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

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ نومبر ٢٢

  شاعر،» Joe Hill -جو ھيل «به ياد 

  ! ترانه سرا و کارگر انقالبی

 
 يکی از ايالت ھای ئیدستگاه قضا. رگر انقالبی است، شاعر، ترانه سرا و کاJoe Hill -امروز سالگرد اعدام جو ھيل  

پدر .  چشم به جھان گشوديدن، در سو١٨٧٩بر وجو ھيل، ھفتم اکت. ، جوھيل را تيرباران کرد١٩١۵مبر  نو١٩امريکا، 

 جو ھيل، ھشت فرزند ۀخانواد. تا سرپرستی خانه دار بودي، كارگر راه آھن و مادرش مارگر»آلوف ھگلند«جو ھيل، 

اسم اصلی اش . كا شديمراكی از برادرانش راھی ي، با ١٩٠٢ است كه در سال يدنجو متولد شھر گاول در سو .داشت

 .ر دادييل استورم تغيكا، آن را به جوزف ھيمراجول ھگلند بود كه در 

ل كمی که بزرگ تر شد در معادن ذغا. جو، از اوان كودكی در كارھای سخت در کارگاه ھا و كارخانه ھا کار کرد

ماری چندان ثمربخش ين بيمعالجات برای درمان ا. ماری سل دچار شديدر آن جا بود كه به ب. سنگ به كار مشغول شد

  . ايکس، بھبود نسبی يافتۀاما پس از مدت ھا دست و پنجه نرم کردن با اين بيماری و معالجه با اشع. نبود

م گرفت با برادرش كه يو، پس از مرگ مادر تصمج. تا، مادر جو، چشم از جھان فرو بستي مارگر١٩٠٢ جنوریدر 

 و زندگی در اين کشور، بسيار يدنچون در آن دوره، پيدا کردن کار در سو.  بروديدنه وی از سواركا بود ھميمراراھی 

 امريکا ھا برای يافتن کار و دسترسی به زندگی بھتر به کشورھای ديگر، به ويژه يدنیسخت بود از اين رو، برخی سو

  .فتندمی ر

ك مشروب يرك در ايويكی از فقيرترين محله ھای نيجو، در . رك رسيدندايوي، به ن١٩٠٢بر ون دو برادر در اكتيا

  . كا رفتيمران كار را رھا كرد و به مناطق مختلف يفروشی، به کار نظافت مشغول شد اما وی، بعدھا ا
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گران و مبارزات آن ھا سروده، به طوری که جوھيل، اشعار زيادی عليه سيستم سرمايه داری و در دفاع از کار

به عنوان . ل، به سرعت گسترش يافتيترانه ھای جو ھ. کارگران در تجمعات خود آن ھا را به طور جمعی می خواندند

  ... و» .دميل را ديشب خواب جو ھيد«، »ش و بردهيكش«، »دختر شورشی« معروف ۀنمونه تران

مدت ھفت سالی، ھيچ کس . پيوست) IWW(»  کارگران صنعتی جھانۀاتحادي«پدرو به   در َسن ١٩١٠جوھيل در سال 

ليس واه پيست سيدھی كارگران در لی ھا می گفتند وی به خاطر سازمانبعض. از وی و محل زندگی اش خبر نداشت

و كا را می گشت يمراجوی كار و زندگی، شھرھای  و در واقع جو در جست. قرار گرفته و فراری و مخفی شده است

 جمعی آن ھا عليه کارفرمايان، تالش می ۀدا می كرد بالفاصله در جھت متحد کردن كارگران و مبارزيھر جا كاری پ

از كار  هرو شده روبوی، به خاطر ھمين فعاليت ھای کارگری و انقالبی اش، ھمواره با تھديد و خشم کارفرمايان . کرد

  .اخراج می گرديد

، ١٩١١ جنوریدر . ت كارگران صنعتی جھان درآمديا، به عضويفرني پدرو كال در شھر سان١٩١٠جو ھيل، در سال 

 در امريکان دوره، دولت يدر ا. ك شديت ھای كمك رسانی به انقالب مكزيك مشغول فعاليا و مكزيرنيو كالف در مرز

