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 زندگينامه جوهيل ترانه سراى کارگران
   

شش ماه هشتاد و آبان زدهمسي                                                                                    ترجمه اسعد حاجى حسنى  
 
   

  زندگينامه جوهيل ترانه سراى کارگران
  )ترجمه اسعد حاجى حسنى(

 به جای مقدمه
بدون ذکر ] انگليسی[اين جا و آن جا اقتباس، تلخيص و يا قسمت هائی ترجمه شده به فارسی از متن اصلی ديدم که  می

ام و  اما آن چه که من ديده. منابع زيادی در مورد زندگی وی وجود دارند. شوند منبع از زندگی جو هيل ارائه می

 .است اپ رسيده به چI.W.Wاند که توسط  شده ام همگی از جزوه زير گرفته خوانده

JOE HILL - IWW Songwriter by Dean Nolan and Fred Thompson  

هرگز به . ترجمه کردم) سازمان کردستان حزب کمونيست ايران ( له  را برای چاپ در کومه خيلی وقت پيش اين جزوه

  .چاپ نرسيد

 فوق را برای شما  شده جزوه برای همين متن ترجمه. سندی چيزی ارائه شودمنبع ازدرست نيست که بدون ذکر

  .خود دانيد که منتشرش کنيد يا نهديگر. فرستم می

  .است گنجانده ]     [است در  آن چه را که مترجم به متن اصلی اضافه کرده

  .اند شده  در پای هر صفحه نوشته پاورقی ها با ترتيب شماره

  .منابع پاورقی ها تمامأ اينترنت است

 
 زندگينامه جوهيل

 
را  هيل Salt lake city پليس سالت ليک سيتی  اينکهبالفاصله پس از

 ، California ، کاليفرنيا San Pedroپدرو  دستگير کردند، با پليس سان

رئيس پليس آن جا با . بود تماس گرفتند جائی که هيل قبال در آن زندگی کرده

بود و جواب  اربران اسکله مقابله کردهتالش های هيل برای سازمان دادن ب

 را به خاطر Josef Hillstromام کسی بنام جوزف هيلستروم  شنيده” : داد

او از . مطمئنا شهروند نامناسبی است.…خودش است. ايد قتل دستگير کرده

  *”.است) ١)I.W.Wسرايان و نويسندگان جزوات ترانه های   ترانه جمله

 د و مدارک قتلی بود که هيل به آن او فاقد اسنااگرچه. منظور او واضح بود
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برای او هيل تهديدات طبقه کارگر عليه نظم موجود را . بود” خود آن مرد“بود، شکی نداشت که هيل  متهم شده

خواستند که کارگرانشان متحد شوند، يا ترانه هائی را که جو  کسانی که مورد احترام او بودند نمی. کرد نمايندگی می

بودند مورد   کنند، حق آن ها بر ثروتی را که توليد نکرده ، آن ها و پليس آن ها را مسخره. بود بخوانند ودههيل سر

  .باران شد تيرآن شرکت نداشت محاکمه وخاطر قتلی که در که جو هيل بهوداساس اين تعصبات ببر. دهنداعتراض قرار

 در هفت اکتبر Joel Emmanuel Hagglandل امانوئل هاگلند  سوئد با نام جوئGævle   در يولهJoe Hillجو هيل 

. بود شده کار و به شدت مذهبی پرورده ای محافظه ای بود که در خانواده  بچه)٩(يکی از نه. بود  متولد شده١٧٨٩

ل های کردند و در همان سا مند به هم که در آن پدر و مادر هر دو موسيقی را تشويق می ای بود بسيار عالقه خانواده

 پدر جوئل، ١٨٨٧در سال . اول کودکی جوئل نواختن ارگ را به خوبی نواختن گيتار و ويلون و آکاردئون ياد گرفت

بايست در حد توان   می  خانواده تمام اعضای رنجديده.  که سوزنبان قطار بود، در حين کار زخمی شد و مردOlfaالفا 

در نوجوانی دچار سل پوست و . کارکردن به يک کارخانه طناب رفتاز جمله جوئل هشت ساله که برای .  کاسبی کنند

در . استخوان شد که در يک بيمارستان در استکهلم مورد معالجه قرار گرفت اما آثار مرض برروی بدنش باقی ماندند

يورک از  به آمريکا عزيمت کردند و در نيوPaulاو و برادرش پاول .  از هم پاشيد  مادرش مرد و خانواده١٩٠٢سال 

  . شدند کشتی پياده

   .هيل تغيير داد جوزف هيلستروم و سپس به جو ا بهآن زمان جوئل نامش را ابتدمهاجران درمانند بسياری از

 و کار  اگر چه در مورد جا هائی که بوده.  سال اول اقامت جو هيل در آمريکا حقائق بسيار کمی موجودند در مورد ده

، فقط چند تائی را  است آن ها در هاوائی هم بوده استان های متعددی وجود دارند، که طبق يکی از  د هائی که انجام داده

گفت که ابتدا جو در ) ٢)Ralph Chaplinپاول برادر جو هيل بعد ها به رالف چاپلين . شود به اثبات رساند می

 برای Cleveland از کليولند١٩٠۵ سال به مناسبت کريسمس. نواخت  کرد و در سالن ها پيانو می نيويورک حمالی می

 آن San Franciscoلرزه در سانفرانسيسکو   هنگام وقوع زمين١٩٠۶در آوريل سال . خواهرش کارت پستال فرستاد

او يکی از هزاران کارگر مهاجری بود که . جا بود و مقداری از وقايع آن را برای روزنامه محل تولدش نوشت

بودند از آشنائی با او  کسانی که با او در حاصلبرداری کارکرده. ت آن را برداشت کردندآمريکا را برپاساختند و غال

 Canadian Northernآهن شمالی کانادا   خطI.W.W موقعی که ١٩١٢در سال . در آن جا صحبت کردند

Railwayگفت   خودش می بود که به  باربری کرده آنقدر در اسکله.  را به اعتصاب کشيد، او در يک گروه پيکت بود

بود،   جائيکه باربر اسکله بود، با او مالقات کردهSan pedro در سان پدرو Bill Chance   بيل چانس. موش اسکله

آلکساندر مک کائ . کند تواند چيزی ديگر اضافه زد که نمی گويد جو در مورد خودش آنقدر کم حرف می اما می

Alexander Mc Kayگو    در سانديه١٩١٢ آزادی بيان سال  خاطرات خودش از مبارزهبود و   هم که با هيل کارکرده

San Diego تواند چيزی بگويد  نوشت نيز نمی١٩۴٧ را در سال.  

 و راديکال های ديگر در انقالب مکزيک از Sam Murray هيل همراه دوستش سام مورای ١٩١١در نيمه اول سال 

کردند در کاليفرنيای پائين بودند و برای حمايت آن در مقابل   پشتيبانی میMagon)۴( و ماگون Madero)٣(مادرو 

ای که با آن  اما در صورتی که از ديدگاه های محافظه کارانه. گاهی آن جا بود هيل فقط گاه. کوشيدند  میDiaz )۵(دياز

  . در سان پدرو بودI.W.W   دبير شعبه١٩١٣در سال . باشد توانست آن جا بوده بود، نمی بود نبريده  آمده به اياالت متحده
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 Salvation(رستگاری  شناسيم بر اساس سرود مطلوب سپاه  توسط هيل که ما می شده قديميترين ترانه طنز نوشته

army)(۶( ”است” در جاودانگی شيرين) .سرخ  ترانه قبل از چاپ در دفترچه) اين ترانهI.W.W ١٩١١ در سال 

  :گفت ترانه اينطور می. بود رايج شده

  آيند،  واعظان مودراز میهر شب

  .زنند که راستی و دروغ را بهتان بگويند زور می

  اما وقتی از چيزی برای خوردن سئوال کنيد،

  :اين کلمات شيرين را در پاسخ خواهيد شنيد

  ) آواز  گروه-کر(

  . جاويد خوريد در آينده سير می

  .در سرزمين با شکوه آسمان ها

  کار کن و عبادت کن،

  . زندگی کندر ميان خاشاک

  شود  می بعد مردن اجرتان در آسمان داده

   کنيد، همسر و فرزندانتان مبارزه] آسايش[اگر برای 

  برای کسب چيز خوب تقال کنيد،

  .انسان های بد و گناهکاريد: گويند آن ها می

  .رويد بعد مردن حتما به جهنم می

  )کر(

اصطالحی که اغلب توسط . را اضافه کرد” ر آسماننان کلوچه د“ترانه هيل به فرهنگ لغات آمريکائی اصطالح 

  .است رود و برايشان جالب خواهدبود که بدانند از کجا آمده مردم به کار می

در آن روزگار قبل از سينما و راديو، زمانی که گرامافون هنوز وسيله صوتی کميابی بود، قابل دسترس ترين موسيقی 

آن ها در . گرايان خيابانی بود رستگاری و ديگر انجيل  ب از آن سپاهبرای کارگران و مخصوصا کارگران مهاجر غر

بخشی از شهر که کارگران مهاجر ارزانترين غذا، . کردند نمايش های خود را اجرا می”  های پائين شهر جاده“

  سياه ختهو از روی يک سری عالئم که با گچ روی ت. آوردند ای را گير می يا اطاق اجاره”  گاه لميدن“ارزانترين 

 های  اين جاده. کردند  را پيدا می- تقريبا دستمزد يک روز آن زمان -بودند، کار ديگری با دستمزد يک دالر  شده نوشته

ان صورتی که بودند حفظ پائين شهر عرصه پيکار افکار آدم ها شدند، بين آن هائی که ميخواستند چيز ها را به هم

