توضيح  :حوادث  ،آمار و ارقام تاريخی را از سايت ويکی پديا و عکس را از روی فيس بوک برداشتم.
درواقع ديدن آن تصوير ،در من انگيزهء نوشتن اين داستان را ايجاد نمود.
با سپاس از گذارندهء تصوير
ستاره.تھران

اول
ماه مه  ١٩١١در نيويورک...صد سال پيش

" سرژ پائول "

داستانی بمناسبت روز کارگر
سرمايه داران  ،حق زحمتکشان را در جيب خود ميگذارند و از ثمره و نتيجهء کاری استفاده ميکنند که ثمره و
نتيجهء کار خودشان نيست .اينرا ميگويند استثمار

اوايل سال  ١٨٨۶ميالدی و بعد از آن

شاخهء گل سرخ  ،بر بستر ابريشم  ،سرفرازانه ايستاده بود و بر تار و پود نقره فام تبسم ميکرد ،بی ھيچ خميدگی در
ساقهء آن!  ...زيبا بود ...اما ھرچه که بود ،طرح من نبود.
من " ستی ردرز " دختر " مستر ريموند رد رز " و تنھا فرزند او محسوب ميشدم ،تنھا وارث اينھمه ثروت بی حد
و حصر که قرار بود با ازدواج من و مارتين اين ثروت ده چندان شود.
مارتين  ،يکی از بزرگترين سرمايه داران و زمينداران و صاحب پر رونق ترين کارخانه ھای کشتی سازی ايالت
متحده بود که بر اساس تصميم پدرم بزودی مراسم نامزدی ما برگزار ميشد و من اينک بخاطر اشتباه فاحشی که در
طراحی پارچهء لباس نامزدی ام صورت گرفته بود بسيار نگران شده بودم که مبادا جشن نامزديمان به تعويق بيفتد.
ساعتی بعد ھمراه با مباشر پدرم در دفتر کارخانه بودم .معاون کارخانه مرا متقاعد کرد که تا دو روز ديگر ،طرح
مورد سفارشم بدون ھيچگونه اشتباه در بافت ،بر اساس نقشهء اصلی گل رز قرمز با ساقه ای خميده که بسمت راست
متمايلست  ،بافته و آمادهء تحويل ميگردد .او توضيح داد که تغيير در طرح اوليه بر اساس نظر خانم پائول مسئول
بخش مربوطه بوده است .دستور دادم که خانم پائول را احضار کنند تا ببينم چه انگيزه ای برای اين اعمال نظر و
تحميل سليقه اش داشته است.
کمی بعد  ،خانم پائول يا بعبارتی ديگر " ميس تاتيانا پائول " روبروی من ايستاده بود .ھم سن و سال خودم بود.
بطرفش رفتم تا با تندی مورد مذمت قرارش دھم .در ھمين حين ،کيف دستی کوچکم که با دانه ھايی از ياقوت تزيين
شده بود ،درست جلوی پای او به زمين افتاد .منتظر بودم که تاتيانا خم شود و کيفم را برداشته و به من دھد .اما او
اينکار را نکرد .از اين رفتارش بسيار ناراحت شدم .ثانيه ای نگذشت که معاون کارخانه  ،کيفم را از کف زمين
برداشت و با پشت دست آنرا مثال از گرد و خاک زدود و با تعطيمی بلند باال به دستم داد.
کيف را روی صندلی گذاشتم و بطرف پنجره رفتم .دلم ميخواست بر سر تاتيانا فرياد بزنم اما منصرف شدم ،با
لحنی ماليم پرسيدم که  " :ميس تاتيانا پارچه ای که سفارش داده بودم جھت لباس جشن نامزدی ام است اما امروز
ديدم که طرح آن با نقشی که ارائه داده بودم فرق ميکند و اين تغيير بنا به سليقهء شما اعمال شده ،لطفا" توضيح دھيد
که چرا طرح مرا تغيير داديد؟ " ،سپس به او خيره شدم تا ببينم چه پاسخی ميدھد.
تاتيانا با آرامش به چشمھايم نگاه کرد .نگاھش بقدری عميق  ،گرم و پر معنا بود که منتظر پاسخ نماندم و فوری ادامه
دادم که  " :خب ! حاال ايرادی ندارد اما لطفا" اينبار اشتباه نکنيد و نقشه را عينا" پياده و پارچه را سريع آماده کنيد.
جشن نامزدی من نبايد به عقب بيفتد!".
***
دو روز بعد ،پارچهء لباس نامزدی با ھمان طرح گل سرخ و ساقهء خميده  ،آماده شده بود .آنرا در لفافی از زرورق و
روبان در جعبه ای شيک به من تحويل دادند .نامزدم مارتين و پدرم نيز پارچه را پسنديدند و پدرم که يک مسيحی
معتقدست  ،برای تبرک شدن پارچه ،کشيش را به منزل دعوت نمود تا بر پارچهء جشن نامزدی صليب بکشد و دعای
خوشبختی بخواند.
سوارکاری يکی از تفريحات دوست داشتنی من بود و تقريبا" ھر ھفته سوار بر اسب زييايم " جسيکا " ساعاتی را
در دل طبيعت ميگذراندم .و ھر بار که به اين منطقه می آمدم از آرامش آن لذت ميبردم اما آنروز سر و صداھايی از
دور شنيده ميشد که نميدانستم مربوط به چيست .البته شنيده بودم که يک معدن در ھمين نزديکيھا وجود دارد که
مدتيست مورد بھره برداری قرار گرفته و تعدادی کارگر در آن سرگرم کار ھستند.
يکباره صدايی مھيب ھم من و ھم اسبم را به وحشت انداخت و جسيکا رم کرد و چيزی نمانده بود مرا بر زمين
پرتاب کند .چقدر خوشحال بودم که بر خالف عادت اغلب دختران و بانوان يکطرفه بر روی اسب ننشسته بودم .بلکه
ھمچون آقايان ھر دو پا را در دو سوی اسب و پايم بر رکاب بود.

