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نوشتِ نامهخود زندگی   

 «ِمری جونز»

( سرشناس جنبش کارگری امريکان از فعاال ) 
 

  

ون Mary Jones مری جونز» نوشتِ نامهگیزندخود«فصل اول از کتابۀ ترجم :فرستنده  از رھبران سرشناش جنبش کارگری امريکا اکن

رای ھمکاری صميمان.ھای بعدی ھم به مرور منتشر خواھند شدشود و فصلارائه می ا الزم است ب ين ج ق ۀ ھم اررفي  سپاسگزاری ش.بھ

  .خودمان را اعالم کنيم

  

  

  )١(فصل

  ھای نخستسال

  

سل. ِم شھِر من فقير بودندمرد.  ايرلند به دنيا آمدمcork در شھِر ١٨٣٩در ساِل  د ن راِی آزادِی ايرلن ا ب ھ

د شته شدند. جنگيده بودن واِم من در آن کشاکش ک ِر اق درم، ريچارد ھريس. اکث در ) richard harris(پ

تاددنباِل خانوادهکه شھرونِد امريکائی شد به به امريکا آمد و به محض اين١٨٣۵ساِل  اش شغل. اش فرس

رده شدم، . آھن او را به تورنتو در کانادا کشاندوساِز راه ساختۀبه عنواِن خدم ه من بَ و اين جائی بود ک

ه ا ب ائیام ھرونِد امريک ِد يک ش واِن فرزن ھروند. عن ن ش ِت اي ودمو از باب ره ب ود َغ ه خ شه ب ودن ھمي   .ب

ينخياطی ر. سرا شرکت کردمشدن در دانشبه قصِد معلم˓  متداوِل مدارسۀشدِن دوربعد از تمام ا ھم ھم
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شيگان Monroeم تدريس در يک صومعه واقع در شھِر شغِل اول. ای آموختمطوِر حرفهبه˓ طور  در مي

ردمأخياطی تۀ سسؤبعدھا به شيکاگو آمدم و يک م. بود رجيح می. سيس ک ا ت دوزم ت نم و ب اطی ک دادم خي

رداختم. ھاِی کوچک رياست کنماين که به بچه دريس پ ه ت از ب نام˓ ھرچند که ب ار در ا اي  Memphisب

˓Tenessee . ِردم١٨۶١در سال يس ازدواج ک هشوھر.  در ممف ود و يکی از اعضاِی م ريخت ِر آھن ب گ

  .گراِن آھنريختهۀ اتحادي

مندان و ثروت.  و کارگران بودندء فقراةً قربانيان آن عم.  تب مسری ممفيس را فراگرفت١٨۶٧در ساِل 

ھاِی مردم مجاز نبودند که بدوِن جواز وارِد خانه.  کليساھا بسته شدھا ومدرسه. مرفھان از شھر گريختند

ان. استخداِم پرستار برنمی آمدندۀ فقيرھا از عھد. قربانيان تِب زرد شوند ِل خان˓ آن سمِت خياب  من ۀمقاب

بانه، ھا شآن. مان کرده بودندھا احاطهمرده. خاک سپرده شده بودند نفر که از تِب زرد مرده بودند به١٠

امتماِم مدت صداِی ضجه و زاری. شدندبدوِن مراسم و تشريفات سريعا دفن می نيده میھاِی سرس آور ش

ادشان را میبدن کوچک. مردندشدند و يکی مريض م يکیک کوچۀچھار بچ. شد دفين آم ۀشستم و براِی ت

م نمیکس سراغھيچ. تنھا نشستمبار را ھاِی غمتماِم شب. شوھرم ھم دچاِر تب شد و ُمرد. کردمشان می

د من مصيبتۀ خانۀاندازھاِی ديگر ھم بهخانه. توانستکس نمیھيچ. آمد اِم . زده بودن اِم طوِل روز، تم تم

نيدممرگ را میۀ ھاِی ارابطوِل شب، صداِی سايِش چرخ ه خاک . ش ه ھمسرم را ب ه اتحادي د از آن ک بع

  .شدِن بيماری آن کار را ادامه دادمکنتم و تا ريشهسپرد، مجوِز پرستاری از مبتاليان را گرف

