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(1) 

 مقذمو

  

فَؼگی يبػؿ رَٕق، صتی ثـای يـػو ػؿ ايـیکب کّ فاػگبْو ثٕػ، عبٓـِ ای يضٕ ىؼِ، ػامتبَی َیًّ كـايٕه ىؼِ 

امت. تَٕیـ میبِ ٔ ملیؼ اف یک فٌ َنجتب مبنغٕؿػِ، یب ىبیؼ ْى ػجبؿت "ػػب ثـای يـػگبٌ ٔنی رُگ ربَبَّ ثّ َلغ 

فَؼِ ْب" ًّْ آٌ چیقی امت کّ ثیيتـ يـػو ػؿثبؿِ أ يی ػاَُؼ. يبػؿ رَٕق ػؿ أایم هـٌ ثینتى یکی اف ييٕٓؿتـیٍ 

فَبٌ آيـیکب ثٕػ. مغُبٌ پـىٕؿ ٔ تئبتـ عیبثبَی ػؿايبتیک ایٍ آىٕثگـ آتيیٍ ؿا ػؿ ؿاك متَٕٓبی عجـی ؿمبَّ ْب 

َگّ يیؼاىت. ثیو اف یک ؿثغ هـٌ، أ ػؿ يـکق تٕرّ يبَؼگبؿ ىؼ. أ صوبین تکبٌ ػُْؼِ ای ؿا ػؿ يٕؿػ کبؿ کٕػکبٌ، 

عبَٕاػِ ْبی كویـ ٔ کبؿگـی ٔ پبیًبل ىؼٌ آفاػی ْبی میبمی آيـیکب اكيب کـػ. ػٔمت ػاؿاَو أ ؿا ثّ َبو "ژاٌ 

ػاؿک کبؿگـاٌ" ٔ یب "كـىتّ يؼؼَچیبٌ"؛ ٔ ػىًُبَو أ ؿا یک فٌ آىٕثگـ عطـَبک يیيُبعتُؼ. أ ػؿ ٔاهغ يؼتٓب 

 ثؼُٕاٌ "عطـَبک تـیٍ فٌ ايـیکب" ػؿ نینت تؼویت ٔ يـاهجت پهیل هـاؿ ػاىت.

گُؼيی پـ پيت، ثب ظبْـ کبؿگـ يُيبَّ، ٔ گٕیو         ایُزب ثیبییؼ أ ؿا، ػؿ هیبكّ يبػؿ ثقؿگبَّ، ثب چٓـِ ىیـیٍ، يْٕبی رٕ

ُٓیٍ اَؼاف عبً عٕػ، رهٕ چيى يزنى کُیؼ. أ ثب صٍٕهّ الف يیقَؼ کّ چگَّٕ أ ثب یک گـػاٌ ينهش ؿٔثـٔ ىؼ ٔ 

 چگَّٕ أ ثؼٌٔ ایُکّ ثتـمؼ تًبو فَؼآَبی يغٕف ؿا پيت مـ گؾاىتّ امت... ٔ چّ ثنیبؿ کّ ثّ ٔاهؼیت ٔكبػاؿ امت.

يبػؿ رَٕق ػبىن تَٕیـ عٕػ ثّ ػُٕاٌ یک يجبؿف ثٕػ. ُْگبيی کّ أ یک ثبؿ ػؿ صْٕؿ رًؼیت ثؼُٕاٌ "یک اَنبٌ 

ػٔمت ثقؿگ" يؼـكی گـػیؼ، ثؼٌٔ يؼطهی ٔاکُو َيبٌ ػاػ: "ثـٔ کُبؿ! يٍ یک اَنبٌ ػٔمت َینتى، يٍ آتو ثیبؿ 

 رُٓى ْنتى"!

أ اػتوبػ ػاىت ٔ تکیّ کاليو ثٕػ كّ رٓبٌ صبٍم کبؿ فَبٌ ٔ يـػاٌ کبؿگـ امت، ثب ػمتبٌ عٕػ عهن كـػِ اَؼ ٔ 

يتؼهن ثّ آَٓب امت. أ یک كـػ يتؼـُ يجبؿف ثٕػ کّ عبَٕاػِ ْبی کبؿگـی ؿا ثّ ٔامطّ مغُبٌ، ثب ىزبػت ٔ ثب 

ػمتٓبی عٕیو ثٓى َقػیک يی مبعت. اگـچّ يبػؿ رَٕق ثیيتـ ثب کيًکيٓبی تهظ ٔ عيٍ يؼبػٌ ػؿ اؿتجبٓ ثٕػ، ايب 

آٍْ، ٔاگٍ، َنبری، آثزٕ، پٕىبک ٔ كٕالػ َیق کبؿ يی کـػ. ْـ رب کّ  ٔی ثب يضیٔ ْبی کبؿگـی ػیگـ، ػؿ ؿاِ

امتخًبؿ ٔ ظهى رـیبٌ ػاىت، ْـ كزب كّ يـػو ثـای مبػبت کبؿ اَنبَی ٔ ػمتًقػ يجبؿفِ يیکـػَؼ، مـ ٔ کهّ يبػؿ 

 رَٕق يیتٕاَنت پیؼا ىٕػ. 

مغُـاَی ْبی أ ػؿ مـامـ هبؿِ ثـگقاؿ يی ىؼ، ىت ْب ؿا ػؿ کبثیٍ ْبی کبؿگـاٌ، پبَنیٌٕ ْبی اؿفاٌ یب َقػ 

ػٔمتبٌ ثّ ٍجش يیـمبَؼ. ٔی ػؿ پبمظ ثّ مؤال ػؿثبؿِ يضم اهبيت عٕػ ػؿ کًیتّ کُگـِ، تّٕیش ػاػ: "يٍ ػؿ ایبالت 

يتضؼِ آيـیکب فَؼگی يی کُى، ايب ػهیوبً ًَی ػاَى کزب، فیـا يٍ ًْیيّ ػؿ يجبؿفِ ثب ظهى ْنتى ٔ ْـ کزب کّ ثتٕاَى عٕػو 

 ؿا ثًٕهغ ثـمبَى... ٔاهؼبً عبَّ عبٍی َؼاؿو. آػؿك يٍ کلو ْبی يٍ امت ؛ ْـ رب کّ ثـٔو ثب يٍ ملـ يی کُؼ. " 

يؼبٍـاٌ يبػؿ رَٕق ػؿثبؿِ أ ثّ تضنیٍ َينتّ اَؼ. "کبؿل مبَؼثٕؿگ" ىبػـ ػؿثبؿِ يبػؿ رَٕق َٕىت: " ػؿ ٕٓل 

مبل مٍ ػاىت ٔ ٍؼایی ىجیّ یک آٔافِ عٕاٌ. ْیچ کل ًَی تٕاَؼ ثب گلتٍ آْنتّ،  88رُگ رٓبَی أل، توـیجبً 

 اكتغبؿآيیق ٔ ؿیـهبثم تٍٕیق ثّ يٍ َيبٌ ػْؼ: ػؿ ایٍ کيٕؿ عٕػ هیَـ ثقؿگتـیٍ ػىًٍ ثـای يهت امت!"

َٕینُؼِ كًیُینت " نٕ مٕؿ" ، چٓبؿػِ مبنّ ثٕػ کّ ثـای أنیٍ ثبؿ ٍؼای يبػؿ رَٕق ؿا ػؿ یک مغُـاَی يیيُٕػ. أ 

ْـگق آٌ ؿا كـايٕه ًَیکُؼ: "يٍ ثی اعتیبؿ يزؾٔة ٍؼای يبػؿاَّ أ ىؼو، َّ یک يبػؿ عٕػی، ثهکّ ٍؼای يبػؿی 
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کّ ثب مـمغتی ًّْ پنـاٌ ٔ ػعتـاٌ صبّـ ؿا ػؿ آؿٕه مغُبٌ عٕػ گـكتّ ثٕػ... ػؿ َگبِ أل، هیبكّ يبػؿ رَٕق ثب 

ٍؼا، ؿـیجّ يیًُٕػ... يگـ چوؼؿ یک يٓبرـ ایـنُؼی کّ اف هضطی، آتو، ٓبػٌٕ، ثیگبؿی ٔ إَاع يغبٓـات ربٌ 

 مبنى ثؼؿ ثـػِ، يیتٕاَنت آَوؼؿ یک "آيـیکبیی" اٍیم، ثؼاٌ صؼ ربِ ٓهت ٔ صن ثزبَت اف آة ػؿ آیؼ؟" 

ىٓـت ٔی اف فيبَی آؿبف ىؼ کّ ػؿ أاعـ هـٌ َٕفػْى، اف "يـی رَٕق" ثّ "يبػؿ رَٕق" تجؼیم ىؼ. ىغَیت رؼیؼ 

أ پیچیؼِ ٔ يجٓى، تـکیجی اف هؼینیٍ ينیضبیی ٔ ؿَذ "يـیى يبػؿ" ثٕػ. ىبیؼ ثٓتـ ثبىؼ کّ ثّ "يبػؿ رَٕق" ثّ ػُٕاٌ 

ىغَیتی کّ ػؿ تبثهٕی "يبؿیب رَٕق" ثّ تَٕیـ کيیؼِ ىؼِ كکـ کُیؼ. أ ًْیيّ ػؿ مٍ عٕػ اؿـام يیکـػ، نجبك 

، ػیگـ َبو "يبؿی" ؿا ثطٕؿ 0011ييکی اّيم يبثبَّ ثّ تٍ يیکـػ ٔ اؿهت اف کُؼی صبكظّ اه ىکبیت ػاىت. ػؿ مبل 

کبيم کُبؿ گؾاىتّ ثٕػ ٔ تًبو َبيّ ْبی عٕػ ؿا "يبػؿ" ايْب يیکـػ. ثّ فٔػی، کبؿگـاٌ، يوبيبت اتضبػیّ، صتی 

 ؿٔمبی رًٕٓؿ ایبالت يتضؼِ ثّ ًْیٍ میبم أ ؿا "يبػؿ" عطبة کـػَؼ ٔ "پنـاٌ" أ ىؼَؼ.

ػؿ تبؿیظ يؼبٍـ يبػؿ رَٕق، ػؿ أایم هـٌ ثینتى يطبثن َـو ْبی صبکى اف فَبٌ اَتظبؿ يیـكت مبکت ٔ ػؿ گٕىّ 

عبَّ، يطیغ ىْٕـاٌ ثّ ايـ عبَّ ػاؿی ثپـػافَؼ. أ ثّ ًّْ َـو ْب پيت کـػ، ْـ رب کّ عٕامت مـ ػؿ آٔؿػ ثب ْـ 

 کل ٔ ْـ يوبيی ثّ کهُزبؿ پـػاعت. 

ايـٔف فَؼگی یک پُزى رًؼیت ايـیکب کّ َِٕ ْبی ْبی يبػؿ رَٕق ْنتُؼ ثب كوـ ٔعیى ػؿ ْى آيیغتّ امت، ثیو اف ْـ 

ٔهت ثّ اؿربع ثّ أ َیبف امت. رُجو کبؿگـی ایـاٌ ػؿ ىغَیت يبػؿ رَٕق ثغًَٕ ػؿ هبيٕك یک آژیتبتٕؿ 

 مٕمیبنینت، ػَیبیی ثـای آيٕعتٍ ؿا يیتٕاَؼ مـاؽ ثگیـػ.

ایٍ َٕىتّ ثب تکیّ ثّ تـرًّ آفاػ يُبثغ يتؼؼػ، يـٔؿی ثـ عٍَٕیبت يجبؿفاتی ٔ ىغَیتی يـی رَٕق ثؼُٕاٌ یک 

 آژیتبتٕؿ کبؿگـی مٕمیبنینت يؼطٕف امت. 
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(0) 

 فاجعو دردناک خانٌادگی

 

ػؿ تبؿیظ آيـیکب ٔ ػؿ فَؼگی يـی  0801تب  0881مبنٓبی 

رَٕق َوو چيًگیـی ػاىت. أنیٍ ىـم أ، تؼؿیل ػؿ یک 

ٍٕيؼّ ػؿ "يَٕـٔ" ٔاهغ ػؿ يیيیگبٌ ثٕػ. ثؼؼاً ثّ ىیکبگٕ 

ؿكت ٔ یک کبؿگبِ عیبٓی ؿا مـ ْى کـػ. أ عیبٓی ؿا ثـ 

ىـم تؼؿیل ٔ َگٓؼاؿی کٕػکبٌ تـریش يیؼاػ ... ػؿ ًْیٍ ىٓـ 

افػٔاد کـػ. ىْٕـه، کبؿگـ ؽٔة آٍْ ٔ  0880ػؿ مبل 

 ػْٕ ثب َلٕؽ اتضبػیّ مبفَؼگبٌ آٍْ ثٕػ.

أ ػؿ ىیکبگٕ فیبػ يبَؼگبؿ َيؼ ٔ ُْٕف یک مبل اف اهبيت أ 

َگؾىتّ ثٕػ کّ ؿاِ ثّ رُٕة ثّ يًلیل ٔ تُنی ثـػ، ربیی کّ 

ػٔثبؿِ ىـٔع ثّ تؼؿیل کـػ. ٓی چُؼ يبِ کٕتبِ، ػؿ پبیبٌ مبل 

، أ یکی اف ْقاؿاٌ يٓبرـی ثٕػ ػؿمت هجم اف رُگ ػاعهی مـ اف يًلیل ػؿ آٔؿػِ ثٕػَؼ. ثضـاٌ ْبی ػؿٌٔ 0881

اتضبػیّ اف اتلبهبت ػبػی ػؿ هـٌ َٕفػْى ثٕػ. ػالِٔ ثـ ایٍ، ثب تزبؿت گنتـػِ، ٍُبیغ ػؿ صبل ؿىؼ ٔ پیَٕؼْبی 

 تزبؿی ثب ىٓـْبی يـفی يبَُؼ مُت نٕئیل ٔ میُنیُبتی، تضـک هٕی اتضبػیّ ای ػؿ يًلیل رـیبٌ ػاىت.

يًلیل یک ثُؼؿ پـ رُت ٔ رٕه کُبؿِ ؿٔػعبَّ "يی می می پی"، ىيًیٍ ىٓـ ثقؿگ رُٕة ثٕػ کّ ثّ یًٍ 

ثیو  0881تب  0881يٓبرـت َیـٔی کبؿ آنًبَی ٔ ثّ ٔیژِ ایـنُؼی ثّ مـػت ؿىؼ کـػ. رًؼیت يًلیل ثیٍ مبنٓبی 

اف ػٔ ثـاثـ ىؼ ٔ رًؼیت يٓبرـاٌ ایـنُؼی آٌ ىو ثـاثـ اكقایو یبكت ٔ ثّ ثیو اف چٓبؿ ْقاؿ َلـ ؿمیؼ. اکٌُٕ، ایٍ 

ىٓـ ثّ یکی اف يًٓتـیٍ َوبٓ کيٕؿ ثـای رًغ آٔؿی، ػؿرّ ثُؼی ٔ صًم پُجّ تجؼیم ىؼِ امت. ثـػگبٌ ػؿ يُبٓن 

ػاعهی کيٕؿ يضَٕل ؿا کبىت، فؿاػت ٔ ثـػاىت يی کـػَؼ ٔ ؿاِ آٍْ، ْى پُجّ ٔ ْى حـٔت ؿا ثّ يًلیل يی آٔؿػ. 

ػؿ ىٓـ "ثالف"  -ثغيب ثب کبؿ ثـػگبٌ، ثغيب ثب َیـٔی کبؿ يٓبصـیٍ ایـنُؼی   –، چٓبؿ عٔ ؿاِ آٍْ 0881ػؿ مبل 

مبعتّ ىؼ ٔ ػٔ يٕؿػ ػیگـ َیق ػؿ ػمت مبعت ثٕػَؼ. ثّ َنجت رًؼیت، تزبؿت ٔ حـٔت ثب مـػت ثبالیی ػؿ ىٓـ 

 يًلیل ؿىؼ کـػ.

ثـای يـػاٌ ایـنُؼی، يًلیل ىـم ْبیی ؿا ثـای مبعتٍ پم ْب ٔ پـچیٍ ْب، فیـ مبعت عٔ ؿیم هطبؿ، مبعت ربػِ ٔ 

، مّ چٓبؿو اف آَٓب ثّ ػُٕاٌ کبؿگـاٌ ؿیـ يبْـ 0881صًم ٔ َوم کبال ثّ ثبفاؿ اؿائّ يیؼاػ. ثـامبك مـىًبؿی مبل 

کبؿ يی کـػَؼ. ثـای فَبٌ ایـنُؼی، ييبؿم ػؿ ػمتـك ػؿ يًلیل، ييبثّ يُبٓن آيـیکبی ىًبنی، اف رًهّ کبؿ 

، کبؿْبی مبػِ ٔ 0881عبَگی ٔ عؼيبت، َظبكت، ىنتنٕ ٔ ػٔعت نجبك ؿا ػؿ ثـ يیگـكت. تب هجم اف پبیبٌ ػّْ 

"ؿیـيبْـ" تٕمٔ َیـٔی کبؿ ثـػگبٌ یب میبْپٕمتبٌ آفاػ اَزبو يی ىؼ ٔ كؤ صْٕؿ یک کبؿگـ ربیگقیٍ ثنیبؿ کى 

 ْقیُّ يبَُؼ ایـنُؼی ْبی گـمُّ يی تٕاَنت ثب آَٓب ؿهبثت کُؼ.