  :ترانه طنز هيل چندين بند داشت، آخرين بند و کر اينطور بود. ارتقا دهندرا تغيير وهائی که ميخواستند آن ها کنند و آن

  .برای بچاپ ها اين برگردان را خواهيم خواند

  !کارگران تمام کشور ها، متحد شويد

  جنگيم؛ دوشادوش هم برای آزادی می

  آورديم؛ وقتی دنيا و نعمات آن را به دست
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  خوريد؛ جاويد سير می در آينده

  .وقتی که پخت و پز يادگرفتيد

  کمی هيزم بشکن، برايت خوب است،

  .خوريد در آينده شيرين جاويد و سير می

ی فدراسيون   به وسيله١٩٠۵ در سال Industrial Workers of the Worldاتحاديه هيل، کارگران صنعتی جهان 

 های   در اتحاديه يه کوچک ديگر و مبارزينی که و چند اتحادWestern Federation of Minersغربی معدنچيان 

آن ها که در سازمان های موجود  به اميد اين که ميليون ها کارگر غير متشکل و . تری بودند، تشکيل شد سازمان يافته

بودند را در يک اتحاديه بزرگ طبقه کارگر جمع کنند، به طوری که نشود هيچ گروهی از کارگران را برای شکستن 

مدعی وسيعترين حوزه صالحيتی بود که ] اين اتحاديه[همانطور که از اسمش پيداست . ب گروه ديگر بکار برداعتصا

قصدش رفاه طبقه کارگر جهانی و هدف نهائيش سازماندهی مجدد صنعت بود که به . باشد تواند داشته يک اتحاديه می

   .شد دست کارگران برای مصلحت عام اداره می

 Mc در منطقه صنعتی مک کيز راکز ١٩٠٩سال .  در ابعادی کوچکتر اما قابل توجه بودندفعاليت های عمليش

Kees Rocks در پيتزبورگ Pittsburghصنفی در آن جا چند کارگر ماهر داشت و تعميرکاران را که   ، اتحاديه 

 دخالت کرد و I.W.W بود، در پاسخ به درخواست کمک از طرف تعميرکار ها بودند اخراج کرده قبال اعتصاب کرده

چون ثابت کرد که کارگران مهاجر غير ماهر که با زبان های . اعتصاب توجه وسيعي را جلب کرد. پيروز شد

در . توانند با هم متحد و پيروز شوند، هر چند اتحاديه های موجود آن ها را قبول نکنند زنند، می متفاوتی حرف می

بری و در کنار جاده های کثيف، اماکنی که اين کارگران مهاجر  بکارگاه های ساختمانی، در اردوگاه های چو

 به تالش افتاد که دستمزد ها را افزايش دهد، دوش حمام و اتاق رختشوئی در I.W.Wآوردند،  مشاغلی به دست می

پتو های اين مشاغل خارج شهر دائر کند و شرکت را وادارد که تختخواب و خوابگاه تدارک ببيند تا کارگران بتوانند 

  .بودند دور بياندازند ای را که بر دوش حمل کرده لوله شده

 به اين نتيجه رسيد که راه عملی متحد کردن کارگران به دور اين I.W.W در واشنگتن، Spokaneدر اسپوکان 

ی را به  که حق کاريابJob sharksپيشنهاد ها اين بود که با امتناع از اجير شدن توسط دالل های کار کالهبردار 

توانست  اين امر می. فروختند، شرکت ها را مجبور کنند که يک سيستم آزاد پرداخت دستمزد را دائر کنند کارگران می

.  های پائين شهر مطرح کرد  اين نظريه را از جعبه های صابون جادهI.W.W. با اجتناب از اعتصاب انجام شود

گرايان،  انجيل.  در آن زمان بود شده ای شناخته انی، پديدهجعبه صابون، جايگاهی دم دست برای سخنرانان خياب

 و زنانی که اين نظريه تازه که آن ها هم بايد حق انتخاب I.W.Wسوسياليست ها، هواداران تجديد نظر و اصالحات، 

   .دادند  قرار می کردند اين جايگاه را مورد استفاده باشند را مطرح می کردن داشته

 برای کنار گذاشتن دالل های کار کالهبردار موثر واقع شد، اين بنگاه های کاريابی با I.W.Wدر حالی که کمپين 

 با ترومپت و طبل I. W.Wکردن صدای سخنران های  از سپاه رستگاری و ديگر گروه های مذهبی برای خفه استفاده

شدند   می ود و به آهنگ سرود خواندهب  با کارت هائی که اشعار ترانه بر رويشان چاپ شدهI.W.W. به مقابله برخاستند

اما . خواندند را می” پسر سرگردان من امشب کجاست“] melodrama[انگيز  هر دو طرف ترانه حزن. پاسخ داد
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I.W.Wو به يک اردوگاه کار  شده داد که پسر سرگردان به وسيله پليس از يک قطارباری پائين کشيده  شرح می 

   : کارت اين را داشت محبوب سپاه،] ترانه[برای . است شده اجباری فرستاده

  کنی، ها؟ چرا مانند ديگران کار نمی

  توانم کار کنم؟ در جهنم کاری برای کردن نيست، چطور می

  لويا، به اعتبار مفتخور، هاله

  لويا، باز هم مفتخور هاله

  . که احيايمان کند لويا، چيزی به ما بده هاله

 چاپ شدند که در چاپ های قبلی غالبا استخدام I.W.Wهای ترانه در اولين دفترچه ترانه  اين کارت ١٩٠٩در سال 

و ترانه ديگری از هيل هم که بر اساس ” نان کلوچه در آسمان“ترانه . کنندگان دغلکار را مورد حمله قرار دادند

  .آمدند ر می های پائين شهر جور د بودند، با وضعيت جاده شده سروده” قدرت در خون است“سرود 

  قدرت آن جاست، قدرت آن جاست،

  ای از مردان کار، در ميان دسته

  .ايستند وقتی دست در دست هم بر پای می

  !قدرتی است، قدرتی است

   امور را بايد بدست بگيرد، در همه سرزمين اداره

  . صنعتی شکوهمند يک اتحاديه

به خواباندن صدای سخنرانان نميشوند، به شورای شهر برای صدور حکم وقتی بنگاه های کاريابی دريافتند که قادر 

-١٩١٠ برای آزادی بيان در سال های I.W.W   متوصل شدند که به مبارزهI. W.Wممانعت از حق سخنرانی 

محکوميت به زندان قادر به محدود کردن تعداد .  و سر تيتر روزنامه شدن آن در سراسر کشور منجر شد١٩٠٩

اين مردان برروی جعبه .  را محک بزنند  به داوطلبان فراخوان داد تا قانونيت حکم صادرهI.W.W. ستمعدودی ا

 يکصدوسه نفر دستگير ١٩٠٩در اولين روز، دو نوامبر .  شدند تريبون رفتند و پس از گفتن چند کلمه به زندان افکنده

خوئی پليس خشم وسيعی  شرائط زندان و درنده. ر شدندبود، پ ای که زندان شده در ماه مارس زندان و مدرسه. بودند شده

. را برانگيخت و موجب فشاری شد که در کارگاه های چوب بری و ساختمانی، بازرگانان سپوکان را بايکوت کردند

 را از سر گرفت، بار ديگر در خيابان ها  توقيف شده” کارگران صنعتی“ انتشار I.W.Wتوافقی حاصل شد، 

  . را مطرح کردInnland Empaire) ٧(ل بهبود بيشتر شرائط کار در اينلند امپايرسخنرانی کرد و اص

 در Frenso- California کاليفرنيا -مبارزات مشابهی برای آزادی بيان در رابطه با همان موضوع ها در فرنسو

دی که سخنرانان  و ديگر شهر ها صورت گرفتند، با همان تفصيالت بنيا١٩١٢، در سان دياگو در سال ١٩١٠سال 

  شده شدند، تحت مراقبت و مورد خشونت پليس قرار گرفتند و عاقبت حق آزادی بيان مطالبه داوطلب در زندان انباشته

   .را کسب کردند

کنند، اما هميشه  بود؟ اسناد تاريخی مختلفی شرکت او را تاييد می آيا جو هيل در اين مبارزات آزادی بيان دستگير شده

 انگلستان که در آن چند سخنران گفتند او در اين مبارزات شرکت داشت -ائی در هنگام اعدام او در لندنبه يک گردهم



 

 6

  شخصی به نام هيل که در گردهمائی اعتراضی در سانفرانسيسکو و عليه. کنند، واين مدرک خوبی نيست اشاره می

شناختند او را  آن هائی که هيل را می. اشدب است احتماال هيل ديگری بوده خشونت پليس در سان دياگو شرکت داشته

  .کنند و نه يک سخنران شخصی آرام توصيف می

ماه ها قبل از اينکه در ” نان کلوچه در آسمان“ مانند Casey Jones” کيسی جونز“ترانه ديگر هيل، ترانه طنز 

آهن  پشتيبانی از تعميرکاران راهاو آن را به . بود  بيايد وسيعا شهرت پيدا کرده١٩١٢ در سال I.W.W ترانه  دفترچه

 به پاسيفيک Illinois Central که از مرکز ايلينويز Harriman)٨( در سراسر سيستم ١٩١١نوشت که در سپتامبر 

اين تعميرکاران که اتومبيل ها و لکوموتيو های . بودند شد، اعتصاب کرده  می  کشيدهSouthern pacific  جنوبی

 ١۶خواستند که به صورت فدراسيونی  آن ها می. بودند  صنفی پخش شده  اتحاديه ، در شانزدهکردند آهن را تعمير می راه

اين تعميرکاران بيش از چهار . هاريمن مخالفت کرد. ای و نه به صورت جداگانه طرف معامله قرار بگيرند اتحاديه

کردند و به راه  ار ها را تعمير می ديگر هنوز قط چونکه پنج اتحاديه. سال اعتصاب کردند و باالخره پيروز نشدند

اين وضعيتی بود که به طور دردناکی حقانيت بحث . آوردند انداختند و اعتصاب شکن ها را به تعميرگاه می می

I.W.W بحثی که در آن روز ها تقريبا طرح آن منحصر بفرد بود. کرد اتحاد صنعتی تصوير می] ايجاد[ را برای.  