روھای نظامی يك اقدام کرده و با ھدف سرکوب شورش دھقانان، نيه شورش دھقانان مكزيھمکاری با دولت مکزيک، عل

گر اعضای سازمان كارگران صنعتی جھان، از انقالب دھقانان يجو، به ھمراه د. خود را به آن مناطق اعزام می كرد

  . ك دفاع می کرديمكز

 كه سازمان كارگران صنعتی ، در تمام مبارزات كارگری١٩١٢ تا ١٩٠٩به اين ترتيب، جو ھيل در فاصله سال ھای 

وی، در عين حال از . فعالی داشت و از رھبران تظاھرات ھا و اعتصابات كارگری بوددھی می كرد حضور سازمان

ك ي«: ن مورد گفته استيوی، در ا. قی برای متحد کردن کارگران و مبارزه استفاده می کرديھنر خود نيز، يعنی موس

مردم ترانه ھا را به خاطر می ك بار خوانده نمی شود، اما يش از يه ھر چه قدر ھم كه عالی نوشته شده باشد بياطالع

  ».سپارند و آن ھا را بارھا با خود زمرمه می كنند

گری، كه نامش ھرگز فاش نشد، يك شخص ديل و يس، مدعی بود كه جو ھيلوپ. ر شدي، دستگ١٩١۴ جنوریجوھيل در 

ن عمل دست ياز ان می گفت كه ھدف يس، ھم چنيلوپ. وارد فروشگاه شده و صاحب آن را به ھمراه فرزندش كشته اند

در دادگاه . ز با گلوله مجروح شده استيز ھرگز نگفت كه چگونه آن شب خود نيل نيجو ھ. برد از مغازه نبوده است

ه ينی عليس ھم خبرچيلو پۀس بازنشسته بوده و برای اداريلوسون، صاحب فروشگاه يک پيمشخص شد كه جان مور

  .ست ھا را می كرده استيكمون

است كه خود » دختر شورشی« سروده ای به نام ،ن ھاي اۀاز جمل. ادی سروده استيترانه ھای زجو ھيل، در زندان 

   :ن استين ترانه چني از ائیبخش ھا. ش می شمردين ترانه ھايوی، آن را از بھتر

  ميبی كه ما می شناسين جھان عجيدر ا

  زنان به گونه ھای مختلفی ھستند

  نديبعضی ھاشان در قصرھای با شكوه می ز

  و لباس ھای گران می پوشند

  ارنديز بسيملكه ھا و پرنسس ھا ن

  با جواھرات و الماس ھای درخشان

  ن زنانياما ارجمندتر

  .دختر شورشی ست

  )انيھم صدا(
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  !نه دختر شورشیيا

  !نه دختر شورشیيا

   كارگرۀبرای طبق

  دختر شورشی

   ستئید گران بھايمروار

  برای پسران رزمنده

  می آوردتھور و سربلندی و شور 

  آری اگرچه دستانش از كار كبره بسته است 

  ستنديش چندان مناسبت نيو لباس ھا

   خودۀاما برای طبق

  .نه قلبی صادق و تپنده دارديدر س

  :، سروده است»دميل را ديشب خواب جو ھيد« ديگری به نام ۀوی در تران

  دميل را ديشب خواب جو ھيد

  ھم چون من و تو زنده می نمود

  »جو تو ده سال است كه مرده ایاما «گفتم 

  .من ھرگز نمرده ام: گفت

  :از نامه ھای جوھيل در زندان

  . من يک شھروند اين جھانم

  در کره ای به نام زمين متولد شدم، 

   خاکی ۀ اين کرۀاين که در کدام گوش

  ديده به جھان گشودم ھيچ ارزش صحبت 

   ۀمن چيزی در بار... کردن ندارد

  فقط بگويم . مخودم ندارم که بگوي

  که ھمواره تالش کرده ام که ھر چقدر 

  کوچک، پرچم آزادی را به مقصدش

  من اين افتخار را . نزديک تر کنم

   که اعتراف - داشته ام که زير پرچم سرخ 

   در اين مبارزات-می کنم به آن مفتخرم 

  . شرکت کرده ام

در برخی کشورھا، . واھان آزادی جو ھيل بودند و حتا جھان، خامريکااری از تشکل ھای كارگری يکارگران و بس