پُبُْؼگبٌ ایـنُؼی ػًؼتب ػؿ كویـتـیٍ ثغو ىٓـ، ػؿ يضهّ ای ثُبو "َیى ٔرجی ْب"، نوجی ثّ ػنیم الؿـی مبکُبَو، 

ينتوـ ثٕػَؼ. ثّ ایٍ تـتیت ٔ ثـای مبنٓبی ٕٓالَی، آيـیکبیی ْبی آكـیوبیی تجبؿ ٔ يٓبرـیٍ ایـنُؼی ثـای امکبٌ ػؿ 

ثؼتـیٍ يُطوّ ىٓـ، ٔ ْى ثـای اىـبل يٕهؼیت کبؿگـ اؿفاٌ ٔ ثی صوٕم، ػؿ گیـ ؿهبثت ٔ کيًکو ػًین ٔ عَٕیٍ 
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ىؼَؼ. ثقٔػی ػمتزبت َژاػپـمتی يیبٌ میبِ پٕمتبٌ اف یک ٓـف ٔ ایـنُؼی ْب ىکم گـكت، ػؿگیـی ْبی ينهضبَّ ٔ 

عيَٕت آيیق يٕهؼیت ؿا ثًـاتت ثؼتـ مبعت. پبمظ ايـیکبئیبٌ ثٕيی َژاػپـمتی ثیيتـ، ٔ ثٓـِ گیـی اهتَبػی ثیيتـ 

اف ؿهبثت يیبٌ کبؿگـاٌ عالٍّ يیيؼ. ثـای آَٓب َژاػ پـمتی ّؼ میبِ ٔ ّؼ ایـنُؼی ييبثّ یکؼیگـ ثٕػ. يًلیل 

تزبؿ پُجّ،  -ؿـم ػؿ كوـ ٔ كالکت، ؿـم ػؿ کيًکيٓبی َژاػپـمتبَّ عَٕیٍ، ايب ثٕیژِ ثـای ٓجوّ کنت ٔ کبؿ 

 يتغََبٌ ٔ ٍبصجبٌ يـبفِ ْب ٔ کبؿعبَّ ْب، يًلیل مـىبؿ اف ؿَٔن یٕػ.

ؿٔیؼاػْبی ثقؿگ ارتًبػی، رُگ، اىـبل َیـْٔبی كؼؿال ٔ ىٕؿه ْبی َژاػی فيیُّ فَؼگی عبَٕاػِ رٕاٌ رَٕق 

ىؼَؼ. يـی ٔ ًْنـه رٕؿد، رقء پـٔنتبؿیب ٔ ػؿ ٓجوّ کبؿگـ َجٕػَؼ. ثّ ػُٕاٌ یک يؼهى، يـی ثّ ثبالی َـػثبٌ 

ىـهی هبثم اَتظبؿ ثـای فَبٌ ایـنُؼی ؿمیؼِ ثٕػ. ّٔغ رٕؿد ثٓتـ ثٕػ، أ ىـهی ػاىت کّ يؼًٕالً تب َنم ػٔو 

کبؿگـاٌ ثقصًت ثؼاٌ ػمت يییبكتُؼ. يٕهؼیت رٕؿد رَٕق ثغيی اف اىـاكیت کبؿگـی ثٕػ. أ يٓبؿت ْبیی ػاىت کّ 

 ايُیت هبثم تٕرٓی ثـای یک يـػ ٔ عبَٕاػِ اه كـاْى يی کـػ.

ْـ يبِ، يزهّ ثیٍ انًههی "مبفَؼگبٌ آٍْ" ٔ کهًبت "ػؼانت ثی هیؼ ٔ ىـٓ ثـای ًّْ کبؿگـاٌ"، ثّ عبَّ رَٕق يی 

ؿمیؼ. عٕاَؼٌ يزهّ اصتًبالً أنیٍ يٕارّٓ ينتویى يـی رَٕق ثب رُجو کبؿگـی آيـیکب ثٕػ. تؼٓؼ اعالهی رٕؿد ثّ 

اتضبػیّ ٔ ػؿآيؼ َنجتبً ثبالی ٔی ثبیؼ عبَٕاػِ ؿا ثّ یک ٓـكؼاؿ پـ ٔ پب هـً اتضبػیّ تجؼیم کـػِ ثبىؼ. ؿْجـاٌ اتضبػیّ 

ػؿ گـایيبت َژاػپـمتبَّ ىـیک ثٕػَؼ ايب اٍـاؿ ػاىتُؼ کّ میبِ پٕمتبٌ آفاػ ىؼِ، ٔ ًْچُیٍ فَبٌ ٔ يٓبرـاٌ ثبیؼ اف 

 ىـایٔ ثـاثـ ثب ملیؼپٕمتبٌ ثـای اصـاف ىـم ثـعٕؿػاؿ گـػَؼ.

ثنـػت ایؼِ ایزبػ یک اتضبػیّ کبؿگـی مـامـی ثـ يجُبی صن ثـاثـ ًّْ کبؿگـاٌ ينتوم اف َژاػ ٔ رُنیت ربيؼّ 

ايـیکب ؿا كـاگـكت. "ایٍ َّ آَچّ ثّ تٕ ثؼُْؼ، ثهکّ چّ تٕ ٓهت کُی ٔ ثنبفی" ىـایٔ فَؼگی ؿا ؿهى يیقَؼ؛ كهنلّ 

ٔرٕػی اتضبػیّ ًّْ گیـ ىؼِ ٔ ثـای ًْیيّ يضـک كؼبنیتٓبی يـی رَٕق هـاؿ گـكت. ػؿ ایٍ فيبٌ يـی ٔ رٕؿد 

پبیّ ْبی یک عبَٕاػِ ػؿ ايـیکب، ثب چٓبؿ کٕػک ؿا يضکى کـػِ ثٕػَؼ. يـی رَٕق ػؿ َوو یک يبػؿ يؼؿٌ ثب آىپقی 

ٔ عبَّ ػاؿی ٔ ًْقيبٌ ثب عیبٓی ٔ تؼؿیل متٌٕ اٍهی عبَٕاػِ ؿا تيکیم يیؼاػ... تب ثیًبؿی تیلٕك ثیـصًبَّ ًّْ 

 چیق ؿا ثّ َبثٕػی کيبَؼ...

يضم فَؼگی عبَٕاػِ رَٕق ػًبؿتی ثٕػ کّ ػؿ عیبثبٌ ٔیُچنتـ، ػؿ يُطوّ کًی رؼا اكتبػِ ىٓـ ٔ ػؿ يضبٍـِ یک 

چًُقاؿ هـاؿ ػاىت کّ ػؿ كَم ثبؿاٌ ثّ یک ثبتالم کٕچک تجؼیم يیگـػیؼ. ایٍ ثبتالم ثب ثی تٕرٓی ىٓـػاؿی ىٓـ 

ٔ ػؿ ؿیبة اهؼايبت ثٓؼاىتی صکى يـکق ایزبػ ٔ اَتيبؿ ثیًبؿی ؿا ػاىت. فَؼگی ای کّ رٕؿد ٔ يبؿی ثـای عبَٕاػِ 

عٕػ مبعتّ ثٕػَؼ ػٔاو َیبٔؿػ. ثب پبیبٌ یبكتٍ رُگ، ؿکٕػ اهتَبػی ثبػج اعـاد کبؿگـاٌ ٔ يتؼبهجب فيیُّ صًهّ ثّ 

 اتضبػیّ ؿا كـاْى آٔؿػ... ايب ایٍ ػؿ يوبینّ ثب كبرؼّ ای کّ ػؿ اَتظبؿ عبَٕاػِ رَٕق َينتّ ثٕػ، اتلبهی مبػِ يیًُٕػ.

تت فؿػ ثب گنتـه تزبؿت ثـػِ اف اكـیوب ؿمیؼ ٔ ػؿ رُٕة ايـیکب مغت تـیٍ ّـثّ ؿا ثّ يـػو ٔاؿػ آٔؿػ. تًبو 

ػؿ يًلیل گـػ ْى آيؼِ  0881ػُبٍـ الفو كَم ثبؿاَی ٕٓالَی، رًؼیت يتـاکى، کًجٕػْبی ثٓؼاىتی ٔ كوـ ػؿ مبل 

ثٕػَؼ. ثیًبؿی چٌٕ يٕد عـٔىبٌ ًّْ رب ؿا كـا گـكت. ْلتى مپتبيجـ أنیٍ فَگ عطـ اف يًلیل ثَؼا ػؿ آيؼ. 

أاعـ مپتبيجـ تب أاعـ َٕايجـ، يًلیل اف پب اكتبػ ثٕػ. ؿاِ كـاؿ َؼاىت. كـاؿ َیق يؼُی َؼاىت. تُٓب عجـ يٕرٕػ، 

گٕیبی مّ ْقاؿ يجتال ثٕػ، عجـ ثؼؼی گٕیبی آٌ ثٕػ کّ ْلتَؼ َلـ پب ثّ امٓبل عَٕی گؾاىتّ اَؼ ٔ ػیگـ ْیچ! ثیًبؿی 

ؿا "ثیًبؿی ؿـیجّ ْب" َبيیؼِ اَؼ چـا کّ ثیو اف ْـکل ٔ ػؿ ثؼتـیٍ صبنت عٕػ ػؿ يُبٓن کبؿگـاٌ يٓبرـ ٔ میبِ 

پٕمتبٌ گنتـه ػاىت. كوـا ٔ آمًبٌ رم ْبیی کّ ؿاِ كـاؿ َؼاىتُؼ تب َلـ آعـ ػؿ كزیغ تـیٍ ّٔغ يجتال ىؼِ ٔ ربٌ 

 ػاػَؼ.
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مبکُبٌ يًلیل ػؿ یک تاله ثـای تٕهق يٕد اثتال عبَّ ْب ػًبؿات ؿا ثّ آتو کيیؼَؼ، ثب امیؼ ٔ آْک ًّْ رب ؿا 

 پٕىبَؼَؼ، َتیزّ ای صبٍم َگـػیؼ. ثؼؼْب يـی رَٕق ػؿ عبٓـات عٕػ َٕىت:

: اپیؼيی تت فؿػ يًلیل ؿا كـاگـكتّ امت. ػؿ عیبثبٌ رهٕی ػؿ عبَّ ػِ رُبفِ ػیؼِ يیيٕػ. رُبفِ ْب يب 0881" مبل 

ؿا اصبّٓ کـػِ اَؼ. رُبفِ ْب ػؿ تبؿیکی ىت، گًُبو ٔ مـامیًّ ػكٍ يیيَٕؼ. گـیّ ٔ انتًبك تُٓب ٍؼایی امت کّ ػؿ 

عبَّ ثگٕه يیـمؼ... یکی پل اف ػیگـی چٓبؿ كـفَؼو اف ثیًبؿی ربٌ ػاػَؼ. ثؼٌ آَٓب ؿا ثب ػمتبٌ عٕػ ىنتّ ٔ آيبػِ 

عبک مپبؿی ًَٕػو. ًْنـو يجتال ىؼ ٔ ػؿگؾىت. ىت ْبی ٕٓالَی ػؿ تُٓبیی ثّ مٕگٕاؿی َينتى. ْیچ کل َقػ يٍ 

 َیبيؼ. ْیچ کل ًَیتٕاَنت ثیبیؼ، ًّْ ؿـم ػؿ يَیجت ييبثّ ثٕػَؼ..."

عیهی فٔػ، يـی رَٕق می مبنّ ثٕػ کّ ثؼؼ اف كـٔکو تت فؿػ ىٓـ يًلیل ؿا تـک کـػ. ػؿ ایٍ ىٓـ ثٕػ کّ أ اف 

َقػیک كبٍهّ ػًین ٓجوبتی، ؿاثطّ يیبٌ امتخًبؿ ٔ مٕػ رٕیی مـيبیّ اف یک ٓـف ٔ ثـػگی يقػی ٔ تاله يؼیيت 

کبؿگـاٌ اف مٕی ػیگـ ؿا نًل کـػ؛ ػؿ ایٍ ىٓـ ثٕػ کّ ثی اؿفىی ربٌ تٕػِ ْبی فصًتکو ؿا ثب ػاؽ يَیجت 

ػقیقتـیٍ کنبَو نًل ًَٕػ. يـی رَٕق رٕاٌ ػؿ يًلیل ثب رُجو کبؿگـی ٔ يجبؿفِ اتضبػیّ ْب ػؿ آيیغت، ػؿ ایٍ 

ىٓـ ثـای أنیٍ ثبؿ يبػؿ ىؼ، ثب مٕػای ػیگـ ػؿ مـ، ؿاِ ىیکبگٕ ؿا ػؿ پیو گـكت تب می مبل ثؼؼتـ ػٔثبؿِ "يبػؿ" 

 ٍؼا فػِ ىٕػ.
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(3) 

 شرًع فعالیتيای کارگری

  

يبػؿ رَٕق ثب کٕنّ ثبؿی اف اَؼِٔ ػؿ ىیکبگٕ مبکٍ 

ىؼ.، ٔ يزؼػا ثّ عیبٓی ؿٔی آٔؿػ. أ ثؼؼْب ػؿ يٕؿػ 

فَؼگی رؼیؼ پل اف تـاژػی يًلیل يیُٕینؼ کّ چگَّٕ 

ؿى مُگیٍ ٔ عبيٕه ػؿٌٔ أ ؿا اف عيى ٔ ثیقاؿی 

ْـ چّ ثیيتـ اف مٕػرٕیی ٓجوبت ثبال ٔ ػهیّ تُگؼمتی 

فصًتکيبٌ اَجبىتّ مبعت. عيى كـٔعٕؿػِ أ فيبَی 

کّ ثـای ىـس صبل تٓیؼمتبٌ ىیکبگٕ ػمت ثّ ههى 

 يیجـػ، ًَبیبٌ امت: 

" يب ػؿ ثغو اىـاكی ػؿ ىیکبگٕ کبؿ يیکـػیى، ٔ يٍ 

كـٍت فیبػی ثـای ػیؼٌ تزًم فَؼگی مبکُبٌ يُطوّ 

ػاىتى. ؿبنجبً ُْگبو عیبٓی ثـای اؿثبثبٌ ٔ اىـاف کّ 

ػؿ عبَّ ْبی ثبىکِٕ کُبؿ ػؿیبچّ فَؼگی يی کـػَؼ، ثّ ثیـٌٔ اف پُزـِ َگبْى ثّ ػمتّ ْبی ثقؿگ يـػو كویـ عیـِ 

يیًبَؼ کّ ثیکبؿ ٔ گـمُّ، ثب نجبمٓبی يُؼؿك ٔ پيت ْبی هٕف کـػِ ثّ ايیؼ یبكتٍ تکّ َبَی کُبؿِ ػؿیبچّ ؿا فیـ پب 

يیگؾاىتُؼ... تْبػ ثیٍ ىـایٔ ایٍ يـػو ٔ ؿكبِ ثی ًْتبی ييتـیبٌ عیبٓغبَّ ثـای يٍ ػؿػَبک ثٕػ. ُْگبو کبؿ، اف 

يیبٌ پُزـِ ْبی عبَّ اىـاف، ثّ يبػؿاَی کّ اف فاؿّ َيیُٓبی ؿـثی ىٓـ آيؼِ ثٕػَؼ، چيى يیؼٔعتى کّ ثّ ْٕای َنیى 

عُک ػؿیبچّ، کٕػکبٌ عـػمبنيبٌ ؿا ثّ صبل عٕػ يیگؾاىتُؼ. ػؿ يوبثم مبکُبٌ اىـاف ثب ٔهق چُؼ ػالؿ عیـاَّ، ىٓـ 

 ؿا ثّ هَؼ تلـیش ػؿ کْٕنتبَٓب تـک يیکـػَؼ"...

ىیکبگٕ، ثب كؤ می مبل هؼيت، يؼـٔف ثّ "پبیتغت ؿـة" ثب رًؼیت يؼبػل یک مٕو رًؼیت ايـیکب، یک آتيليبٌ 

اف ىتبة ٔ تضـک اهتَبػی ثٕػ کّ پبثپبی ؿىؼ ٔ پٕیبیی اهتَبػی يٕد يـػيی ؿا ثغٕػ رهت يیکـػ کّ ثب رنتزٕی 

کبؿ فَؼگی تبفِ ای ؿا ىـٔع يیکـػَؼ. يـی رَٕق اف رًهّ ایٍ يـػو ثٕػ. أ ًْنـ تبفِ ای اعتیبؿ کـػ کّ ْیچ ٔهت 

 ػؿ يٕؿػ َبو ٔ چگَٕگی فَؼگی ييتـک ثب أ چیقی َگلت. 

ىیکبگٕ ىٓـی تونیى ىؼِ ثٕػ ٔ ثب ْزٕو ىـکتٓبی ثقؿگ مـيبیّ ػاؿی، ایٍ تونیًبت ػًین تـ ىؼ. ؿىؼ ثی پـٔای 

حـٔت ثب ٍضُّ ْبی تکبٌ ػُْؼِ كوـ ػؿ کُبؿ ْى هـاؿ گـكتُؼ. يُبٓن يضم مکَٕت ؿٔمتبئیبٌ ثٕيی ثّ یکجبؿِ ثّ 

اىـبل رًؼیت ثقؿگ عبَٕاػِ کبؿگـاٌ يٓبرـ ػؿآيؼ. ىیکبگٕ ًْقيبٌ ثّ یک ىٓـ ثب تونیًبت ٔ ػىًُی ْبی َژاػی ٔ 

 هٕيی تجؼیم گـػیؼ. 