ترانه .[بود ی شدن يک سری ترانه داستان، کيسی جونز معنای لکوموتيوران پيدا کرده به خاطر عموم١٩١١در سال 

 Casey- kontuckyکنتاکی - از کيسیJohn Luther Jones نگاهداشتن ياد قهرمانی جان لوتر جونز  برای زنده] ها

 در يک دوراهی  به خاطر نجات جان مسافران و کارکنان قطارش، وقتی که قطارش١٩٠٠ آوريل ٢٩او در . بود

واالس . بود بود و جانش را از دست داده شود، با تمام وزن خودش را روی دسته ترمز انداخته وارد خط باربری می

آن واقعه توسط . کرد، شرح واقعه را نوشت پوستی که از قطار جونز مواظبت می  سياهWallace Saundersساندرز 

اش را  بود و پيش از آن که هيل ترانه طنز اتحاديه ی تبديل شدهدسته های رقص و آواز به يک ترانه ريتميک قو

شد کيسی  بودند که در آن ها بيان می بنويسد، ديگران قصه قهرمانی کيسی جونز را به اشعاری چاپ نشده تبديل کرده

  .آهن خودش است پدر تعداد بيشماری از کودکان خط

بود و وسيله مناسبی برای تمسخر اينکه چگونه  کوموتيو شدهوجه مشخصه مهندس های ل. ای خيلی مشهور بود ترانه

کرد که برای در حال کار نگهداشتن موتور ها، به جای کار  قرارداد های جداگانه اتحاديه صنفی آن ها را مجبور می

ه تران. تعميرات اضطراری را انجام دهند] خودشان[بايست  بندی شده شاگرد تعميرکار های اعتصاب شکن، می سرهم

  :گفت اينطور می

  .فراخوان اعتصاب دادند. S.P)٩(کارگران خط 

  .اما کيسی جونز مهندس، قطعا اعتصاب نخواهد کرد

  بودند، هايش نشسته کرد و راننده ديگ بخارش چکه می

  . خارج بودند موتورش و ياتاقان آناز تنظيم

  .دارد  می آشغالش را روشن نگاه کيسی جونز تل

  .کند  کار می  دوسرهکيسی جونز

  .کيسی جونز مدال چوبی دريافت کرد
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  S.Pبه خاطر خوب و فداکار بودنش برای خط 

 St.Peterکند که در آن جا سنت پتر  می” سفری به بهشت“ميرد و  به تعبير هيل، کيسی در يک تصادف می

توانی به صورت  وقت دلت بخواهد میاند هر  موزيسين های ما اعتصاب کرده“گويد  به او می] بان بهشت دروازه[

  .کنند اما فرشته ها هم از دست او نجات پيدا می” اعتصاب شکن کار پيدا کنی

 در ١٩١٢در بهار سال -.تعميرکار ها از اين ترانه شوخ و مبارز استقبال کردند و در تمام کشور به دور آن جمع شدند

 British هيل در کلمبيای بريتانيا Canadian Northern Railroadsهنگام اعتصاب در خط آهن کانادای شمالی 

Clombiaپوشيدنی سبز“به آهنگ .  بود ”Wearing of the green نساختن خط آهن “ اعتصاب کنندگان را به

بود که از بدی بنای کمپ هائی که اليه خارجی ديوار هايشان از  تشجيع کرده” بيشتر به خاطر شلوارکار و شعله شمع

   : نوشتRiver Shannonبه آهنگ ترانه داستان رودخانه شانون . کرد بودند شکايت می ينی درست شدهزم کيسه سيب

  .اند  اين کنتراتچی های پوشالی، همگی کاربدستانی خبيث

  .داند آن ها حاميان منافع ما نيستند هر کارگری می

  .پس مصميم در هوای خوب و بد به هم بپيونديم

  .ريزد ودخانه شانون به کجا میو ترسی نداريم که ر

 قطعات کوتاه ديگری نوشت که در جريان اعتصاب مورد Fraser Riverبرای اعتصاب در شرکت رودخانه فريزر 

  .استفاده قرار گرفتند ولی به زودی فراموش شدند

بردن روحيه کارگران بود  تماما برای برانگيختن عصبيت روسا و باال  ]در ترانه ها[شده  کمدی های نيشدار بکار برده

بسياری از ترانه هايش که برای اعتصاب خاصی نوشته شدند، در جا . تا روسا را در مقابل خود کم اهميت تر بدانند

   .شدند و جذابيت کارگری وسيعی داشتند  بکار برده های ديگر به همان درجه

 يکی از ترانه های ١٩١٢سال ] ترانه[دفترچه . کرد او آواز های روز محبوب مردم را برای ترانه طنز انتخاب می

همه به آن “را داشت که به ترانه ”  آره  رقص در می همه را به“بنام Irving Berlin  )١٠(رقص ايروينگ برلين

 در آن سال در بندرگاه جنوبی و نخ ريسی I.W.Wخوش بينی آن با رشد . بود  شده  برگرداندهI.W.W” پيوندند می

 - در الورنس American Woolen Companyدر ماه ژانويه کارگران کارخانه پشم آمريکا . شدهای شرقی تاييد 

جان .  خواستند که از آن ها پشتيبانی کندI.W.W اعتصاب کردند و از Lawrence - Massachusettsماساچوست 

خود را در ] اتوسط کارفرم[ با پيشنهاد بکارگيری اعتصاب شکن ها UTW مسئول John Golden) ١١(گولدن 

خيلی خوب، “ای طنز بر اساس يک آواز مدرسه يکشنبه به نام  هيل ترانه.نظر مردان و زنان اتحاديه سبک کرد

  .آن ها در اعتصابشان پيروز شدند. برای اعتصابيون فرستاد” کنه گفتگوئی کوتاه با گولدن درستش می

کوين بود پيش بينی آن که آن چه را در اروپا در شرف تمثل . ترانه تازه داشت) ٩( نه ١٩١٣هيل در دفترچه ترانه 

   :نيروی هوايی ايرلند نوشت درColeen Bawnبه کولين باون . اين ترانه ها ضد نظاميگری بودندتا ازدو باشد، کرده

  کنيم هر سال بيليون ها صرف می

  .برای مهمات و تسليحات

  تا نيروی دريائی و ارتشمان، عزيز،



 

 8

  .…وبی حفظ شونددر وضعيت خ

  چرا آن ها مسلسل هايشان را

  هزاران کيلومتر ورای اقيانوس ها سوار کنند

  .رسند ناوگان های دشمن هرگز که به آن جا نمی

  .اين کاری مسخره نيست

زد که برای ديدن دنيا به نيروی دريائی  از نااميدئ های جوانی حرف می” نور آفتاب“ترانه ديگر به آهنگ شاد 

بعضی از محبوبترين .پيوست ولی ديد که بايد عرشه کشتی را بمالد و برنج پاک کند و کفش های ناخدا را برق بياندازد

 های اوليه را که سياهان و خارجی ها را باعث گرفتاری های خود Archi Bunkr) ١٢(ترانه هايش آرشی بونکر 

بيل قايق “. توانست خارجی باشد او هيچ کارگری نمی” نکارگران صنعتی جها“برای . گرفت  تمسخر می دانستند به می

اين کلمات را در باره ” جو“ را داشت که ١٩١٣ريتم موزون يکی از رقص های Steamboat Bill” موتوری

  : به آن افزوده بودScissorbillسيزربيل 

  بری ، حاليشه که تو هر اردوگاه معدن و چوب

  ، ره خوره و را می می

  .مای ديگهدرست مث آد

  دونی اين جورا نيس، می

  .همينکه دهنشو واسه حرف زدن وا کنه

  کنند از همه جا، در حالی که همه پليسا بيرونش می

  :گه به شما ای خوشباور سيزربيل می با چهره

  .”اين مملکت منه“

  .پاکش کنيد از ژاپنی و آلمانی و سوئدی و سياه ها

تيراژ دفترچه ترانه . ”شود کند احتماال روزی رئيس جمهور می فکر می“بود که ” لوکآقای ب“کارگر مشابه ديگر 

نوار کارتونی شد درباره مصائبی که فقدان ] چاپ[الهام بخش ” آقای بلوک“ بود و ۵٠٠٠٠ هربار I.W.Wهای 

   .آورد آگاهی طبقاتی بر سرش می

است که اکثريت با افراد مذکر بود، و ] آمريکا[ائط غرب شر شده در ترانه های هيل منعکس کننده تعابير بکار گرفته

. ای با شهرک های شرقی که افراد مونث اکثريت داشتند در تعادل بود اين تا اندازه. تقريبا تمام مزد بگيران مرد بودند

دوزی لباس، نقش اصلی  کودکان بخش مهمی از نيروی کار بودند و غير از کار در کارخانجات نساجی و تکه

اش  او زنان را هم در اتحاديه. بونکر نبود اين جا هم هيل آرشی. تصادی زنان توليد بچه و رساندنشان به سن کار بوداق

  :نوشت” Rainbowرنگين کمان “ به آهنگ ضربی ١٩١٣در اوائل سال . خواست می

  خواهيم،  ساز و دباغ و کلفت را میما قوطی

  ها را،دوز پينه

  کنند، مردانی را که چاه می
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  روند باال ، مردانی را که از ديرک ها می