 ئیتشکل ھای کارگری به حمايت از وی برخاستند و صدھا نامه و تلگراف در جھت آزادی جوھيل، به مقامات قضا

  .  فرستادندامريکا

ا به نفع ل ريكا نيز اعدام جو ھيمراس جمھور وقت ئيحتا ويلسون، ر.  خواھان آزادی او شده بودز رسماً ي نيدن دولت سو

ت ھا و مخالفت ھا و مبارزات کارگران، ين فعالي اۀاما با ھم. دنظر در حكم او شده بوديد خواھان تجديخود نمی د

  . کيد داشتأن شاعر و کارگر مبارز و انقالبی تيوتا برای اعدام ايفرماندار 
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 شان را با  ه صورتموريسون و پسرش آرلينگ توسط دو نفر مزاحم مسلحی ک.  جان جی١٩١۴ جنوریدر دھم 

 که  آرلينگ، قبل از اين. کشته شدند) واقع در سالت ليک سيتی( قصابی خودشان  ۀدستمال قرمز پوشانده بودند، در مغاز

   جا که ھيچ از آن. کشته شود، با تفنگی که از پشت پيشخوان برداشته بود، يکی از مردان نقابدار را زخمی کرده بود

موريسيون، از افراد . گردد  گيری برمی  انتقام  به  لهأ فکر کرد که مسءليس در ابتداوده بود، پچيزی از مغازه دزديده نش

 شب جو ھيل، زخمی در اثر  در غروب ھمان.  دشمنان فراوانی برای خودش درست کرده بودليس بود و احتماالً وپ

  ر يک زن، که از افشای نام او امتناع میخاط و به او گفت که در جريان مشاجره به .  دکتر محلی رفتۀگلوله، به خان

 عنوان   موريسون، بهۀ گذشت با توجه به. تپانچه بود ليس گزارش داد که ھيل مسلح به و پ دکتر به. کرد، زخمی شده است

تل  ق  که ھيل متھم به قبل از اين.  چندين مرد که توسط او بازداشت شده بودند، مظنون واقع شدندءليس، در ابتداوافسر پ

 ھيل تعلق   شد به ای که ادعا می تپانچه .  نفر دستگير شده بودند١٢ ھمين جرم مورد محاکمه قرار بگيرد،  شود و به

او گفت که وقتی . ھيل، قاطعانه انکار کرد که درگير سرقت و قتل موريسيون بوده است. دارد، در مطب دکتر پيدا نشد

 رسيد که سوراخ  نظر می عالمت تسليم، باالی سرش قرار داشت؛ و به  ھايش به مورد اصابت گلوله قرار گرفت، دست 

وکالی جو . کند د می ئيـ ادعای او را تا  تر از زخم گلوله در پشت او نئييازده سانتيمتر پا ناشی از اصابت گلوله نيز حدود 

بت گلوله مورد معالجه قرار  خاطر اصا ھيل، در دادگاه تذکر دادند که چھار نفر در ھمان شب در سالت ليک سيتی به

. کند  قتل در مورد او را منتفی می ۀ وجود انگيز  ھيل با موريسيونئی چنين عدم آشنا اند، و عدم سرقت و ھم گرفته 

يکی از اين .  جو ھيل شباھت دارد قاتل به:  گفتند  خود، تنی چند شاھد عينی درست کرد که می نوبه دادستان نيز به 

 ھيچ  او به«بود که در اولين ديدارش با ھيل گفت که ) فرزند و برادر مقتولين( ساله ١٣ن موريسيون شاھدان عينی مرلي

ت منصفه نيز طی فقط چند ساعت ھيل را به أھي.  کردئی عنوان قاتل شناسا  ھيل را به، اما بعداً »وجه شبيه قاتل نيست 

