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 جونز مادر

 ، پیروزیمبارزه، شکست

 

 .1360 چاپ اول، محمد رسولی، نشر مازیار،و  پاشایی ع. ،مری جونز فکتاب خاطرات مادر جونزمعرفی 

 ریزد.یخون و لجن از تمامی منافذ بیرون مسرمایه با گند و 

نوشته دنیایی از تجارب و کارگر و زحمتکشان آمریکا در این کتاب که خاطرات خود را  ی، این فرزند صدیق طبقهمادر جونز

کند. امان کارگران را ارائه میی پیگیر و بیهای مبارزهها و قوتها و ضعفها و پیروزیچنین شکستدستاوردها و هم

که او را در ، بلکنددستورات به این یا آن حکایت نمی لی راحتی و دادن اوامر ودخاطراتش از نشستن پشت میز و روی صن

جاد شده ای( که از جنگ میان استثمارکنندگان )سرمایه داران( و استثمارشوندگان )کارگران دهدن میده نشامیان آتشی گستر

طور  هر جایی که اعتصاب، راهپیمایی و بهخود گذرانده و تقریبا   هایایطبقهاش را در میان همزندگی یلحظهبهاست. لحظه

بار در پاسخ به یکی از نمایندگان کنگره که محل جا که یکآن انده است؛ رسبین سرمایه و کار بوده خود را سریعا   دکل نبر

م ، گیرم درست نمی دانم در کجایش. هر جا که برای رهایی از من مقیم آمریکا هست»: ، جواب داداقامت او را پرسیده بود

و گاه آریزونا یا تگزاس یا  سیلوانیا، گاه در پننی گاه در واشنگتنع، یجاستی من آنای درگیر باشد، خانهبهره کشی مبارزه

 «کشمش.ور میور و آنبا خودم این ،کفشم است یی من چیزی مثل پاشنهراستش خانه کلرادو.سوتا یا مینه

که آمریکا مهاجرت کرد و به محض آن به پنج ساله بود که پدرش کرک ایرلند به دنیا آمد. در 1830مری جونز به سال 

سیسات راه آهن بود پایش به تورنتو کانادا اش که کارگر تأحرفه ءجا آورد و به اقتضا، خانواده را به آنتجا را گرفتابعیت آن

خواست در آن سیستم آموزشی قول خودش نمیی بهبه شغل معلمی روی آورد ولجا بزرگ شد. مری رسید و مری نیز در آن

 1861کند و در سال ای را باز میهخانها با همکاری تنی چند خیاطبعد معلم بماند. لم را جای آقا باال سر جا می داد،که مع

همسر و  1867. در سال ی از هواداران سندیکای فلزکارانکار است و یکشوهرش نیز یک کارگر چدن ازدواج می کند و

 یه اعتالادر ر گذاردوغمش را میپس مری جونز تمام هممیرند. زانمیی بر اثر بیماری فراگیر تب زرد گفرزندانش هم

گرفتن کند. او پس از آتشو در این راه از هیچ تالشی فروگذاری نمیکارگر  یطبقاتی و سعادت و بهروزی طبقه یمبارزه

جایی که  ،رودند میپناهان در آن سکنا داشتدارش به کلیسایی که آوارگان و بین و دادن دارمحل کارش و ازدست

به سخنان آنان  رفت وجا میشد و او نیز به آنهای کار برگزار مین جلسات شوالیهویرارویش در یک ساختمان نیمههروب

ش که استان زندگیمادرجونز در دا د حرکت کرد.زا رقم چه که سرنوشتش رسوی آنجا بود که ذهنش بهآن .دداگوش می
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های زیبا از شکل مشتی یادمانده ، نه خاطرات بهدشآرایهای ادبی نمیکاربردن آرایهو یا بهنویسی هیچ تکنیک داستان

، سرسخت و جدی که به شکلی قاطعانهبل ،هایی که باید از آنان دوری کندنه به شکل رنج گذشته که باید آن را حفظ کند و

گوید و کارگران و زحمتکشان را با دنیایی از نبرد و اشکال استمرار و توالی آن تا پیروزی میطبقاتی و پیگیری و  یاز مبارزه

 سازد.، آشنا میرفت پیشگام بهمرحله و گامبهتوان به وسیله آن مرحلهرزاتی که میمبا

کلیسا و روحانیون جهت ـفرماندارـشهردارـدر کنار هم قرارگرفتن محور دولت داری وهای فشار سرمایهاره از اهرمواو هم

 ن آخرین قطره خون استثمارشوندگانکند تا نشان دهد این عناصر تا مکیدتجارب متعددی ارائه می ،سکوب کارگران

، ، دشمن وطنگران اعتصابی و سندیکاها را خائنکار .رد مقاصد خود استفده می کنندبُا پیشبرای هر حربه و ازاند آماده

ها و و همیشه با دسیسه ای ندارندکشاندن کارگران هیچ واهمهخونخوانند و از کشتار و بهگر و آنارشیست میاخالل

ها را نیز به گردن کاریکارگران دارند و خراب یزدن صفوف مبارزههمکنند سعی در برکه خود ایجاد می هاییکاریخراب

های او چنین در نوشتهکند و همشیکاگو را ذکر می "هی مارکت"میدان  تراژدی   یجا تجربهدر این .اندازندان میکارگر

آیند. آنان در کنار همسران مبارزشان و در س میأاز حاشیه به ر اندکمثابه نیرویی هستند که اندکبهفرودستان رگران و کا

در مدت زمان اندکی  ای دارد والعادهنیروی تفکر و ابتکار خارق رفیق مادرْ کنند.این راه از هیچ کوششی مضایقه نمی

ای تا گره بردآمده نهایت استفاده را میهای پیشو از فرصت یابدها میبست در اعتصاببنرفت از حلهایی را برای برونراه

ی رفتن رابطهدستاز رهبران سندیکا و ازاو  نظیر است.یری او بیذناپشهامت و تسلیم از مشکالت کارگران باز شود.