از دور دود سياھرنگی به ھوا خاسته بود .ميدانستم که ھرچه ھست ،مربوط به معدن است .اندکی نگذشت که به محل
انفجار رسيدم .چندين کارگر سريع به اينسو و آنسو ميرفتند و تعدادی ھم در دھانهء معدن سرگرم انتقال سنگھای
بزرگی بودند تا راه را برای ورود به داخل آن باز کنند.
نزديکتر که شدم به چھره ھايشان نگاه کردم .ھيچکس ناراحت يا نگران نبود .از ھمينروی دانستم که اتفاق بدی نيفتاده
و کسی زحمی نشده است .در ھمين فکرھا بودم که يکباره متوجه شدم يک خانم جوان با سبدی در دست و لبخندی بر
لب با دو سه تا از معدنچيان سرگرم گفتگوست.
با ديدن آن خانم بسيار خوشحال شدم و جسيکا را به آنسو ھدايت کردم .به چند قدمی آنھا که رسيدم ،تازه متوجه شدم
که آن خانم ھمان تاتيانا است .يعنی ھمان کارگر کارخانهء پارچه بافی پدرم که در طرح پارچهء من تغييراتی داده بود.
بسيار تعجب کردم و ميخواستم برگردم اما دير شده بود .چون تاتيانا داشت بسويم می آمد و ھمچنان لبخند گرمش بر
لب و نگاھش گيرا و صميمانه بود .نزديکم که رسيد سالم کرد و دستی با نوازش بر گردن جسيکا کشيد .من نيز لبخند
زدم و سالمش را پاسخ دادم .تاتيانا سبدی که در دست داشت را بطرفم گرفت و گفت :ميوه ميل داريد؟
من نگاھی به سبد کردم و گفتم که  " :لطفا" يکی از آنھا را به جسيکا بده! " ...تاتيانا خنديد و يک سيب به جسيکا داد.
ھنوز گفتگوی ما آغاز نشده بود که سر و صدای چند کارگر که بنظر ميرسيد خيلی ھم عصبانی ھستند ،توجھم را جلب
کرد .يکی از کارگران فرياد ميزد که  :آقای پائول ! بايد يک اقدام اساسی کنيم! تحمل ادامهء اين شرايط برای ما
ناگوارست .ھمسرم پا بماه و بزودی صاحب فرزند جديدی ميشويم و ھزينه ھايمان بيشتر ميشود و حال آنکه حقوقمان
بسيار ناچيزست .چند نفر ديگر نيز در تاييد حرفھای او چيزھايی ميگفتند اما گفتگوھا درھم و برھم بود و من
متوجه نميشدم موضوع چيست .با تعجب از تاتيانا سوال کردم " :ماجرا چيست؟ اينجا چه خبرست؟ دعوا شده؟ "
تاتيانا خنديد و گفت " :نه دعوا نشده  ،ميس ردرز عزيز! اينھا از شرايط کاری خود ناراضی ھستند و تازگی ندارد".
از تاتيانا پرسيدم که " :تو اينجا چکار ميکنی؟ " ...او باز با ھمان تبسم به سبد ميوه اشاره کرد و گفت " :ميبينيد که !
برای " سرژ پائول " و کارگران عصرانه آورده ام ".سپس اضافه کرد  " :حاال ھم ميخواھم به خانه برگردم .منزل ما
ھمين نزديکيھاست .اگر مايل باشيد بصرف يک قھوه به خانهء ما بياييد".
پيشنھادش را پذيرفتم و با ھم بطرف منزلش رفتيم .بمحض رسيدن به خانهء او ،تاتيانا دھانهء اسب را گرفت و افسار
را به نرده ھای کنار ايوان بست و سپس مرا به درون خانه دعوت نمود.
فضای خانه اش بوی گل ميداد و بسيار ساده و در عين حال زيبا آراسته شده بود .تاتيانا برای تھيهء قھوه به آشپزخانه
رفت .و من نيز سرگرم برانداز کردن لوازم خانه و ديوارھا بودم ....چندتا صندلی و دو تا ميز .يک دراور بزرگ ،
يک آباژور عتيقه که در ميانش يک شمع سرخ ديده ميشد ،چند گلدان گل و يک مجسمه که نميتوانستم حدس بزنم
مجسمهء چه کسی است .روی ديوار ھم باالی شومينه يک تفنگ شکاری قديمی نصب شده بود و کمی آنطرفتر
تابلويی از يک زن و مرد که زن روی صندلی نشسته و مرد در کنارش ايستاده بود .چھرهء آن زن شباھت زيادی به
تاتيانا داشت .
تاتيانا که در ھمين لحظه از آشپزخانه وارد سالن شده بود ،ظرف قھوه و شيرينی و شير و شکر را روی ميز گذاشت.
گويا فکر مرا ھم خوانده بود  .به تابلو نگاه کرد و گفت " :ميس ستی رد رز عزيز ! اين عکس والدين من است .آنھا
از دنيا رفتند و من و برادرم را تنھا گذاشتند .فقدان مادر درد بزرگيست".
نميدانستم چه بگويم...من نيز مادرم را در کودکی  ،درست در چھار سالگی از دست داده بودم .اما پدرم با کمک
چندين پرستار و پيشخدمت و معلم بقدری زندگی ام را پر کرده بود که زياد کمبود مادر را احساس نکرده بودم .البته
پدرم به مادرم وفادار ماند و ھرگز بعد از او ازدواج نکرد ،اما بيخبر نبودم که در ھر شھر و ديار معشوقه ای دارد!
به تاتيانا گفتم " :من نيز در کودکی مادرم را از دست دادم" .بعد نگاھی به شيرينيھايی که روی ميز گذاشته بود انداخته
و پرسيدم " :اين شيرينھا را خودت درست کرده ای؟ "

تاتيانا گفت " :بله"  ،سپس با ترديد از من پرسيد که " :ميس ستی ردرز ! آيا نمونهء دوم طرح پارچه را پسنديد؟ آيا
درست ھمان چيزی بود که ميخواستيد؟"
من گفتم " :بله .ھمانی بود که ميخواستم .در حال حاضر ھم آنرا به خياط سپرده ام و تا چند ھفتهء ديگر لباس نامزدی
آماده خواھدشد".
تاتيانا درحاليکه داشت داخل فنجان قھوه اش شير ميريخت ،گفت که " :بابت بار اول اگر ناراحت شديد متاسفم و
معذرت ميخواھم ،اما بنظر من ساقهء خميده زياد جالب نيست .آنھم گل سرخی به آن زيبايی!" ....
من پاسخی ندادم....
از فنجان قھوه عطر خوشی برميخاست .فنجان قھوه را برداشتم و از او خواھش کردم تا از زندگی اش برايم بگويد.
تاتيانا ھم شروع کرد از پدر و مادرش گفتن ...و اينکه بعد از فوت والدين با برادرش زندگی کرده ....تاتيانا
ھمينطور از گذشته ھا و از اينکه تحت سرپرستی برادرش توانسته بود در زمينهء ادبيات مطالعاتی داشته باشد سخن
ميگفت.از اشتغال در کارخانهء نساجی و از بسياری تجربه ھا و رنجھا و خاطراتش تعريف ميکرد و من با اندکی
اندوه ،زندگی اين دختر بسيار جوان که ھمچون خانم ميانسالی با تجربه بنظر ميرسيد را در ذھنم به تصوير ميکشيدم.
حدود سی دقيقه تاتيانا بدون وقفه از گذشته ھا صحبت ميکرد و صحبتھايش وقتی قطع شد که از بيرون ِ خانه صدای
دو مرد بگوش رسيد .تاتيانا از جابرخاست و از پنجره نگاھی کرد و باز ھمان لبخند زيبا بر لبش نشست.
رو به من کرد و گفت " :سرژ " و " لئون " آمدند .در ھمين لحظه درب گشوده شد و دو مرد يکی برنزه و ديگری
بلوند وارد شدند .ساعتی پيش اين مرد برنزهء آفتاب سوخته را در معدن ،کنار تاتيانا ديده بودم .تاتيانا مرد برنزه که
چشمھا و موھای تيره و ھيکلی ورزيده داشت را بوسيد و به ھر دوی آنھا خسته نباشيد گفت .سپس مرا به آنھا معرفی
کرد.
-

ايشان ميس ستی ھستند !

سپس ابتدا به مرد برنزه اشاره کرد و به من گفت " :ميس ستی عزيز! ايشان سرژ پائول ھستند".
بعد مرد بلوند را معرفی کرد " :ايشان ھم لئون ماکس ميباشند" .
با ھر دوی آنھا دست دادم و سپس به تبعيت از تاتيانا به ھردويشان خسته نباشيد گفتم.
اينگونه معرفی کردن بنظرم کمی عجيب می آمد ،تاتيانا ھنگامی که مرا معرفی کرد فقط نام کوچکم را عنوان داشت و
نه نام خانوادگيم را .حال آنکه نام خانوادگی من يعنی " ردرز " بواسطهء ثروت و مکنت پدرم ،در سطح بسياری از
اياالت متحده مشھور بود و اغلب مردم ما را ميشناختند .اين درحالی بود که سرژ پائول و لئون ماکس را با نام کامل
به من معرفی نمود .ھرچند موفق نشدم بفھمم که سرژ پائول برادر اوست يا ھمسرش.
سرژ پائول و لئون ماکس به اتاق ديگری در مجاورت سالن رفتند .تاتيانا ھم گفت که ميس ستی! اجازه دھيد برای
اسبتان کمی آب و خوراکی بگذارم تا در راه بازگشتتان به خانه گرسنه و تشنه نباشد.
سپس از خانه خارج شد.
از اتاق بغلی صحبتھای آن دو مرد را ميتوانستم بشنوم .صحبتھايشان برايم عجيب بود.
يکی از آنھا در مورد استراليا  ،اعتصابات و اعتراض کارگران کارخانه ھا صحبت ميکرد .اوميگفت که  " :در
استراليا اعتراضات و اعتصابات تا حدود زيادی بثمر رسيده .در اعتراض به شرايط وخيم کارگران در کارخانجات،
در اعتراض به گماردن زندانيان به کارھای سنگين و طاقت فرسا تحت شرايطی آزاردھنده و بعضا" زير کتک و
شکنجه و تغذيهء بد و بھداشت نامناسب که آنھا را دچار بيماريھای سخت نموده و حتی تعداد زيادی نيز جان