اکتجـ  8ُْٕف چٓبؿ مبل اف ٔصيت يًلیل َگؾىتّ، كبرؼّ ثبؿ ػیگـ فَؼگی يبػؿ رَٕق ؿا ػؿ عٕػ گـكت. ػؿ ىت 

، تـکیت عيکنبنی ٔ ثبػْبی گـو ىؼیؼ، آتو مٕفی ػؿ یک کبْؼاَی، رُٓى ػٔ ْقاؿ ػؿرّ ٔ ؿیـ هبثم کُتـل 0810

ؿا ثّ ربٌ ىیکبگٕ اَؼاعت. هجم اف ٓهٕع آكتبة اثؼبػ كبرؼّ ثبٔؿ َکـػَی يیًُٕػ. ػؿ ىؼبع مّ ٔ َیى يبیم يـثغ ثزق 

عبکنتـ چیق ػیگـی اؿ ىٓـ ثبهی َجٕػ، ْلؼِ ْقاؿ مبعتًبٌ ثب عبک یکنبٌ ىؼِ ٔ ٍؼْب ْقاؿ َلـ ثی عبًَبٌ ثزب 

 اػالو ىؼ یک ؿهى کّ ثطـف يؼزقِ آمبیی اَؼک يیُٕػ.  0111يبَؼ. آيبؿ کيتّ ىؼگبٌ 

 يبػؿ رَٕق، آژیتبتٕؿ مٕمیبنینت
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ایٍ آتو مٕفی کهیّ عـت ٔ پـت يـی رَٕق ؿا ػؿ کبو عٕػ گـكت. أ يبَُؼ ْقاؿاٌ َلـ ػیگـ، ثّ مًت ػؿیبچّ ػٔیؼ 

تب اف ىؼهّ ْبی آتو ثًبَؼ. تًبو ىت ٔ ؿٔف ثؼؼ ؿا ػؿ مبصم ثنـ ثـػ تب پل اف یک اهبيت کٕتبِ ػؿ کهینبی هؼیًی 

 مُت يـی يضم مکَٕت تبفِ ای ثیبثؼ.

ىـس ثبف مبفی ىیکبگٕ ػؿ هبنت یک امطٕؿِ اف ًْکبؿی ػآهجبَّ ثبفيبَؼگبٌ كبرؼّ ػؿ تبؿیظ ايـیکب َوو ثنتّ 

امت. ثؼالِٔ ؿٔایبت ٔ اتٓبيبت يٍ ػؿآٔؿػی ٔ پیبيؼْبی يجتُی ثـ اَتوبو رٕیی كـػی ٔ عَٕيت ْبی هٕيی تب يؼتٓب 

ىٓـ ؿا تُٓب َگؾاىت. ىبیؼبت كتُّ رٕیبَّ ٔ ييکٕک ػؿ ثیيتـ يٕاؿػ يتٕرّ يٓبرـاٌ ایـنُؼی ٔ يـػو كویـ ثٕػ ٔ آَٓب 

 ؿا ثؼُٕاٌ "ظجوبت عطـَبک" مـ فثبَٓب يیبَؼاعت. 

آتو مٕفی ىیکبگٕ ىـٔع تبفِ ای ػؿ فَؼگی يـی رَٕق می ٔ چٓبؿ مبنّ گـػیؼ. ػؿ يیبٌ عـاثّ ْبی ثزب يبَؼِ اف 

آتو ٔ َوو كؼبل کبؿگـاٌ ػؿ ثبفمبفی ىٓـ أ يزؾٔة رُجو کبؿگـی ايـیکب ىؼ. عٕػ أ اف اىتیبم ٔاكـ ثـای 

ىـکت ػؿ رهنبت مبفيبٌ کبؿگـی "ىٕانیّ ْبی کبؿ" )ثقؿگتـیٍ مبفيبٌ اتضبػیّ ای کبؿگـاٌ ايـیکب ػؿ پبیبٌ هـٌ 

( گلتّ امت، اتلبهی کّ ينیـ فَؼگی أ ؿا ثّ مًت ٓجوّ کبؿگـ ػگـگٌٕ مبعت. يـی رَٕق ثّ "ىٕانیّ ْبی 0811

 کبؿ" پیٕمت. 

، یک يیهیٌٕ کبؿگـ ثؼٌٔ 0818ػؿ ًْیٍ ایبو ايـیکب ٔاؿػ یکی اف ثقؿگتـیٍ ثضـآَبی اهتَبػی عٕػ ىؼ. ػؿ مبل 

ػؿٍؼ ثیکبؿی ػاىتُؼ. کبؿکُبٌ ؿاِ آٍْ ػیؼَؼ کّ ؿٔفْبی کبؿی آَٓب ٕٓالَی تـ  58ىـم ثٕػَؼ ٔ ثـعی اف ىٓـْب 

ىؼِ ٔ ػمتًقػ آَٓب کبْو يی یبثؼ. ثضـاٌ ثّ اتضبػیّ ْبی کبؿگـی مـایت کـػ، تؼؼاػ اػْبی اتضبػیّ ػؿ ٕٓل ثضـاٌ 

اف میَؼ ْقاؿ َلـ ثّ پُزبِ ْقاؿ َلـ کبْو یبكت. يؼیـاٌ ىـکت ٔ صبيیبٌ آَٓب ػؿ ؿمبَّ ْب، کًک ْبی ػٔنتی ثّ 

کبؿگـاٌ رٓت کبْو ػٕاهت ثضـاٌ ؿا يُتلی ػاَنتّ ٔ امتؼالل يیکـػَؼ کّ ایُگَّٕ تالىٓبی ايؼاػی اَگیقِ کبؿگـاٌ 

ثـای رنتزٕی کبؿ ؿا اف يیبٌ يیجـػ. ػؿ یک يٕؿػ پـ مـ ٔ ٍؼا، َغنت ٔفیـ ػؿ مغُـاَی عٕػ ػؿ رًغ 

کبؿكـيبیبٌ ٔ ػؿ ػكبع اف کبْو ػمتًقػ کبؿگـاٌ ػؿ ٍُبیغ ؿاِ آٍْ، اظٓبؿ ػاىت: "یک ػالؿ ػؿ ؿٔف کبكی ثـای 

عـیؼ َبٌ کبكی امت ٔ آة يزبَی ػؿ ػمتـك امت. کنی کّ ثب َبٌ هبػؿ ثّ فَؼگی َینت، ىبینتّ فَؼِ يبَؼٌ 

 ًَیجبىؼ."!

اػتـاّبت ثیکبؿاٌ ثبال گـكت. تظبْـاتٓبی عیبثبَی، يبؿه گـمُگبٌ ٔ ثبؿیکبؿػْبی عیبثبَی اف رًهّ اىکبل 

اػتـاّی ؿا تيکیم ػاػ ٔ پهیل يتوبثال ثب تٓؼیؼ ٔ فٔؿ ثّ ٔاکُو پـػاعت. اف ٓـف تؼؼاػی اف اتضبػیّ ٔ رقیبَبت 

 کبؿگـی یک مبفيبٌ كـاگیـ ًْکبؿی ؿاػیکبل ٔ يیهیتبَت ثُبو "صقة کبؿگـاٌ" ىکم گـكت. 

نجـیق ىؼ. ثب کبْو ػِ ػؿٍؼی ػمتًقػْب تٕمٔ  0811مـاَزبو کبمّ ٍجـ ثنیبؿی اف کبؿگـاٌ آيـیکبیی ػؿ ژٔئیّ 

ؿٔمبی چٓبؿ ىـکت ؿاِ آٍْ کبؿگـاٌ ػؿ يُبٓن يغتبف ٔ اف رًهّ ػؿ ثبنتیًٕؿ ٔ أْبیٕ کبؿ ؿا تـک کـػَؼ. ؿئیل 

رًٕٓؿ، "ؿاػؿكٕؿػ ْبیق" مـثبفاٌ كؼؿال ؿا ثـای ػؿ ْى کٕثیؼٌ اػتَبة اػقاو ػاىت. ايب اػتَبة گنتـه یبكت. 

 يوبثهّ ثب مـثبفاٌ ػؿ پیتقثٕؿگ ثّ یک ىٕؿه تًبو ػیبؿ تجؼیم گـػیؼ. 

  

آٍْ، عطٕٓ صًم ٔ َوم ٔ مبعتًبٌ يـکقی هطبؿ ؿا ثّ اىـبل ػؿآٔؿػَؼ. ثب ايتُبع ىجّ  ژٔئیّ، کبؿگـاٌ ؿاِ 00ػؿ 

َظبيیبٌ يضهی، مـثبفاٌ كؼؿال ثّ ؿٔی کبؿگـاٌ آتو گيٕػَؼ. اػتَبثیٌٕ ثب پـتبة مُگ ثّ يوبثهّ پـػاعتُؼ. پل اف 

چُؼ مبػت ثینت کبؿگـ اػتَبثی اف رًهّ چُؼیٍ فٌ ٔ کٕػک ثّ ّـة گهٕنّ اف پبی ػؿآيؼَؼ. اػتَبة ثّ ىٕؿه 

تجؼیم ىؼ. رًؼیت مـثبفاٌ ػؿ صبل كـاؿ ؿا تؼویت کـػَؼ، ؿیم هطبؿْب اف ربی کُؼِ ٔ تؼؼاػ فیبػی ٔاگٍ ٔ اتٕيٕثیم 

 ثّ آتو کيیؼِ ىؼَؼ.

 يبػؿ رَٕق، آژیتبتٕؿ مٕمیبنینت
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اگـچّ يـی رَٕق ػؿ پیتنجٕؿگ َجٕػ، اػتَبة ثقؿگ تأحیـ ػًیوی ثـ أ گؾاىت. ػؿ ىیکبگٕ، اعجبؿ يـثٕٓ ثّ 

صٕاػث پُنیهٕاَیب، يُزـ ثّ اػتَبة ػًٕيی ػؿ ایٍ ىٓـ ىؼ کّ ٓؼى رُگ ٓجوبتی آىکبؿ ؿا ػاىت. فَبٌ ػؿ 

گـْٔٓبی کٕچک ػؿ يضالت ػمت ثّ يبؿه ٔ ؿاْپیًبیی فػِ ٔ اف يـػاٌ يیغٕامتُؼ ثّ صًبیت اف اػتَبة کبؿگـاٌ 

هطبؿ ثپیَٕؼَؼ. ثقٔػی یک صـکت ثقؿگ مـامـ ىٓـ ؿا كـا گـكت، پیکت کبؿگـاٌ، کبؿعبَّ ْب ٔ ؿیغتّ گـی ْب ٔ 

امکهّ ْبی ثبؿگیـی ثُؼؿ ىیکبگٕ ؿا ػؿ کُتـل گـكتّ ٔ ؿاِ ثّ کًک ؿمبَی َظبيی ٔ نزنتیک ثّ ٔاصؼْبی َظبيی 

 پیتقثٕؿگ ؿا ينؼٔػ مبعتُؼ.

ایٍ عیقه مّ ؿٔف ثّ ٕٓل اَزبيیؼ ٔ كؤ آتو تیـثبؿ ٔاصؼْبی َظبيی ثب می کيتّ ٔ ػٔینت َلـ فعًی ثّ َجـػْب 

پبیبٌ ػاػ. ثبفؿگبَبٌ يضهی ػكبتـ ٔ يؼیـاٌ عٕػ ؿا ثّ اتلبم ػمتزبت ىـٔؿ ٔ ثبَؼ میبْی ػؿ ٔاصؼْبی ىجّ َظبيی 

مبفيبَؼْی کـػِ، ٔ ػؿ ثٕػرّ ٔیژِ پهیل ىـیک ىؼَؼ. پل اف پبیبٌ ثضـاٌ، آَٓب ىـٔع ثّ رًغ آٔؿی پٕل ثـای 

 مبعت فؿِ پٕه کـػَؼ .

ٔ اف رًهّ تضت تبحیـ اػتَبة ؿاِ آٍْ ػگـگٌٕ ىؼ. اتلبهبت آٌ مبل ثبػج ىؼ کّ يـی رَٕق  0811آيـیکب ػؿ مبل 

آٍْ ثهکّ  چٓم مبنّ، ػًیوبً ثّ کم ايـیکب ثؼُٕاٌ يضیٔ كؼبنیت عٕػ ثیبَؼیيؼ. اػتَبة کُُؼگبٌ َّ تُٓب کبؿگـاٌ ؿاِ

کيبٔؿفاٌ، يؼؼَچیبٌ ٔ کبؿعبَزبت ؿا َیق ػؿ ثـيی گـكتُؼ. اگـچّ َتٕاَنت ػمتًقػْبی کبؿگـاٌ ؿا ثبفگـػاَؼ، ايب 

اػتَبة آؿبف یک رُجو گنتـػِ کبؿگـی، هؼؿتًُؼتـ اف گؾىتّ ثٕػ. َغجگبٌ يهی ىیکبگٕ، اف رًهّ يـػاَی يبَُؼ 

رٕؿد پٕنًٍ ٔ يبؿىبل كیهؼ، يؼتوؼ ثٕػَؼ کّ اَوالة هـیت انٕهٕع امت. ٔ ثـای أنیٍ ثبؿ، كؼبالٌ کبؿگـی ػؿیبكتُؼ کّ 

 ایؼِ ْبی آَٓب ثب تؼؼاػ فیبػی اف کبؿگـاٌ ُٓیٍ اَؼاف امت.
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(4) 

 از مری جٌنس تا مادر جٌنس ...

  

 0881ؿکٕػ ٕٓالَی يؼت ثبفاؿ آؿبف ثّ كـٔکو ًَٕػ تب مّ مبل ثؼؼتـ یؼُی  0881ٔ أایم ػّْ  0811ػؿ أاعـ ػّْ 

ػؿ ػٔؿِ رؼیؼی اف ؿکٕػ ٔ ایُجبؿ ػًین تـ كـٔثُيیُؼ. اتضبػیّ ْبی کبؿگـی ػٔثبؿِ اصیب ىؼَؼ ٔ ىٕانیّ ْبی کبؿ ثّ 

مـػت ؿىؼ کـػَؼ. تاله ثـای تيکیم مبفيبٌ ْبی هٕی ٔ مـامـی کبؿگـی ىتبة گـكت. ایؼِ ْبی ؿاػیکبل ثب 

امتوجبل ؿٔثـٔ ىؼ. ٔ ىبیؼ ثتٕاٌ امتوجبل گنتـػِ اف رـیبَبت ٔ ایؼِ ْبی آَبؿىینتی ؿا ىبعٌ ایٍ ػٔؿِ ههًؼاػ کـػ. 

ػؿ ایٍ يتٍ ىٓـ ىیکبگٕ ثّ يـکق آتيیٍ يجبؿفات مـامـی کبؿگـی ثب عٕامت ْيت مبػت کبؿ ؿٔف تجؼیم گـػیؼ. 

مٕو يبِ يّ پهیل اػتَبة کبؿگـاٌ "يک کـٔيیک" ػؿ اػتـاُ ثّ ػمتًقػْب ؿا ثّ عٌٕ کيیؼ. ػٔ کبؿگـ کيتّ ٔ 

تؼؼاػ فیبػی فعًی ىؼَؼ. تزًغ اػتـاّی مّ ْقاؿ کبؿگـ ػؿ ؿٔف ثؼؼ ػؿ يضم "ْبیًبؿکت" ثب صًهّ پهیل ؿٔثـٔ 

ىؼ. اَلزبؿ یک ثًت ػؿ يضم ثٓبَّ ای ػؿ ػمت پهیل گـػیؼ تب ثی يٓبثب ثـ ؿٔی کبؿگـاٌ آتو ثبف کُؼ. يتؼبهجب ػؿ 

ػمتگیـی ٔ تـٔؿ چٓبؿ کبؿگـ اػؼاو ٔ مّ َلـ ثّ صجل اثؼ يضکٕو ىؼَؼ. تضویوبت ثؼؼی ْـگَّٕ ػعبنت کبؿگـاٌ ػؿ 

 اَلزبؿ ؿا يُتلی اػالو کـػ.

ایٍ ؿٔیؼاػ ثب ػُٕاٌ کيتبؿ ْبیًبؿکت ثّ تبؿیظ رُجو کبؿگـی رٓبی تؼهن گـكت. َوم هٕنی اف کبؿگـ اَوالثی، آگٕمت 

امپبیل، ػؿ آمتبَّ اػؼاو، "مکٕت صبکى ثـ گٕؿ يب ثًـاتت هٕی تـ اف ٍؼایی کّ ىًب ايـٔف عبيٕه يیکُیؼ، ػَیب ؿا 

 كـا عٕاْؼ گـكت" ػؿ ػل اَوالثیٌٕ کبؿگـی رٓبٌ فَؼِ امت.

ؿا ثب ىٕؿه ْبی هٓـيبَبَّ کبؿگـی ثّ یبػ يی آٔؿػ، أ ثّ یبػ يی آٔؿػ کّ  0881چٓم مبل ثؼؼ، يـی رَٕق ػّْ 

 چگَّٕ آژیتبتٕؿْبی کبؿگـ پیبو آٔؿ اكن ٔ ايیؼ يجبؿفاتی ثٕػَؼ ٔ چگَّٕ ثب مـکٕة تًبو ػیبؿ پهیل يٕارّ ىؼ. 

 ْبیًبؿکت َوطّ ػطلی ػؿ فَؼگی يجبؿفاتی يـی رَٕق گـػیؼ. أ يیُٕینؼ:

"گـچّ يٍ ْـگق كهنلّ آَبؿىینى ؿا َپؾیـكتى، ايب اؿهت ػؿ رهنبت ػؿ کُبؿ ػؿیبچّ ىـکت يی کـػو ٔ آَچّ ؿا کّ ایٍ 

يؼهًبٌ َظى رؼیؼ ثـای کبؿگـاٌ يی گلتُؼ گٕه يیؼاػو... ْـ چّ ثٕػ آَٓب هٓـيبَبَّ ٔ ػؿ ؿاِ آؿيبَٓبی کبؿگـی ربٌ 

 ثبعتُؼ."

ؿٔیؼاػ ْبیًبؿکت مـ آؿبف تضٕالت ثقؿگی گـػیؼ. يـی رَٕق چُؼ مبل ػیگـ َبىُبعتّ يبَؼ، ايب ْـ رب کّ تٕاَنت اف 

ربٌ ثبعتگبٌ ْبیًبؿکت ثؼُٕاٌ "يؼهًبٌ َظى رؼیؼ" ثّ ؿٔه عٕػه هؼؿػاَی کـػ. ایٍ ؿٔیؼاػ، ثؼؼ اف چـعو هـٌ، ثّ 

ؿٔف کبؿگـ ىٓـت رٓبَی یبكت، يـی رَٕق ثّ ىٕعی يیگلت کّ أل يبِ يّ، ؿٔف تٕنؼ ٔی  -ػُٕاٌ ؿٔف أل يبِ يّ 

امت. أ ىبیؼ اؿـام ًَیکـػ، چـا کّ ْبیؼيبؿکت تٕنؼی ثـای ىغَیتی ىؼ کّ ثؼؼْب يب أ ؿا "يبػؿ رَٕق" يیيُبمیى. 

