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 روز جهانی کار و کارگر

 

بسیاری از در گذشته . و متنوعی به خود گرفته است های متفاوت شکل در طول تاریخ «ارک» ماهیت اما ،ها بوده است ی از زندگی ما انسانیهمیشه جز« کار»هرچند 

ای دیگری مثل آهنگری و کفاشی نیز به کاره از مردم ای عده. شدند ها انجام می و دشت ها در دل طبیعت و در میان کوه ،مانند کشاورزی و دامداری ،کارها

در بعضی  .نداختردپ می تجارت شدند و به زمینی و دریایی راهی سفر می های تجاریِ با کاروان پرداختند یا می

، بسیاری از (میالدی 1055میالدی تا حدود سال  055یعنی از سال )قرون وسطی در اروپا  دوران ها مانند دوره

 .کردند کشاورزی می های بزرگ اربابان خود کار و ، کارگران و دهقانانی بودند که بر روی زمینهانسانا

نهاد  ،تا پیش از آن زمان. رخ داد های متعددیو انقالبایجاد شد زیادی در اروپا تحوالت  بعد از قرون وسطی،

، کلیسا قدرت خود صورت گرفتکه در اروپا  هایی انقالباز  پساما  ،تسلط زیادی بر زندگی مردم اروپا داشت کلیسا

 .تا حدود زیادی از بین رفتنیز  رعیتی-ها نظام اربابکشوراز در بسیاریرا از دست داد و 

کوچک های خانگیِ ند، مانند غذا و لباس، در کارگاهمردم نیاز داشت، بیشتر محصوالتی که 11و  11های قرندر 

به  بزرگی وجود نداشت؛ ی وز هیچ کارخانهشد و هنتولید می

رنگرزی و  ممرد با خُ 3یا  2در یک خانه عنوان مثال 

ریسی کردند و زنان و کودکان به نخدستگاه بافندگی کار می

مورد نیاز مردم دهکده را تهیه  ی مشغول بودند تا پارچه

نزد ها  گاهی چند نفر از همسایه ؛گرفت ها سفارش می از مشترینشست و  خود می ی کفاش در مغازه یک. کنند

 در هم مردم و دوخت می دست با جا همان را دوزش دست یها کفش کفاش، و نشستند یآمدند و آنجا م او می

در آن زمان، جمعیت کشورها  .کنند صحبت گوناگون موضوعات ی درباره یکدیگر با داشتند فرصت کار حین

راحتی  توانست به هرکسی تقریبا می و کردند کم بود و بیشتر مردم در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می

 مردم برای کردن کار مشاغل، از بسیاری فیزیکیِ های دشواری و هاسختی برخی وجودبا  .شغلی پیدا کند

 .آمدمی حساب به زندگی از جزئی و بود ارزشمند و معنادار فعالیتی

 انقالب صنعتی

های  دگرگونی به« انقالب صنعتی». نام گرفت «انقالب صنعتی»که بعدها  ه بودویژه در کشور انگلستان انقالبی شروع شد در اروپا و به .تدریج عوض شد اما شرایط به

های مختلفی ها و دستگاهماشین در طی انقالب صنعتی،. نقل به وقوع پیوستو  و حمل تولیدکشاورزی،  ،صنعت در که در اواخر قرن هجدهم شود گفته می یبزرگ

انقالب صنعتی . بودند بخشی از این اختراعات... قطار و های بذرکاری،های ریسندگی، ماشین ماشین بخار، دستگاه .ندبخشیدمی تعکه انجام کارها را سر اختراع شدند

اما این انقالب، . تر شود و مواد غذایی بیشتری نیز به دست بیاید تر انجام شود، کاالهای بیشتری تولید گردد، حمل و نقل بین شهرها سادهباعث شد که کارها سریع

 .داشت به همراه نتایج دیگری نیز با خود

اهمیت  نفره و استفاده از قدرت بدنی در انجام کارها، بی های یک دیگر شغلو به این ترتیب  ای بزرگ شدنده کارخانهآالت جدید، سبب پیدایش ها و ماشین دستگاه

تر بودند و همین باعث کساد شدن بازار  دوز ارزان های دست انستند در روز هزاران کفش بسازند که از کفشتو سازی، می کفش ی های کارخانه ها و دستگاه ماشین. شد