سپرده اند و در کاھش ساعات کاری و رساندن آن به ھشت ساعت کار در روز آنھا بسيار موفق عمل کرده اند .البته
در حال حاضر اوضاع کارگران در اينجا و بسياری جاھای ديگر ھمچون آلمان و انگليس ھمانند ھم است .شرايط
کارگران در کارخانه ھا بسيار دردآور و سخت است .ساعت کاری باال ،استانداردھای ايمنی بسيار پايين و حقوق
کاری بسيار ناچيز .درعين حال که کودکان را ھم به کار می کشند .بايد زمينهء اعتراضات گسترده را فراھم نمود و
مبارزه را شکل داد .البته نميشود جھشی عمل کرد .مبارزه يک ارگان است .بايد تمام کارگران ديگر کارخانه ھا و
معادن را نيز ھماھنگ کرد ،بايد در فکر ايجاد تحوالت اساسی بود .تحوالت را ميشود انقالب ناميد و از آنجايی که
ھدف ھر انقالب ،به حرکت درآوردن عنصر اجتماعی است بايد تالش کرد که کارگران را در کارخانه ھا و شھرھا و
اياالت مختلف ،بھم پيوند داد .خواستھای طبقاتی را مشخص کرد و مطالبات مشترک را جويا شد و ھمه را در
اعتصابات ھماھنگ نمود ،حتی ھمگام با ديگر طبقات مانند اعتصابات معلمان  ،که طبقاتی است و ما ميبينيم که اين
بخش نيز دارای ھيچگونه حمايت و امنيت و تضمين شغلی نيستند .اعتصابات کارگری که مشخصا" طبقاتی است،
منظورم اينست که اتحاد کارگران با کارگران فکری يا ھمان کارگران يقه سفيد را بايد دنبال کرد .ايجاد ارتباط و
انسجام بين طبقاتست که ميتواند ما را در رسيدن به شرايط کار و زندگی بھتر کمک کند .تنھا نيروی آفريننده "
مردم " ھستند .کارخانه داران و زمينداران ،اين سرمايه داران غارتگر ،در رقابت با ھم حتی ممکنست به دعوا و
کشمکش بپردازند اما در اساس کار با ھم يکسان و متحد ھستند .فقط نيروی مردم است که ميتواند آنھا را غافلگير
کرده و به عقب بزند.
اعتراضات فردی و درون کارخانه ای ،بيفايده است و معترضان تنھا ميمانند و به نتيجه نميرسند .اگر به تاريخ
اعتقاد داشته باشيم آنگاه می بينيم که ھيچ مبارزه ای بدون ايدئولژی و پايگاه طبقاتی پيروزنميشود .اما چرا
اس و اساس ماندگاری قوانين ظالمانه است .چرا مبارزان
معترضان تنھا ھستند؟ اين سوال را بايد پاسخ داد .اين ّ
تنھا ھستند؟ جواب اينست :در ھيچ مرحله ای مبارزه با عناصر اجتماعی ديگرعجين نشده .به بيان ديگر ،عنصر
اجتماعی بمفھوم واقعی وارد مبارزه نشده است .موتور کوچک است که موتور بزرگ را بحرکت در می آورد ،
موتور کوچک خوب کار ميکند اما قادر به حرکت دادن موتور بزرگ نيست .شرط الزم و کافی در پيروزی ورود
عنصر اجتماعی است .کارخانه دارھا و سرمايه داران ھم اينرا ميدانند ،بھمين دليل تمام ھدفشان در از بين بردن و
سرکوب طبقهء متوسط است يا ھمان خرده بورژوازی ".
مرد ديگر نيز در تاييد حرفھای او گفت " :بله  ،متاسفانه طی گفتگو با چند تن از دوستان در کارخانهء لباسدوزی و
توليد ماشين آالت صنعتی متوجه شدم که کارگران آن کارخانه ھا نيز در شرايط اسفباری بسر ميبرند ،توماس را ھم
امروز ديدم .حالش بھتر بود اما از کارخانه اخراج شده .صاحب کارخانه بخاطراينکه وی انگشتانش قطع شده و
ديگر قادر به کار نيست او را بدون پرداخت ھيچگونه غرامتی از کارخانه بيرون کرده است .اين بزرگترين جنايت
در حق او بوده چون توماس انگشتانش را در زير دستگاه ھمان کارخانه از دست داده و دليلش خرابی دستگاه و از
جا در رفتن قطعات بوده .بيچاره ھمسرش دربدر در جستجوی کار است تا بجای توماس بتواند ھزينهء زندگی را
تامين کند ،نداشتن حداقل استاندارد امنيتی و بی توجھی کارخانه داران را بايد به محکمه کشيد .آنھا حق ندارند با
کارگران چنين رفتاری داشته باشند".
مرد اولی که حال متوجه شدم ھمان سرژ پائول است ،دوباره شروع به صحبت کرد " :لئون عزيز ! اينھا ھمه بھره
کشی ،سودآوری  ،جيب بری ،دزدی و غارتيست که نسبت به جامعه انجام ميشود .سرمايه داران اعم از صاحبان
معدن و کارخانه داران و زمينداران بزرگ ،ھمه و ھمه حق زحمتکشان را در جيب خود ميگذارند و از ثمره و
نتيجهء کاری استفاده ميکنند که ثمره و نتيجهء کار خودشان نيست .اينرا ميگويند استثمار ".
از صحبتھای آنھا  ،بسيار شگفتزده و متاثر شده بودم ...اين حرفھا برايم بسيار تازگی داشت و دقيقا" ھم متوجه
منظورشان نميشدم .در ھمين لحظه تاتيانا در را گشود و وارد خانه شد .من با ديدن او از جا بلند شدم و ضمن تشکر
از او و سپاسگزاری از پذيرايی گرم و مھربانانه اش قصد خود را برای بازگشت به منزل اعالم نمودم .تاتيانا نيز از
حضور من در خانه اش ابراز خوشحالی و تشکر کرد .سپس آن دو مرد را صدا زد و گفت که " :ميس ستی قصد
رفتن دارند".