"يبػؿ رَٕق" كـفَؼ ىیکبگٕ ثٕػ، ػؿ ىیکبگٕ ىکم گـكت ٔ يٓـ ىیکبگٕ ؿا تب آعـ ػًـ ثـ عٕػ ػاىت. ىیکبگٕ ثب 

رًؼیتی کّ ْـ ػِ مبل ػٔ ثـاثـ يیيؼ، مٕاؿ ثـ يٕد مـيبیّ ٔ کبال، ىٓـ ثی حجبت ٔ میبل ٔ ػائًب ػؿ صبل تضٕل ثٕػ، 

يٓبرـیٍ ثّ ایٍ ىٓـ يیپیٕمتُؼ تب عٕػ رقیی اف ایٍ يٕد ىَٕؼ ٔ فَؼگی َٕ ٔ ْٕیتی َٕ ثـای عٕػ ثنبفَؼ. تـییـ َّ 

كؤ ارتُبة َبپؾیـ، ثهکّ كهنلّ ٔ كـیجُؼگی ىیکبگٕ ثٕػ. آػيٓب ؿاِ ىیکبگٕ ؿا ػؿ پیو يیگـكتُؼ کّ ؿٔی پبی عٕػ 

ثبینتُؼ ٔ آیُؼِ ای ؿا ثب مٕػای عٕػ، ٔ ايب ػؿ تُگُبی مٕػاْبی ثیگبَگبٌ ثنبفَؼ. ػمتبٌ ٔ آيبػگی ثّ کبؿ تُٓب تٕىّ آَٓب 

 ثٕػ، ىیکبگٕ اتضبػ ٔ تٕهغ ٔ تؼَت کبؿگـی ؿا ثّ آَٓب اْؼا يیکـػ... 

رُجو کبؿگـی ػؿ ىیکبگٕ ػؿ ايـیکبی ثیـصى كوـ ٔ کبؿ کٕػک، ؿاِ عٕػ ؿا ؿكت. ػمت ؿػ ثّ میُّ ػننٕفی ٔ تـصى 
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کٕثیؼ. ىیکبگٕػؿ ايـیکبی امیـ چُگبل فَزیـْبی مبفيبٌ یبكتّ تـیٍ ثٕؿژٔافی تبؿیظ، ػل ثّ ػؿیبی ثیپـٔایی فػ، 

کؼجّ آَبؿىینتٓب ٔ ىٕانیّ ْبی کبؿگـی اف ؿٔمیّ تب كـاَنّ ٔ آنًبٌ ٔ امپبَیب ثٕػ ٔ ػؿ ػـُ َیى هـٌ مغبٔتًُؼاَّ ثّ 

رٕالَگبِ ایؼِ ْب ٔ كؼبنیٍ کبؿگـی اف اهَی َوبٓ ػَیب تجؼیم گـػیؼ... ىیکبگٕ گٕٓاؿِ يبػؿ رَٕق، يبػؿ رَٕق ؿٔس ایٍ 

 ىٓـ، مًبرت ٔ ػين ثّ فَؼگی َوبٓ اىتـاک ْـ ػٔ ثٕػ.

ْـ ثبؿ کّ ایٍ فٌ الؿـ پب ثّ مٍ گؾاىتّ مـ اف فَؼاٌ ػؿيیبٔؿػ، يٕد هطؼُبيّ ٔ كـاعٕاٌ ربٌ تبفِ ای ثّ ىٓـ يیؼاػ 

تب ػؿ تًـیٍ ػیگـی اف کهّ ىوی ػؿ يوبثم ههؼؿی صبکًیٍ، ريٍ اتضبػ ٔ آفاػی ثـپب ػاؿَؼ. يبػؿ رَٕق ثب آٌ پیـاٍْ ثهُؼ 

میبِ ىهغتّ آاليؼ ثب ييت ْبی گـِ کـػِ ػؿ کُبؿ ٍق تزنى امتوبيت ثٕػ. أ ههت ثقؿگی ػؿ میُّ ػاىت. ػؿ تٍٕیق 

ىزبػت أ ًَیتٕاٌ اؿـام کـػ. َبيالیًبت أ ؿا ًَیتـمبَؼ. كزبیغ ثغيی اف فَؼگی أ ثٕػ. ثینت مبنّ ثٕػ کّ ثب ػمت 

عبنی ٔ اف ػل یک عبَٕاػِ آمًبٌ رم ػؿ ؿـثت، فَؼگی ؿا آؿبف کـػ؛ ػؿ یک تُؼ پیچ تًبو آَچّ کّ ثب چُگ ٔ ػَؼاٌ اف 

چُگ صـً ٔ آف ٓجوبت ثبال ثیـٌٔ کيیؼِ ثٕػ، صتی کٕػکبَو ؿا اف کق ػاػ؛ أ ػٔثبؿِ ؿاِ ٔانؼیٍ عٕػ ؿا اف َوطّ 

 ٍلـ اف مـگـكت، مبفيبَؼْی يزؼػ یک اتضبػیّ ؿا اف ًْنـه ثّ اؿث ثـػ، ػٔثبؿِ تيکیم عبَٕاػِ ػاػ... 

أ تزنى تًبو ػیبؿ ٓجوّ اه ثٕػ، چیقی َؼاىت کّ يبل عٕػه ثبىؼ، ًّْ ْنت ٔ َینت أ ثبفیچّ يوؼؿاتی امت کّ 

مهنهّ كزبیغ ؿا ػؿ آمتیٍ ػاؿػ. أ ثبیؼ ًّْ چیق ىٕػ تب ْیچ َجبىؼ، ًْبَگَّٕ کّ ٓجوّ اه ؿاِ ثّ رهٕ ثبف يیکُؼ؛ ٔ ثّ 

ایٍ يُظٕؿ ثبیؼ ثّ عبؿد اف تٕاَبیی كـػی عٕػ ثهکّ ثّ اكن ٔ ايیؼ مبیـ ْى مـَٕىتبٌ يتکی ثبىؼ، ًْبَگَّٕ کّ 

 ىیکبگٕی کبؿگـی اف عبکنتـ آتو ٔ ثضـاٌ ٔ ىوبٔت ؿاِ ثّ رهٕ ثبف کـػ. 
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(5) 

 از مبارزه بیکاران تا اعتصاب معذنچیان

أنیٍ ثبؿ کّ عجـی ػؿثبؿِ يبػؿ رَٕق ػؿ ؿمبَّ ْب چبپ ىؼ ػؿ 

 ؿاثطّ ثب يجبؿفات ثیکبؿاٌ ٔ اؿتو يٕمٕو ثّ "اؿتو کٕکنی" 

(Coxes Army ػؿ مبل )ثٕػ. ػؿ آٌ يٕهغ ؿکٕػ اهتَبػی  0808

آؿبف ىؼِ ثٕػ ثب ىؼت اػايّ ػاىت. ػمتًقػْب  0801کّ اف مبل 

ثيؼت کبْو یبكت. ثیکبؿی أد گـكت. گؼایبٌ ٔ ثیغبًَبٌ ْب ػؿ 

 مـامـ ىٓـ ًّْ رب هبثم ييبْؼِ ثٕػَؼ. 

ػاَيگبْیبٌ، ٔ ؿمبَّ ْبی ثٕؿژٔایی عٕامتبؿ اػتًبػ ثّ َلل ٓجوّ 

عٕیو ىؼَؼ ٔ اػػب كـػَؼ كّ هٕاَیٍ اهتَبػ ثبیؼ يطبثن تئٕؿی 

ػاؿٔیٍ میـ ٓجیؼی عٕػ ؿا ٓی کُؼ، ّؼیلبٌ َبثٕػ ىَٕؼ تب هٕی تـ ْب ػٔؿِ ؿَٔن ثؼؼی ؿا ثنبفَؼ. کى َجٕػَؼ کنبَی 

کّ اٍـاؿ ػاىتُؼ كّ ثـای رهٕگیـی اف تٕهغ ثیزب ثبیؼ اف کًكٓبی عیـیّ پـْیق ىٕػ. کٕکنی ٔ یبؿاَو پـچًؼاؿ یک 

اػتـاُ ثـ ػهیّ ثیکبؿی ٔ عٕاْبٌ ينئٕنیت ػٔنت ػؿ ایزبػ كـٍت ْبی ىـهی ٔ تبيیٍ فَؼگی ثیکبؿاٌ ىؼَؼ. اؿتو 

 کٕکنی ىکم گـكت ٔ نيکـ ثیکبؿاٌ اف ىٓـْب ٔ ؿٔمتبْب ؿاِ ىٓـ ٔاىُگتٍ ؿا ػؿ پیو گـكتُؼ. 

ؿژِ ثیکبؿاٌ ٔ كوـا ينئٕالٌ ىٓـی ٔ ػٔنتی ؿا ٔصيت فػِ کـػ. ٔصيت ثقؿگتـ اف يٕد ًْؼنی ٔ کًک ؿمبَی 

يـػو ثٕيی ثّ ؿاِ پیًبیبٌ ثٕػ. يـی رَٕق یکی اف ػأٓهجبَی ثٕػ کّ ثّ کًک ؿژِ ثیکبؿاٌ ىتبكت. أ ثب ػٔینت َلـ 

اف آَٓب اف ينیـ پبییٍ ػؿِ يینٕؿی ثّ مًت کبَقاك میتی ًْـاِ ىؼ. ثـای ٍلٕف ؿژِ، ًْبَگَّٕ کّ ٍؼایو 

يیقػَؼ، يـی رَٕق " يبػؿ فَؼگی ييتـک " ثٕػ، کّ عنتگی َبپؾیـ مغُـاَی يیکـػ، رهت صًبیت يیًُٕػ، کًک 

يبنی يیگـكت، ؿٔصیّ يیؼاػ ٔ ... ىٕاْؼ ػهیوی اف گـِٔ ثیکبؿاٌ يبؿی رَٕق، آیب ثّ ٔاىُگتٍ ؿمیؼَؼ یب َّ، ػؿ ػمت 

َینت، ايب ملـ ْبی أ ثّ اهَی َوبٓ ايـیکب ثـای ثنیذ يجبؿفاتی ٔ صًبیت اف اػتـاّبت کبؿگـی تب می مبل ثؼؼ 

 ًْچُبٌ اػايّ یبكت. ایُزب، رؾاة تـیٍ ٔ آيٕفَؼِ تـیٍ كَم فَؼگی رَٕق آژیتبتٕؿ کبؿػاٌ کبؿگـی ىکم يیگجـػ.

اػتَبة ؽؿبل  0808توـیجبً ًْقيبٌ ثب ؿاْپیًبیی اؿتو ثیکبؿاٌ کٕکنی، کبؿگـاٌ يؼؼٌ رؼیؼ یَٕبیتؼ ػؿ آٔؿیم 

ْقاؿ  058مُگ ػؿ مـامـ کيٕؿ ؿا آؿبف کـػَؼ. ػؿ يوبثم چيًبٌ صیـت فػِ ػٔنت ٔ مـيبیّ ػاؿاٌ تًبو، یؼُی 

کبؿگـ ػمت اف کبؿ کيیؼَؼ. اػتَبة، ثٕیژِ ػؿ آالثبيب، ثغيب ثغبٓـ ػمتگیـی یکی اف ؿْجـاٌ کبؿگـی، كْبی 

 متیقِ رٕیبَّ ػاىت.

آٔؿیم، ىیکبگٕ تـیجٌٕ ػؿ يٕؿػ "رلت ىؼٌ ْیٕال" ػؿ  58ایٍ اػتَبة ثّ ٔیژِ ػؿ آالثبيب ىجّ َظبيی ىؼ. ػؿ 

ثیـيُگبو َٕىت: " پُذ ْقاؿ کبؿگـ ػمت ثّ اػتَبة فػِ ٔ ثـای أنیٍ ثبؿ ػؿ اػتـاُ آَٓب، کبؿگـاٌ ملیؼ ٔ میبِ 

پٕمت ػؿ کُبؿ یکؼیگـ اینتبػِ اَؼ. یک کبؿگـ ملیؼ پٕمت ٔ ػیگـی میبِ پٕمت، ييتـکب ثبَؼؿٔنی کّ يطبنجّ عهغ 

 يؼیـ ػبيم ؿٔی آٌ َوو ثنتّ امت ؿا ػؿ ػمت ػاؿَؼ".

کًتـ اف ػٔ يبِ ثؼؼتـ، يبِ ژٔئٍ، اػتَبة يؼؼٌ ػؿ پی كـمبیو کبؿگـاٌ ػاىت اف َلل يیبكتبػ کّ اف ثب ؿْجـی 

أریٍ ػثل اػتَبة ثقؿگ ؿاِ آٍْ آؿبف گـػیؼ. ثـای رهٕگیـی اف مـایت اػتَبثبت، أریٍ ػثل فَؼاَی ىؼ ٔ 

َیـْٔبی كؼؿال کبؿگـاٌ ؿاِ آٍْ ؿا ثب فٔؿ ثکبؿ ٔاػاىتُؼ. ثقٔػی اػتَبة هطبؿ ٔ ؽؿبل مُگ ًَبیو ػظیًی اف 

 اتضبػ ؿا عهن ًَٕػَؼ. 
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 يـی رَٕق میـ ٔهبیغ ؿا اف ػٔؿ، اف آالثبيب تؼویت يیکـػ:

"ایٍ یک رُگ ٕٓالَی يؼت ثٕػ. يٍ اربفِ َؼاىتى کّ اف ىٓـ عبؿد ىٕو، يٍ اف ثـگقاؿی رهنبت يًُٕع ىؼو. ثب 

ایٍ صبل اف يیبٌ پنت ْبی ثبفؿمی كـیجيبٌ ػاػو، گؾىتى. ثـای َگٓجبَبٌ يٍ آَيت كؤ یک پیـفَی ثٕػو کّ ػبفو 

 رهنّ يینیَٕـْب رٓت کًک ثّ گـمُگبٌ اكـیوب ػؿ کهینبی آَطـف ربػِ ثٕػ!"

أ ثّ اػتَبة َـمیؼ. اگـ چّ ىجّ َظبيیبٌ ایبنتی ػؿ يبِ ژٔئیّ اػتَبة ؽؿبل مُگ ػؿ آالثبيب ؿا يتٕهق کـػِ ثٕػَؼ، 

 ايب اػتَبة ىبْؼی ثـ هؼؿت ػمت أل اتضبػیّ ْبی ٍُؼتی ٔ َٕیؼ ًْجنتگی ػؿ ٔؿای يـفْبی َژاػی ثٕػ. 

اَوالة ٍُؼتی آيـیکب اژػْبیی ثٕػ کّ اف ػل ؿبؿْبی ؽؿبل مُگ ايـیکب ثؼمت يؼؼَچیبٌ "آفاػ ىؼ". ایٍ ؿٕل 

کبؿگـاٌ ؿا ثّ فَزیـ کيیؼ ٔ عٌٕ آَٓب ؿا ػؿ ىیيّ کـػ. فؿبل مُگ يبىیٍ ثغبؿ ؿا ثّ صـکت ػؿآٔؿػِ ٔ گـيبی 

يتًـکق ثـای ٍُؼت آٍْ ٔ كٕالػ ؿا كـاْى يینبعت. فؿبل مُگ اهتَبػمیبمی ٔ كـُْگ ايـیکب ؿا آكـیؼ. فؿبل 

مُگ ثٕػ کّ تجؼیم ايـیکب اف کيٕؿی يجتُی ثـ يقؿػّ ػاؿاٌ، گبٔچـاَبٌ ٔ پیيّ ٔؿاٌ ينتوم ؿا ثّ کيٕؿی ػؿ 

چُگبل مـيبیّ ْبی ثقؿگ يًکٍ مبعت. ؽؿبل مُگ ثغو يًٓی اف ٓجوّ کبؿگـ ايـیکب ؿا ػؿ عٕػ ربی ػاػ، يـکق 

ثقؿگتـیٍ تُيٓبی کبؿگـی، ثنتـ کيًکيٓب ٔ تضٕالت میبمی ٔ ٓجوبتی رُجو کبؿگـی ٔ ثغًَٕ ػؿ فيیُّ 

 اتضبػیّ ْب، يجبؿفِ اهتَبػی ٔ میبمی کبؿگـاٌ ٔ ... ثٕػ ٔ ػؿ ػیٍ صبل ؿٔس َبآؿاو يـی رَٕق ؿا ػؿ عٕػ ثهؼیؼ.

ثبؿ ػیگـ مـ ٔ کهّ يبػؿ رَٕق ػؿ يؼبػٌ آالثبيب ػؿ تت اػتَبثی تبفِ پیؼا ىؼ. ػؿ آٌ فيبٌ اتضبػیّ  0801مبل 

( هؼؿتًُؼتـیٍ اتضبػیّ ػؿ يیبٌ کبؿگـاٌ ثٕػ. ًْکبؿی  UMW-  United Miners Workersمـامـی يؼبػٌ )

UMW  .ثب يـی رَٕق ثنیبؿ ػؿعيبٌ ثٕػ. يـی رَٕق تٕاَنت مـ پهی ثـای يجبؿفات يؼؼَچیبٌ ٔ عبَٕاػِ آَٓب ثبىؼ

 ػؿ يبػؿ رَٕق، اتضبػیّ کنی ؿا پیؼا کـػ کّ ػاؿای اَـژی هبثم تٕرّ، كَبصت ٔ اىتیبم ثی پبیبٌ ثٕػ. 