  گرد و مقنی و مردان مزد بگيررا، فروشندگان دوره

  .خواهيم نند میا، بله تمام کسانی را که کار ميکو تمام دختران کارخانه و فروشندگانر

وشت و گفت که آن را را ن”  کارگر مرواريدی گران قدر است دختر شورشگر است، برای طبقه“او خودش موسيقی 

  .داند يکی از بهترين ترانه هايش می

 امکان استفاده از يک پيانو را داشت و به Beaconاکون  پدرو هيل در گروه خدماتی ملوانان در خيابان بی در سان

اعتصاب  بود و در يک I.W.Wای  در آن جا او دبير ناحيه. باشند شده هايش در آن جا نوشته رسد بيشتر ترانه نظر می

پليس تالش کرد که مسافران يک اتوبوس شهری را وادارد . کارگران اسکله، بوسيله پليس دستگير شد] توسط[کوتاه 

کسی چنين چيزی نگفت اما پليس به . است کردنشان گرفته است که جلو آن ها را برای لخت که بگويند او کسی بوده

  . روز محکوميت داد٣٠دليل اوباشی به هيل 

 Silver Kingماين  ليک سيتی شد و در انبار ماشين در سيلور کينگ ای سالت  مسئول ناحيه١٩١٣خر سال در اوا

Mine در پارک سيتی Park City شغلی پيدا کرد که اوتو اپليکوست Otto Applequist يک هم واليتی سوئدی که 

  .بود  استقبال نشدهI.W.Wه هم از در اين ناحي. بود، در آن جا سرکارگر بود  شناختهSan Pedroپدرو  در سان

کش  بود و با وجود حمله آدم  اعتصاب کشانده  بهTuker را در توکر Utah طرح قرارداد يوتا I.W.Wاوائل آن سال 

کش ها به سراغ ميتينگ های  شرکت با فرستادن آدم. بود  سنت و بهبود شرائط دست يافته٢۵ پيروزی افزايش  ها به

چندی .  جای مهاجمين سخنرانان را دستگير کرد ليک سيتی مقابله به مثل کرد و پليس به الت در سI.W.Wخيابانی 

ليک سيتی آمدند و به جامعه بزرگ سوئدی های آن جا رفتند، ذوق  قبل از کريسمس، هيل و اپليکوست به سالت

زی که توسط خانواده اسليوس رو ای شبانه ن ها در مهمانخانه آ. موسيقی هيل با مراسم عيد در آن جا مطابقت داشت

Eseliusشناختند، اقامت کردند  هر دو نفرشان را می شد و بعضی از آن خانواده  می  اداره.  

.  هيل دستگير شد١٩١٣ ژانويه ١٣در يکی از اتاق های پشت آشپزخانه اين مهمانخانه بود که در عصر روز دوشنبه 

. بود بودند و تخدير شده شده اش خراشيده ا در سينه داشت و قلب و ريهبود، يک زخم گلوله عميق او در رختخواب افتاده

کالنتر پليس در حاليکه رگ انگشتانش را . وقتی سه پليس داخل اتاق شدند او يکی از دستانش را حرکت داد

ش دست ا  اسلحه است به خواسته است که هيل می بعدا او توضيح داد که فکر کرده. شکست به هيل تيراندازی کرد می

بود،  ، که پليس را از معالجه زخم هيل مطلع کردهMc Hughای نداشت و دکتر مک هاف  يابد، هر چند که او اسلحه

 نظر که زخم بود، با اين رئيس پليس برای دستگير کردن او آمده. است بود که به هيل مورفين تزريق کرده به آن ها گفته

  . دهد آمد ارتباطجان موريسون که قبال مغازه بقالیژانويه در١٠شب شنبه ی نهبه قتل انتقامجوياراممکن است اوسينه او

او هفت سال پيش در انبارش با سه . بود جان موريسون، افسر پليس پيشين، به طور مدام در ترس انتقام بسر برده

او در ماه سپتامبر پيش هم مورد . بود شده بود و يکی از آن ها در تعقيب بعدی پليس کشته مهاجم درگيری مسلحانه داشته

او در مورد ترس از انتقام با افراد مختلف از جمله زنش . بود بود و يکی از مهاجمين را زخمی کرده حمله قرار گرفته

شدنش از پليس بخواهد که از يکی از همسايه ها بازجوئی  بود در صورت کشته بود و به او تاکيد کرده صحبت کرده

بود که او   گفتهJohn Hempleشب قتلش او به يکی از همکاران پليس، کاپيتان جان همپل ] ش ازپي[در بعدازظهر.کند
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شويد به شرطی که از ترس انتقام نجات  است دست می با خوشحالی از تمام ثروتی که طی سال ها کار سخت اندوخته

  ”.بود در بيم بود  بودنش دستگير کردهموريسون مداوما از کسانی که در موقع پليس”همپل به مطبوعات گفت . پيدا کند

آرلينگ يکی از . بست صورت گرفت اش را می انتقامی که از آن در بيم بود در ساعت ده شب شنبه موقعی که مغازه

   .کرد، پسر کوچکتر، مرلين در انتهای مغازه نزديک انبار بود پسر ها، جارو می

کشيد که دو مرد نقابدار وارد شدند، خطاب به او گفتند  زه میزمينی را روی کف مغا آقای موريسون يک کيسه سيب

بود و بعد به آرلينگ شليک  زمينی خم شده و به آقای موريسون در حالی که روی کيسه سيب” .حاال گيرت آورديم“

دهد که آرلينگ هدف جنايت  رولور کف مغازه نزديک به آرلينگ، متعلق به موريسون، نشان می. کردند و رفتند

  .بود بود مورد هدف قرار گرفته شد خارج شده است، اما وقتی با رولور مغازه که در يخدان نگهداری می ودهنب

بازنگری ارتباطات صنعتی و “] نشريه[ در Vernon Jensenسال ها بعد توسط تاريخ پردازی به نام ورنون جنسن 

 جو هيل ساخته و  اتهامی عليه)١٣ (١٩۵١ شماره آوريل Industrial and labor relation review” کارگری

که زخم (جنسن نوشت که دکتر مک هاف . شد که برای دانشجويان تاريخ جدی تر از مجادالت پليسی است پرداخته

. بود بود که هيل نزد او کشتن موريسون را اعتراف کرده در اواخر دهه چهل به او گفته) بود سينه هيل را درمان کرده

” : بود بود آيا به موريسون تيراندازی کرده  مک هاف در بعداز ظهر روز دوشنبه از هيل پرسيده]جنسن[به حساب او 

پيرمرد برای برداشتن اسلحه رفت و من به او شليک کردم و پسر جوان تر . در دفاع از خود به او تيراندازی کردم

من مقداری پول برای . اندازی کردماسلحه را برداشت و به من شليک کرد و من هم برای نجات زندگيم به او تير

  اعتراف اظهارشده. بود دکتر مک هاف نه برای پليس و نه در دادگاه چنين داستانی نگفته” .خواستم خروج از شهر می

زمينی دور از راهرو  با واقعيات مادی موجود خوانائی ندارد، چون آقای موريسون در حال کشيدن يک کيسه سيف

آن واقعه يک قتل . بود که هيچ دسترسی به اسلحه که در يخدان بود نداشت مورد هدف واقع شدهمرکزی جائی 

   .بود بود که در حالی که مانعی برای دزدی نبود، اقدامی برای دزدی کردن نشده انتقامجويانه طرح ريزی شده

بود و او را به مثابه مولف ترانه  ، وقتی دکتر مک هاف که در جريانات اجتماعی هيل را ديده١٩١۴اما برگرديم به 

شناخت، پليس را از زخم هيل باخبر کرد و ترتيب تحت مخدر قرار دادنش را داد، پليس   میI.W.Wهای طنزآميز 

  .بود ، اما موفق نشده آشکارا دنبال انتقام رفته

ای ضامن چکش اسلحه ليک سيتی بود که به ج  پليس سالت اين شيوه.  داشت اسلحه موريسون يک فشنگ مصرف شده

باشد پيدا نشد  ای که از اسلحه موريسون شليک شده در مغازه گلوله. داد را روی يک جای فشنگ خالی يا پوکه قرار می

همسايگانی . باشد  در بدن شخصی که مضروب شد مانده رود که گلوله بود، هنوز اين احتمال هم می و شايد شليک نشده

اش  صحنه هجوم بردند گفتند که يکی از دو مرد نقابدار دستش را روی سينهکه با صدای شنيدن شليک ها به 

را ” ام من تير خورده“بود  بود مثل اينکه زخمی باشد، يکی از همسايه ها تنها کللماتی را که از دو نفر شنيده گذاشته

برای همين بنظر پليس . لکه های خون روی زمين بودند. بود شنيده” آه،باب“گزارش داد در حاليکه ديگری آن را 

   .اش بود ولی زخم هيل کامال درون سينه. باشد ممکن بود که يکی از دو مرد به وسيله اسلحه موريسون زخمی شده

رو ها، بعضی به طرف انبار ها،  بعضی به پائين پياده. بودند شده لکه های خون روی زمين در جهات مختلف کشيده

آن ها به سگی  امکان نداشت که همه آن ها متعلق به يک نفر باشند، و تمام . رفتند بعضی به طرف خطوط راه آهن می



 

 11

بودند، در  دو مرد که از بار يک کشتی در حال خروج از شهر دزدی کرده. گشتند با پنجه در حال خونريزی برمی

ودند، و به  تحت تعقيب بArizona دالری در آريزونا ٣٠٠بودند، آن ها به علت يک دستبرد  شهر بازداشت شده