سرژ پائول و لئون ماکس از اتاق خارج شدند و لئون به من پيشنھاد کرد که چون ھوا رو به تاريکی ميرود اگر مايل
باشم ميتواند مرا ھمراھی کند.
من از وی تشکر نموده ولی پيشنھادش را نپذيرفتم .سپس از ھر سهء آنھا خداحافظی کرده ،سوار بر اسب به طرف
خانه تاختم.
شب ،ھنگام خواب به آنچه در معدن ديده و شنيده و به حرفھای سرژ پائول و لئون ماکس فکر ميکردم .به وضعيت
دشوار زندگی و کار کارگران .به ساعات طوالنی کار و نداشتن ايمنی و حقوق اندک  ،از ھمه مھمتر در ذھن من
نميگنجيد که کارخانه دارھا کودکان را نيز به کار وادارند و در ازای کارھای دشوار حقوق ناچيزی پرداخت نمايند.
ھيچگاه از اين زاويه با مردم در تماس نبودم و حال که از نزديک و بطور ملموس با زندگی کارگران آشنا شده بودم
قادر نبودم آنھا را با مشکالتشان بفراموشی بسپارم .نميتوانستم بفھمم که چرا دولت و کارخانه دارھا به وضعيت
کارگران رسيدگی نميکنند .بخودم قول دادم که فردا از پدرم در اينمورد سوال کنم .افکارم بسيار مشوش شده بود .از
طرف ديگر احساس ميکردم با سرژ پائول پيوندی ناشناخته دارم .البته نميدانستم سرژ پائول ھمسر تاتياناست و يا
برادرش .با خودم گفتم که ايکاش تاتيانا بيشتر آن دو مرد را معرفی ميکرد .بھرحال با ياد چھرهء آفتاب سوخته و
جذاب سرژ پائول با آن نگاھھا و صدای گرمش ،بخواب رفتم.
***
روزھا بسرعت ميگذشت .لباس نامزدی من آماده شده بود .لباسی بسيار پرشکوه با جواھراتی گرانقيمت که بر سينه و
اطراف يقه و در کمربند آن بکار رفته بود .اما اين لباس ديگر برايم جالب نبود .بعد از چند بار گفتگو با پدرم در
خصوص وضعيت کار و معيشت کارگران کارخانه و نکات دردآوری که اخيرا" پی برده بودم متوجه شدم که پدرم
سعی در پنھان کردن بخشی از حقايق زندگی انسانھا دارد  ،ھر شب وقتيکه انجيل را برميداشت و آنرا گشوده به
تصوير مادرم که الی ورقھای انجيل گذاشته بود نگاه ميکرد من ناخودآگاه ياد توماس که انگشتانش قطع شده بود و
فرزندان کوچک او می افتادم و از خود ميپرسيدم که آيا تا حاال ھمسرش موفق شده که شغلی برای خود بيابد يا نه .اگر
که نه ،پس فرزندانشان را چگونه تامين ميکنند .پدرم آياتی از انجيل را ميخواند و بعد پيپ خود را برميداشت و در
حين کشيدن پيپ اسناد مالی کارخانه ھايش و حساب و کتابھا را رسيدگی ميکرد اما ھرگز مايل نبود از زندگی توماس
و ھمانند او حرفی بشنود .اين اواخر مارتين را ھم زياد نميديدم .او اغلب در سفر بود و بنا به گفتهء پدرم درگير
ساخت چند کشتی تازه که برای او سود سرشاری را ايجاد ميکرد .يکی از دفعاتی که مارتين از سفر برگشته بود يک
انگشتر با دانه ای درشت از الماس را به من ھديه کرد  .او بسيار خوشحال بود و دائم از کشتی بزرگی که در حال
ساختش بود حرف ميزد .او ميگفت که اين کشتی بسيار مجھز و گرانقيمت است.و حدود ھزار و دويست کارگر را فقط
برای ساخت اسکلت اوليهء کشتی استخدام کرده است .وقتی از مارتين در مورد مکفی بودن يا مکفی نبودن حقوق
کارگران و امنيتشان ،چگونگی بيمه و تامين ھزينه ھای درمانی آنھا سوال کردم ،مارتين به من گفت که :عزيزم.
عشق من .تو نبايد به اين امور فکر کنی .تو فقط بايد به اين فکر کنی که بزودی زيباترين عروس ايالت متحده امريکا
و ھمسر دلبند من خواھی بود و بھترست به مجلهء جواھرات نگاه کنی و ھرچه را آرزو داری سفارش دھی تا برايت
تھيه کنم.
***
در طی اين مدت چند بار به کارخانهء پارچه بافی پدرم سر زده و از مسئولين کارخانه در مورد وضع حقوق و
شرايط ايمنی کارخانه سواالتی کرده بودم .با مباشر پدرم نيز در رابطه با اوضاع ساير کارخانه ھايی که متعلق به
پدرم بود گفتگوھای پراکنده ای داشتم ،و متاسفانه در مجموع به اين نتيجه رسيده بودم که کارگران حقيقتا" در شرايط
بسيار بد و در فقر و فشار و بدبختی بسر ميبرند .دلم ميخواست الاقل برای توماس و تاتيانا و دوستان آنھا کار مفيدی
انجام دھم .اما پدرم و وکيل او مانع اضافه کردن حقوق و مانع تغيير و بھبود در اوضاع کارگران کارخانه ميشدند.
بارھا بر سر اين مسئله با پدرم بحث کردم  ،اما او اصال" مايل نبود از درد محرومان و زحمتکشان سخنی بشنود چه
برسد به درمان دردھا و يا بھبود بخشيدن به شرايط.

يکی از روزھا که باز برای اسب سواری به بيرون شھر رفته بودم و اينبار با لباسی بسيار ساده تر از ھميشه ،بطرف
خانهء تاتيانا پائول رفتم .دلم ميخواست او را باز از نزديک ببينم ،در کارخانه فرصت گفتگو با او نبود.
در دلم آرزو ميکردم که او از عصرانه بردن به معدن بازگشته و در خانه باشد .اتفاقا" ھمينطور ھم شد ،چون تا
نزديک خانه اش رسيدم با شنيدن صدای پای اسب فوری از خانه خارج شد و با لبخندی دلنشين به من خوشامد گفت.
وقتی در سالن روی صندلی نشستم آرامشی عميق وجودم را لبريز کرد ،چند لحظه چشمھايم را بستم تا نفس کشيدن
در اين خانه را در جانم نقش بزنم .تاتيانا بعد از آوردن قھوه ،روبرويم نشست و گفت که امشب در خانه جلسه دارند.
او گفت که اين جلسه مربوط به نمايندگانی از کارگران معدن سنگ و ذغال سنگ و طال و چند کارخانه است .تعداد
ميھمانان ممکنست به بيش از سی نفر نيز برسد .من خجالتزده از مزاحمتی که فراھم کرده ام به تاتيانا گفتم  " :اگر
مزاحم ھستم تا پيش از آمدن آنھا از اينجا ميروم تا تو ھم به کارھايت برسی" .تاتيانا پائول فوری پاسخ داد که " :نه !
نه ! بھيچوجه منظورم اين نبود که شما مزاحم يا غريبه ھستيد .ميس ردرز عزيز! خواھش ميکنم اينگونه فکر نکنيد.
درواقع منظور من اينست که به شما بگويم اگر ميھمانان آمدند ،بھترست شما را با نام خانوادگی نشناسند".
از تاتيانا دليل اين امر را پرسيدم .تاتيانا جواب داد که  " :ميس ردرز ! راستش تنی چند از شرکت کنندگان در جلسه
از کارگران کارخانهء چوب بری پدرتان ھستند و ممکنست بخاطر مشکلی که با پدرتان دارند با شما نيز برخوردی تند
داشته باشند" .تاتيانا اضافه کرد که  :البته در اين ميان فقط برادرم سرژ و نامزدم لئون از ھويت شما مطلع ھستند .آن
شب پس ار رفتنتان من شما را به آنھا معرفی نمودم"....از صحبتھای تاتيانا متوجه شدم که سرژ پائول برادر او و
لئون ھم نامزدش است .پرسيدم " :نامزدت در کجا کار ميکند؟"
تاتيانا گفت که :لئون در کارخانهء چوب بری پدر شما کار ميکند و برادرم سرژ در معدن .ھمان معدنی که چند ھفته
قبل به آنجا آمديد .داشتم موضوع را سبک سنگين ميکردم که تاتيانا گوشش را تيز کرد و بعد بطرف پنجره رفت .رو
به من نموده و گفت " :تعدادی از دوستان ھمراه با لئون دارند می آيند .لطفا" شما ھم برای تھيهء قھوه و در پذيرايی
به من کمک کنيد"... .من با خوشحالی پيشنھادش را پذيرفتم.
ميھمانان آنھا بتدريج از راه ميرسيدند و سالن پذيرايی خانه تقريبا" پر از کارگران معادن و کارخانه ھا شده بود .ھوا
رو به تاريکی ميرفت که سرژ پائول ھم از راه رسيد .از ديدار دوباره اش بسيار خوشحال شدم .او خيلی سريع اعالم
کرد که جلسه را شروع کنند .ابتدا چند تن از نمايندگان کارگران به تشريح اوضاع بسيار بد کارخانه ھا پرداختند.
سپس چند نفر ديگر از اتفاقاتی که در معدن سنگ و طال موجب صدمه و آسيبھای جدی به کارگران شده بود گزارش
ھايی را ارائه دادند.
وقتی صحبتھا و گزارشھای کارگران بپايان رسيد ،سرژ پاول آغاز به سخن کرد:
" رفقای عزيز .سرمايه داران حاصل کار کارگران و زحمتکشان را ميخورند و خود بی ھيچ بازدھی ،روزبروز بر
ثروت و سرمايه ھای خود می افزايند .در پاسخ به خواست کارگران فقط وعده و عيد ميدھند .ما در اعتراض به
شرايط وخيمی که با برده داری فرقی ندارد  ،بايد در پی احقاق حقوق خود  ،برای رسيدن به خواستھايمان مبارزه
کنيم ولی آگاھانه و مسلح به عزم راسخ و تعيين ھدفھای کوتاھمدت و بلند مدت.
خواستھای ما پله به پله ،در گام نخست کاھش ساعات کاری است يعنی کاھش آن به ھشت ساعت کار در روز.
گامھا و مطالبات بعدی ما افزايش دستمزدھا و حقوق و تامين ايمنی محل کار و بعد ميرسيم به بيمه و بازنشستگی
و غيره .اما بايد بدانيد که مبارزهء خام ،ھرگز پيروز نميشود .ھر کاری علمی است ،حتی مبارزه .ھرکاری فقط و
فقط با آموزش امکانپذير است .آنچه بايد بياموزيم اينست که سازمان يافته باشيم ،آگاه  ،پر انرژی ،با ايدئولژی  ،با
ديد طبقاتی و در تمام بخشھا ھمچون صنعت ،حمل و نقل ،کشاورزی ،معادن و غيره اعتراضات فراگير و بسيار
گسترده ای را آغاز کنيم و مبارزات خود را برای دريافت مطالبات خود ھمچنان ادامه دھيم .بايد در شيکاگو و
شھرھاو اياالت ديگر ،اعتصابات بزرگی راه اندازی نماييم و در صدد تشکيل و ھماھنگی در سنديکاھای کارگری و
شورای اصناف باشيم.