رد اطی را شروع ک ا يک شريک خي شتم و ب اِر ۀ خان. مبه شيکاگو برگ اِن واشنگتن در کن ان در خياب م

د. کرديمبراِی اشرافياِن شيکاگو کار می. درياچه بود راط زن گی فرصِت خيلی مناسبی بود که تجمل و اف

راِی اشراف و نجيب.ھا را از نزديک ببينمآن دزاد اغلب وقتی ب ه در شکوه برساحل زن ان ک گی میگ

ا را می نگاه میا بيرون رهای پنجرکردم، از قاِب شيشهکردند، خياطی می ردم و فقيرھ یک دم، ب ارهدي چ

ديخۀ کار و گرسنه، کناِر درياچلرزيدند، بیھائی که از سرما می س. زده سرگردان بودن نشرايِط آۀ مقاي

رم آن ِش گ ا آرام ا ب رایھ ه ب ائی ک یھ اطی م ان خي ودش رآور ب ردم زج ال. ک راِی روِز آنوح ا ب ھ

  .کارفرماھاِی من ھيچ اھميتی نداشت

ھاِی غرِب شھر میزاغهۀ ديدم که از ناحيھا، مادرھائی را میطور، از ھمان پنجرهھا ھم ھمينتابستان

شب. کردند تا شايد نفِس راحتی کناِر درياچه بکشندرکش میشان را خَ ھاِی کوچکآمدند، نوزادھا و بچه

روت. خوابيدندھا میآوری گرم بود، شب را در پارکطرِز خفقانای بهھاِی اجارهھا که اتاق ا ث دان ام من

  .زدندھا میشان را به خيريه داده بودند، به ساحل و کوھستانھایکه صدقه

ِر  ش١٨٧١در اکتب تيم در آت تيم و نداش ه داش ه ک اه و ھرچ وخت، کارگ يکاگو س زرگِ ش وزِی ب ش . س آت

اِم شب. نفر را آواره کردھزاران رای ما تم ديم، اغلب ب ه گذران اِر رودخان ذا کن دوِن غ وروز بعدش را ب

باز بود، ھا به روِی آوارهWabashدر خياباِن " مریِسنت"ِی قديمی کليسا. زديمشدن تن به آب میخنک

ان حوالی. جا اتراق کردمو من تا وقتی که جائی برای ماندن نداشتم آن ديمِی ˓ در ھم در يک ساختماِن ق
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ار . سوزی سوخته بودخراب شده که در آتش زار نشست) knights of labor(شواليه ھای ک ائی برگ ھ

دازظھرھا را در . ھا بودتشکيالِت کارگرِی آن روز) knights of labor(ھای کار شواليه. کردندمی بع

م در جنگل شنبهيک. کردمشان گوش می ھاِی با شکوهرانیگذراندم و به سخنھا میھاِی آننشست ا ھ ھ

ه جائی ۀ  پيروزمندانۀروزھا روزھاِی مبارزآن. کرديمجلسات را برگزار می ائی ک کارگران بود، روزھ

 کارگر ضيافتۀگرفتند و با دشمناِن طبقحقوِق باال میوقتی که خبری از دبيرھاِی سنديکائی که . نداشتيم

  .گان بودتباخ و جانءروزھا روزھاِی شھداآن. ھا داشتند نبود

نا شدم ارگری آش بِش ک اِل . و من با جن ه در س دم ک ی، گروھی از ١٨۶۵فھمي اِن جنگِ داخل د از پاي ، بع

ه اآن.  در کنتاکی مالقات کردندLouisvilleمردان در در  ا ک دهز شمالھ وِب کشور آم د وجن آبی "بودن

. دارِی سنتی با ھم سر جدال داشتندبردهۀ قبل بر سرمسال يا دوسالئی بودند که يک"خاکستری ھا"و " ھا

ردهھا مصمم بودند که وقت آن رسيدهآن وِع ديگری از ب وانی، است که بايد براِی مبارزه عليه ن دارِی حي