 کار ناچار بهکار شدند و بیبرای خود شغلی داشتند، هر یک تا پیش از آن  که بسیاری از کسانیترتیب  اینبه . کرد اش کفش درست می د که در مغازهش کار کفاشی

های حاکم  نظامبا این همه،  .روستایی شدندهای سبز و خرم  جانشین دهکده ،های متعدد کارخانهبا  و آلوده شهرهای بزرگدر این جریان،  .ها روی آوردند در کارخانه

 ،کردندهایی حمایت زیادی میاعتنایی به این مشکالت نداشتند و از چنین اختراعات و ماشین دیدگان توجهی به وضعیت آسیب به دلیل محوریت پول و سرمایه و بی

دست  شدند و مردم عادی با از هر روز ثروتمندتر می تولید هایثروتمندان با مالک شدن ابزار اغلبِ بدین ترتیب، .آوردندهای هنگفت به بار میها ثروتزیرا برای آن

 .تردادن مشاغل خود هر روز فقیر

رفته تحت تاثیر انقالب صنعتی قرار گ ،از آن زمان تا همین امروزمردم زندگی . انقالب صنعتی باعث شد تا روش زندگی و کار کردن شکل دیگری پیدا کندگونه،  این

 .است
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وقایعی که  ی درباره ،در ادامه .سرایت کرد آلمانبه آمریکا و سایر کشورهای اروپا مانند فرانسه و  از انگلستان تدریج به انقالب صنعتی و ماشینی شدندر قرن نوزدهم، 

 .بیشتر خواهیم خواند در آمریکا روی داده است

 ها ماشین عصر

کارها . رسید صدای ماشین و دستگاه به گوش نمی جزچیزی  در آن ای بود که ه و خفهبست  محیط یک کارخانه. اد کردندها ایج برای انسان زیادیها مشکالت  کارخانه

 .با یکدیگر صحبت کنند کردن کاردر هنگام حق نداشتند  کارگران و شدند آور انجام می با سرعت و شتابی عذاب

وجه  ها اوضاع به هیچ به وجود آمدن کارخانهپیش از » :، در خاطرات خود نوشته استهکفاش بود در آن کارخانه،ها، که پیش از کار  کارخانهاین یکی از کارگران 

مان کتاب بخواند و به او کردیم تا در حین کار کردن، برای کردیم، اغلب یک نفر را انتخاب می های دیگر کار می وقتی که در یک مغازه با کفاشقبال  .گونه نبود این

 ...همدیگر را بهتر بشناسیمتوانستیم میبود که  کردیم؛ به همین دلیل ز کتابخوانی، در مورد کتاب بحث و گفتگو میپس انیز بیشتر اوقات . دادیم هم می دستمزد

 . «[گونه نیستاما کارخانه این..].کرد آمد، یک عمر دوام پیدا می ی که میان کارگران یک کارگاه به وجود میا دوستی

برای و کردند  ساعت کار می 10های قطار، در گرما و سرما، روزی  به طور مثال راننده .و دستمزدها بسیار اندک بود زیاد کارگران ساعات کارِ در آمریکا، روزهادر آن 

 .بخرند اجاق و پخت و پز نبرای روشن کرد و مقدار کمی نفت سبزیجاتزمینی و  توانستند کمی سیب ها با این پول تنها می آن. گرفتند مزد می دالر و نیم 2 ،هر روز

بالفاصله فرد بیکار دیگری را به ، کردتوانست کار کند یا نسبت به شرایط سخت کارش اعتراض می و نمی شد اگر کارگری بیمار می کار،افراد بی جمعیت زیادِبه خاطر 

با گرسنگی شد  او ناچار میداد،  به او نمیرا  انداز کردن پسامکان  او تا آن زمان، اندکجایی که دستمزد  از آن .کردند قطع می را دستمزدش گذاشتند و جای او می

 .وپنجه نرم کند دست

ها  ها، به آن ارخانهو صاحبان ک رؤساکارفرماها، یعنی  مجبور بودند کار کنند و اغلب نیز های یک کارگر ین بودن دستمزدها، همسر و بچهیبه دلیل پا از طرف دیگر،

یکی از کسانی که در آن شرایط . گرفتند دستمزدهای خیلی کمی میدر مقابل کارشان کردند و  هم باید روزی پانزده ساعت کار میها  بچه. کردند زیادی میستم 