مبارزه با حرف تو خالی نميشود .بايد عمل کرد .با تعيين خواستھای اوليهء خود بايد دست به اعتراض و اعتصاب
بزنيم .اگر اين مبارزه مزمن شود ھيچ قدرتی توان مقابله با آنرا ندارد و بزودی مردم ستمديده و استبدادزده به
موفقيت دست خواھند يافت .فراموش نکنيد که در دنيا فقط دو گروه بندی ھست ،دو مرزبندی ھست :استبدادگر ،
استبداد زده .اصل مھم را بايد بر مبنای مبارزه با استبداد بگذاريم .من اطمينان دارم که آينده روشن است ،اين ايمان
من است".
***
روزھا و شبھا به حرفھای سرژ پائول فکر ميکردم .بارھا از مشکالت کارگران با پدرم گفتگو کردم اما او ھيچ
توجھی به مسائل آنھا نداشت که ھيچ ،بلکه مرا از پرداختن به اين مباحث مورد مذمت قرار ميداد .از گفتگو با مارتين
ھم به ھيچ نتيجه ای نميرسيدم .اما آنچه محور انديشه ھايم شده بود تقسيم عادالنهء ثروت و سرمايه بود .با خودم
ميگفتم که چرا بايد بعضی افراد که ھيچ زحمتی نکشيده اند ،اينقدر ثروتمند و در اشرافيت زندگی کنند و حال آنکه
بيشماری از مردم در فقر و گرسنگی بسر ببرند؟ چرا پدرم زمينھا و کارخانه ھايش که بوسيلهء ھمان قشر
زحمتکش دارای توليدات انبوھست روز به روز گسترده و پيشرفته تر ميشود  ،در حاليکه آن کارگران از ھمان
توليدات خود محرومند؟ چرا من که در عمرم حتی يک روز پشت دستگاه پارچه بافی کار نکرده ام قيمت لباس
نامزدی ام از دو سال حقوق تاتيانا بيشترست ؟ چرا اسبھای من ميوه و خوراکشان مرغوبتر و بسيار گرانتر از خورد
و خوراک فرزندان توماس است؟ از دو قطبی بودن جامعه رنج ميبردم .به طبقهء متوسط جامعه فکر ميکردم که روز
بروز در حال نزول و سقوط بود و از صعود مالی ثروتمندان و سرمايه دارانی که قوانين غلط سرزمينمان از آنھا
حمايت ميکرد .من جذب صحبتھای سرژ پائول شده بودم .گويی پنجره ای جديد بر ديوارھای ذھنم گشوده شده بود و
از آنجا ميتوانستم حقايق پشت ديوار را ببينم .حقايقی که بسيار تاثرانگيز بود .گھگاه به منزل تاتيانا ميرفتم تا با سرژ
پائول و لئون و دوستان ديگرشان گفتگو کنم.
گاھی نيز ساعات بعد از ظھر سوار بر اسب بطرف معدن ميتاختم .دور از چشم معدنچيان و کارگران  ،سرژ پائول را
نگاه ميکردم .اغلب معدنچيان کاله ويژه ای داشتند .سرژ پائول نيز از ھمان کالھھا داشت که گاھی آنرا برميداشت و
عرق پيشانی اش را ميسترد و موھايش را با سرانگشتان دستش ھوا ميداد .بيشتر موارد تعدادی کاغذ و نقشه ھای
مھندسی را در دست داشت و با يکی دو نفر ديگر در کناری ايستاده و گفتگو ميکرد .او دائم سرگرم آن نقشه ھا و
يا در پی رسيدگی به وضع کارگران معدن بود .با جديت اما مھربان به آنھا دستوراتی را ميداد که اجرا ميکردند و
خود نيز ھمراه با آنھا بسختی در دل سنگھا کار ميکرد .اگر در شرايطی برای کارگران احساس خطر مينمود از ھيچ
کوششی دريغ نداشت .من آن دور دورھا روی يک تکه سنگ بزرگ مينشستم و سرژ پاول را و کارھايش را تماشا
ميکردم  ،رفتارھا و برخوردھايش را .يکی از پر احساسترين صحنه ھايی که از سرژ پائول ميديدم شادی و
خوشنودی اش برای گنجشک کوچک بود .کارگران معدن ھميشه يک گنجشک کوچولو را به معدن ميبردند تا بدانند
در آنجا ھوا ھست يا نه .و شادی سرژ پاول از زنده بودن گنجشک  ،روی من بسيار تاثير عميقی ميگذاشت .او يک
مرد عاطفی ،مھربان  ،دلسوز و بسيار آگاه و در عين حال محکم و استواری بود که نظيرش را نديده بودم.
وقتی که در بخشی از معدن  ،ديناميت کار ميگذاشتند ،سرژ پاول ھمواره خودش شخصا" در آن محل حضور داشت
و مراقب اوضاع و کارگران بود .اين موجب نگرانی من ميشد .صدای انفجار مرا ميترساند اما بيش از ھمه دلواپس
سرژ پاول بودم که مبادا آسيبی ببيند .بعد از ساعات کاری نيز معموال" جلسه ميگذاشتند و من نيز گھگاه در جلساتشان
شرکت ميکردم .با پدر و نامزدم دچار اختالف گشته و ديگر تفکر و شيوهء زندگی آنھا و ھمطبقه ھای خودم برايم
حقارت آميزشده بود .يک زندگی پوچ و پوشالی و بی ھدف و دور از ارزشھای انسانی و خالی از حس انساندوستی را
سر بر نميتابيدم و نميتوانستم با آنھا کنار آيم.
اين اواخر در ميان کارگران ھمھمه ھايی در گرفته بود و ميگفتند که گويا اعتصابات پراکنده و اعتراضات تاثيرگذار
بوده و قرار شده ساعت کاری به ھشت ساعت تقليل يابد .سرژ پائول در يکی از جلسات عنوان کرد که قرارست از
روز اول ماه می ،ساعت کار روزانه به ھشت ساعت کار کاھش پيدا کند .اما تاکنون ھيچ خبری نشده و پارلمان اين
قانون را به کارخانه ھا و کارگاھھا ابالغ نکرده .اگر اول می اين اوضاع ادامه داشت ھمگی به اعتصاب سراسری