ی یعن ،کارگر یگیری قشر باالیی در میان طبقهآخر به شکلو دست ؛گویدکارگر سخن می یارگانیک آنان با طبقه

و آشتی با سازد و به سازش های آنان دستاوردهای کارگران را نابود میکند که خیانتاشاره می ،"اشرافیت کارگری"

ریسی جا که کودکان کارگر کارخانه نخکند، آنت استفاده را میآمده نهایهای پیشتصفتیم او از فرگ رسند.میداران سرمایه

ی توده های مردم بارشان را براآنان و وضعیت زندگی رقت ،طوالنی در کشورکند تا در یک راه پیمایی را با خود همراه می

دهد و ار نشان میی او را به حضّشدههای با انگشتان قطع، دستکندکودکی را بر سر دست بلند می ؛به نمایش بگذارد

میان ی تفرقه یعنیداران سرمایه مطلوب  درباره  ،در جایی دیگر ،زبا «.سیاسیـادی مجسمی از اقتصاین هم رساله» :گویدمی

 کهدهد بلک نیست که شما را به هم پیوند میاین زبان مشتر»: گوید( و کارگران بومی میهاخارجی) کارگران مهاجر

 «هاتون مشترکه.بچهگرسنگی و آینده 

ها سخن آنمیان  می خود دریها و ضرورت حضور داها و پیروزی، شکست، نبردهاهارفیق مادر این چنین از مبارزههرچند 

ها را آورد و آنمیان نمیخنی بههای زندگی شخصی خود سها و سختیای از رنجآورد و هرچند در هیچ برههمیان میبه

نیم و صد بینامد و نیز هیچ اثری از پشیمانی و ندامت از نزدیک به شصت سال مبارزه را در او نمییدوم م یمسائل درجه

کارگران با  ی، اما در پایان داد سخن از ارزش مصالحهیابیمبرد سهمگین میناین  هت ادامه یجالبته نیرویی مضاعف را 

گذاری جز خدمت روز ن نتیجه رسیده بود که سیاستیها مبارزه به اکه خود نیز در جریان سالبا آن ؛ددهداران سر میسرمایه

اند که و هر کدامشان فهمیده اندهداران و کارگران عاقل شدسرمایه کهکند ولیکن عنوان می سرمایه چیز دیگری نیست
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در حالی که به سرعقل  به مذاکره بنشینند. ی اختالفات خود عمیقا  مالقات کنند و دربارهیکدیگر را  نفعشان در این است که

بعد از جنگ جهانی  ، سرمایه داری ینده نیز به همان صورت خواهد بودو گویی آ ،گویدداری که مادر جونز میآمدن سرمایه

ی کارگران اروپا و آمریکا کشیده که از گرده یهایهیسرما ؛شودی عظیمی به خاک آمریکا سرازیر میهاثروت کهاست اول 

 افزایندطوالنی بر مزد کارگران می همه نبردهایجهت تضمین آن در صد ناچیزی را پس از آنداران بهو سرمایه شده است

 د.نتا کل سرمایه را حفظ کن

ی آنان را که أتد و مبارزه برای حق رایسداری میهیمتوسطی و سرما یکه در برابر زنان طبقهرغم آنیعل ،زنان و یا درباره

ی أاحتیاجی به حق ر ردن طوفانْکبرای برپاگوید داند و میراهه می، بیدانستندتنها راه ورود به دنیای سیاست میآن را  خودْ

مهم تربیت فرزندان را  یهمسرانشان خوب بود به خانه برگردند و وظیفهکه درآمد کند تا زمانی، اما از زنان دعوت مینیست

 ورند و ...آجای بیبه

رغم علی ،کنیمگونه خطابش میحقیقت کوران زندگی اوست این از که ناشی ایکه ما او را به راستی و درستی ،رفیق مادر

طوفانی از جریانای طوفانیزندگی در دوره انقالب اکتبر  ، لنین،ن پاریس، کموس و انگلسشدن با مارکدورهها از جمله هم،

هرچند او  گویی حتی نام آنان نیز به گوشش نخورده است. ،هتنداش انبا آن ایهیچ نزدیکی هکجنگ جهانی اول ضمن آن و

پراتیک مبارزاتی و زندگی  هایش با کارگران وزیستهاش از یتطبقا ی، راهش و هدفش را عالوه بر غریزهتجاربش

طبقه  یشدنش به سالح برندهچنین عدم مسلحکارگری و همـطبقاتی انقالبی   عدم وجود آگاهی اما ،یردگاش میروزمره

کند و نگاه او به زنان نیز ناشی از همان کارگر یعنی سوسیالیسم علمی او را در همان پراتیک زندگی روزمره غرق می

قوانین و مکانیسم  علمیی ز عدم مطالعهگردد و این ناشی امیخانواده بر در موردمذهبی او  تفکر یو وجود بقایا آگاهینا

 .استداری سرمایه

 ،یتطبقای اش به مبارزهزدهروزمره و نگاه شتاب یشدنش در پراتیک مبارزهاشتباهات و غرقوجود ایت مادر جونز بااما در نه

لوله مسلسلی را بار یک .معدنچیان اعتصابی است "شجاعتننه"راستی هندارد، ب که حتی مجال خواندن یک روزنامه را هم

اند که به اعماق معدن من یحضرت آقا! افراد طبقه»: و فریاد زد فته شده بود را چسبیده رو به اعتصابیون گرک

سماسک ما اینبنابراین  .اندزش ساخته شده را بیرون آوردهو فلزی را که این ماسماسک ا اندفرو رفته

 «مال من است.