های  آنها خیلی زود با لباس. ندارندهم زدن  حرف نایِ شب است و حتی 1رسند، ساعت  می خانهها به  وقتی بچه» :گوید ای می مصاحبه با روزنامه ، درکرد زندگی می

ای  بچهوقتی  به این ترتیب، «.دگردنخیزند و به سر کارشان بربرسوت کارخانه  با پیش از طلوع آفتاب دوباره اینکهتا  روند ست و صورت کثیف به خواب میپاره و د

 .رودبتوانست به مدرسه  رفت، دیگر نمی ای می کارخانهبه  برای کار

 

به . خورد تولید کاال میتنها به درد کنند که انگار  با انسان طوری رفتار می»: گفت کرد، می رنشین شهر موعظه مییفقهای  یی که در یکی از قسمتها از کشیشیکی 

دون آن ند، بشو تمام شود، دور انداخته می کردن کاربرای  شانکه نیرویوقتی . شان را تعالی ببخشندنه اینکه انسانیت ،دهند که بتوانند کار کنند زد میم قدر ها آن آن

 «.دها در نظر گرفته شو که نیازهای انسانی آن

 .کند کار میهای کارخانه  ساعت روی یکی از ماشین 10روزی بگیرید که فردی را در نظر »: نویسد گونه می وضع کارگران این ی های آن زمان درباره یکی از روزنامه

ر فرصت دارد به دیدن دیگران برود یا قدمطالعه کند؟ چ دتوان با این وضع او چقدر می. نیم شب ادامه دارد تا هفت و شود و ح شروع میکارش از چهار و نیم صب

؟ رودگردش ببه اش  فرصت این را خواهد داشت که با خانواده؟ اش را مرتب کند آیا وقتی خواهد داشت که به نظافت خود بپردازد یا خانه ش بیایند؟دیگران به مالقات

ن اهمیت ایبکند؟ جامعه به  بادتع آیا وقت این را دارد که. د که بدون شناخت کافی به کسی رأی بدهدرااین احتمال وجود داطالع است و  او از مسائل جامعه بی

. یعنی نان کار او. فراگرفته استکار را اش  زندگی ی یدن است و همهو خواب نخورد سالم؟ خانه برای او محلکه او خوشبخت است یا بدبخت؟ مریض است یا  دهد می

 .«است یی که توانایی او را از بین بردهفرسا طاقت و کار زیاد
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پر های آنان  محله. شش مناسب، اغلب مریض بودندها به خاطر سرما و نداشتن پو بود و آنو نامناسب کثیف  شد، بسیار منزلی که در اختیار اغلب کارگرها گذاشته می

 ی ها هیچ توجهی به نحوه بیشتر آن !کردند ها زندگی نمی ها در آن شدند که خود کارفرماها و صاحبان کارخانه چنان آلوده می آنگاهی اوقات شهرها  زباله بود واز 

 .زندگی کارگران نداشتند

ها هرقدر در  بچه. کردن است کاردر حال ست که اای  توان دید، بچه میای که  رین منظرهزیبات»: گفت ، می«کوکاکوال» ی نوشابهی  کارخانهگذار ، بنیانکاندلرآقای 

 « !ی خواهند داشتتر و زیباترتر شروع به کار کنند، زندگی مفید سنین پایین

 «!دیبه من نشان ده امریکایک گدا در  گویید اگر راست می» :گفت می ،درآمد داشت اصلی صنایع فوالد، که ماهی دو میلیون دالر انصاحبیکی از  ،کارنگی اندرو

 

حتی به قیمت بدبختی و رنج  یاورند؛ر قیمتی پول در بطلب حاضر بودند به ه راد فرصتاف .آن زمان کسب ثروت برای بسیاری از مردم باالترین هدف زندگی بود

. دندکر ها حمایت می ستان و شریکانی داشتند که از آندو نیز ها مجلس و روزنامهر دولت، د اندیشیدند می سود بردن باال به تنها که یدارانکارخانه .ها انسان ی بقیه

ن نیز اها و روحانی بعضی از کشیش حتی و بود مانده دور فساد از کسی کمتر ، دیگرشرایط آن در. بود نها هم قابل خرید ی قاضیبسیار زیادی داشت و رأ رشوه رواج