ای  بود که در چاله شده مردی ديده. بودند  و آزاد شده مظنون های ديگر گرفته. بودند شکلی به عنوان مظنون حذف شده

. کند پرسد که به کمک احتياج دارد به داخل يک اتوبوس برقی فرار می بود و وقتی يک عابر از وی می درازکشيده

  بعدا يک کنترلچی اتوبوس برقی گزارش داد

 يک محکوم Frank.Z.Wilsonکه آن مرد با اتوبوس به مرکز شهر رفت و از روی عکس او را فرانک ز ويلسون 

   .بود، شناسائی کرد پيشين که موريسون در فرستادنش به زندان کمک کرده

کتری که د. شدند به محض دستگيری هيل نظريه انتقامجوئی و تمام جريانات ديگر از طرف پليس يکباره کنار گذاشته

شناخت و مثل  بود می  را نوشتهI.W.Wبود او را بعنوان کسی که آن ترانه های  پليس را از وضع هيل خبر کرده

ممکن است يک امر آن ها را راضی به فراموش . اند را گرفته” همان مرد“پدرو، خشنود بودند که  کالنتر پليس سان

اينکه اين امر به يک کينه خانوادگی که بين موريسون و يک : باشد کردن انگيزه انتقام و مقصر قلمداد کردن هيل کرده

ای که تقريبا عليه هر پليسی که اعضای گروه بزهکار را  است خاتمه خواهد داد، کينه گروه بزهکار در جريان بوده

  .محکوم کند ادامه خواهد داشت

، يک اجنبی را در دست ”شهرنشين نامطلوب“يک در حاليکه . حاال اين فرصت را داشتند که به تمام اينها خاتمه دهند

 ژانويه از طريق مطبوعات محلی ٢٣پليس در . هايش بهرحال مورد تنفر آن ها بود اش و ترانه داشتند که اتحاديه

، کسی بود که ميخواستند به I.W.Wسرای  همگی و از جمله اعضای گروه بزهکار را مطلع کرد که جو هيل، ترانه

  . محکوم کنندخاطر قتل موريسون

  بودند، معموال مانند توطئه يک هيئت رئيسه برگزيده  شده ای که باعث نارضايتی گسترده احکام گناهکاری ناعادالنه

که مقامات پائين تر برای انطباق با ]بودند[بودند، بلکه مانند يکی از بيعدالتی های کم و بيش جاری  انجام نگرفته

شود يا ماهيت   پيشبرده بايست يا برتری باالئی ها عليرغم اعتراض عمومی می. ندداد تعصبات باالئی ها انجام می

  .جنايتکارانه و تعصب طبقاتی تنفيذ قانون را تاييد کنند

ای داشت که برای آن دليلی  ای که پليس برای ارتباط هيل به قتل موريسون ارائه داد اين بود که زخم گلوله تنها رابطه

بودند هيچ  همسايگانی که دو مرد نقابدار را در حال فرار ديده. بود ال اسلحه موريسون هم شليک شدهارايه نکرد و احتما

 ١٣در آن موقع (پسر جوانتر، مرلين موريسون . مشخصات ارزشمندی ارائه ندادند ولی کوشيدند اين کار را بکنند

هيلستروم همان قد و باالی يکی از ” شد گفت هدر روز چهاردهم وقتی برای ديدن هيل به زندان برد) ساله و هنوز زنده

من نتوانستم مشخصات ظاهری آن مرد را مدتی طوالنی . مردانی را دارد که در عصر يکشنبه وارد مغازه پدرم شد

آيد که داخل مغازه شد و ديدم به  اما قواره هيلستروم خيلی شبيه قواره مردی به نظرم می. چون نور کافی نبود. بگيرم

ليک سيتی تريبون تنها سند قابل دستيابی، نظريات اين پسربچه  يا اين آن چيزی است که سالت” .راندازی کردپدرم تي

اند، مرلين در دادگاه بيشتر  روزنامه، چون رونوشت ها گم شده] مندرجات[همچنين مطابق .  ساله را گزارش کرد١٣

 او از ١٩١۵ه به دادگاه تجديد نظر يوتا در سپتامبر در موقع اظهاري. هيل شرح بسيار متفاوتی داد. از اين ها گفت

  : زندان اينطور ياد کرد ديدار مرلين موريسون در
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 بودنش نظرش را  تنها به خاطر پسر بچه. بعد از دستگيريم آمد و مرا نگاه کرد] روز[او اولين کسی بود که در صبح 

آن هائی که من ديدم کوتاهتر . نه اصال آن مرد نيست” : صريحا در مقابل من ابراز داشت و اين چيزی است که گفت

  .جلسه دادرسی مقدماتی شهادت داد از او پرسيدم مگر او اين را نگفت که انکار کردوقتی که او در” .و سنگينتر بودند

از [چون وکيل نداشت و .  ژانويه برای هيل کيفرخواست صادر شد و دادرسی مقدماتيش روز بعد برگزار شد٢٧در 

 ژوئن ترتيب ١٧محاکمه برای . هيچ دفاعی نکرد او در دادرسی پسرک و دو شاهد را مورد سئوال قرار داد] خود

 E.D.Mc Dougall مک دوگال -دی-چند روز بعد از اين دادرسی ژانويه يک وکيل رسمی به نام ئئ.بود شده داده

ئی   دبير حوزهEd Rowanچون به اد روان هيل قبول کرد، . هيل را مالقات و به او پيشنهاد وکالت مجانی کرد

I.W.Wبود که اين پای  بود گفته  ، که بعد از چاپ عکسش در روزنامه محلی مالقاتش کردهI.W.W را به ميان 

دفاع ضعيف مک دوگال در محاکمه ژوئن بعضی را به اين گمان .  برايش وکيل بگيرد خواهد اتحاديه کشد و نمی نمی

  .باشد که از دست رفتن هيل را مسلم کند ای بوده وز کمک مجانی ممکن است که بخشی از نقشهانداخت که پيشنهاد مرم

وسيعا باور بر . داند چطور اين زخم را بر داشت تا امروز هيچکس نمی. رابط اصلی با قتل موريسون زخم هيل بود

ای  ضعف است؛ اينکه روزنامهاين است که به خاطر مسائل عاشقانه آن زخم را برداشت، اما مدارک برای اين 

خود هيل برای کسی توضيح . هيل به او گفت    اف به يک خبرنگار گفت اين چيزی است که  است که دکتر مک ه گفته

بود و  ژاکت به تن داشته ولی اورکت به تن نداشته. بود شواهد بدنی نشان ميدهند که از جلو به او تيراندازی شده. نداد

باشد که  اند به طرزی که وادار به اين کار شده دست هايش باال بوده. است قوی در داخل اتاق بودهبنابراين به احتمال 

  . موريسون بود از مغازهقتل موريسون، و چندين مايل دوربعد از  بود، جائی حدود يک ساعت شده يدهژاکتش هم باال کش

بود و شش  شده هن خونين و در حاليکه قلبش خراشيده دهم ژانويه تقريبا با زخم تازه با پيرا١١٫٣٠در حدود ساعت 

اش هم بود و در حدود پنج مايل دور از مغازه   به مطب دکتر مک هاف که خانه هايش خونريزی داشتند او پياده

 و  سوراخ گلوله در اورکت نبود اگرچه گلوله از تنه و جلو و پشت ژاکت و پيراهنش عبور کرده. موريسون بود، رفت

  .باشد تواند مغازه موريسون بوده بود که بنابراين نمی بود به جامانده  که به او تيراندازی شدهدر جائی

اما بعضی . است و در اين مورد هيچ توضيحی به کسی بدهکار نيست پافشاری کرد هيل بر اينکه چگونه زخمی شده

تی وارد مطب دکتر مک هاف شد اسلحه وق.  های ديگر روی مسئله تاثير گذاشتند از اظهاراتش در رابطه با داده

روزی  اسلحه را در راه بازگشت از مطب به مهمانخانه شبانه. گفت وقتی که زخمی شد مسلح نبود] اما. [داشت

بعدا با پليس رفت و برای پيدا کردن آن تالشی ناموفق کرد و همراه با پليس مشخص کرد که از بنگاه . دورانداخت

] آن اسلحه[او اميدوار بود که با دادن مشصات اسلحه و نوع آن ثابت کند که . بود ريدهليک يک اسلحه خ رهنی سالت

  .باشد که موريسون ها را کشت ای بوده توانست اسلحه نمی

هيلدا و “: بود دستگير شد پليس در جيب شلوارش يادداشتی از دوستش اپليکوست را پيدا کرد که نوشته] هيل[وقتی 

  ”اوتو. سعی کرديم تو را پيدا کنيم. ڕفتيمEmpressما به امپرس . کريستينا اينجا بودند

 که آيا بعد از اينکه هيل مجروح شد و به خانه اسليوس برگشت، اپليکوست  در اين باره. امپرس يک تئاتر محلی بود

  .اسائی نشدشد و نه هيچ جای ديگر بعد از آن شن هم آنجا بود گزارشات متضادی موجودند اما او نه آن جا ديده

اينکه هيل : دهد  بسيار بهتری از آن چه پليس عليه هيل برای اين سلسله حوادث داشت تشکيل می اين اوضاع پرونده
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گذارد از آن خارج شد؛ اينکه بعدا  روزی جامی اش را در مهمانخانه شبانه عصر روز يکشنبه در حالی که اسلحه

ن رفت و به شکلی تير خورد و اسلحه را از کسی که به او تيراندازی برگشت و يادداشت را برداشت اينکه بعدا بيرو