ىؼ، ثّ یبػ يی آٔؿػ ثـای أنیٍ ثبؿ ػؿ  UMW" ربٌ ثـٔف"، يؼؼَکبؿ رٕاٌ پُنیهٕاَیب کّ ثؼؼاً ثّ ػُٕاٌ ينئٕل 

ثـای أنیٍ ثبؿ يبػؿ رَٕق ؿا ػیؼ: "أ یک ؿٔف ٔاؿػ يؼؼٌ ىؼ ٔ ػؿ يضم کبؿ يب ػؿ ػؿ ػاعم يؼؼٌ  0801أاعـ ػّْ 

مـ ٍضجت ؿا ثب يب ثبف کـػ. چگَّٕ أ ٔاؿػ ىؼ، کنی ًَی ػاَنت... انجتّ هجال ًَبیُؼگبٌ اتضبػیّ آيؼِ ثٕػَؼ، ايب 

يالهبت ثب آَٓب ػؿ مبنٍ ؿؾا عٕؿی ٔ یب ػؿ يضم تزًغ کبؿگـاٌ ٍٕؿت يیگـكت. ایٍ ثبؿ َّ یک يـػ ٔ َّ یک 

يؼؼَچی مبثن، یک پیـ فٌ ػؿ ٔمٔ تَٕم، عٕه ؿٔ ٔ ثؾنّ گٕ، ثب ػامتبَٓبیی اف فيیٍ ٔ آمًبٌ ... ثـامتی ػزیت 

يیًُٕػ. ػؿ یک چيى ثٓى فػٌ هبپ ًّْ يؼؼَکبؿاٌ ؿا ػفػیؼِ ثٕػ... ُْگبيی کّ أ ىـٔع ثّ ٍضجت کـػ ىو ػاَگ 

صٕاك ًّْ ؿا ثب عٕػ ػاىت. ٍؼای أ آؿاو ٔ ػنپؾیـ ٔ پـ اَـژی ثٕػ. ػؿ ْیزبٌ ْى مـَظ صـكٓبیو ؿا اف ػمت 

ًَیؼاػ... َّ تُٓب ثّ امتؼالنٓبی هٕی ينهٔ ثٕػ ثهکّ اف َظـ ػبٓلی کبؿگـاٌ ؿا ػؿ چُگ عٕػ ػاىت. ػؿ تًبو رًالت 

ثّ کبؿگـاٌ اَگیقِ يیجغيیؼ کّ ثّ امتوجبل عطـ ثـَٔؼ، ؿینک ؿا ثزبٌ ثغـَؼ... ایٍ فٌ ثب تًبو ٔرٕػه َوِ کبيم 

 عطـ ٔ ػىٕاؿی ثٕػ."

، أ ثیيتـ ٔهت عٕػ ؿا ثّ 0051تب أایم ػّْ  0801يبػؿ رَٕق ًْیيّ، ٔ ًْیيّ ػؿ رًغ يـػو ثٕػ. أ اف أاعـ ػّْ 

ثب کبؿگـاٌ يؼبػٌ ؽؿبل مُگ ٍـف کـػ. يبػؿ رَٕق یکی اف پـ  -یک مبفيبٌ ػُْؼِ  -ػُٕاٌ "ًَبیُؼِ پیبػِ ؿٔی" 

؟ کنی ًَیؼاَنت.  UMWرُت ٔ رٕه تـیٍ عبٓـات رًؼی "ربيؼّ يؼؼٌ ايـیکب" ثٕػ. چـا کبؿگـاٌ يؼؼٌ ٔ چـا 

ثـعی ؿٔفَبيّ ْب ثّ اىتجبِ گقاؿه ػاػَؼ کّ ىْٕـه يؼؼَچی ثٕػِ کّ ػؿ يضم کبؿ کيتّ ىؼِ امت. ىبیؼ یک اَتغبة 

آگبْبَّ ثّ ػنیم اًْیت ٔ گنتـػگی ٍُؼت امتغـاد يؼبػٌ ٔ ثّ ایٍ ػنیم، ٔفٌ ٔیژِ کّ يیتٕاَنت ػؿ رُجو کبؿگـی 

ايـیکب ثیبثؼ؟ ثـای یک میبمتًؼاؿ ؿٔىٍ ثیٍ ٔ يًَى ثّ پیـٔفی، ایٍ اَتغبة ثنیبؿ يٕرّ ثُظـ يیـمؼ. ػؿ مبل 

، َیى يیهیٌٕ تب یک يیهیٌٕ کبؿگـ ثب ؽؿبل مُگ مـ ٔ کبؿ ػاىتُؼ، ٔ ثنیبؿی اف آَٓب ييتبم پیٕمتٍ ثّ اتضبػیّ 0801

 ثٕػَؼ.
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ثّ َظـ يی ؿمیؼ ؽؿبل مُگ ثیو اف ْـ ؿىتّ ػیگـ، يبَُؼ كٕالػ یب َلت، ثـای مبفيبَؼْی تٓبرًی ػؿ ايتؼاػ عطٕٓ 

ٍُؼتی، يُبمت امت. ىـایٔ مغت، يؼؼٌ ؿا ثّ يکبَی ثـای كؼبنیت ْبی يیهیتبَت کبؿگـی تجؼیم يیکـػ. امتخًبؿ 

ػـیبٌ چٓـِ ای ػجٕك ٔ عيٍ ٔ ثی تبثی ثّ کبؿگـاٌ ایٍ ٍُؼت يیؼاػ. ىـایٔ کبؿ ٔ َب ايُی ثب صٕاػحی ػًؼتب كزیغ 

ٔ يـگجبؿ "اَلزبؿ" ؿا ثب ػو ٔ ثبفػو يؼؼٌ ًْؼو يینبعت ٔ ىبیؼ يٓى تـ اف ْـ چیق ثـای يبػؿ رَٕق ؿاثطّ تُگبتُگ 

يیبٌ يؼؼٌ ٔ فَؼگی عبَٕاػِ يؼؼَچیبٌ ثٕػ. أ يیؼیؼ چگَّٕ کبؿ يؼؼٌ َّ كؤ ثب َیـٔی يؼؼَچی ثهکّ ثّ ًْبٌ اَؼافِ ثـ 

ػٔه کبؿ ىبم ٔ ثی ارـ فَبٌ يؼؼَچی ػؿ گـػه امت، أ يیؼیؼ کّ يؼؼٌ ؿاِ ثؼٌٔ ثبفگيت ًّْ يـػاٌ فَؼگی فَبٌ 

يؼؼَچی، پؼؿ، ىْٕـ، ثـاػؿ، يؼيٕهّ ٔ پنـاٌ آَٓب امت... هجم ٔ ثیو اف ْـ کل عبَٕاػِ ٔ کٕػکبٌ يؼؼَچیبٌ 

يؼبػٌ پیتقثٕؿگ، اػتَبة يؼؼَچیبٌ ٔ اػتَبة يبػؿ رَٕق، اػتَبة کبؿگـاٌ ٔ  0801ػٔمتو يیؼاىتُؼ. اػتَبة 

 اػتَبة فَبٌ ٔ کٕػکبٌ، اػتَبة ػمتٓب ٔ ههت ْب، یک اػتَبة ثب ْقاؿ پیَٕؼ ٔ ًْجنتگی ثٕػ...

ػؿ يوبثم تًَیى کبؿكـيبیبٌ، يجُی ثـ کبْو ثینت ػؿٍؼی ػمتًقػْب، کبؿگـاٌ ثالكبٍهّ اثقاؿ کبؿ ؿا ؿْب کـػِ ٔ 

ػمت ثّ اػتَبة فػَؼ. اتضبػیّ يٓـ تبئیؼ ثـ ػقو کبؿگـاٌ فػ. ػؿ هؼو أل ثـای تبيیٍ ؿؾای اػتَبثیٌٕ، يبػؿ رَٕق 

ًْبٌ امتؼؼاػ مبفيبٌ ثؼاّْ ای ؿا کّ أ ثب "اؿتو کبکنی" امتلبػِ يی کـػ، ثّ پُنیهٕاَیب ؿـثی آٔؿػ. ٔی اف 

کيبٔؿفاٌ ثبفػیؼ كـػ ٔ اف آَٓب عٕامت كّ ؿؾا اْؼا كُُؼ، مپل ثّ امكٕؿت ٔاگُٓبیيبٌ ثّ "اؿػٔگبِ يٕػٕػ"، يوـ 

اػتَبة اف کٕؿِ ؿاِ ْب یبؿی ؿمبَؼ. ٔی ًْنـاٌ کبؿگـاٌ ٔ کيبٔؿفاٌ ؿا ثّ " يًٓبَی ْبی یک پَٕؼ" ػػٕت کـػ 

کّ ػؿ آٌ هیًت ٔؿٔػی یک پَٕؼ يٕاػ ؿؾایی یب مبیـ يُبثغ ثٕػ. أ مغُـاَی ْب، ٔ ثـای توٕیت ؿٔصیّ يجبؿفاتی 

يؼؼَچیبٌ ْب ؿاْپیًبیی يتؼؼػ ؿا تـتیت ػاػ. أ يجتکـ كنتیٕال ٔ ريٍ ثـای کٕػکبٌ ثٕػ. ػؿ یک کالو، أ فَبٌ ٔ 

 عبَٕاػِ ْبی يؼؼَچیبٌ ٔ اْبنی آـاف ؿا ػؿ اػتَبة ىـیک کـػ.

ثّ پبیبٌ ؿمیؼ، ػمتًقػْب ثزبی کبْو، اكقایو یبكت. اتضبػیّ ثؼُٕاٌ ًَبیُؼِ  0808اػتَبة يؼؼَچیبٌ ػؿ ژإَیّ 

يؼبػل ػٔ ثـاثـ اكقایو یبكت.  0011تب  0801کبؿگـاٌ ثـمًیت ىُبعتّ ىؼ ٔ ثب يؾاکـات مبالَّ ػمتًقػْب ػؿ كبٍهّ 

 ْيت مبػت کبؿ ؿٔفاَّ ثّ کـمی َينت ٔ گلتّ يیيٕػ تؼؼاػ اػْبی اتضبػیّ تب ٍؼ ْقاؿ َلـ ثبال ؿكت. 

ثـ مـ ایٍ َتیزّ گیـی، رَٕق پبكيبؿی ًَٕػ کّ  UMWػؿ پبیبٌ ایٍ اػتَبة، ػؿ يجبصخّ ثب ثغو ثقؿگی اف ؿْجـاٌ 

مـيبیّ تُٓب ثّ َیـٔی کبؿ ثّ صـکت ػؿ يی آیؼ. اف ايتیبفات ثؼمت ثبیؼ عٕىضبل ىؼ، ايب ْؼف َٓبیی کبؿگـاٌ ثبیؼ 

 کنت کُتـل ثـ کم چـط تٕنیؼ ثبىؼ.
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(6) 

 اتحادیو ىای کارگری یک خانٌاده، یک فرىنگ ً یک رًش زنذگی است.

ثـای يـی رَٕق كهنلّ اتضبػیّ ْبی کبؿگـی ثنیبؿ كـاتـ اف اكقایو ػمتًقػْب ٔ ثٓجٕػ ىـایٔ کبؿ ثٕػ. اف َظـ أ 

انجتّ فَؼگی يُبمت ٔ يطهٕة عبَٕاػِ کبؿگـی یک ػمتًقػ عٕة ؿا يیطهجیؼ، یک يجبؿفِ يٕكن ينتهقو اتضبػ هٕی 

يیبٌ کبؿگـاٌ ثٕػ ٔ ایٍ ثُٕثّ عٕػ ػؿ گـٔ کبؿکـػ یک اتضبػیّ هـاؿ ػاىت کّ يجيـ اف عٕػگؾىتگی ٔ كؼاکبؿی ػؿ 

يیبٌ کبؿگـاٌ ثبىؼ. ثـای يـی رَٕق اتضبػیّ کبؿگـی یک عبَٕاػِ ثقؿگ کبؿگـی امت. " ًْجنتگی ثّ يؼُبی 

يـاهجت اف یکؼیگـ امت. ْـ کبؿگـ ثبیؼ ثؼُٕاٌ يتوبّی ػْٕیت ػؿ یک عبَٕاػِ کبؿگـی كکـ کُؼ. كؼاکبؿی أ ثّ 

كـفَؼاَو ػؿ ایٍ رُجو ًََّٕ ای اف ػيوی امت کّ َنجت ثّ یکؼیگـ ػؿ مبفيبٌ کبؿگـی عٕػ ػاىتّ ثبىُؼ، ًْبٌ 

 ىٕؿ ٔ اىتیبم کّ ثـای عبَٕاػِ عٕػ، ثـای تيکم عٕػ َیق َيبٌ ػُْؼ." 

"يـػاَگی" ثـای يـی رَٕق يتـاػف ٔكبػاؿی ثّ یکؼیگـ ٔ ٔكبػاؿی ثّ اتضبػیّ ثٕػ، ٔ ًْگی ػؿ يوبٔيت ػؿ يوبثم 

ظهى يؼُی ػاىت. "... ایٍ يؼؿمّ امت، ػاَيکؼِ امت، ػؿ ایٍ رب امت کّ ىًب یکؼیگـ ؿا يیيُبمیؼ، ٔ ػٔمت ػاؿیؼ ٔ 

یبػ يی گیـیؼ کّ ثب یکؼیگـ کبؿ کُیؼ، عٍَٕیبت یکؼیگـ ؿا تضًم کُیؼ، اَؼِٔ یکؼیگـ ٔ ىبػی یکؼیگـ ثبىیؼ." يـی 

رَٕق اتضبػیّ ؿا ػؿ چٓبؿچٕة رُجو يیؼیؼ ٔ رُجو اتضبػیّ کبؿگـی أ یک كـُْگ یک ؿٔه فَؼگی یٕػ. يًٓتـ اف 

 ْـ چیق تجؼیِ ػهیّ فَبٌ ربیی ػؿ ایٍ كـُْگ َؼاىت ٔ تلـهّ َژاػی ٔ يهی ٔ يؾْجی یک عیبَت ثّ صنبة يیبيؼ. 

يجبؿفِ يؼؼَچیبٌ ٔیـریُیبی ؿـثی يوَؼ ثؼؼی ملـْبی آژیتبمیَٕی يبػؿ رَٕق ثٕػ. ملـی کّ ثب ػىٕاؿی ْبی 

كـأاٌ ٔ اف رًهّ ػمتگیـی ٔ يضبکًّ أ ًْـاِ گـػیؼ. أ ایٍ ملـ ؿا ػؿ هبيت "يبػؿ رَٕق" ىـٔع کـػ ٔ ثب اػتجبؿ 

 ثًـاتت ثیيتـ ثّ پبیبٌ ؿمبَؼ. 

 UMWيبػؿ رَٕق ثّ هَؼ مبفيبَؼْی يجبؿفات يؼؼَچیبٌ ٔیـریُیبی ؿـثی، رؾة ٔ تيکم کبؿگـاٌ ػؿ اتضبػیّ 

ػبفو ىؼ. ػؿ ایٍ يُطوّ ٔ ثب ٔاگؾاؿی فيیٍ ْبی ػٔنتی، امبمب اف کبَبل ؿىِٕ ْبی مُگیٍ، ؿىؼ ثـم امبی يؼبػٌ 

ؿمیؼِ ثٕػ. ػؿ مبل  0881ثّ پُذ يیهیٌٕ تٍ ػؿ مبل  0881ؽؿبل رـیبٌ ػاىت. امتغـاد َیى يیهیٌٕ تٍ ػؿ مبل 

 0881ایٍ ؿهى يیقاٌ َٕػ يیهیٌٕ تٍ ؿا َيبٌ يیؼاػ. تـییـ ػؿ تـکیت کبؿگـاٌ ىؼت ثیيتـی ػاىت. ػؿ مبل  0001

ْیچ کبؿگـ میبِ پٕمت ػؿ يُطوّ ثّ چيى ًَیغٕؿػ، ثینت مبل ثؼؼ تؼؼاػ آَٓب پُذ ْقاؿ َلـ ثٕػ. کًتـ اف ْقاؿ 

ثیو اف ثینت ٔ پُذ ْقاؿ َلـ اكقایو ؿا َيبٌ يیؼاػ. ػؿ يٕؿػ ىـایٔ کبؿ، ػؿ  0001يؼؼَچی يٓبرـ اؿٔپبیی ػؿ مبل 

ٔ ثینت مبل ثؼؼ اف آٌ صٕاػث يـگجبؿػؿ ایٍ يُطوّ ثبالتـ اف مبیـ يُبٓن يؼؼَی ثٕػ ٔ اف مٕی ػیگـ،  0881كبٍهّ 

ػالؿ ػؿ مبل، پبییٍ تـیٍ مطش ػؿ مـامـ ايـیکب ؿا َيبٌ يیؼاػ. اف آَزب کّ ىـکت ْب يؼًٕالً  518ػمتًقػْب يؼبػل 

ثّ ربی ػالؿ، امکـیپت يی پـػاعتُؼ، عبَٕاػِ ْبی يؼؼٌ يزجٕؿ ثّ ٍـف يجبنؾ ؿیـ يؼوٕل ثـای اربؿِ، ؿؾا، 

 پٕىبک ٔ نٕافو ثٕػَؼ. 

ّٔؼیت میبمی ػؿ ٔیـریُیب ؿـثی ثـای کبؿگـاٌ ثّ ًْبٌ اَؼافِ تـمُبک ثٕػ. مـ تب پبی يوبيبت ىٓـی، هْبت ٔ 

پهیل ؿـم ػؿ ؿىِٕ ٍبصجبٌ يؼؼٌ ثٕػِ ٔ هٕاَیٍ اف فأیّ يُبكغ ٔ ايیبل مـيبیّ ػاؿاٌ ارـا يیگـػیؼ. کٕچکتـیٍ 

اػتـاُ ثب اعـاد پبمظ يیگـكت. اػتـاّبت کبؿگـی ثب صًهّ ٔ کيتبؿ ػمتزبت يقػٔؿ ٔ پهیل ػٕاهت مغتی ؿا ثّ 

ًْـاِ ػاىت. ٍبصجبٌ يؼبػٌ ػؿ ایٍ يُبٓن ًّْ کبؿِ ثٕػَؼ. آَٓب هبّی ٔ يبيٕؿ ينهش، کيیو ٔ هجـمتبٌ ؿا ػؿ 

کُتـل ػاىتُؼ. آفاػی ثیبٌ ٔ َيـیبت يؼُی َؼاىت. ؿٔفَبيّ ْبی اَتوبػی يَبػؿِ يیگـػیؼ، ٍضجت ػؿ يٕؿػ تيکهٓبی 

ٍُلی صتی ػؿ يٕؿػ اصقاة میبمی ؿیـ ػنغٕاِ يًُٕع ثٕػ. کالَتـْبی يضهی مبفيبَٓبی اتضبػیّ ؿا اؽیت ٔ يزجٕؿ ثّ 
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 تـک ىٓـ يیکـػَؼ. ثب ٔرٕػ يًُٕػیت هبََٕی کبؿ کٕػک، ٔمیؼب کبؿ کٕػکبٌ ػؿ يؼبػٌ ؿٔاد ػاىت.