دست خواھيم زد .سپس سرژ پاول از تمام نمايندگان کارگران در ھمهء کارخانه ھا و معادن درخواست کرد که با
اطالعرسانی در اين زمينه ،ھمگی در آنروزمنتظر و آماده باشند.
بعد از جلسه  ،نزد سرژ پائول رفتم و بدون مقدمه از وی پرسيدم  " :آيا شما خود نيز در اعتصابات شيکاگو شرکت
خواھيد کرد؟" سرژ پاول پاسخ داد  " :مگر قرار بود شرکت نکنم؟ ميس ستی ! چه سوالھايی ميکنی!؟ "
وقتی جوابش را شنيدم  ،تصميم خود را با او در ميان گذاشتم .به سرژ پاول گفتم  " :آقای سرژ پاول ! من نيز از اين
پس مايلم در اعتصاب بزرگ کارگران شرکت کنم" .سرژ پاول خنده ای کرد و بعد نگاھی عميق بر من نموده و
گفت " :ميس ستی ردرز! آيا متوجه ھستی چه ميگويی؟ تو دختر ريموند ردرز ! بزرگترين سرمايه دار ايالت
متحده ! حال ميخواھی بر عليه خودت و بر عليه آن ثروت سرشار و در اعتراض به آنچه جزو قوانين پدرت است،
به اعتصابات کارگران و زحمتکشان بپيوندی؟ ".
من با قاطعيت پاسخ دادم که " :مدتھا فکر کرده ام  ،تالشھای شما را برای احقاق حقوق کارگران و محرومان ارج
مينھم و با افکارتان در زمينهء مبارزه با استبداد کامال" ھمعقيده ھستم .سرژ پائول ! من ميخواھم با شما ھمکاری
داشته و در اين حرکت انقالبی ھمگام با کارگران باشم" .سرژ پائول دستی بر شانهء من زد و به من گفت " :خب
رفيق ! حال که اينقدر اصرار داری  ،پس در فکر کفش راحتی و لباس کارگری باش! ".
***
روز اول ماه می  ١٨٨۶فرا رسيد و اين درحالی بود که ھيچ خبری از کاھش ساعات کاری نشد و کارخانه داران و
صاحبين کارگاھھا مژدهء مسرتبخشی در مورد تعديل شرايط کاری به کارگران ندادند .خبرھا حاکی از اين بود که در
گوشه و کنار امريکا کارگران به تظاھرات پرداخته و يک ھزار و دويست کارخانه و کارگاه اعتصاب نموده اند .در
شيکاگو اوضاع از ھمه جا متشنج تر بود .تعداد کارگران معترض در اين شھر حدود نود ھزار تن بود .من به ھمراه
سرژ پائول  ،تاتيانا  ،لئون و صدھا کارگر ديگر به محل اعتصاب رفتيم .چھار روز پی در پی اعتصاب و
اعتراضات را ادامه يافت .در چھارمين روز اعتصابات کارگری در ميدان " بيده = ھای مارکت " شيکاگو جمع شده
و به حرکت درآمده بوديم  ،تعدادی از سخنرانان بر يک گاری بزرگ سوار بودند و شعار میدادند .پس از طی
مسافتی ،پليس سخنرانان را بر روی گاری )چھارچرخه( محاصره کرد و از تظاھرکنندگان خواست که متفرق شوند
اما ناگھان انفجاری صورت گرفت که منجر به کشته شدن يک مامور پليس شد و چند کارگر و پليس ديگر نيز مجروح
گشتند .متاسفانه با اين حادثه پليس به روی مردم آتش گشود و جمعيت را ھدف تيراندازی و کشتار قرار داد .پليس با
خشونت تمام  ،جمعيت را پراکنده ساخت .تعداد زيادی کشته و زخمی برجای ماند که لکهء ننگيست بر دامن پليس .در
طی اين حادثه ھشت تن از کارگران به عنوان مسبّب دستگير شدند که پنج نفر از آنان کارگر مھاجر آلمانی و يکی ھم
آلمانی تبعه آمريکا بود .دادگاه يکی از اين دستگيرشدگان را به  ١۵سال حبس محکوم کرد و بقيه محکوم به اعدام
شدند که فرماندار ايالت  ،مجازات دو تن از آنان را به حبس ابد تخفيف داد .يکی از محکومان به اعدام ،پيش از
اجرای حکم خودکشی کرد و چھار نفر ديگر به دار آويخته شدند .با رسيدن اخبار مربوط به اين تظاھرات ،کشتار و
اعدام به ساير کشورھا ،در گوشه و کنار جھان مراسم يادبود برگزار گرديد.
***
بعد از اتفاقاتی که بدنبال اعتصاب و اعتراض کارگران در شيکاگو رخ داد و پس از کشتار بيرحمانهء پليس که بر
مردم بيدفاع را مورد ھدف قرار داده بود ،کارگران بسيار مصممتر و محکمتر از گذشته برای مطالبات خود فعاليت
ميکردند .ديگر ترسشان از پليس و تيراندازی و کشتار ريخته بود و آنچه برايشان اھميت داشت رسيدن به ھدفشان
بود.
سرژ پائول و تنی چند از دوستانش که در شيکاگو ديده بودم ،دائم در تالش برای آگاھی رسانی و آماده کردن ھسته
ھای اصلی مبارزات کارگری بودند .نشستھا ھر دو ھفته يکبار برگزار ميشد و گفتگوھای مفصلی در تحليل شرايط
ارائه ميگشت .سرژ پائول به کارگران اطالع داد که خوشبختانه در کشورھای مشابه ديگر مثل امريکا  ،انگليس ،

آلمان و ...احزابی که گرايشات سوسياليستی دارند وارد اين اعتراضات شده اند .بتدريج و در طی ماھھا ی بعد ،
خبرھا حاکی از اميدواری در بھبود شرايط کارگران بود.
من نيز موفق شده بودم که پدرم را متقاعد نمايم تا در کاھش ساعت کاری کارگران و بھبود شرايط ايمنی آنھا اقداماتی
انجام دھد .اما مشکل اين بود که بعد از تقليل ساعت کاری از ده و گاه دوازده ساعت به ھشت ساعت کار ،و ديگر
تسھيالتی که پدرم در کارخانه ھا ايجاد کرد ،ديگر ھمکارانش حتی در سطوح پايينتر به او تاختند و بر او خرده
گرفتند  ،چراکه آنھا معتقد بودند با بھبود شرايط در يک يا چند کارخانه ،ساير کارگران نيز بيش از گذشته برای
خواستھای خود پافشاری خواھندکرد و سپس تقاضاھای جديدتری را مطرح خواھند نمود .وقتی با پدرم در اينخصوص
صحبت ميکرديم بيش از ھميشه به ماھيت پليد نظام سرمايه داری پی ميبردم .چراکه ميديدم صاحبين ثروت و قدرت
برای حفظ و انباشت سرمايه و عدم اعتراض محرومان آنھا را زير حدااقل شرايط زندگی انسانی نگه ميدارند تا مبادا
قدرت و توان مقابله و مبارزه را در خود بيابند  .ھمکاران و رقبای پدرم بقدری بر وی فشار آوردند که حاضر نشد
دستگاھھای مستھلکی که ھر چند ماه يکبار موجب آسيب رساندن به کارگران ميشد را با دستگاھھای جديدتر تعويض
نمايد .اينھمه قساوت و رفتار ضد انسانی برايم باورنکردنی بود .گھگاه به کارخانه ھای پارچه بافی و چوب بری و
سنگ تراشی سر ميزدم و از نزديک با کارگران گفتگو مينمودم و روز به روز با دردھا و زندگی آنھا بيشتر آشنا
ميشدم .آنچه در ذھنم نقش بسته بود تصوير اعتراضات بزرگ و کشتار مردم بود و ھرچه فکر ميکردم نميتوانستم به
دليل آنھمه جنايت و سرکوب توسط پليس پی ببرم.
يکی از روزھا در منزل تاتيانا از سرژ پائول سوال کردم که " :چرا و به چه حقی پليس آنگونه به روی مردم
تيراندازی کرد و چرا اعتراضات را با توحش تمام سرکوب نمود؟"
سرژ پائول در تحليل آن واقعه اينچنين گفت " :پليس اعتراض کنندگان را سرکوب کرد ،چون پليس و دولت مدافع
سيستم سرمايه داری ھستند ،پليس خلقی و پليس مردمی نداريم .چه سرمايه داری قوی باشد و چه ضعيف ،بھرحال
سيستم استثماری و ذات استثمار  ،سرکوب است .حاال اسمش ارتش ،يا ھرچه باشد فرقی نميکند .اصوال" ارتش و
قوای نظامی يعنی نيرويی برای روز مبادا ،و روز مبادا يعنی روزی اگر اعتراضی شد  ،اعتراضات را سرکوب
نمايد".
صاحبان کارخانه ھا  ،پليس و ارتش ،و استثمار ...نميتوانستم به ارتباط اينھا با ھم پی ببرم .بھمين دليل باز سوال کردم
که " :اما سرژ پائول! کارگران به کارخانه داران معترض بودند .اين چه ربطی به دولت داشت؟ و اصوال" دولت
مگر حامی مردم جامعه نيست؟".
سرژ پائول کتابی را که در دست داشت به زمين گذاشت و روبرويم نشست و گفت " :ستی! اين بحث مفصلی است که
برايت توضيح ميدھم .ببين! پيش از ھر چيز بايد تعريف دقيقی از دولت داشته باشيم .کار دولت چيست؟ اصال" ما
برای چه دولت داريم؟ دولتھا کارشان چيست؟ از کجا آمده اند؟ چه کسانی ھستند؟ چه کسانی در درون دولت نشسته
اند؟
زمانيکه کارگران در شيکاگو ،نيويورک ،استراليا ،آلمان ،و جاھای ديگر اعتراضات مردمی را سرکوب ميکردند،
بايد ديد سرکوب کنندگانشان چه کسانی بودند؟ مسلم است که پليس و ارتش بوده! حال ببينيم ارتش را چه کسی
ايجاد کرده؟ پشت ارتش چه کسی ايستاده؟ صاحب کارخانه که ارتش ندارد! پس اين دولت است که صاحب ارتش
است و ارتش از دولت فرمان می برد .به بيان ديگر :ارتش مدافع کيست؟ مدافع دولت!
حاال بايد ببينيم دولت چيست که ارتش را بوجود می آورد .دولت نمايندهء يکسری مناسبات است ،يکسری قوانين و
شيوه ھای تقسيم سرمايه .درواقع دولت نمايندهء مناسباتيست که درآن دوره و در آن تاريخ و در آن جغرافيا،
نمايندگی قوانينی را بعھده دارد .قوانينی که بر مردم اعمال ميشود .حال اين قوانين و مناسبات را بايد تحليل نمود که
تا چه اندازه تامين کنندهء خواستھا و نيازھای مردم بوده .آيا اصال" تامين کنندهء خواستھای جامعه بوده است يا
نه؟ آيا اين قوانين و مناسبات ،نمايندهء اکثريت مردم بوده يا نمايندهء اقليت مردم؟ دولتھا بايد بصورت واقعی و نه
فريبکارانه نشان دھند که آيا نمايندگی اکثريت جامعه را دارند يا نمايندهء اقليت و بخش خاصی ھستند.