روزی  بايست آن را از مهمانخانه شبانه بود مهاجم می رهنی خريده اينکه اگر اسلحه همان باشد که از بنگاه. کرد گرفت

باشد، جای حدس و  ادهاگر به اين ترتيب اتفاق افت. شود باشد، که به قرار قرائن اوتو اپليکوست می اسليوس برداشته

  .ماند گمان کمی باقی می

بعضی ها اصرار داشتند که با گفتن آن . به هر صورت، هيل مصرانه توضيح چگونگی زخمی شدن خود را رد کرد

دانند و خودشان آزادانه به خاطر خودشان  او جواب داد وقتی که آن هائی که می. ممکن بود زندگی خود را نجات بدهد

بنابراين او بر موضع خود ماند که اين او .  خواهد بود هويت آن ها را فاش کند گذارند برای او بی فايده پا پيش نمی

يک وکيل . نيست که بايد بيگناهی خود را ثابت کند، بلکه اگر گناهکار است اين پليس است که بايد آن را ثابت کند

 زخم را برای نشان دادن اينکه او  ط بهتوانست قضيه پيگرد را ريز کند و حقايق جسمانی مربو خوب می

محاکمه او در ژوئن . باشد به کار ببرد است زخم را در مغازه موريسون يا در حدود ساعت ده برداشته توانسته نمی

نمايش مضحکی بود که در آن او سعی کرد وکيل تسخيری مک دوگال را برای بازپرسی نکردن شاهد ها منفصل 

  . قضائی الزم بود تا خودش بتواند حقايق را آشکار کندکند، اما فاقد مهارت های

 يک Orrin Hilton و اورين هيلتون Virginia Snow Stephenبعدا از طريق تالش های ويرجينيا سنو ستيفن 

دادگاه به آن ها اجازه نداد که در مورد . اضافه شد] هم [Soren Christensenوکيل رسمی جديد، سورن کريستنسن 

آن ها فرصتی به دست آوردند که نشان بدهند که پليس . موريسون از انتقامجوئی داشت شواهدی ارائه دهندترسی که 

دادگاه به .کوشيد با تهديد به دستگير کردن يکی از اعضا خانواده اسليوس، او را وادار کند که عليه هيل دروغ بگويد

 هايش باال نبودند چنان سوراخ هائی در بدن و ژاکتش  بپرسند اگر هيل دستBeerآن ها اجازه نداد که از دکتر بير 

 آن شواهد تصادفی مثل يک Utahبايست مطابق سوابق يوتا  دادگاه به هيئت منصفه دستور نداد که می. بودند می

 کرد شواهدی را که زياد تر هستند در  مربوط باشند، در عوض دادگاه توصيه] به هم[زنجير بدون هيچ حلقه ناقصی 

 نشان داد، و  را نمايشی سرهم بندی شده] از هيل[مک دوگال در گفتگوئی محرمانه شرکت کرد که دفاع . يرندنظر بگ

  . ژوئن هيل محکوم شد٢٧در 

  :آويز يا تيرباران شود او جواب داد دهد حلق  جوالی قاضی از هيل سئوال کرد که ترجيح می٨در 

در اول ” .کنم بتوانم دوباره آن را تحمل کنم است فکر می  ازی شدهچند بار به من تيراند. خواهم تيرباران را می“

 اورين هيلتون قضيه را در دادگاه عالی يوتا به بحث ١٩١۵در می . ای مجدد رد شد سپتامبر تالش برای محاکمه

را تالفی نمايد تواند کار هيئت منصفه را انجام دهد يا قضاوت بد اعضا هيئت منصفه  دادگاه با اين گفته که نمی. گذاشت

در تصميم خود از مجادالت دفاعی طفره رفت، اما در مورد سوراخ گلوله ها خيالپردازی خالق بزرگی را دخالت 

باشد که روی پيشخوان خم شده در حاليکه کت او در جهت  دادگاه چنين استدالل کرد اگر او وقتی تير خورده. داد

 و اين که سوراخ -.ی کت پائينتر و روی بدن هيل باال تر قرار بگيردتواند رو می] گلوله[باشد سوراخ  مخالف کشيده

  .است کند که او موادی را از مغازه موريسون دزديده گلوله ها روی بدن هيل کامال روشن می

 همان آقايان خيالپرداز با استاندار و دادستان در مورد تشکيل دادگاه تجديد نظر وارد گفتگو ١٩١۵ سپتامبر ١٨در 
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آن ها نتوانستند آنچه را . Sollivan) ١۴( و سوليوان Gilbertگيلبرت ] اپرای[منش مشابه عاليجناب جالد خان .دشدن

 هيل در افشا نکردن  با علم به اينکه. بودند مجددا بررسی کنند اما با هيل در اين جا رو در رو شدند که قبال رد کرده

 فشار قرار دادند که به طور خصوصی به آن ها يا مقامات چگونگی تير خوردنش موضعی مصمم دارد، او را تحت

بود که در آن بشود شاهدان را به درستی مورد بازپرسی قرار   کرده هيل گفت او درخواست يک محاکمه تازه. بگويد

بندی کند که چگونه تير  ای سرهم توانست با دوستانش توضيح قانع کننده هر دغلکار معمولی مدت ها پيش می. داد

  . اما اين شيوه هيل نبود-وردخ

شد،  شکستگی بند های انگشتان دستش مانع نوشتن می. در خالل اين ماه ها هيل در زندان ترانه های ديگری نوشت

شتر ترانه هايش برعکس بي. را ساخت” کارگران جهان برخيزيد“و ” دختر عصيانگر“اما او موسيقی اشعار خودش 

  .شغلی را از دست نداده استکارزارزندان جانبداری ازدهند که دره هستند انها نشان ميبا لهجه شکستاين دوترانه کمتر

  کارگران اگر يک نظر شوند

  توانند متوقف کنند را میالسير تمام قطار های سريع

  اقيانوسهر کشتی را در

  انند با زنجير های قدرتمند ببندندميتو

  هر چرخ در توليد

  يابهر معدن و هر آس

  ارتش ها و ناوگان ها

  .شوند به فرمان آنان بيحرکت می

تا تيپرری “اروپا در جنگ بود و به آهنگ . داد هيل در بازداشت همراهی با ترانه های تازه را از دست می

Tipperaryرفت، و سام مورای  رژه می) ١۵(”  راه درازی استSam Murray يک نسخه از آن را برای او 

فرانسيسکو که بسياری از آن ها به اميد يافتن کاری در ورلدز  رخواست کرد که برای بيکاران اطراف سانفرستاد و د

 Bill Brownهيل درباره موسسه کاريابی بيل براون . بودند، چيزی بنويسد به آن جا آمده) ١۶) World’s Fairفير 

   :شد  می ای ساخت که اين طور خوانده ترانه

  .درازی استتا آخر صف سوپ راه 

  .برای رفتن راه درازی است

  .تا آخر صف سوپ راه درازی است

  .دانم که سوپ هم آبکی است می

  تکه های خوب قديمی گوشت خوک، خدا حافظ،

  .گوشت گاو ناياب، بدرود

  .تا آخر صف سوپ راه درازی است

  اما سوپ من آن جاست

 Tomگرفت که تنها آن چه که برای تام مونای  ی از او شکل میدر همين احوال اعتراضات وسيعی به طرفدار
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Mooney (و برای ساکو ١٩١٨در ) ١٧ Sacco و وانزتی Vanzetti (به عمل آمد با آن برابری ١٩٢٧در ) ١٨ 

 به بعد حکومت سوئد فعاالنه به طرفداری از او به دخالت پرداخت و رئيس جمهور ١٩١۵ سپتامبر ٢٢از . کرد می

ا هم وادار به اين کار کرد، هر چند که اين کار باعث رنجش مقامات يوتا و مطبوعات شد چون اين ويلسون ر

 سپتامبر، بعد از اينکه زير نگاه ٣٠ اکتبر تيرباران شود، اما در ١هيل ميبايست در .  فدرالی موضوعی ايالتی بود و نه

نخست . يل مجدد دادگاه تجديد نظر به تعويق افتاد اکتبر موقع تشک١۶تا ] حکم[بود،  مرگ نامه های وداع را نوشته

وزير سوئد هيل را تحت فشار قرار داد که با دادن توضيحی در مورد زخمش نظر دادگاه تجديد نظر را به سوی خود 

از آن جائی که هيل فقط به قتل موريسون پدر متهم . است جلب کند اما هيل رد کرد و گفت که او تجديد محاکمه خواسته

توانست بدون کمترين چشم پوشی نسبت به حکم پيشين با به تعويق انداختن حکم اعدام از  بود، حکومت ايالتی می شده

 هيل شانس مورد سئوال  خواست که به  اما نمی-اين جنبه ترتيب تجديد محاکمه را برای قتل ارلينگ موريسون بدهد 

 ١٩ تير باران در    اکتبر به١٨در . مالی بعدی را بدهدقرار دادن شاهد هايش و پايه ريزی دعوت از شاهد های احت

  .نوامبر محکوم شد

 در يک R.J.Hortonج هورتون . اکتبر، انتقادات ر٣٠در . يافتند ای به شکل جديدی افزايش می اعتراضات توده

ورتون  برخورد و به هMytonليک سيتی، ميتون  سخنرانی خيابانی به طرفداری از هيل، به افسر پليس سالت

 The American Federation of labour نوامبر فدراسيون آمريکائی کار ١۶در . تيراندازی کرد و او را کشت

روزانه صد ها . بود که فرماندار بايد فرصت دادگاه جديدی را به هيل بدهد اش خواسته در قطعنامه انجمن تشکيل شده