 . کردند مردم را به کسب ثروت دعوت می

 .کارند از هر صد ثروتمند امریکا، نود و هشت نفرشان درست !شماست ی ثروتمند شدن وظیفه» :به مردم گفتهای خود در کلیسا  سخنرانیدر یکی از  هایکی از آن

ی که خدا او را به همدردی با کس. شمارند اما فقرای مستحق همدردی انگشت ؛یمکن ها همدردی می با آنکنید؟ البته که  پرسند شما با فقرا همدردی نمی بعضی می

 «.استخودش مقصر فقیر بودنش ، فقیری در ایاالت متحده امریکا وجود داردهر . ، کار غلطی استخاطر گناهانش فقیر کرده

ها بر ی تالش بود که سهم عمدهاین درحالی . شدمیاما هیچ وقت چیزی نصیب کارگران ن اندوزی و پولدار شدن بود، دوران ثروت ،در آمریکا هابرخیبرای  آن دوره

شان  و با عرق پیشانی کاشتند ، محصوالت زمین را میساختند میهای قطار را  کشیدند، ریلبا سختی فلزات را از دل معادن بیرون میکارگران  .ی کارگران بود عهده

 .کردند ها تولید می کاالها را در کارخانه
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 کارگری های جنبش

ی  هر روز عده. افرادی بود که گرسنه بودند یا خانه نداشتندها پر از  خیابان .پیدا شدندهای اقتصادی  کم کم بحران، 1181از اواخر قرن نوزدهم، یعنی از حدود سال 

 .دادند زیادی از شدت گرسنگی جان خود را از دست می

گندم و نه معادن خالی شده بودند؛  و که نه محصولی نابود شده بود چرا. راز بود، گویی یک بوداین همه آدم را دچار مشکل و سختی کرده  زندگیآن چه یک شبه 

 توانستند لباس بدوزند و معادن را بکاوند، گوشه و کنار ها کارگر نیرومند که می پس چرا میلیون .سنگ و نفت همین طور هم آهن و زغال ؛پنبه هنوز سر جایش بود

 ؟کردندمیدست دراز  یک سر پناهو  اندکی غذاو برای  ها ایستاده بودند خیابان

بیشتری  ی هر روز سرمایه دهند تاحقوق بسیار کمی می انکارگر به افراد ثروتمند،: توضیح داد گونه این شاید بتوان رکود اقتصادی را. علت آن، رکود اقتصادی بود

ند که هستها، همان کارگرانی  جایی که خریداران محصوالت این کارخانه اما از آن. کنندو کاالهای بیشتری تولید می ندسازهای بیشتری می کارخانه هاآن. دکننجمع 

داران و د سرمایهوشمیاین موضوع باعث  .ندوشداران متضرر می و در نتیجه سرمایه هماندین محصوالت بدون مشتری ند، اکردن ندار چندانی برای خرید درآمد

ها و رکودهای اقتصادی یکی پس  بحران 1851و  1183، 1110، 1113، 1181های  در سال .ندنکار ککارگرها را از کار بی ها را تعطیل و کارخانه هاارخانهصاحبان ک

 .از دیگری از راه رسیدند و وضعیتی سخت برای تمامی مردم ایجاد کردند

یکی از . شان وجود نداشتبودند که شغلی برای یماهر هایآهنگر و خیاط ،ها نجار اما در حقیقت اغلب آن. ندنامید ولگرد میو را تنبل  شده کار، مردم بیهابرخی

ها را تنبل و آن]مان این حرف را بزنیم یها و کارگرهاانصاف است که ما راجع به مکانیک تان را قاضی کنید؛ آیا کاله»: گوید افرادی که شاهد این وضعیت مردم بود می

 «.غلط است، اندشدهکه با عزّت و کرامت آفریده یی هاانسان یهمه ی ربارهدها و  ی آن این حرف درباره !؟[بنامیمو ولگرد 

کم  کم.شدند «ها آواره برای خانه و برهنگان برای لباس گرسنگان، برای نان» ، بیست هزار نفر در شهر شیکاگو راه افتادند و خواهان1113در زمستان سال 

: دلسوزی نه خواهیم،می همدردی نه»یا و  «!صدقه نه خواهند،می کار بیکاران» :و مردم شعارهایی از این قبیل می دادند ندعظیمی برگزار شد های ییراهپیما