يبػؿ رَٕق ًْـاْبَو اف "ىٕانیّ ْبی کبؿ" يغلیبَّ، ثب پبی پیبػِ، ىجبَّ ػؿ اؿػٔگبِ فَؼگی کبؿگـاٌ ثـای تيکیم 

 رهنبت صْٕؿ يی یبكت. "رـد امکبت" اف ًْـاْبٌ يبػؿ رَٕق ػؿ گقاؿىی ثّ يزهّ کبؿگـاٌ يؼؼٌ َٕىت:

"ثّ َظـ يٍ ؿبنجبً صبٍم کبؿ يب ػؿ يوبینّ ثب ؿَذ ثنیبؿی کّ ٍـف يیيٕػ، َبچیق امت. ػهیـؿى ىکبیت ٔ گالیّ 

ًْـاْبٌ، أ هؼو ثّ هؼو ٔ ثؼٌٔ ىکبیت پیو يی ؿٔػ؛ يبػايکّ کّ ثتٕاَؼ گٕه ىُٕایی ثـای صـكٓبیو پیؼا کُؼ، ثـای 

 أ ْیچ کْٕی عیهی ثهُؼ ثّ َظـ ًَی ؿمؼ..."

يبػؿ رَٕق ػؿ َبيّ ای ثّ ربٌ يیچم، ؿئیل اتضبػیّ تّٕیش ػاػ كّ چگَّٕ أ ٔ ثـعی ػیگـ پل اف َیًّ ىت اف ينیـ 

ثق اف كْٕٓب ثبال ؿكتّ اَؼ ٔ ػؿ آَنٕ "يٍ يزجٕؿ ىؼو ثیيتـ ينیـ ؿا مـ ثغٕؿو ... پبْبی يٍ ايـٔف ػؿػ ػاؿػ". يیچم 

ثّ أ ْيؼاؿ ػاػ كّ اف عٕػ يـاهجت كُؼ، اگـچّ یبػآٔؿی كـػ كّ ػؼو مبفيبَؼْی ٔیـریُیب ؿـثی يی تٕاَؼ ىکنت 

 يؼؼَچیبٌ کم يُطوّ يیبَّ ؿـثی ؿا ثؼَجبل ػاىتّ ثبىؼ. 

ثب ًّْ ػىٕاؿیٓب، ايب يبػؿ رَٕق کبؿ عٕػ ؿا ػٔمت ػاىت. أ اىجبع اف يجبؿفِ ثٕػ ٔ امتؼبؿِ ْبی أ َیق ًْیُطٕؿ 

ثٕػَؼ. ػؿ گقاؿىی ثّ يیچم َٕىت ثب چُؼ ربی پبی يضکى تبفِ ثّ يُطوّ ثؼؼی عٕاْؼ ؿكت. أ ثّ عًَٕ ػٔمت 

ػاىت ثـ تاله ْبی اتضبػیّ ػؿ فيیُّ رُٕثی َظبؿت کُؼ. أ ثّ يیچم گلت: "پنـاٌ يٍ کبؿ عٕثی ؿا اَزبو يی 

ػُْؼ ... يب ْـ ؿٔف ػٔىُجّ ٍجش يالهبت يی کُیى ٔ یک ىٕؿای ػًٕيی ثـگقاؿ يی کُیى. کبؿ عٕػ ؿا ػؿ ٕٓل ْلتّ 

ىـس يیؼْیى تب ًّْ کبؿگـاٌ ثؼاَُؼ کّ کزب ثبیؼ ثـَٔؼ ٔ ًّْ يی ػاَُؼ ػیگـاٌ کزب ْنتُؼ. ... ْـ ىت اگـ ثّ ْى 

 َقػیک ثبىیى، ػؿ اتبم يؼیـاٌ کم رًغ يی ىٕیى... 

  

توـیجبً ًّْ يؼؼَچیبٌ ثّ ایٍ رًغ ىؼَٓب ػالهّ يُؼ ْنتُؼ." تٕرّ يبػؿ رَٕق، ثغًَٕ يؼطٕف ثّ کبؿگـاٌ میبِ 

 پٕمت ٔ کبؿگـاٌ اكـیوبیی االٍم ثٕػ: 

" کبؿگـ میبِ پٕمت اف يُبثغ يٓى ايیؼ يب امت... أ يی ػاَؼ آفاػی چینت، هؼؿ افاػی ؿا يیؼاَؼ... أ ثغبٓـ يیبٔؿػ 

چگَّٕ مگ ْبی ػؿَؼِ پؼؿاٌ أ ؿا ػؿ تُٓبیی کْٕٓب يٕؿػ صًهّ هـاؿ يیؼاػَؼ ٔ چگَّٕ يبػؿاَيبٌ ػؿ پی َيبَی اف 

 پؼؿ، عٌٕ يیگـینتُؼ... ثّ ًْیٍ ػنیم، أ آفاػی عٕػ ؿا متبیو يی کُؼ ٔ آيبػِ رُگ ثـای آٌ امت... ".

 يبػؿ رَٕق ثـای "یگبَگی ٔ اتضبػ ٔ ؿیـت َقػ ایٍ کبؿگـاٌ" اصتـاو فیبػی هبئم ثٕػ:

"ػىًٍ ػائًب ػؿ تاله ایزبػ ىکبف ْبی تبفِ ػؿ يیبٌ کبؿگـاٌ امت؛ اعتالكبت ثیٍ ىًبل ٔ رُٕة، ثیٍ آيـیکبیی ٔ 

عبؿری. ًّْ ىًب يؼؼَکبؿ ْنتیؼ، ٔ ثـ ؿهیّ یک ػىًٍ ٔاصؼ ٔ یک هؼؿت متًگـ يجبؿفِ يیکُیؼ. پبىُّ آُْیٍ 

فٔؿگٕی ثبالمـ ثـ گـػِ ىًب یکنبٌ امت. گـمُگی ٔ ؿَذ ٔ يضـٔيیت كـفَؼاٌ ىًب ثّ یکنبٌ تهظ امت ... يٍ ػؿ 

يجبؿفِ ٓجوّ عٕػ ػؿ ؿاِ ػؼانت تلبٔتی يیبٌ ىـم ٔ ؿـة ٔیب ىًبل ٔ رُٕة ؿا ًَیيُبمى. ػؿ ػَیبیی اف تلـهّ ٔ 

عٕػعٕاْی، تلـهّ ثـ امبك ؿىتّ ٍُؼتی، يٓبؿت، يکبٌ رــاكیبیی، يهیت، َژاػ ٔ ؿیـِ کبؿگـاٌ ثبیؼ ٓجوّ ٔاصؼی 

ؿا ثجیُؼ کّ ثـای ايـ ييتـک ػؼانت يجبؿفِ يیکُُؼ ٔ چيى ثّ ىکبف ٔاهؼی ػؿ رٓبٌ ثؼٔفَؼ کّ ىکبف يیبٌ تٕنیؼ 

کُُؼگبٌ َؼًبت اف ٓـكی ػؿ يوبثم کنبَی امت کّ اف ٓـف ػیگـ تًبيی َؼًبت ؿاػؿ يبنکیت عٕػ ثّ يَبػؿِ ػؿ 

 آٔؿػِ اَؼ. ينبنّ اٍهی آَزبمت کّ عٕاْـاٌ ٔ ثـاػؿاٌ ٓجوّ يٍ، ػؿ يجبؿفِ ييتـک، پيت یکؼیگـ ؿا عبنی َکُُؼ. "
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 ىر جامعو تنيا بو آن انذازه میتٌانذ قٌی شٌد کو زنان آن جامعو آزاد ً قذرتمنذنذ.

 

پل اف يؼتٓب تاله پیگیـ ٔ آيبػِ مبفی ىـایٔ َقػ يؼؼَچیبٌ، 

 يٕػؼ اػتَبة كـا ؿمیؼ.  0015ػؿ ْلتى ژٔئٍ 

ػٔ ؿٔف پل اف اَتيبؿ كـاعٕاٌ اػتَبة، کالَتـْب ػمت ثّ 

ؿكتبؿْبی عيَٕت آيیق ػهیّ کبؿگـاٌ فػَؼ. ػؿ ػل تبؿیکی 

ىت یکی اف كؼبنیٍ کبؿگـی تٕمٔ يبيٕؿاٌ ثب پُزّ ثکل اف 

َبصیّ مـ يٕؿػ صًهّ هـاؿ گـكت. اف ٓـف ػاػگبِ صکًی 

ٍبػؿ گـػیؼ کّ ْـگَّٕ يقاصًت ثـای صًم ٔ َوم ىـکت ٔ 

ثؼالِٔ ثـگقاؿی ْـ گَّٕ ارتًبع کبؿگـی ػؿ ايالک يتؼهن ثّ 

 ىـکت يؼبػٌ ؿا يًُٕع ٔ رـو اػالو ًَٕػ. 

ثینتى ژٔئٍ يبػؿ رَٕق ػؿ صبل مغُـاَی ػؿ یک رًغ کبؿگـی، ػمتگیـ ىؼ. أ ٔ تؼؼاػی اف كؼبنیٍ اػتَبة ثّ ىٓـ 

پیتقثٕؿگ ػؿ كبٍهّ ْيتبػ يبیم ػٔؿتـ تجؼیؼ ىؼَؼ. أ اهبيت ػؿ یک يتم ؿا ؿػ کـػ ٔ ثّ ًْـاِ يبثوی کبؿگـاٌ ػؿ 

فَؼاٌ يبَؼ. ػؿ مٕيیٍ ْلتّ اػتَبة ػیگـ تًبيی كؼبنیٍ اػتَبة ػؿ فَؼاٌ ثنـ يیجـػَؼ. اف أ َوم يیيٕػ: يزًٕػّ 

 اتٓبيبت يٍ ػؿ يوبثم ػاػگبِ آَوؼؿ فیبػ امت کّ يُـا اف مـيبی هجـ ػؿ ايبٌ َگّ ػاؿػ! 

فَؼاَیبٌ ثب هیؼ ًّبَت آفاػ ىؼَؼ. ػؿ ينیـ ثبفگيت، أ ػؿ میُنیُبتی يتٕهق ىؼ تب ثّ ىٕؿای كبؿ يـکقی ایٍ ىٓـ 

 يـارؼّ كُؼ. أ یک مبػت ٔ َیى ٍضجت کـػ ٔ مغُـاَی پـىٕؿی ؿا ػكبع اف اػتَبة يؼؼَچیبٌ ٍٕؿت ػاػ:

"می مبل پیو ثـػِ ْبی میبِ آفاػی عٕػ ؿا کنت کـػَؼ. ايـٔف يب ثـػگبٌ ملیؼ ػؿ امبؿت یک ػمتگبِ هْبیی كبمؼ 

 ثنـ يیجـیى." 

 يبػؿ رَٕق مپل کبؿگـاَی کّ ػؿ ػكبع اف يُبكغ عٕػ ٔ ْى ٓجوّ ای ْبی عٕػ کٕتبْی يیکُُؼ ؿا يٕؿػ صًهّ هـاؿ ػاػ:

" میبمتًؼاؿاٌ َبٌ ٍبصجبٌ مـيبیّ ؿا يیغٕؿَؼ ٔ عؼيتگقاؿ ؿٔفی ػُْؼگبٌ عٕػ ْنتُؼ. چـا، چـا کبؿگـاٌ ثؼٌٔ 

ارجبؿ ٔ ثؼٌٔ تٓؼیؼ مـَیقِ پبی ٍُؼٔهٓبی ؿای يیـَٔؼ؟ چـا کبؿگـاٌ ػؿ يوبثم مـيبیّ ػاؿاٌ ٔ ًَبیُؼگبٌ آَٓب 

اینتبػگی ًَیکُُؼ؟ چّ چیقی يیتٕاَؼ يبَغ کبؿگـاٌ ثبىؼ؟ ىًب کبؿگـاٌ ْنتیؼ کّ ثب کبؿ عٕػ صوٕم ًَبیُؼگبٌ ٔ 

میبمتًؼاؿاٌ ٔ کبؿثؼمتبٌ ؿا تبيیٍ يیکُیؼ ٔ ػؿ ػُٕ آَٓب اف ىًب يیغٕاُْؼ ػؿ يوبثهيبٌ ثّ فإَ ثیبكتیؼ تب ىبیؼ یک 

 هبٌَٕ كکنُی ثـای ثٓجٕػ ىـایٔ کبؿ ؿا تَٕیت کُُؼ!"

يبؿی رَٕق ؿاِ صم عٕػ ؿا ثب ىـکت کُُؼگبٌ ػؿ يیبٌ گؾاىت: " آگبْی ٓجوبتی! صقة مٕمیبنینت! ... ايب ثّ یبػ 

ثیبٔؿیؼ ثؼٌٔ آفاػی فَبٌ ٔ ثؼٌٔ ًْـاْی فَبٌ، ىًب ْـگق ؿْب َغٕاْیؼ ىؼ.... ْـ ربيؼّ ثّ آٌ اَؼافِ يیتٕاَؼ هٕی 

 ىٕػ کّ فَبٌ آٌ ربيؼّ هؼؿتًُؼَؼ."

رٕالی ػؿ ػاػگبِ صبّـ ىؼ تب تٕمٔ هبّی "ؿیل ثیقاؿػ" ثّ ػُٕاٌ "عطـَبک تـیٍ فٌ ايـیکب"  58يبػؿ رَٕق ػؿ 

 يضبکًّ ىٕػ. 

 ػاػگبِ أ ٔ يبثوی كؼبنیٍ ؿا ثّ ىَت ؿٔف صجل يضکٕو ٔ ثـای ًْیيّ اف صْٕؿ ػؿ يهک يؼبػٌ يضـٔو ًَٕػ. 

 يبػؿ رَٕق، آژیتبتٕؿ مٕمیبنینت
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 فیـ كيبؿْبی ايُیتی اػتَبة ػؿ يُبٓن رُٕثی ىکنت عٕؿػ ٔ کبؿگـاٌ آيبػِ ثبفگيت ثّ کبؿ ىؼَؼ. 

ًْقيبٌ، ثـای ایزبػ تلـهّ يیبٌ کبؿگـاٌ، ٍبصجبٌ يؼبػٌ هـاؿػاػ رؼاگبَّ ای ؿا ػؿ يوبثم کبؿگـاٌ ثغو ىًبنی 

پیيُٓبػ ػاػَؼ کّ ػمتًقػ ٔ مبػبت کبؿ ثٓتـ ؿا ػؿ عٕػ ػاىت. اػايّ کبؿ ػؿ يؼبػٌ ىًبنی ثّ يؼُبی توٕیت ٍبصجبٌ 

يؼؼٌ ػؿ يوبثهّ ثب اػتَبة يبثوی يؼبػٌ ٔ ثّ يؼُبی ىکنت اػتَبة ثٕػ. يـکقیت اتضبػیّ ثب تٕاكن يؼبػٌ ىًبل 

يٕاكن ثٕػ ٔ ایٍ ىکبف يـکقیت اتضبػیّ ثب يـی رَٕق ؿا ثّ تُو ثقؿگی کيبَؼ کّ ْـگق عبيٕه َيؼ. يبػؿ رَٕق 

 ثبفگيت ثکبؿ ثغو ىًبنی ؿا "عیبَت" َبيیؼ:

" ثـاػؿاٌ! ىًب يؼؼَچیبٌ اَگهینی فثبٌ ػؿ فيیُٓبی ىًبنی ثّ ثـاػؿاٌ رُٕثی عٕػ، ْلتبػ ػؿٍؼ اف کنبَی کّ 

اَگهینی ٍضجت ًَی کُُؼ، هٕل ػاػِ ایؼ کّ ػؿ پبیبٌ اف آَٓب صًبیت عٕاْیؼ کـػ. اکٌُٕ اف ىًب عٕامتّ ىؼِ امت کّ ثّ 

آَٓب عیبَت کُیؼ تب یک ؿاِ صم رؼاگبَّ اؿائّ ػْیؼ. ىًب یک ػىًٍ ييتـک ػاؿیؼ ٔ ٔظیلّ ىًبمت کّ تب پبیبٌ َجـػ، ػؿ 

مُگـ ثًبَیؼ. آیب يـػ ىزبػی ْنتیؼ؟ آیب يی تٕاَیؼ يجبؿفِ کُیؼ؟ اگـ ىًب ثّ کبؿ عٕػ ثـگـػیؼ ٔ ثـاػؿاَتبٌ ػؿ رُٕة 

ىـو ثـای عیبَت ثّ يـػاَگی عٕػ،  -موٕٓ کُُؼ، ىًب ينئٕنیت ىکنت آَٓب ؿا ثـ ػٓؼِ عٕاْیؼ گـكت. ىـو ٔ گُبِ 

 گُبِ ثـای عیبَت ثّ ثـاػؿاٌ عٕػ ؿا ثّ اؿث يیجـیؼ ٔ اف آٌ عالٍی َغٕاْیؼ ػاىت".