ار شدو اين تصميم بود که منجر به تشکيِل شواليه. ای طرح کرددارِی صنعتی برنامهيعنی برده اِی ک   .ھ

الی ۀ تر مجذوِب مبارزتروبيشسوزِی شيکاگو بيشبعد از آتش ه نقش فع رفتم ک کارگری شدم و تصميم گ

یيافتِن شرايطی که تحِت آن کار و زندگیدر تالِش کارگران براِی بھبود د م ود . باشم داشته ،کردن ن ب اي

  .ھاِی کار شدم عضوی از شواليهکه

اد دارم در دھبه ھائی که اعتصابازاولينيکی ادۀ ي اق افت اد اتف اِن راه. ھفت التيمور کارکن ايو و ب ِن اوھ آھ

  .جارفتم آن. زدند و مرا ھم خواستنداعتصاببهدست

هؤمسکار و بی جنايتایاجباِر شھرداِر پيتسبورگ، دستهکالنتِر شھر به ائبوليت را ب وان ن ش انتخاب عن

رد ارتآن. ک ا غ وزاندندھ د و س اغی. کردن دي اول کردن ری و چپ ال. گ هاعم ان را ب صاِب ش ساِب اعت ح

  .دار ھم نيروِی نظامی فرستادفرمان. کارگران گذاشتند

ه بآھنراه دند ک انونی ش صويِب ق ه ت ق ب ا موف اِس آن خدمه ھ صاب قطار موظفۀ اس ل از اعت د قب بودن

دلوکوموتيو ه آشيان ببرن دهاعتصاب. ھا را ب دکنن انون را صادقانه اطاعت کردن ن ق ا اي ادی . ھ داِد زي تع

  .ھاِی پيتزبورگ مستقر شدندلوکوموتيو درآشيانه

ِط راهشبی که طغيان به ر خ ه ب يدند و شعلهراه افتاد روِی صدھا واگِن بار ک د نفت پاش ستاده بودن آھن اي

يان ا آش د و ت ان کردن ا رویِ ورش تھ ل حرک د ري ان دادن تآن. ش ش گرف م آت ا ھ شتر از. ج کبي د  ي ص

ق داشتلوکوموتيو که به شرکِت راه ابود شد،آھِن پنسيلونيا تعل ود.  ن اآرامی ب ا آسمان را شعله. شِب ن ھ

ه شورش کننداعتصاب. ھاِی سربازان تبديل شدندھاِی سوزاِن سرنيزهبودند و به شعلهنورانی کرده ان ب گ

ه آنو ايجادِ  ل حريق متھم شدند، ھرچند که مَسلم بود ک د ب ه آتش را برافروختن د ک ا نبودن ه مسھ والِن ؤک

زمانی بود که در رابطه با امتيازاِت بودند، چراکه مدتکار زدهاينبهپيتسبورگ با حمايت از اوباش دست

  .گرفتندشھرشان مورد تبعيض قرار می
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دمن اعتصاب ان را شخصا میکنن ناختمگ ستم آنمن می. ش وانين مخالف دان تِن ق ا زيِرپاگذاش ديدا ب ا ش ھ

انمن می. شد تنبيه می،زدمیخشونتبهشان دستبودند و ھروقت يکی از اعضای ستم، ھم ه دان طور ک

شدانستند که چهھمه می ِی آت سانی عامالِن واقع دسوزِی راهک ِل شروِع آن. آھن بودن ه در اواي ود ک ا ب ج

  .ھاِی ديگران را بِکشدم که کارگر بايد جوِر گناه و اشتباهکارم متوجه شد

ا آھنراهۀ ھا و توسعخانهرپاِی رشِد کاھم. سال شاھِد آغاِز زندگِی صنعتی در امريکا بودمچنددراين ا، ب ھ

ا يکیاعتصاب. شدتر میھا، قوانيِن ضِد کارگری ھم بيش سرمايه و رشِد بانکۀذخير ه ھ دازديگری ب بع

گذاران تنھا خواستھا و اذھاِن کارگران نشست که قانونظلم و جبر آمد و اين باور در قلب. افتادمیراه 

  .بخشندَگران را تحقق میھاِی صنعت

  

 ... ادامه دارد
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