 .«عدالتیم طالب ما

به همین خاطر  .ادامه پیدا کرد کارگرانبه حقوق کارگران احترام بگذارند و اوضاع دردناک  یی که سودجو بودند،اما این اقدامات نتوانستند باعث شوند که کارفرماها

اما  .کردن برای تغییر شرایط دشوار بودبه تنهایی مبارزه  .تالش کنند حقوق خود به دست آوردن کارگران تصمیم گرفتند با یکدیگر متحد شوند و در کنار هم برای

 .شرایط، با کارفرماها چانه بزنندبهبود توانستند بر سرِ  متحد شده بودند، بهتر میکارگرانی که در یک اتحادیه 

 :یه در جمع کارگرها گفتاما یکی از رهبران اتحاد. ردندک پوستان به اتحادیه مخالفت می ها و سیاه ای از کارگران با ورود زن ها تشکیل شدند، عده وقتی که اتحادیه

 برای کارگران تالش از که دارها سرمایهبرخی « شریک خود نکنیم؟خود  ی مبارزهما زنان را در ا ،ای سربلند داشته باشیم جامعه شیم کهتوانیم امیدوار با چگونه می»

به نفع خود  ها بین آن شان بود از دعوایریختند و هر کجا به نفع می ها پوست ها و سیاه پوستسفیدمیان سیابِ اختالف آب به آ بودند، ناراحت شان حق به رسیدن

 .نداردو مبارزه با ظلم در انسانیت  تاثیریهیچ  ،که رنگ پوست پذیرفتنداما کارگران به مرور . کردند استفاده می

 شهر، آن فرماندار نمودند، می برگزار تجمع یا کردند می اعتصاب کارگران هرکجا .بود زیاد بسیار ها روزنامه و هادادگاه سیاسی، های مقام برروی دارها سرمایه نفوذ

 گلوله خوراکِ آنها به روز چند باید» که نامیدند می ای وحشی حیوانات را کارگران نیز ها روزنامه. کرد می کارگران با مبارزه و کردن  پراکنده مامور را دولتی سربازان
 و بزرگی ها شرکت از اوقات اغلب نیز ها قاضی .کنند سخنرانی کارگران علیه که کردند می تشویق را ها روحانی و ها کشیش حتی، دارها سرمایه از خیلی .«داد

 .کردند می مبارزه شرایط این علیه و شدند نمی تسلیم دشواری همه این وجود با کارگران اما .دادند می رشوه نیز هاآن به دارها کارخانه زیرا کردند، می حمایت کارفرماها

 کارگران ی همه ،به یک کارگر زدن سیبآ»: بود برای آن که کارگران در کنار هم و متحد باشند، این شعار را ساخته «رانلحشوس» های کارگری به نام کی از اتحادیهی
 ناچار به ها دچار ضرر شوند و به کتخریدند تا آن شر کرده بودند و آن محصوالت را نمی ها را تحریم گران حتی بسیاری از محصوالت شرکتکار «.دمی کنرا نگران 

 .عمل کنندهای کارگران  خواسته

سخت و  کارگران، ، زمانی که اعتصابالرنسیک بار، در شهر  .داد تا مقاومت کنند شرایط سخت یاری میرا در  آنان شان بود، بین ی کهو محبت کارگرهاقوی  اتحادِ

؛ پیش ها فرزندان خود را به شهر همسایه، نیویورک، فرستادند آن. تصمیمی تازه گرفتند ،، کارگرها وقتی دیدند که فرزندان آنها باید گرسنگی بکشندطوالنی شده بود

خود  ی ها را به خانه کدام یکی از بچه ها آمدند و هر در ایستگاه قطار به استقبال بچه کارگران نیویورکی،. بودند الرنسان سایر شهرها که طرفدار اعتصاب مردم کارگر

که در اینجا  بودندنوشته  شان،به والدین ها در نامه بچه! ه خانه ببرند، ناراحت بودندای نمانده بود تا با خود ب های کارگران از اینکه بچه وادهنخیلی از خا. دعوت کردند

 .و اتحاد کارگران با یکدیگر بود ، دوستیهمدلی ی نتیجه ،ها این. تشویق کردنداعتصاب  ی خود را به ادامه ه است و والدینِها شد از آنبسیار خوبی نوازی  مهمان
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بیش از چهارده ساعت چنان ر همت کاادادند و ساع اما کارفرماها اهمیتی نمی. بشود های اصلی کارگران این بود که ساعات کار روزانه، هشت ساعت یکی از خواسته

