک ھيل ، جای ھر چه بيشتری در ميان کارگران پيدا می نيز با بھره

دن آن جا مشغول کار  جو ھيل به پارک سيتی در نزديکی سالت ليک سيتی در ايالت يوتا رفت تا در معا١٩١۴در سال 

  .شود

 در زندان سروده و به ١٩١۵را در سال  بود که او آن" Rebel Girlدختر شورشی "ھای جو ھيل  يکی از آخرين سروده

  :ترين زنان سنديکا تقديم نمود اليزابت گورلی فلين، يکی از شاخص

  دانند ھمان گونه که ھمه می"
   ماۀدر اين دنيای آشفت

  تی گوناگون وجود دارندزنان بسيار با خصوصيا
  کنند ھای بسيار مجلل و زيبا زندگی می برخی در خانه

  و زيباترين لباس ھا را بر تن دارند
  رنگ دارند ھائی ھستند که خون آبی ھا و شاھزاده ملکه

  دھد ای بسيار به آنان می آنان که الماس و مرواريد جلوه
  اما تنھا زنی که يک زن کامل است

  دختری شورشی است
  

  دختری شورشی است، دختری شورشی است
   کارگر مرواريدی بسيار گرانبھاستۀبرای طبق

  بخشد او شجاعت، غرور و شادی می
   پسر شورشیۀبه سوی مبارز

  پيش از شما دختران را داريم اما به بيش از آنان نيازمنديم
  در کارگران صنعتی جھان
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  برای اين که مبارزه برای رسيدن به آزادی خوب است
  يک دختر شورشیبا 
  

  پاره شده باشند توانند از کار پاره آری، دستانش می
  تواند بسيار زيبا باشد و لباسش نمی

  تپد اش می اما قلبی دارد که در سينه
  قلبی که برای طبقه و ھمانندانش حقيقت دارد

  افتند و خيانتگران به لرزه می
  زمانی که او به حرکت درآيد

  زن کامل استاز آن رو که تنھا زنی که يک 
   )٣"(دختری شورشی است

ای توخالی توانستند  آری بدين گونه صد سال پيش سگان زنجيری سرمايه با به دست آوردن موقعيتی مناسب و به بھانه

ھای او را به فراموشی  سوراخ کرده و او را از پای درآورند اما آنان ھرگز نتوانستند سروده بدن جو ھيل را سوراخ

ھا و مبارزاتش برای کارگران و محرومان جامعه زنده است و  او به سان سروده. ل کشته شد اما نمردجو ھي. درآورند

  .زنده خواھد ماند

  

  :ھا پانوشت

  پديا ی در ويکیيدنترجمه از متن سو) ١

Hill_Joe/wiki/org.wikipedia.sv://https  

  :ھای اين ترانه را در اين جا بشنويدءاز اجرايکی ) ٢

MEJmuzMM_Ca=v?watch/com.youtube.www://https  

  :ھای اين ترانه را در اين جا بشنويدءيکی از اجرا) ٣

0fBCENkN7hR=v?watch/com.youtube.www://https  
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