  .جرم قتل محکوم کرد 

  :ی نوشته كه در جھان معروف شده استتيل وصيچند ساعت به اعدام مانده، جو ھ

 م گرفتيراث من به سادگی می شه تصميدر مورد م

  چرا كه آھی در بساط نداشته تا آن را قسمت كنم

  ز آه و زاری نكننديشانم نيخو

  ديخزه بر سنگ ھای روان نمی رو

  جسدم را

  آه

  رميم بگيجسدم را اگر می توانستم تصم

  به سوختنش راضی بودم

  و خاكسترش را

  به نرمبادھای بھاری می سپردم

  تا آن را به ھركجا كه گلی در حال پژمردن است

  بپاشند

  د كه دوباره به زندگی بازگردديشا

  ت من استين وصين آخريا

  .ديروز باشيپ
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ول امور مالی سازمان كارگران ؤمس» ل ھی ووديب«ك تلگرام كوتاھی ھم برای ي ،تين وصيل، عالوه بر ايجو ھ

  :عتی جھان با مضمون زير فرستاده استصن

  »!دھی كنسازمان... زاری وقتت را ھدر نده برای ! رميك شورشی آبی واقعی می ميمن به عنوان . ليدرود بب«

، به اتھام قتل دو نفر دستگير ١٩١۴جنوری ١۴وی در . ليس مواجه بودوجو ھيل، ھمواره با تھديد سرمايه داران و پ

با وجود . تقبل شودمھزينه ای را ) IWW( کار دفاع از خود را برعھده گرفت و نگذاشت  جوھيل، نخست خودش. شد

مبر سرانجام در بامداد نوزھم نو. کردد اين اتھام نداشت اما جوھيل را به اعدام محکوم ئيأاين که دادگاه ھيچ مدرکی در ت

  .  وی خاتمه دادندل را تيرباران کردند و به زندگیيجو ھ» وتاي«الت ي آتش در اۀ، جوخ١٩١۵

 جوخه خاموش شود، صدای   که صدای فرمانده قبل از اين«:  دھد  اعدام بود، گزارش میۀخبرنگاری که شاھد صحن

 که   ھای پنجره برزنتی بيرون زد؛ و چنان آھنگی کامل شنيده شد، دود سفيد رنگی از سوراخ  تفنگ در ھم ۵شليک 

  لبخند در صورت ھيل پژمرد، عضالتش به» . اش فروافتاد   سينه ه باشد، قفسه سنگينی از پشت ھيل را کوبيد ۀ ضربئیگو

 بسته شده بود،  آن  که به ئی ھا تسمه آميزی منقبض گرديد، بدنش که درھم فشرده شده بود، سست شد؛ و به  طور تشنج 

  .آويزان ماند

  :چندی بعد يکی از افراد جوخه اعدام گفت

اما . رسيد که جوخه منتظر فرمان آتش است به نظر می . چقدر افکار من سرگردان بودند.  يک حيوان بود مثل شليک به

 خواستم  من می. ما شليک کرديم.  روی زانوھايم افتادم  که دستور آتش توسط خود ھيل داده شد، من تقريبا به بعد، وقتی

 سياه ۀآن چھار داير. بی سوخته و پاره شده بودند سر ۀ آن کاغذی خيره ماندم که با چھار گلول ھايم را ببندم، اما به چشم 

  . رنگ سرخ درآمد  بهتماماً   جو  ۀگاه جھش خون؛ و کاغذ روی سين  قرمز شدن، آن  شروع کردند به

 ليک سيتی، جسد ھيل را   در سالت ع جنازهيي کارگران صنعتی جھان، بعد از برگزاری يک مراسم تشۀمرکزيت اتحادي

خيابان ھا تا چندين بخش از جمعيت آن . ھزاران نفر به تاالر جمعيت غربی روانه شدند.  بردندChicago -به شيکاگو 

برای من گريه ... « بودند و حدود سه ھزار نفر ترانه ھای جو ھيل از جمله   رفتند انباشته ھائی که دنبال تابوت می

 شد و   خودش جسدش سوزاندهۀطبق خواست. خواندند  را می... » کارگران جھان به پا خيزيد«و » نکنيد، سازماندھی کنيد

  . در سرزمين ھای زيادی پخش شدI.W.W اعضا ۀخاکسترش در اول ماه مه سال بعد به وسيل

اين کيست که مرگش با سرودھای انقالب جشن گرفته می شود و در کنار «: يکی از روزنامه ھا در آن روز نوشت

   ».دشاھان، رھبران دولت ھا شرکت دارندتابلويش جمعيتی بيش تر از عزاداران، پا

روز بعد از اعدام، جسد جوھيل را سوزاندند و خاکستر آن را در پاکت ھای متعدد گذاشتند و برای تمامی، دوستداران و 