کارگران داده نشود، به همه  «روزانه کار ساعت هشت حقِ» ه اگردر همه جا اعالم کردند کو گرفتند  ی جدیهای کارگری تصمیم اتحادیه، 1118در سال . بود

 . دست به یک اعتصاب سراسری خواهند زد

های خود را  شان را پوشیدند، دست زن و بچه ریهای پلوخو شدند، لباسبیدار ز کارگرها از خواب صبح آن رو .، آسمان شهر شیکاگو صاف و آفتابی بودروز اول ماه

 .خواندند خندیدند و سرود می می ،کردند می با هم شوخیراه  ها در آن. راه افتادندجا شروع شود  خیابانی که قرار بود راهپیمایی از آنبه طرف گرفتند و 

کردن ساعات کار  این فقط یک اعتصاب برای کم. شدند رد می ،کنار خیابان ایستاده بودندها، که  یت از کنار سربازهای مسلح و پلیس، موج جمعپهندر آن خیابان 

 .نداد، این اعتصاب را شورش و هرج و مرج جلوه دها و رسانه به کمک مطبوعات ها آن .دانقالب بشو قرار استکردند که گویا  طوری رفتار می اما کارفرماها روزانه بود،

 در شهرهای مختلف ،تظاهرات در روز اول .کردند صدها هزار کارگر دیگر تظاهرات همزمان در شهرهای دیگر هم . تظاهرکنندگان شهر شیکاگو، هشتاد هزار نفر بودند

ند و تسلیم شرایط کارگران ا کمتر موافق ی روزانهکارفرماها گفتند که با کار در برخی شهرها بعضی . در تمام مراکز صنعتی کشور اعتصاب شده بود. برگزار شد آرامی به

 .روز آرامی بود ،آن روز هم. ه بود، یکشنبروز دوم .های کارگران انجام نشده بود هنوز به ثمر نرسیده و خواسته، شیکاگوعنی ی ،اصلیدر شهر  اعتصاباما . شدند

قرار شد  .دیگر زخمی شدند نفر چهار کارگر کشته و چند. کارگران اعتصابی درگیر شد ، پلیس شیکاگو باآن روز اما بعد از ظهر ، ساکت و آرام شروع شد،سومین روز

 .کنند تجمعهای شهر  میدانیکی از پلیس، در  خشونتهای کارگری به منظور اعتراض به  اتحادیه شب بعد،

، باالی یک گاریبه نوبت هر یک  ،(کارگری های راهپیمایی دهندهرهبران سازمان)«ساموئل فیلدن»و  «ت پارسونزآلبر»، «آگوست اسپایز»ساعت هشت در  ،آن شب

لت و دو دارها سرمایهبسیاری از جود دارد و ای علیه کارگران و قوانین ظالمانهدر کشور که چرا  نداعتراض نمود و ندسخنرانی کرد ،ندرفت میدان قرار داشتکه در وسط 

در این لحظه ناگهان بمبی  .که پراکنده شوند ها به مردم گفت دند و فرمانده آنپاسبان به سمت گاری آم 115از  بلندی صفناگهان . دنکن ها را ضایع می حقوق آن

ده کارگر کشته و پنجاه . سرخ شد کارگران میدان از خون ،ظرف چند ثانیه .به آتش بستندها هم مردم را  پاسبان .ها زخمی شدند از پاسبانمنفجر شد و شصت نفر 

 .نفر دیگر زخمی شدند

 

نشد که  مشخصآخر دستِ  هرچند .کردند ها نآها را برای  امیدند و تقاضای شدیدترین مجازاتآنها را یاغی و دزد ن ،کردندفردای آن روز مطبوعات به کارگران حمله 

به اتهام  هاآن. کرد را دستگیرها بودند  آن ءهم جزن اسپایز، پارسونز و فیلد کهنفر  داد و هشت اما پلیس به خود شکی راه نمی ،است دهی بوسکچه اندازی کار  بمب

محکوم به اعدام  را این افرادی همه دادگاه،  با این حال ،ارائه نشد گذاری کرده است که چه کسی بمبمبنی بر این هیچ مدرکی .دندشقتل عمد محاکمه  برای توطئه