ػؿ پی کيتبؿْبی يتؼؼػ اف کبؿگـاٌ ٔ كؼبنیٍ کبؿگـی، ػؿ پی تٕٓئّ ْبی عَٕیٍ ٔ کخیق ػٔنت ايـیکب ٔ ٓجوّ صبکى، 

ٔ ثب ثبفگيت ثّ کبؿ ثغو ىًبنی، يجبؿفِ ػؿ مبیـ ثغو ْب تٕاٌ عٕػ ؿا اف کق ػاػ. اػتَبة ىکنت عٕؿػ. يـی 

 رَٕق ػؿ رًؼجُؼی عٕػ، "يبػؿ" ٔ ژَـانی ثٕػ کّ "پنـاٌ" ٔ اؿتو عٕػ ؿا ثـای صًهّ ثؼؼی آيبػِ يیکُؼ:

 

" َنهی کّ ُْٕف ثّ ػَیب َیبيؼِ، رُبیبت ػهیّ کبؿگـاٌ يؼؼَچی ؿا ثب ٔصيت يی عٕاَُؼ، کّ چگَّٕ يقػٔؿاٌ ينهش 

 ثنبٌ مگ ْبی عَٕغٕاؿ ثـػِ ػاؿاٌ ثّ ربٌ کبؿگـاٌ اكتبػَؼ...

ايب ىکنت؟ َّ، ىًب ْـگق ًَی تٕاَیؼ چُیٍ يـػاٌ ٔ فَبَی ىزبع مٓیى ػؿ يجبؿفِ مًٓگیٍ ؿا ىکنت ػْیؼ. آَٓب تبفِ 

ػوت َيیُی کـػِ اَؼ. آَٓب ػؿ آیُؼِ َقػیک پـچًٓبی عٕػ ؿا ثـ كـاف يُبٓن ٍُؼتی ثـ عٕاُْؼ اكـاىت. آَٓب 

 ثـيیگـػَؼ ٔ ٔصيت ػؿ ػل کبؿتم ْبی َلـت اَگیق َلت ٔ كٕالػ عٕاُْؼ اكکُؼ ٔ کْٕٓب ؿا ثب ؿْت عٕػ يیپٕىبَُؼ." 
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 اً یک زن، یک مادر ً بخشی از اعتصاب بٌد

 

" ػٔؿٔتی آػايق " ؿٔفَبيّ َگبؿ "َیٕیٕؿک ْـانؼ" کّ ػؿ مبل 

يبػؿ رَٕق ؿا ًْـاْی کـػ، ػؿ یکی اف يوبالت عٕػ َٕىت  0010

کّ " ٔیـریُبی ؿـثی ثـای رَٕق یك كيٕؿ يًُٕػّ ٔ ثّ یك 

كيٕؿ ػىًٍ" ىجبْت ػاىت. ًْبٌ ؿٔف، کالَتـْبی يضهی ٔ 

يبؿىبل ْبی كؼؿال، يبػؿاٌ رَٕق ؿا ثب ػمتٕؿ ػاػگبِ آفاؿ ٔ اؽیت 

کـػَؼ. ُْگبو ىت، ًّْ عبَّ ْبی ىجبَّ ؿٔفی ٔ ينبكـعبَّ ْب ثّ 

ؿٔی أ ثنتّ ثٕػَؼ: " ثُبثـایٍ، ٔ ثُب ثّ يؼُبی ٔاهؼی کهًّ يبػؿ 

رَٕق ىت ؿا ػؿ کق مـػ ٓجوّ ًْکق یک عبَّ ػؿ عیبثبٌ "مُت کهـ" ثّ ٍجش ؿمبَؼ. عبَى ٍبصجبَّ كویـتـ اف آٌ 

ثٕػ کّ یک چـاؽ َلتی ػؿ اعتیبؿ يب هـاؿ ػْؼ. يٍ ػؿ َٕؿ يٓتبة کّ اف الثالی پُزـِ َیًّ ثبف يیتبثؼ، يیُٕینى. ْزٕو 

ثـف ٔ مـيب ثّ ػاعم ثی ايبٌ امت. يْٕبی يبػؿ رَٕق ثبنو ملیؼ ؿَگی امت کّ ؿٔی کیق ػمتی اه هـاؿ گـكتّ 

 امت..." 

ىجبْت تَٕیـ عجـَگبؿ اف مـگؾىت آٌ ىت ثب ىـایٔ يؼًٕل فَؼگی يؼؼَچیبٌ ثنیبؿ گٕیبمت. يبػؿ رَٕق هٕیب مؼی 

ػاىت فثبٌ گٕیبی ؿَذ ٔ يجبؿفات "يـػو عٕػ" ٔ "پنـاٌ" ثبىؼ. ػؿ ؿٔفَبيّ ػیگـی، "ٔیهیبو يبیهی" ػؿ گقاؿىی اف 

ملـ ثّ ٔیـریُیبی ؿـثی َٕىت: " أ ًّْ رب یک ػْٕ ٓجوّ کبؿگـ امت، ًْبٌ گٕىت ٔ عٌٕ ؿا ثـ تٍ ػاؿػ. ًّْ 

ػؿ أ، ٔ أ ػؿ ًّْ یک ػٔمت ػننٕف ؿا يیجیُُؼ، ػؿ اکخـ يُبفل ػکنی أ أ ثؼیٕاؿ آٔیقاٌ امت. أ ْـ رب يیـٔػ 

 مـ اف فَؼگی فصًتکيبٌ ػؿ يیبٔؿػ ٔ یکی اف آَٓب يیيٕػ. 

ػامتبَٓب ٔ ؿٔایت ْب اف أ ٔ مٕاثن فَؼگیو اف ىًبؿ عبؿد امت. تيغیٌ ٔاهؼیبت ٔ اكنبَّ ْب اف يیبٌ اَجِٕ ؿٔایت 

ْب اثؼا مبػِ َینت. ػؿ ایزبػ تَبٔیـ اؿـام آيیق عٕػ يـی رَٕق چُؼاٌ ثی توَیـ َجٕػ، ايب ػنیم اٍهی ػؿ چیق 

ػیگـی، ػؿ ىغَیتی امت کّ ػؿ ػٔمتی ٔ ػىًُی ثوٕل عٕػ "آتو ثیبؿ رُٓى" ثٕػ، یک ػو َّ عٕػ آؿاو گـكت ٔ َّ 

 ػٔمتبٌ ٔ ػىًُبٌ عٕػ ؿا ثضبل عٕػ ؿْب کـػ. اف رًهّ، ههت أ ثـای فَبٌ عبَٕاػِ ْبی يؼؼَچی يی تپیؼ. 

ثـای يـی رَٕق يوٕنّ يبػؿ اف ربیگبِ ٔیژِ ای ثـعٕؿػاؿ امت، "َژاػ ثقؿگ، متیقِ رٕ، پـ ػؿػ مـ، پـاکُؼِ ػؿ 

مـامـ کيٕؿ، ػؿ اػًبم فيیٍ، گـيبثغو آمیبثٓب ٔ كبثـیکٓب، ػکّ ْبی آة َجبت كـٔىی ...". أ يبػؿ ثٕػ، ثـای أ 

يؼؼَچیبٌ اػْبی یک عبَٕاػِ ثقؿگ ثٕػَؼ؛ فَبَگی، "يبػؿ" ثٕػٌ َوطّ هٕت أ ثٕػ ٔ ًْیٍ کبؿتم ْب ؿا ثیو اف ْـ 

چیق يیتـمبَؼ. اگـچّ ْؼف أ ثـ ؿٔی مبفيبَؼْی "پنـاٌ" ٔ رهت آَٓب ثّ اتضبػیّ يتًـکق ثٕػ ايب َوو ٔ يجبؿفِ 

فَبٌ يؼؼَچی ػؿ ایٍ يیبٌ ًَیتٕاَنت کًتـ يٓى ثبىؼ. رهنبت ػًٕيی ىجبَّ ػؿ يضم مکَٕت يؼُچیبٌ اثقاؿ ػعبنت ٔ 

 مٓى فَبٌ ػؿ مـَٕىت اػتَبة ثٕػ. 

يبػؿ رَٕق ثـای فَبٌ يؼؼَچی یک ٍؼا، یک يگبكٌٕ ثٕػ، کّ عٕػ، يٕهؼیت، فَؼگی ٔ اصنبمبت عٕػ ؿا ثيُبمُؼ ٔ 

ثيُبمبَُؼ. مغُبٌ أ ًْیيّ ىـس گٕیبیی اف َؼاؿی ٔ يضـٔيیت يضالت مکَٕت يؼؼَچیبٌ ثٕػ، رَٕق فعى ْبی كوـ 

ثـ چٓـِ مبکُیٍ ؿا یبػآٔؿ يیيؼ، أ ثبفگٕی ػًن صنـت ٔ ػنـتی ثٕػ کّ آَٓب ؿا ٔا يیؼاىت رگـ گٕىگبٌ عٕػ ؿا 

ثزبی يؼؿمّ ثّ ثـػگی ثیـصًبَّ کبؿ ثنپبؿَؼ، ..." ٔ ایٍ كؤ ثـای ایُنت کّ ىًب تًَیى ػاؿیؼ ىـاكتًُؼاَّ فَؼگی 

 کُیؼ".
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عبَى "آگُل ٔیک" ػعتـ یک يؼؼَچی مغُـاَی ْبی يبػؿ رَٕق ؿا ثغبٓـ يیبٔؿػ کّ ػؿ ػجبؿات "ػؿثؼؿی، َٕفاػاٌ 

ثّ کٕل يبػؿاٌ، نینت میبِ ٔ انتًبك کبؿ" ... ثـای آَٓب مغُـاَی يیکـػ. آگُل عٕػ ثؼؼْب ثّ كؼبنیٍ اتضبػیّ پیٕمت. 

أ ػؿ ٍٔق يبػؿ رَٕق يزؼػا ثّ عبٓـات کٕػکی عٕػ ثبف يیگـػػ، ػٔ مبل ثؼؼتـ ... ػؿ ثطٍ اػتَبة پـ آٔافِ 

 : 0801يؼؼٌ ؽؿبل ػؿ مبل 

"يبػؿ يٍ ْـ ؿٔف ثّ يیبٌ کيبٔؿفاٌ يجـكت تب ثـای اػتَبثیٌٕ يٕاػ عٕؿاکی رًؼبٔؿی کُؼ ... فٌ ْبی يؼؼَچی 

ْـ ؿٔف ٍجش ثب مجؼْبی عبنی ػؿ ػمت ػٔؿِ يیبكتبػَؼ ... یک ؿٔف ٍجش يٍ اربفِ یبكتى ثب آَٓب ًْـاِ ثيٕو. ٔهتی 

ثـگيتیى يٍ یک ػـٔمک ػؿ ثـم ػاىتى ٔ مجؼ ػمت يبػؿ آَوؼؿ مُگیٍ ثٕػ کّ ثقصًت يیتٕاَنت آَـا صًم کُؼ... 

ثوٕل صـكٓبی يبػؿ رَٕق، پيت مـ يؼؼَچیبٌ ٔ اػتَبثی کّ پیـٔف ىؼ یک اؿتو اف فَبٌ اینتبػِ ثٕػَؼ... یک ػیٕاؿ 

 پٕالػیٍ کّ ْیچ کل ٔ ْیچ چیق هبػؿ ثّ ػجٕؿ اف آٌ َجٕػ...".

ایٍ فَبٌ ػْٕ اتضبػیّ َجٕػَؼ ايب ثؼٌٔ ىک ثغو يًٓی اف يجبؿفِ مبفيبٌ یبكتّ ٔ ْؼكًُؼ يؼؼَچیبٌ ٓجوّ کبؿگـ ؿا 

 تيکیم ػاػَؼ، ًْبٌ چیقی کّ يـی رَٕق ػؿ يجبؿفِ مٕمیبنینتی کبؿگـاٌ، فَؼگی عٕػ ؿا ٔهق آٌ ًَٕػ. 
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(9) 

 کار کٌدکان، فرًش بردگان است، منتيی بو اقساط!

  

، اعتصاب مهمی در میان کارگران آسیاب در 3491در تابستان سال 

مناطق شرقی شکل گرفت که بسیاری از کارگران اعتصابی را 

مادر جونز به اعتصاب پیوست و  کارگران کودک تشکیل میدادند.

 آنرا به ابزاری علیه کار کودکان در امریکا تبدیل کرد. 

، از هر شش کودک آمریکایی زیر  3499طبق سرشماری سال 

شانزده سال یک نفر در مراکز تولیدی بکار مشؽول بود. این رقم 

بسیار کمتر از واقعیت را نشان میداد چرا که  به طور گسترده ای 

شناخته شده بود که بسیاری از والدین به طور معمول درباره سن 

این استدالل که "دولت نباید در اقتصاد دخالت کند" کافی بود که در هیچ کدام از  فرزندان خود دروغ می گویند. 

در اواخر قرن، بیست و هشت ایاالت  ایالت ها قانون و مقرراتی برای نظارت بر کار کودکان وجود نداشته باشد.

مقررات پر رمز و رازی را در این زمینه وضع کرده بودند، اما این مقررات با ارجاع به رابطه پیچیده ای میان 

ساعات کار و متوسط سن و جثه کودکان عمال ؼیر قابل اجرا و یا براحتی قابل چشم پوشی از آب در میامد. در 

 بکارگیری کار کودکان پیش بینی شده بود. حتی مجاری قانونی برایبعضی ایاالت 

کودکان در بسیاری اصناؾ و صنایع رواج داشت، اما معدن برای پسران و نساجی برای دختران از رایج ترین  کار 

آنها بود. دالیل  کار کودکان پیچیده بود. ایده "دوران کودکی" که تا اواخر ایام نوجوانی را شامل میگردد، یک نگرش 

درصد آمریکایی ها در تحصیالت دبیرستانی شرکت می کردند و  3، حدود 3349قبل از دهه  جدید اجتماعی است. 

برای اکثر آمریکایی ها مفهوم نوجوانی معنی نداشت. کودکان از  اینها معموالً فرزندان تجار و متخصصان بودند. 

سنین کودکی به کارآموزی در صنایع دستی سنتی و یا در مزارع زندگی را آؼاز میکردند. با شروع جامعه صنعتی، 

 بیفتند.  بعد از چند سال کوتاه از سوادآموزی پایه، دنبال درآمد فرض بر این بود که کودکان

دستمزد پایین کارگران اؼلب باعث می شد که همسران و فرزندان برای تکمیل  به عبارت دیگر، قبل از قرن بیستم، 

درآمد خانواده به یک شؽل مشؽول شوند. بطور معمول فرزندان ازدواج را به تعویق انداخته و همچنان در 

در بین مردم فقیر و حاشیه شهری، کودکان تامین  بزرگسالی برای حفظ درآمد،  زندگی با خانواده را ادامه می دادند. 

کارخانه های  تبدیل شد.  درآمد خانوارها را بعهده داشتند. صنعت معدن به یک حرفه خانوادگی درحدود یک سوم 

در  نساجی کل خانواده ها را یک جا استخدام می کردند و والدین مسئولیت نظارت بر کار کودکان را بعهده داشتند.  

تمام خانواده ها  شهرهایی مانند نیویورک و شیکاگو، صنعت بافندگی تعداد بیشماری از کودکان را در اختیار داشت.  

با توجه به فقر، کار کودکان برای بقای خانواده اهمیت حیاتی  در خانه کار می کردند و دستمزد آنها کنتراتی بود. 

 پیدا می کرد.

تولید منسوجات، که بیشتر از هر رشته  دیگری متکی به کار کودکان بود، بیشتر در شهرهای کوچک انجام می  

کاهش قیمت محصوالت کشاورزی، مردم را از کار  اواخر قرن آسیاب ها مملو از نیروی کار کودکان بود.  شد. 
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در پنسیلوانیا، صاحبان  نیروی کار،  به یک کاالی مهم برای صنعتگران تبدیل شد.  این مازاد روی زمین رها کرد و

یک سوم از کارگران در کارخانه  معادن ذؼال آنتراسیت  دوختند.  معادن چشم به نیروی کار  همسر و دختر برای

جنوب کمتر از  شانزده سال داشتند. "آگهی کار5  کل خانواده با حداقل سه نفر از فرد کارکن برای آسیاب"؛ این 

ساعت در روز، در گرما و سر و صدای  دوازده معمول ترین آگهی کار را تشکیل میداد. کار در آسیاب،  ده تا

 مضر تنفسی را در بر میگرفت.  و گرد و ؼبار وحشیانه، 

صاحبان ادعا داشتند که دستمزدهای پرداختی بیش از کاری است که انجام میشود. آنها مدعی بودند که آموزش یک  

حرفه به کودکان و تربیت نظم و انظباط به کودکان بدون اجر میماند! در  معادن با ایجاد سرپناه های پیش پا افتاده و 

 فروشگاههای انحصاری سوء استفاده وحشیانه ای از موقعیت این خانواده ها برقرار بود. 