آن اکثريت جامعه يک سيستمی را ميخواھند که در آن سيستم  ،شکل تقسيم ثروت و سرمايه بصورت عادالنه باشد.
نه اينکه سرمايه متعلق به خواص و اقليت بوده و اين اقليت از اکثريت سواری بگيرند!
حال به من بگو که کارخانه دارھا ،صاحبان معادن طال و ذغال سنگ و غيره و زمينداران بزرگ چه کسانی ھستند؟
بر چه اساسی بنا شده اند؟ چگونه و بر طبق چه قوانينی تعدادی کارگران را استخدام کرده و تصميم گرفته اند که چه
ميزان حقوق بدھند؟ ".
پاسخ دادم که " :خب .بنظر من کارخانه دارھا جزوی از مردم ھستند که از بقيه خوش شانس تر بوده و موفق شده اند
سرمايه ھای خود را چند برابر کنند".
سرژ پائول بتندی گفت " :جزوی از مردم؟ سرمايه داران جزوی از مردمند؟ آنوقت مردم را مورد بھره کشی قرار
ميدھند؟ سرکوب ميکنند؟ نه عزيزم ! اينھا ھمانھا ھستند که مستقيم يا غير مستقيم در دولت نشسته اند .ھمانھا
ھستند که قوانين ظالمانه را تصويب ميکنند.
حقوق ناچيز و عدم استانداردھای کاری ،عدم امنيت و نبود تسھيالت و نداشتن حق بازنشستگی ،استخدامھای
فصلی و غير رسمی و بی آينده ،اين امور در کجا انجام ميشود؟؟ در ھمين سرزمين و با ھمين قوانين.
ھمهء اينھا بر طبق قوانينی که تصويب شده انجام ميشود .اگر حق را ميکشند و ميگويند پولت را نميدھم ،غرامت
نقص عضوت را که در محيط کار اتفاق افتاده ،پرداخت نميکنم! بايد دو ماه کار کنی تا شش ماه بعد حقوقت را
بدھم ،بھداشت محيط کار به من ربطی ندارد! سالمتی کارگران به من ربطی ندارد! اينکارھا را در کجا انجام
ميدھد؟؟زير سايه و تحت حمايت چه قوانينی؟ چه کسی از کارخانه دار حمايت ميکند؟ پارلمان ! مجلس! دولت !
حاال اگر ده ھزار ،صد ھزار ،دو ميليون کارگر بريزند وسط خيابان و اعتراض کنند که ساعت کاری زياد و حقوق
کم و استانداردھای امنيتی پايين است و استخدام ما معلق و بصورت فصلی است و به اين وضع معترض ھستيم ،اين
اعتراض را به کجا بايد ببرند؟ به مجلس! به پارلمان! اما وقتی مقابل پارلمان جمع ميشوند و اعتراض ميکنند
پارلمان به پليس دستور ميدھد تا مردم را سرکوب نمايند .پليس ھم ھمينکار را ميکند! پس آن دولت  ،آن پارلمان
پشتوانهء قضايی و قانونی کارخانه دار است نه مدافع مردم .پس ميبينيم که آن مناسبات و آن قوانين است که بايد
تغيير کند .چون آن مناسبات ِ چگونگی تقسيم سرمايه بر ضد اکثريت جامعه است .با اين حساب متوجه ميشويم که
دولت مدافع يک شيوهء استثماری است .بايد تالش کرد تا قدرت مردم بيشتر شود  ،تا بتوانند حق و حقوق خود را
مطالبه نمايند".
در ھمين لحظه صدای پای چند اسب بگوش رسيد .سرژ پائول از جای برخاست و از پنجره بيرون را نگاه کرد.
دقايقی نگذشت که صدای مارتين را شنيدم که بنظر ميرسيد بسيار ھم عصبانی است.
به سرژ پائول گفتم " :نامزد من مارتين است !؟ "
سرژ پائول جواب داد که ھر که باشند خوش آمدند .سپس درب خانه را گشود و بيرون رفت تا ببيند آنھا چکار دارند.
من نيز به دنبالش از خانه خارج شدم و ديدم که مارتين و سه چھار نفر ديگر درحال پياده شدن از اسب ھستند .آنھا
سپس بطرف سرژ پائول رفتند .سرژ با مارتين که چھره اش برافروخته و خشمگين بنظر ميرسيد سالم و احوالپرسی
کرد .اما مارتين که گويا مست ھم بود بر سر سرژ پائول نعره کشيد که  " :ای شورشی ! خيلی مالحظه ات را کردم.
اما ديگر صبرم تمام شده .تو از ھمين حاال اخراج ھستی ،ھمراه با ساير کارگران شورشی معدن! "
سرژ پائول پوزخندی زد و گفت " :ارباب ! اين دستور را شما بتنھايی صادر کرده ای !؟ "
مارتين ميخواست چيزی بگويد که چشمش به من افتاد .لجام اسب را به يکی از ھمراھانش سپرد و بطرفم آمد .در
مقابلم ايستاد و گفت " :ميس ستی! از تو بعيد است! ھيچ انتظار نداشتم که با شورشيان و اغتشاشگران مراوده داشته
باشی!"