سيا، برای پخش در افريقای جنوبی و ای جنوبی، اروپا، استراليا، امريکا و کشورھای امريکا در سرتاسر IWWفعالين 

  . فرستادند١٩١۶ل ماه می مراسم او

 در سال Barrie Stavis -عنوانی که باری استيويس . است مشھور شده » مردی که ھرگز نمرد«جو ھيل، به نام 

  .  است  شوند و او فراموش نشده  می ترانه ھايش ھنوز خوانده.  بود  جو ھيل داده  خودش دربارهۀ به نمايشنام١٩١۵

سرود؛ بعد از اين که » ديشب جو ھيل را در خواب ديدم«، شعری به نام Alfred Hayes آلفرد ھايز ١٩٢۵در سال 

يکی از .  در جنبش کارگری مشھور شد برای آن آھنگ ساخت، وسيعاً ٣٠ ۀ در دھEarl Robinsonارل رابينسون 

  .کرد  می  ، به عنوان نمايشنامه باری استيويس اشاره»ام من ھرگز نمرده «: بندھای اين ترانه، می گويد

  . ، دوران کودکی ھيل را با نام جوئل ھاگلند منتشر کردTure Nerman -، تور نرمان يدن در سو١٩۵١در سال 

صدا « در قسمت Canadian Broadcasting Company کانادا ئی، شرکت پخش برنامه ھای راديو١٩۶۴در سال 

 بسياری از ترانه ھای ھيل را در Don Francks - اسنادی در مورد ھيل ارائه داد که در آن دون فرانکس » ھای ديگر
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.  طوالنی را نوشتۀ قصۀ اشعار و موسيقی يک ترانPhil Ocks - دو سال بعد فيل اکس . حين شرح زندگانيش خواند

ت و سِ بعدا گرِ .  را انتشار دادGibbs Smith -، انتشارات دانشگاه يوتا، جو ھيل نوشته گيبز اسميت ١٩٧٠در سال 

  . تجديد چاپ کرد»  کارگرۀجو ھيل جان فدای طبق«، ھمان کتاب را تحت عنوان Grsset & Dunlap - دانلپ 

.  وکيل او تحويل دادند  استشھادی را بهسياتلکنندگان ھيل در  ھمان شب حمايت : نويسد  در اين کتاب می گيبس اسميت،

ھمراه ھيل  ق افتاد، برای مدت چندين ساعت که قتل اتفا  عنوان شاھد نوشته بود که او در ھمان شبی  ، بهويليام باسکی

گرچه تناقضاتی در داستان وجود دارد؛ . گناه است کردند؛ او گفت که ھيل بی  ھمراه او در شھر ديگری کار می بوده و به

ليس وپ.  را دستگير کندباسکی خواست که سياتلليس وفرماندار يوتا از پ. اما تلگرام برای فرماندار يوتا فرستاده شد

پاسخ جو . شناسد  را می باسکیصبح روز بعد مقامات زندان از ھيل پرسيدند که آيا او .  از اين کار امتناع کردسياتل

  . اعدام شود گويد و ھيل بايد طبق برنامه مقامات چنين نتيجه گرفتند که باسکی دروغ می . ھيل منفی بود

  کاغذ نشانه.  او قرار داد ۀ سين ۀی را درست روی قفساش را روی قلب ھيل گذاشت و چيز ، گوشی)ضمن معاينه(دکتر 

 . ھيل قرار داده بود  سينه روی آن چيزی گذاشته شد که دکتر روی قفسه)  اعدام ۀبرای جوخ(گيری 

   سرعت به جو ھيل سرش را به.  اعدام برگشت ۀعقب صحن وقتی که اين اقدامات مقدماتی تکميل شد، گارد محافظ به 

رم،  ، من دارم می ءرفقا«: او فرياد زد. د و سعی کرد که از پشت نقاب پشت سرش را ببيندطرف عقب خم کر

مراسم  يک از سه مردی که ھيل به  ھيچ  س زندان به ئيطبق دستور ر. کس شنيده نشد  پاسخی از ھيچ  ھيچ! »خداحافظ