قانون کار و اصالحات در زمینه  کودکان کار از پایه های اصلی  ترقی و پیشرفت دوران مدرن   تمایل به برقراری 

تا پایان جنگ جهانی اول اساسا بخاطر فشار اعتراضی طبقه کارگر، بر حرص و  34بحساب میاید.  از پایان قرن 

استثمار زیاده روانه   جامعه صنعتی افسار زده شد. عالوه بر کارگران، طبقه متوسط نیز  به دنبال محدود کردن 

دموکراتیک کردن روند  سوءاستفاده  شرکتها، متوقؾ کردن فساد دولت، کنترل انحصارهای مالی و تولیدی و

انتخابات بودند. این ترقی خواهی از طرفی شیفته اعداد و نمودارهای آماری بود و از طرؾ دیگر موجی از اصالح 

طلبان این جریان در هشدار علیه شکاؾ های اجتماعی و ضرورت حفظ تعادل دست باال را داشت. تعداد هر چه 

بیشتری از الیت فکری طبقات باال لزوم تحصیالت برای کودکان جهت پاسخ گویی به نیازهای صنعت مدرن را در 

دست گرفته و خواهان اصالح قانون کار شدند. همزمان مدارس با امکانات و با تدریس و صرؾ ؼذای مجانی در 

دسترس قرار گرفت و پدیده کودک، رشد فکری و فرهنگی و نیاز به بازی و ... عمومیت یافت.  در آؼاز قرن 

نوزدهم، "کمیته کار کودکان" متشکل از نمایندگانی از ثروتمندان معتقد به مسئولیت دولت و نمایندگان کلیسا 

بخصوص در نیویورک نقش مهمی را در بسیج افکار عمومی علیه کار کودکان بعهده داشتند. کمیته مشابهی در 

شیکاگو شکل گرفت و با دخالت متخصصان خوشنام امور اجتماعی توافق عمومی و گسترده ای برای محدودیت سن 

کودکان، نوع و ساعت و شرایط کار کودکان در چهارچوب سختگیرانه قانون همه جا را فراگرفت. اما هم پای افکار 

از طرؾ طبقه متوسط ایده هایی عرض اندام کرد که والدین را در زمینه کار کودکان مقصر دانسته و ، رفرمیستی

سرزنش میکرد. ... موج عظیم مهاجرین به امریکا و نیروی کار حتی بعنوان سودجو در بهره کشی از کودکان 

 کار کودک را به حاشیه برد.  بسیار ارزانتر مباحثه

، مادر جونز با انتشار یک مقاله در نشریه "سوسیالیست انترناسیونال"  پا به عرصه مبارزه علیه کار 3493سال 

کودک   گذاشت. پس از شنیدن چگونگی شرایط کار کودکان، خود به آالباما رفته و در یکی از مراکز تولیدی در 

صبح  0519جوار کودکان هفت ساله  شروع به کار کرد. مادر جونز از نزدیک شاهد بود که روز کار آنها از   

آؼاز شده، پس از فرصت بسیار کوتاه نهار،  تا ساعت هفت شب ادامه داشت. این موجودات کوچک میبایست با 

عجله خود را به خانه برسانند تا کمی بخوابند5 "من مادرانی را دیدم که آب   سرد به چهره کودکان میزدند تا از 

من  اندامهای درمانده آنها را  خواب بیدار شوند. من تمام روز آنها را تماشا کرده ام تا با ماشین خطرناک مقابله کنند.

 در حال  اشک ریختن دیده ام. بسیاری بعد ازآنکه معلول شدند توسط کارفرما، بیرون انداخته شدند تا بمیرند."

و تصاویر رنج آور دخترک های معصوم تا آخر  کار خود ادامه داد به   کارخانه تولید طناب مادر جونز در یک 

عمر قلب او را تنها نگذاشت و تا سالها در سخنرانی های خود به "معصومیت  پاک عروسک ها"  نقب زد5 " 

اشراؾ جامعه مکنت خویش را با خون و حیات کارگران بر پا میدارند... تنها با سقوط کاپیتالیسم و طلوع روز نوین 

 سوسیالیستی است که نجات حاصل میشود." 
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مادر جونز در جلسات و فعالیتهاس خود در سازماندهی معدنچیان هیچ گاه استثمار وحشیانه معدنچیان خردسال را از 

نظر دور نمیداشت. برای او نسل های کارگر بودند که توسط معدن بلعیده میشدند. در سخنرانی های خود از کودکانی 

تکیده، با بدنهای دفرمه که تا زانو در گل و لجن چهارده ساعت در سرمای کشنده به حمل و نقل ذؼال مشؽول بودند 

 یاد کرده است. 

رهایی کودکان از کار، برای مادر جونز مهمترین وظیفه تمدن بشری بود. او تجسم مادری بود که سرمایه کودکان او 

را از گهواره ربوده بودند تا در معدن و نساجی به کار گیرند... او مادری بود که میخواست فرزندش را در گهواره 

و در آؼوش محبت و پرورش خود بگیرد5 "جنبش کارگری باید این برده های کوچک سفید)فقط سیاه پوستها برده 

 هیچ کلیسا، هیچ موسسه خیریه، هیچ موسسه و باشگاه  به نجات او نمیآیند" ... نیستند( را آزاد سازد...

این درست نبود که فقط اتحادیه ها به منع کار کودکان عالقه  البته ادعای جونز چندان هم با واقعیت خوانایی نداشت. 

کلیساها، خیریه ها و کلوپ های زنان و همچنین سازمان های دولتی و آژانس های خصوصی همه بیدار شده  داشتند. 

انگیزه دخالت سازمانهای کارگری  نیز  ؼیر خودخواه نبود، زیرا کودکان دستمزدهای کارگران بالػ را تحت  بودند. 

جونز درباره کودکان هفت  مادر اما توضیحات و گرچه بدون شک کار کودکان بی شرمانه بود، فشار قرار میداد. 

اما اگر سخنان او را به صورت استعاره،  ساله با اندامهای دفرمه با چهارده ساعت کار روزانه دقیقاً صحت نداشت. 

مادر جونز خاطرنشان كرد كه كار كودكان، بر  نه به معنای واقعی کلمه، ببینیم، تصویر دیگری پدیدار می شود. 

خالؾ دیدگاه های اصالح طلبانه و انساندوستی سطحی، یک مساله اخالقی نبود. این موقعیت اقتصادی و نظام مبتنی 

بر کارمزدی، دستمزدهای همیشه ناکافی و ناامنی کار و کال این سایه بیرحم استثمار کاپیتالیستی است که کارگران را 

در تاین زندگی و در دفاع از فرزندان خود ناتوان میسازد و مجبور به پذیرش کار کودکان میکند... این کارگران 

نیستند که بچه های خود را به بردگی میفرستند، بلکه "آنها معادن را ساخته اند تا پسران شما را در آن بکار گیرند، 

 آنها کارخانه های نساجی را بر پا داشته اند تا دختران شما را از گهواره شکار کنند..." 

پترسون،  جونز در اعتصاب بافندگان در نزدیکی اسکرانتون، پنسیلوانیا، و دیگری در مادر ،3493در سال  

نقش فعالی را بعهده گرفت. در این  3491نیوجرسی شرکت کرد. او در "اعتصاب ابریشم" در فیالدلفیا سال 

اعتصاب که ششصد مرکز تولیدی را در برگرفت، صد هزار کارگر سهیم گشتند که شانزده هزار نفر آنها زیر 

شانزده سال عمر داشتند. دستمزد کارگران بین دو تا سیزده دالر در هفته بود. اما خواست اصلی اعتصاب را نه 

مساله دستمزد، بلکه کاهش ساعت کار از شصت ساعت در هفته به پنجاه ساعت در هفته، تشکیل میداد. هسته اصلی 

 کاهش ساعت کار شامل ممنوعیت کار شبانه برای زنان و کودکان بود.  

آکسیونهای که با ابتکار مادر جونزدر فیالدلفیا برگزار شدند، توجه مطبوعاتی کمی به خود جلب کردند و تالش های 

اولیه وی نتایج کمی را به همراه داشت. از جونز نقل میشود که روزنامه ها به او گفتند كه نمی توانند داستان در 

او به آنها گفت5 "خب، من  مورد اعتصاب را چاپ كنند زیرا صاحبان كارخانه دارای سهام در روزنامه ها هستند. 

 در این بچه های کوچک سهام دارم و من تبلیؽات می کنم!"

چند ماه بعدتر، مادر جونز یک راه پیمایی طوالنی میان پنسیاوانیا تا نیویورک را دردستور قرار داد. این راه پبمایی 

صد کودک کار و تعداد بیشتری کارگران از معادن و صنایع دیگر را دربرمیگرفت و اتحادیه کارگران معادن بر آن 

نظارت داشت و رسانه ها آنرا "رژه ارتش صنعتی مادر جونز" نامیدند. این رژه شهرهای متعدد را پشت سر گذاشته 

و بتدریج هدؾ پایانی خود را مالقات با تئودور روزولت، رئیس جمهور وقت امریکا تعریؾ نمود. موفقیت های 
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نسبی آن بدنبال سخنرانی های مادر جونز و حمابت کارگران و شعبات محلی حزب سوسیالیست قابل توجه بود. اما 

و فرسودگی و تبلیؽات مخالفان چند بار تا مرز لؽو آن در نیمه راه نزدیک شد. کاخ سفید   بخاطر دشواری لجستیکی

بارها و  مداوما اعالم کرد که از پذیرش نمایندگان کودکان امتناع خواهد کرد و پلیس و ادارات با سنگ اندازی 

بسیار موانع جدی در مقابل صؾ اعتراضی قرار دادند، ولی این تظاهرات با بیست نفر خود را به نیویورک رساند و 

 مالقات با رئیس دفتر ریاست جمهوری را تحمیل نمود. 

تظاهرات از توان کافی برای تحمیل خواست اصلی خود یعنی ممنوعیت قانونی کار کودکان برخوردار نشد، اما بدون 

شک در بسیج افکار عمومی نقش مهمی ایفا کرد. در طول مسیر در حالیکه کودکان لباس سربازان جنگ داخلی را 

بر تن داشته و با صدای طبل همراهی میشدند، باندرول ها نظر اطرافیان را بخود جلب میساخت5 "ماکارگران 

ساعت کار هفتگی و نه بیشتر!"، "ما فقط یک نیمکت در مدرسه میخواهیم!".  سخنرانی و تبلیؽات  00بافندگی!"، "

مادر جونز و همراهان، و انواع ابتکارات در جلب توجه و دخالت مردم در خدمت هدؾ اکسیون یکی از 

 شاهکارهای آژیتاسیون سوسیالیستی ماندگار است5

"مردم! کاپیتالیستها مدرسه و تحصیالت را از کودکان طبقه کارگر به سرقت میبرند... این پسرک، "جیمز اشوورد"، 

ده ساله و با خواهرش، چهارده سال، در فرشبافی پنسیلوانیا روزی ده ساعت کار میکنند، دستمزد او فقط سه دالردر 

کیلو پشتش مثل  20هفته و خواهرش پنج دالر در هفته است... وقتی جیمز در اثر حمل  کالؾ نخ ها به وزن 

 پیرمردها قوز کرده،  بچه های هم سن و  سال او در مدرسه درس میخوانند و از در و دیوار باال میروند... ".

"کارگران، برادران، خواهران! این چه حکمتی است که ما صاحب فرزند بشویم تا البالی چرخ  دنده های کار برای 

کاپیتالیستها اسباب ثروت بشوند ... با ما همراه بشوید تا به ساکنان اهریمنانه "وال استریت" بگوییم گوشت و خون 

 کودکان ماست که سود و اسکناس آنها را میسازد...".

" آقای رئیس جمهور! در حالیکه تحت مدیریت شما، کاپیتالیستها و ثروتمندان کشور از رفاه و ناز و نعمت و 

بهروزی چیزی کم نمیاورند، صدها هزار کودک تحت ریاست جمهوری شما با فقر و فرسایش دست و پنجه نرم 

میکنند، ما قصد داریم پایتخت را به تصرؾ درآوریم تا شما را از موقعیت خود مطلع سازیم، تا شما را برای خاتمه 

 بردگی کودکان قانع سازیم..." 

" مردم من! پنجاه سال پیش، شجاع ترین نسل از مردمی که کره ارض به خود دیده است، روی این خاک به خون در 

ریشه بردگی را بخشکانند، تا ننگ فروش کودکان سیاه پوست به بردگی را به پایان برسانند. امروز باید  تاؼلطیدند  

 بپاخیزد تا فروش کودکان به بردگی را سد کند، کار کودک، فروش برده است، منتهی فروش قسطی آن"!

  

  

  

  

  

  

 

 

 يبػؿ رَٕق، آژیتبتٕؿ مٕمیبنینت



26صفحه    

(12) 

 ًفادار بو سٌسیالیسم، ًفادار بو انقالب، ًفادار بو حسب سٌسیالیست

 

کمپین های بزرگ و کوچک کارگری و حق طلبانه متعددی را سرسختانه در  3431تا  3490مادر جونز در فاصله 

دستور کار خود قرار داد. سپس با همان سرسختی آژیتاتور حرفه ای حزب سوسیالیست شد، و به عقیده او5  " 

کارگران باید از حزب سیاسی  طبقه خود حمایت کنند و جای  یک فعال  کارگری صادق در حزب سوسیالیست 

ؼیر قابل اجتناب در مقابل  هر عضو طبقه کارگر  وظیفهاست."  از نظر جونز "مبارزه" نه یک انتخاب بلکه یک 

است. او جرقه بود، حرکت بود و در پیرامون خود بیقراری میافرید5 " چرا ما به معدنچیان کمک نکردیم؟ چرا ما از 

نکردیم؟" در مسیر زندگی خود، او  با اعتصاب کارخانه آبجوسازی میلواکی،  مرتجعین حمایت مکزیک در برابر

اعتصاب کارگران معدن آریزونا، اعتصاب  تلگرافیست های شیکاگو، مبارزه کارگران نساجی آالباما، کارگران 

پوشاک شهر نیویورک همراه شد؛ او در حمایت از انقالبیون مکزیک و رهبران کارگری زندان آمریکایی سنگ تمام 

گذاشت، او یک فعال وفادار دو آتشه و متعصب اتحادیه بود اما همزمان سیاست سوسیالیستی یک نقش محوری را 

ایفا میکرد. تشکل و سازمان برای او همه چیز بود، و بر این اساس اتحادیه و حزب برای او "یک روش زندگی" 

 مینمود. 

در فاصله میان قرن نوزدهم و بیستم سوسیالسم بسرعت در امریکا رشد کرد و ریشه های قوی در جنبش کارگری 

سوسیالیسم هیچگاه به یک جنبش واحد در آمریکا تبدیل نشد. تا آنجا که به این نوشته و مروری بر زندگی  یافت. اما

با سوسیالیست های ایلینویز همکاری خود  3490آژیتاتور سوسیالیت ما مربوط میشود، مادر جونز در ژانویه سال 

را آؼاز کرد. اما ایده های سوسیالیستی او دارای سابقه طوالنی تری بودند، از مدتها قبلتر  آژیتاسیونهای او بر 

جامعه طبقاتی استوار بودند، این که جوامع سرمایه داری در بر گیرنده دو طبقه است، یکی در موقعیت برتر و 

کنترل بر دارایی ها و ساختار تولید و دیگری طبقه کارکن و فقیر به دلیل وابستگی به کار دستمزدی. مبارزه طبقاتی 

واقعیت زندگی آمریکاست. صنایع بزرگ باید متعلق به مردم باشند و کارگران باید آگاهانه در این جهت متمرکز 

تمسخرهای مشخص در نقد بین المللی سوسیالیست ها نوشت5 "پدری که  سیستم های دو حزبی با شوند. وی در مورد

 با رای خود به تداوم این سیستم یاری میرساند،  گویی اسلحه گرفته و به سمت فرزندان خود شلیک میکند." 

،  تصویر گویایی از مادر 3490ژوئن سال  31گزارش روزنامه ای از سخنرانی او در هلنا، مونتانا، در تاریخ 

 جونز را بدست میدهد5  

که  -خانم جونز با  توضیح اینکه "ما با طبقات روبرو هستیم" شروع کرد. فرض اصلی او تئوری کار ارزش بود  

ارزش کاالها از کارگرانی حاصل می شود که نیروی کار و مهارت خود را با منابع طبیعی ترکیب می کنند. از این 

کنند، که  محروم می کار خود باب این اعتقاد حاصل شد که سرمایه داران به طور ناعادالنه کارگران را از محصول

و مشترک کسانی که  زندگی را با کار خود  هویت اصلی گنج های زمین به درستی متعلق به تولید کنندگان است، که

شما فرض می کنید در یک جمهوری زندگی "  :خلق میکنند. خانم جونز اصرار داشت که دولت  زندانی سرمایه بود

رئیس جمهور و کنگره شما نماینده مردم  شما زیر پرچم الیگارشی زندگی می کنید می کنید، اما این یک اشتباه است؛

جونز، نتیجه گیری بدیهی بود5 "فلسفه وجودی طبقه  خانم نیست. آنها نماینده طبقه حاکم، طبقه سارقین هستند". برای

سرمایه دار متکی بر چرک و خون و توطئه است، آنها با بی پروایی نعره میزنند5  ثروتی که من می اندوزم،  مال 
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 من است و فرقی نمی کند که چطور آنرا از استثمار بیرحمانه کارگران به جیب زده ام."!

اجازه بدهید برای روشن تر شدن نحوه و روش کار آژیتاتور سوسیالیست ما یکبار دیگر به قضاوت دشمنان طبقاتی 

در یک مقاله جنجالی در مجله محبوب "پیرسون" درتوصیؾ فعالین و  3493سوسیالیستها  متکی شویم.   در سال 

 آژیتاتورهای سوسیالیست درج گردید که5 

سوسیالیست ها بزرگترین گناهکاران امریکا هستند. رهبران و سخنگویان آنها منظم، صبور، پایدار، و قادر به تالش  

زیاد و رنج عالی هستند... این جنبش تا مؽز استخوان ضدآمریکایی  است، زیرا به دنبال چیزی جز تخریب دولت  

نیستند. سوسیالیست ها ... با تاکید دائمی بر اختالفات طبقاتی، دائمًا در صدد بودند تا آگاهی طبقاتی کارگران را نشان 

هستند. شکست برای   و ساده، و بطور  مداوم دشمن دهند و نفرت آنها را نسبت به ثروتمندان تعمیق دهند. صاؾ

 یک سوسیالیست  معنا ندارد. او تمام وقت، شب و روز، باز و پنهان مشؽول فعالیت است. 

 از اظهار نظرهای خوانندگان  نشریه اتحادیه کارگران معادن درباره مادر جونز5

 5 "آتش فصاحت او، بردگان استثمار شده را از خواب بی حال خود بیدار می کند."3491آرکانزاس، 

5 "جونز حقایق فلسفه سوسیالیستی را آموخته است، نه از بحث دانشگاهی و مطالعات تجربه 3493تگزاس، 

   "علمی بلکه از تماس واقعی با مردم. 
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از انتشارات   