من با لحنی بی تفاوت به مارتين جواب دادم  " :مارتين! اينجا چکار ميکنی؟ تصور ميکنم که حالت خوب نيست .اگر
مايل باشی ميتوانی به داخل خانه بيايی .تاتيانا برايت قھوه درست خواھد کرد".
مارتين با زھرخندی گفت " :حال من بسيار ھم خوب است! اين تو ھستی که ماھھاست متحول شده ای و خود نيز
نميدانی که چه ميکنی ،چه ميگويی و چه ميخواھی!".
از بحث احمقانهء مارتين منزجر بودم ،بھمين دليل به سرژ پائول نگاه کردم و سپس بسمت خانه برگشتم .ھنوز وارد
خانه نشده بودم که مارتين صدا زد که  " :ميس ستی ! خواھش ميکنم عقلت را به دست اينھا نده ! خيال نکن از
کارھايت خبر ندارم!".
با شگفتی به مارتين رو کردم و پرسيدم " :مارتيم! منظورت چيست؟ اصال" اين چه طرز صحبت کردن است؟ از چه
کارھايم خبر داری؟ فکر ميکنم در نوشيدن جانی واکر افراط کرده ای ! "
مارتين قھقھهء خنده را سر داد و سپس گفت " :ميس ستی! از فشاری که در تحميل عقيده بر پدرت داشتی مطلعم .از
گفتگوھايت با کارگران کارخانه ھای نساجی و سنگ تراشی و چوب بری مطلعم! از رفت و آمدھايت به اماکن
شورشيان و حضورت در نشستھايشان مطلعم! دليل به تعويق انداختن جشن نامزديمان را ميدانم! ميس ستی عزيز! تو
را فريب داده اند! با احساساتت بازی کرده اند! معاشرت و رفت و آمد با يک مشت راھزن و بی سر و پا در شاء ن
تو نيست! بھترست عقلت را بکار بگيری و از اين گدا گشنه ھا دست بکشی! ".
بقدری از رفتار زشت و گفتار نفرت انگيز مارتين عصبانی شده بودم که حد نداشت .سريع بطرف خانه دويدم و از
باالی شومينه تفنگ کھنه ای که بر ديوار نصب شده بود را برداشتم .تاتيانا که شاھد برداشتن تفنگ بود ،به من گفت" :
ميس ستی عزيز! خودت را کنترل کن! او مست اليعقل است .با او ھمکالم ھم نشو! ".
من توجھی به تاتيانا نکردم و باز از خانه خارج گشتم .تفنگ در دست ،رو به مارتين و ھمراھانش کردم و گفتم" :
مارتين! زود از اينجا گورت را گم کن! بعدا" چنانچه حال مساعدی داشتی با تو صحبت ميکنم! فقط فراموش نکن که
وقتی حالت درست شد يک معذرت خواھی به آقای سرژ پائول و خانم تاتيانا بدھکاری! حاال ھرچه زودتر اين محل
را ترک کن تا شليک نکرده ام! "
مارتين باز خنده ھای بلند را سر داد و گفت " :ای ياغی کوچولو ! ھفتهء ديگر مراسم نامزدی را رسما" برگزار
ميکنيم! آنگاه در فرصتی مناسبتر و در شرايطی ديگر تو را متوجه خطاھايت خواھم نمود".
من فرياد زدم که " :مارتين! ھرچه بين ما بوده تمام شده ! من با تو ھيچ سنخيتی ندارم و نميخواھم با تو زندگی کنم.
افکار ما با ھم در تضاد و در دو جھت مخالف است .نامزدی و ھرچه بود را فراموش کن .ھديه ھايت را ھم برايت
بازپس ميفرستم! "
مارتين سکوت کرد ،ھيچ حرفی نزد .فقط بطرف اسبش رفت ،سوار بر اسب شده و بر آن نھيب زد و به تاخت از آنجا
دور شد .دو سه تن ھمراھانش نيز سوار بر اسب ھمگی در پی او رفتند.
بعد از دور شدن آنھا ،تاتيانا از خانه خارج شد و بطرفم آمد و پرسيد " :خوبی ميس ستی عزيز؟ "
سرژ پائول درحاليکه وارد خانه ميشد بی آنکه به من نگاه کند ،گفت که " :خبر داری که اين تفنگ سالھای سالست
شليک نکرده و ھيچ گلوله ای ھم در آن نيست ؟ "
***
در ھفته ھای بعد مراسم ازدواج تاتيانا و لئون برگزار گشت .جشن کوچک و صميمانه ای بود که بسيار ھم خوش
گذشت .در طی جشن عروسی ،وقتی موزيک ماليمی نواخته شد من بطرف سرژ پائول رفتم .دستش را گرفته و از
وی برای رقص آرام دعوت نمودم .سرژ پائول دعوتم را قبول کرد .دقايقی خود را در آغوش او ميديدم و عطر تنش

را نفس ميکشيدم .گويی که تمام سالھای عمرم فقط برای اين دقايق به انتظار گذشته بود و حال که آرزويم برآورده
گشته به ھيچ قيمتی حاضر نبودم از گرمی نگاه و دستھا و آغوشش جدا باشم.
سالھا گذشت ...من و سرژ پائول زندگی قشنگی را آغاز کرده بوديم .سرژ پائول مردی بود از ھمه نظر آگاه و فھيم و
مطلع و بسيار مھربان و دوست داشتنی .زندگی من در کنار او  ،لحظه به لحظه اش با عشق توام بود  .از سوی ديگر
و جدای از مسائل عاطفی  ،در تمام زمينه ھا مطالب بسياری از او می آموختم .در ضمن به پيشنھاد من امالکی که
اسنادش به نامم بود را در جھت رفاه حال محرومان بکار گرفتيم  .پدرم نيز بعد از يکسری کشمکشھا ،ديگر تصميم
گرفت در کارھايم مداخله نکند .او تا وقتی زنده بود ھيچ اعتراضی به من يا برخورد بدی با سرژ پائول نداشت .ما را
در تصميماتمان آزاد گذاشت.
در آن دورهء تاريخی ،روند مبارزات کارگران در ابعاد مختلف و در تمام جھان بسيار پويا ادامه داشت .در سالھای
بعد از  ، ١٨٨۶کارگران ھر ساله تصميم خود را تجديد کرده و مصمم شده بودند که جشن اول ماه می را با تعطيل
کردن آنروز ،برگزار کنند .در اروپا ھم اين مسئله مطرح شده بود و در  ١٨٨٩کنگره ء کارگری با  ۴٠٠نماينده
ايجاد شد که بعنوان نخستين پايهء مطالبات خود ،خواھان  ٨ساعت کار بودند .آنھا اعتقاد داشتند که بايد اين روز در
جھان با يک توقف کار ابراز شود .بتدريج جنبش کارگری در اروپا ھم قويتر و متحولتر شد تا اينکه در سال ١٨٩٠
کنگرهء کارگری اين تاريخ را بعنوان جشن برگزيد .بر مبنای آن اول ماه می ،کارگران تمام سرزمينھا برای ٨
ساعت کار که اولين خواست و مطالبهء آنھا بوده به عنوان روزی نمادين در مبارزات تلخ و رنجھای گذشته اعالم شد.
در سال  ١٩١١يعنی بيست و پنجسال بعد از آشنايی من و سرژ پائول ،ما ھر دو دست در دست يکديگر در تظاھرات
بزرگ اول ماه می در نيويورک شرکت کرديم .بعد از تظاھرات به يک کافه تريا رفته و در خلوت آرامش بخش آنجا
دو فنجان قھوه و ھمچنين شکالت داياموند سفارش داديم .دقايقی طوالنی از گذشته ھا و خاطراتمان حرف زديم.
تاتيانا خواھر سرژ پائول شانس بزرگ زندگی من بود  .کسی که به من آموخت شاخهء گل سرخ نبايد خم شود و بايد
با ساقه ای استوار سرفرازنه بر تار و پود اين جھان تبسم کند و عطر بيفشاند و زيبا و با طراوت باشد .و من در طول
زندگی ام با سرژ موفق شده بودم معنای زندگی را درک کنم .سرژ پائول پنجره ھا را به روی ذھن ساده و بسته ام
گشوده بود .در خالل تمام حوادث و رخدادھا از وی آموختم که در برابر بادھا و طوفانھا مقاوم باشم و ھرگاه که
ميخواستم خم شوم به سرژ تکيه ميکردم تا خميده و فرسوده نگردم.
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