نين نامه هائی تهديدآميز که معلوم شد بعضی از آن ها از همچ.آمدند نامه و تلگرام اعتراضی برای فرمانداری می

تدارکات وسيعی برای محافظت فرمانداری از يک حمله تخيلی به عمل . اند طرف يک آژانس کارآگاهی بوده

 Bill Haywoodوود  به بيل هی. کرد بود کار می ای که به کبوتر صلح تقديم شده هيل در آرامش روی ترانه. بودند آمده

 نوامبر هيل يک ورق کاغذ ١٨ شب ١٠در ساعت ” .برای عزاداری من وقت تلف نکنيد، متحد شويد“: اف زدتلگر

    .به دست نگهبان داد” آخرين آرزويم“را با عنوان 

  .بر آوردن آرزويم آسان است

  .چون چيزی برای تقسيم کردن ندارم

  .احتياجی به گريه و زاری بستگانم نيست

  ”.چسبد غلتان نمیخزه به سنگ “

   آه اگر به اختيار خودم بود،-جسدم

  گذاشتم خاکسترش کنند می

  بگذار نسيم های شادمانه

  .خاکسترم را به رستنگاه گل ها ببرند

   شايد از آن، بعضی گل های پژمرده

  .زندگی دوباره بيابند و به غنچه بنشينند

  .اين آخرين آرزو و آرزوی نهائی من است
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  واستار موفقيت همگی شماخ

  ليجوه

تشييع جنازه با روز . شد برده Chicagoليک سيتی، جسد هيل به شيکاگو  سالت در يک مراسم تشييع جنازهبعد از

تا چندين بخش از جمعيت آن هائی خيابان ها. معيت غربی روانه شدندبه تاالر جهزاران نفر. ی مصادف بودسپاسگزار

طبق خواسته خودش . کردند بودند و با خواندن ترانه های جو هيل ديگران را متاثر می رفتند انباشته که دنبال تابوت می

  . در سرزمين های زيادی پخش شدI.W.Wوسيله اعضا شد و خاکسترش در اول ماه مه سال بعد به  جسدش سوزانده

 به ١٩١۵ در سال Barrie Stavisعنوانی که باری استيويس . است مشهور شده” مردی که هرگز نمرد“جو هيل بنام 

صدمين سالروز . است شوند و او فراموش نشده  می ترانه هايش هنوز خوانده. بود  هيل داده نمايشنامه خودش در باره

شيون نکنيد، متحد ” شود تا مضمون تلگرافش    در بسياری جا ها توسط اتحاديه های کارگری جشن گرفته میتولدش

تقاضای برائت او وجود دارد همانطور که ساکو و وانزتی تبرئه شدند زيرا آن ها و بی . باشد رعايت شده” شويد

  .عدالتی که به آن ها روا شد فراموش شدنی نيست

سته از اعدام او در ماه نوامبر در کنار ديگر کسانی که در نوامبر های ديگر در راه مبارزه طبقاتی اتحاديه هيل پيو

 در شيکاگو حلق آويز ١٨٨٧ نوامبر  طرفداران هشت ساعت کار که در يازده. کند اند، ياد می زندگی خود را بخشيده

 Washington واشنگتن Everett در اورت Verona در ورونا ١٩١۶شدند، مبارزان آزادی بيان که در پنج نوامبر 

 در ١٩١٩ نوامبر  بری در يازده  که برای دفاع از سالن کارگران چوبWesley Wverestشدند، وسلی اورست  کشته

 در کلرادو Columbineشد، معدنچيانی که در معادن کولومباين ) لينچ( واشنگتن قطعه قطعه Centraliaسنتراليا 

Colorado رالف چاپلين . …شدند و ديگران  با گلوله کشته١٩٢٧ر  نوامب٢١ درRalph Chaplin برای تمام اين ها 

   :است قطعه شعری نوشته

   نوامبر سرخ، نوامبر سياه

   نوامبر سرد، سرخ و سياه

  از فدائيان کار، قهرمانان کار

  هالک شدگان کار

  .  اين ماه خالی شده

  يأس و اميد و خشم کار،

  .سرخ، تهديد سياهپيمان 

  کيانيم اگر به ياد نياوريم؟

  کيانيم اگر به خود جرات فراموشی دهيم؟

  رنگ های سياه و سرخ در هم آميخته،

  سياه و سرخ پيمانی که بستيم،

  سرخ تا هنگام پايان نبرد،

  . تا هنگام بازپرداخت طلب سياه
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يک انسان . است که نتوان آن را شمرد شده  در نشريات نامش آوردهآنقدر. ای شد ای افسانه چيزی نگذشت که هيل چهره

.  احساس شود پيوندد که زندگيش نمونه آرزوئی باشد که به طور گسترده به احتمال زياد وقتی به اسطوره و افسانه می

 کوچکی به اين امر  او انباشتند اشاره ای خيابان های شيکاگو را در تشييع جنازه هزاران نفری که به طور غير منتظره

بعضی آن جا بودند . ای جديد برای او بودند بود، زيرا بيشتر آن ها خارج از گروه هائی بودند که خواستار محاکمه

بعضی تحسين کنندگان اين موضع محکم او بودند که انسان احتياج ندارد بيگناهی . چون ترانه هايش را دوست داشتند

ترين حقايق در مورد زندگيشان  انستند که برای کارگران مهاجر ثابت کردن سادهد زيرا اغلب می. خود را ثابت کند

تمام کسانی که در . بود در شگفت بودند بعضی هم از انسانی که آخرين آرزوئی از آن نوع نوشته. چقدر مشکل است

رانه آن ها را از زندگی کردند که او انسانی بود طرفدار آن ها، عليه کسانی که فريبکا مراسم شرکت کردند احساس می

   . انسانی که تقليد کردن از او ارزش داشت-کشاندند  خواستند به بيراهه می که می

سرود که بعد از اين که ” ديشب جو هيل را در خواب ديدم “ شعری بنام Alfred Hayes آلفرد هايز ١٩٢۵در سال 

يکی از . سيعأ در جنبش کارگری مشهور شد برای آن آهنگ ساخت، و٣٠ در دهه Earl Robinsonارل رابينسون 

ای که  نمايشنامه. کرد  می به عنوان نمايشنامه باری استيويس اشاره” ام من هرگز نمرده: او گفت” ابيات اين ترانه 

 در سوئد، تور نرمان ١٩۵١در سال . ای بود برای اولين تالش های جدی برای جمع آوری حقايق زندگی هيل مقدمه

Ture Nermanاطالعاتی کامال تازه برای دوستان . ای دوران کودکی هيل را با نام جوئل هاگلند منتشر کرد انسته ه د

 در قسمت Canadian Broadcasting Company شرکت پخش برنامه های راديوئی کانادا ١٩۶۴در سال . هيل

 بسياری از ترانه های هيل Don Francksاسنادی در مورد هيل ارائه داد که در آن دون فرانکس ” صدا های ديگر“

قصه طوالنی را   اشعار و موسيقی يک ترانهPhil Ocksدو سال بعد فيل اکس . را در حين شرح زندگانيش خواند

 را انتشار داد که کاملترين Gibbs Smith انتشارات دانشگاه يوتا جو هيل نوشته گيبز اسميت ١٩٧٠در . نوشت

 همان کتاب را تحت عنوان Grsset & Dunlapبعدأ گروست و دانلپ .  است در مورد کسی شده تحقيق تاکنون نوشته

 فيلمی نسبتأ Bo Widerbergدر سوئد و کاليفرنيا بو وايدبرگ . تجديد چاپ کرد” جو هيل جانفدای طبقه کارگر“

  .تخيلی در باره جو هيل ساخت

 از ١٩٧۶ در سال Gustavوقتی گوستاو شاه . د با تبديل محل تولد هيل به موزه از او تقدير نموSAC سوئدی  اتحاديه

 جائی که Walter Reuther labor History Archivesآمريکا ديدن کرد، به آرشيو تاريخ کارگری والتر رويتر 

 در باره ارتباطات بين حکومت سوئد و مقامات آمريکائی بر سر مسئله هيل I.W.Wرونوشت اسناد قديمی مربوط به 

است، ديدن هيل را   ديدن کردهSwitzerland در کشور سويس Genevaکسی که از ژنو . شد ردهاند، ب نگهداری شده

زينت بخش ديوار بسياری از دفاتر تريديونيون های ] تصاويرش[دهد که  عظيمتر از زمان حياتش گزارش می

  .المللی متمرکز در آن جاست بين

دانند  کسانی که می] حتی[از جمله . است حد دنيا عزيز کردهاين آن چيزی است که جو هيل را نزد بسياری از مردم مت

اين همه اظهار عالقه و احترام و نقشه برای برگزاری صدمين . کردند با او مجادالتی داشتند اگر با جو مالقات می

ای  ان نمونهبنابراين تداوم هيل به عنو. اند ، عمدتأ خارج از اتحاديه هيل صورت گرفته١٩٧٩ اکتبر ٧  سال تولد او در

اش بخشی از يک جريان است که طی آن طبقه کارگر به  مقاوم ساخته دست چند نفر آدم نيست، بلکه مانند تشييع جنازه
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گمان . است را گرفته) ١٩) William Tellهيل در صنعت جای ويليام تل . دهد آرزو ها و ارزش هايش شکل می

د تا اين که معلوم شد ماجرای او يا چيزی شبيه آن، در هر جائی رفت که ويليام تل در تاريخ شخصيتی واقعی باش می

  .باشد روی خواهد داد ای طبقاتی و ظلم و ستم ناشی از آن وجود داشته که جامعه

سازماندهی . I.W.Wاو زندگی کرد، برای . به هر صورت جو هيل همانطور که انسانی واقعی بود افسانه هم بود