 ءرفقا«: ھيل دوباره فرياد زد. زندان ندادند  به  ورود اجازه)  جورج چايلد و فِِرد ريتِر اد ُرِون، (اعدام دعوت کرده بود 

  !»خداحافظ

او با صدای .  اعدام شود  ترتيب صادر کرد تا جوخه آماده  آتش، دستوراتی را بهۀ کالنتر و فرمانده جوخۀ نمايند،  لر شت

  »...،  طرف ھدف آماده، به«: بلند دستور داد

  ».آتش ـ بدون مکث، آتش« : فت، فرياد زديا ش می ای که روی صورتش گستر ، با خنده جو ھيل

  . ھا شليک کردند ؛ و تفنگ»آتش«: معاون کالنتر فرمان داد

  . تخيلی درباره جو ھيل ساخت، فيلمی نسبتاً Bo Widerberg - و کاليفرنيا، بو وايدبرگ يدندر سو

 در سال Gustav - گوستاو يدنسووقتی شاه .  با تبديل محل تولد ھيل به موزه از او تقدير نمودSAC يدنی سوۀاتحادي

 Walter Reuther labor History -  ديدن می کرد، به آرشيو تاريخ کارگری والتر رويتر امريکا از ١٩٧۶

Archivesکه رونوشت اسناد قديمی مربوط به ئی جا I.W.Wو مقامات يدن ارتباطات بين حکومت سوۀ دربار 

 Switzerland در کشور سويس Genevaو يکسی که از ژن.  شد  بردهاند،  ھيل نگھداری شده ألۀ بر سر مسامريکائی

 دھد که تصاويرش زينت بخش ديوار بسياری از  است، ديدن ھيل را عظيم تر از زمان حياتش گزارش می ديدن کرده 

  .المللی متمرکز در آن جاست دفاتر تريديونيون ھای بين 

  :نويسد اتل رايم، می 

 ھايم اين بود که روی يک   خواندم و يکی از اولين تمرين يک نفر ديگر درس موسيقی می ھمراه   به١٩۶٠من در سال 

 ساختن آھنگ برای اين متن،   جو ھيل بودم؛ و وقتی شروع کردم به ۀنام تمن ھميشه مبھوت وصي. ھنگ بگذارممتن آ

جو ھيل يکی از .  آن متعلق بود ه ھميشه بئیدرونم سرريز گرديد، و چنان پديدار شد که گو تمامی ملودی آن طوری به 

ـ از »من خواب ديدم، آخرين شب جو ھيل را خواب ديدم«  او ـ ۀ ھای پدرم بود؛ و محبوب ترين آھنگ مورد عالق قھرمان

 دور در دوران کودکی من بايد صدھا بار روی ٧٨  آن صفحه.  خوانده شده بودپل رابسون بود که توسط اِرل رابينسون

  .شتيم، چرخيده باشدگرامافونی که دا
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 در سال جو ھيکرسون جو ھيل ساخته شده بود، توسط  ۀنام روی متن وصيتاِتل رايِم توسط ۶٠آھنگی که در سال 

فدراسيون کارکنان «او دوسال قبل از اين يکی از اعضای . ضبط گرديد) LP( گرامافون ۀ شکل صفح  به١٩٧۶

را تشکيل داده »  کنگرهۀ کارکنان کتابخانۀاتحادي«بود که  AFSCME -  امريکاھای  کشوری، ايالتی و شھرداری 

  :نويسد ھيکرسون می . بودند

 که ئیجا(من سپرده بودند  را به »  ھای مردمی  آرشيو ترانه«پست سرپرستی مديريت کل   که تازه  در واقع، با وجود اين

ھای اولين مراسم  ی را در ليست برنامه ئديه  ھای اتحا ، اجرای ترانه)کردم برکار دو کارمند بسيار خوب سرپرستی می 

AFSCMEگنگره قرار دادمۀ در کتابخان .  

  ! آزادی و سوسياليسم گرامی بادهگان را جان باختۀياد جوھيل و ھم

  ٢٠١٣مبر  نوزدھم نو-  ١٣٩٢ ]عقرب[سه شنبه بيست و ھشتم آبان

   "Paul Robeson, "Joe Hill.  پل روبسون که به ياد جو ھيل خوانده استۀلينک تران
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