که از فقر و مال شده لگد ها آدمِ شی که میلیونکنید؟ جنبمال یپا انید جنبش کارگری راتو که با دار زدنِ ما می دکنی کر میف»: آگوست اسپایز به دادگاه گفت. کرد

 اشما بخواهید مردم ر راگ ...شدنی نیست این آتش خاموش. شوند ها روشن می هجا شعل اما به زودی همه. اعدام کنید ار از آن انتظار آزادی دارند؟ مابرند،  نداری رنج می

بزرگ، پیش از های  انسانو خیلی از  (ع)عیسی مسیح .کنید، پس من با سربلندی و جسارت حاضرمبه مرگ  ند محکومگفت او حقیقت ر یل که جرئت کردندبه این دل

 « .ما حاضریم که راهشان را دنبال کنیم. اند ما این راه را رفته

 .اعدام شدند ،، پارسونز، اسپایز و دو تن دیگر از رهبران جنبش کارگری در زندان، در مقابل دویست نفرشش ماه بعد

چنین  هم. اند ه بودهگنا م اکنون در زندان هستند، همگی بیاند و افرادی که ه افرادی که قبال اعدام شدهکه  بررسی مجدد، مشخص شد در یکهفت سال بعد، 

ها را کتک زده و یا  رده و آنحمله ک کارگران به ها بارها در اعتصاب ،بر خالف قانون ،اوباش و اراذل به همراهیها  پاسبان ین،ا که چندین سال پیش از دمشخص ش
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 ند تاانتخاب کرد به عنوان روز کارگر اولین روز اعتصاب سراسری کارگران برای هشت ساعت کار روزانه را کارگران،این حوادث بود که پس از  .اند کشته

این روز، اول  .کارگران دنیا را ادامه دهند ی همه دفاع از حقوقد برای ند و تالش خوکن را به خود یادآوری آن کارگران مبارز تالش ستودنی هر ساله

 .استبا یازدهم اردیبهشت میالدی، مطابق  ماه مه

 ما الزم ی اگر امروزه کارگرانِ جامعه .ساعت کار روزانه در تمام دنیا به اجرا در آمد 1های خود ادامه دادند تا اینکه حق  سال کارگران به مبارزات و تالشسالیان 

 1باید به یاد داشت که حتی برای حق ساده ای مانند  . کارگران در گذشته استاستقامت و تالش فراوان ساعت کار کنند، به سبب  18یا حتی  10ی نیست روز

دستاوردهای  کمتر، بلکهساعات کاری آنها نه تنها  .های کارگری نبود البته این تنها دستاورد جنبش. اند و به خطر افتاده دی کشته شدهان زیاکارگرساعت کار روزانه، 

ها، کارگران  در کنار این .به دست آوردند نیز ق خود راسایر حقوآزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و و تا حدود زیادی  د بیشتر، بیمهدستمز دیگری مانند

تفاوت، عدالت و  هایی بی اگر بخواهیم به عوض وضعیتی ناعادالنه و انسان. کردند کسب شان رزاتمبا جریان در را دوستی انسان و صمیمیت همدلی، از غنی ای تجربه

 .به ما کمک کند تواند می برادری در کنار یکدیگر را تجربه کنیم، مرور و حفظ این خاطرات،

امروزه نیز در . چنان ادامه داردبرادری همعدالت و از  سرشار ای آیندهن جهل و فقر و ظلم و ساختن کارگران برای برچید مبارزه. ین داستان پایانی ندارداالبته 

رگران نشان می دهد که برقراری تاریخ مبارزات کا. شود ق آنها پایمال میوهای فراوان هستند و بسیاری از حق کارگران دارای مشکالت و رنجبسیاری از مناطق دنیا 

در سرتاسر بسیاری های  کارگران و اتحادیهاکنون نیز،  هم...نیست پذیر امکانامید و تالش ای، از جمله اشتغال، جز با  هحقوق افراد در هر حوز عدالت و به دست آوردنِ

  .شان هستند های ی تالش در حال ادامهجهان، 

 

 

 

 

 :عبنم

، «میلتون مِلتزر» ی هتشون، «(1810تا  1180ی کارگران آمریکا از  مبارزه)های سرخ  نان و گل» ار متن زیر برگرفته است از کتابوقایع تاریخی و اطالعات و آم

 .1318، انتشارات مازیار، «کیومرث پریانی»ی  ترجمه