 هم تا حدی I.W.W” . متحد شويد-عزاداری نکنيد“: روشنی اين ذهنيت را داشتکرد، در آخرين تلگرافش به 

شود، تالش  ای، هنوز هست و برای دستيابی به آرزو های هيل، برای دنيائی که به دست کارگران اداره اسطوره

اندازی کنند، يا به وقتی که به اين درک رسيدند که نبايد عليه يکديگر اعتصاب شکنی کنند، يا به همديگر تير. کند می

 قرار گيرند، آن ها قادرند که دنيا را برای منافع   يکديگر مورد استفاده خود اجازه ندهند که به هيچ طريقی عليه

بنابراين در دنيائی که به وسيله جنگی که سالح های . است  دنيا بسيار تغيير کرده١٩١۵از سال . خودشان اداره کنند

. ، ديدگاه هيل از اتحاد جهانی طبقه کارگر احساسی زيبا بود  شده ون ابتدائی هستند، تکه پارهشده در آن اکن به کار برده

شده  آيا احساس اينکه شور نشان داده. است امروز ديدگاه اتحاد جهانی طبقه کارگر برای بقای بشريت ضروری شده

   نشان درک اين حقيقت است، خيلی خوشبينانه است؟١٩٧٩برای جو هيل در 

  

*****************  
 به يک موزيسين Harriet L. Marcus جانشين رئيس دادگاه تجديد نظر يوتا، هاريت ل مارکوس ١٩٧٩ مه ٢٩در 

بود چنين پاسخ   که برای بخشودگی هيل تالش کردهFolk G. Andersen سوئدی به نام فالک جی آندرسن -آمريکائی

در مورد يک قضيه مشکوک، بخشودگی عطف به ماسبق بی دهد  آقای آندرسن عزيز؛ دادگاه تشخيص می“: داد

  .اگر مسئله مشکوک بود، چرا جو هيل را تير باران کردند” .مناسبت خواهد بود

……………………………………………………………………………  
Salt lake city Harald- republican, January ١٩١ ٢٣۴  

   .ای که جو هيل عضو آن بود تحاديه اIndustrial workers of worldحروف اول کلمات   -١
سردبير نشريات . يکی از محبوب ترين نويسندگان سازمان بود.  پيوستI.w.w به ١٩١٣ در Ralph Chaplinرالف چاپلين   -٢

 سال زندان محکوم ٢٠به خاطر مخالفت با جنگ جهانی اول به .  بودIndustrial workersو کارگران صنعتی Solidarityهمبستگی 
  . درگذشت١٩۶١ به کليسای کاتوليک پيوست و سال ١٩۵٠سال .  از زندان آزاد شد١٩٢٣سال . شد
س  -٣ رؤ گۆنزال از شش ) ١٧٨٣اکتبر ٣٠ -١٩١٣ Francisco Ignacio Madero Gonzalez فوريه ٢٢(فرانسيس ايگناسيو ماد

هنگام انتخاباتی . مند بود و تحصيالت دانشگاهی داشتای ثروت از خانواده.  رئيس جمهور مکزيک بود١٩١٣ فوريه ١٨ تا ١٩١١نوامبر 
مادرو توانست از . بود دموکراتيک خواهد بود، مادرو و شش هزار نفر از وابستگان حزب او دستگير و زندانی شدند که دياز قول داده
گيری  ز يک کودتا مجبور به کناره بعد ا١٩١٣   فوريه هژده.  مادرو برای رئيس جمهوری انتخاب شد١٩١١شش نوامبر . زندان فرار کند

  .شد و چند روز بعد از آن همراه معاون رئيس جمهور خود تيرباران شد
يک شخصيت برجسته مکزيکی ) ١٧٨۴ سپتامبر ١۶ - ١٩٢٢ نوامبر ٢١) Ricardo Flores Magonريکاردو فلورس ماگون  -۴

او يکی از الهام دهندگان پيشتاز .اس در اياالت متحد آمريکا مردآنارشيست و فعال اصالحات اجتماعی و در زندان ليونورث در کانز
کارگران را عليه ديکتاتوری .W.W I.با همکاری فعالين. انقالب مکزيک و جنبش انقالبی مکزيک در حزب ليبرال مکزيک بود

 شهری به شهر ديگر زندگی به  در اياالت متحد آمريکا در آوارگی از١٩٠۴از سال . کرد  تحريک میPorfirio Diazپورفيريو دياز 
اين همزمان بود با اوج گيری بلشويزم در .  به بيست سال زندان محکوم شد١٩١٧ به اتهام نقض قانون جاسوسی ١٩١٨در . سر برد

د کنن ای گمان می عده. مرگ او موضوع بحث انگيزی شد. شکستن چپ گرايان و سوسياليست ها در اياالت متحد آمريکا روسيه و تب درهم
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 بقايای او به ١٩۴۵در سال .گويند که دارو های مورد نيازش را به او نرساندند که بميرد ای ديگر می که نگهبانان عمدا او را کشتند، عده
   .کنون آرامگاهش در مکزيکوسيتی استشد و ا مکزيک بازگردانده

  (١٩١۵ جوالی ٢ - ١٨٣٠ سپتامبر ١۵ Jos de la Cruz Porfirio Diaz Mori(  دال کروز پوروفيريو دياز موری خوزه  -۵
 خود ١٨٧۶در سال . مدارج ترقی را به سرعت طی کرد. مانند ميليشيا وارد ارتش شد” .سربازی به سرداری رسيد“ کسی که از  نمونه

ر مکزيک او خودش اعالم کرد که وقت دموکراسی د. به قيمت فقر عمومی مکزيک را صنعتی کرد. را به رئيس جمهوری منصوب کرد
آن انتخابات با تقلب انتخاباتی دياز را مجددا به رئيس جمهوری منصوب کرد که منجر . است و اعالم انتخابات دموکراتيک کرد فرا رسيده

  . در پاريس در تبعيد فوت کرد١٩١۵در سال . دياز مجبور به فرار شد. به خيزش عمومی شد
 در لندن ايجاد شد تا فقرا، گرسنگان، بيمسکن ها را با ١٨۶۵سيحی که در سال  جريانی دينی مSalvation Armyرستگاری  سپاه  -۶

 که به اياالت   از طريق فعالين سپاه١٨٨٠در سال . شد رستگاری ناميده  سپاه١٨٧٨در سال !  مالی و جنسی رستگار کند آوری صدقه جمع
  .بودند، در آن جا شروع به کار کرد متحد آمريکا مهاجرت کرده

  ای است در کاليفرنيای جنوبی متشکل از قديمی ترين شهر های منطقه در اياالت متحد آمريکا که در اواخر قرن نوزده همنطق -٧
  .شدند ساخته

٨- Edward Henry Harriman مدير اجرائی ثروتمند خطوط آهن از جمله Southern pacific railroadsدر ايالت نيويورک .  
  South Pacific railroadsحروف اول   -٩
  . و آهنگساز های تاريخ اياالت متحد آمريکا يکی از اعجوبه ترين و مشهورترين ترانه-١٠
در جريان اين اعتصاب به جای ماندن .  بودTextile Workers of America کارگران بافندگی آمريکا  جان گولدن رهبر اتحاديه -١١

شوند و به هر کس و هر  گران را متهم کرد که توسط جمعی انقالبی رهبری میدر کنار و حمايت کارگران، به شهر ديگری رفت و کار
اين اولين بار در تاريخ جنبش سراسری کارگری آمريکا بود که يک رهبر به کسان خود پشت . شوند چيزی برای تاييد خود متوصل می

  .کرد
  .است” ناف تهرانی“ادل چيزی مع. شخصيتی تخيلی تلويزيونی که نماينده آمريکائی ناب بودن است_ ١٢
  . آمده است  که در آن نشريهThe legend of Joe Hillای است با عنوان حماسه جو هيل  اشاره به مقاله -١٣
  . با اشعار گيلبرت و موسيقی سوليوانMikadoاشاره است به يک اپرای کمدی به نام ميکادو  -١۴
   .بود زبان ها افتادهترانه سرودی که در جنگ جهانی اول در انگلستان سر  -١۵
١۶- World’s Fairهای علمی، صنعتی و فناوری در اياالت متحد  المللی برای فرآورده ترين نمايشگاه های بين  يکی از اولين و برجسته 

  . به تقليد از فرانسه و انگلستان درست شد١٩١۵آمريکا بود که در 
بيشتر عمرش را به خاطر اتهام به بمب گذاری در يک راهپيمائی در يک شخصيت سرشناس و سوسياليست کارگری آمريکا که  -١٧

  .المللی برای آزاديش برپا شدند  بين تظاهرات و اعتراضات گسترده. زندان گذراند
تظاهرات و اعتراضات . دو کارگر آنارشيست ايتاليائی االصل که به اتهام شرکت در يک سرقت مسلحانه زندانی و اعدام شدند -١٨

  .المللی برای آزاديشان برپا شدند  بين هگسترد
     کاله شود که به وی به خاطر اينکه حاضر نمی. است زيسته  می شود در اوائل قرن چهارده می ای سويسی که گفته شخصيتی اسطوره -١٩

شود بدون آسيب رساندن  بار اول موفق می. شود که با تير و کمان به سيبی روی سر پسرش تيراندازی کند يک خان تعظيم کند وادار می
گويد اگر بار دوم پسرش آسيب ببيند، به خان هم شليک  تل می. خواهد که دوباره آن کار را بکند به پسرش سيب را بزند، خان از او می

  .شود شدن خان توسط تل منجر می  کشته شود که به خورد و تل دستگير می اين تهديد به خان بر می. کند می
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