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   کارگری روز جهاننيمارکس در نخست النور یسخنران
١٨٩٠ پارک لندن، چهارم مه ديها                                                                "تانتيليم" ۀگروه ترجمترجمه از  

                                                                  
ما نيامده ايم که برای احزاب سياسی کاری يا فعاليتی انجام دهيم، بلکه ما به اين جا آمده ايم برای دفاع طبقه ی کارگر 

از ده دوازده نفر نبوديم و به هايد می توانم به ياد آورم زمانی که ما بيش . از خودش، برای مطالبه ی حقوق خودش

پارک برای مطالبه ی قانون هشت ساعت کار آمديم، اما آن ده دوازده نفر به صدها نفر افزايش يافت و صدها نفر به 

هزاران نفر بدل گشتند، تا زمانی که امروز اين تظاهرات با شکوه را، که سراسر پارک را در بر گرفته در مقابل 

روی تجمع ديگری ايستاده ايم اما من خوشحالم که می بينم توده های عظيمی از مردم در طرف ما ما رو در . داريم

آن هايی که از ميان ما، با نگرانی به اعتصاب کارگران بارانداز و به ويژه کارگران کارخانه ی گاز رفته اند، . هستند

اعتصابات به ميزان کافی تشديد شده و ما مصمم شده مردان، زنان و کودکانی را ديده اند که پيرامون ما را می گيرند، 

ايم که هشت ساعت کار در روز را از طريق به تصويب رساندن قانونی آن تضمين کنيم؛ اگر ما چنين عمل نکنيم، در 

ما بايد تنها خود را ] اگر پيروز نشويم[اولين فرصت چنين دستاورد و امتيازی را از ما پس خواهند گرفت و آن گاه 

 –در بعد از ظهر امروز، در اين پارک، مردی است که آقای گلدستون او را يک بار به زندان انداخته . صر بدانيممق

شما فکر می کنيد که دليل اين تغيير چه بوده . مايکل داويت؛ ولی آقای گلدستون امروز بهترين روابط را با او دارد

ی تغيير يافته است؟ بسيار ساده به اين دليل که مردم ايرلند است؟ چرا حزب ليبرال بسيار ناگهانی به يک حکومت مل

هشتاد عضو به مجلس عوام فرستاده است تا از محافظه کاران دفاع کنند؛ به همين طريق ما می بايست اين ليبرال ها و 

عال اتحاديه ی امروز من نه تنها به عنوان يک ف. راديکال ها را اگر با برنامه ی ما مخالفت کردند، بيرون بيندازيم

سوسياليست ها معتقدند که اولين و مهم ترين قدمی که بايد . صنفی، بلکه به عنوان يک سوسياليست صحبت می کنم

برداشته شود، مطالبه ی هشت ساعت کار در روز است، اما هدف و آرمان ما رسيدن به دورانی است که در آن طبقه 

 در آن دوران، بيکاری وجود  بيکاری  ، آشکار است کهنداشته باشدای برای تأييد و حمايت دو طبقه ی ديگر وجود 

 اما اين پايان کار نيست بلکه آغاز مبارزه است؛ تنها اين کافی نيست که برای خواستار شدن هشت .نخواهد داشت

ا به گناه کردن ما نبايد به مانند مسيحيان شش روز هفته ر. ساعت کار در روز به اين جا بياييم و تظاهراتی برگزار کنيم

 بپردازيم و در روز هفتم به کليسا برويم، ما می بايست به طور روزمره و دائمی از هدف و آرمانمان صحبت کنيم، بايد

.مردان و به ويژه زنانی را که می بينيم برای پيوستن به مبارزه ی مشترکمان آماده کنيم    
گيرد می يری که از خواب نيم روز اش سر بربرخيزيد چونان ش"  

پذير ا در شماری شکست ن  
  زنجيرهای تان را به مانند شبنم هايی بر زمين بريزيد 

" آنان ناچيزان اند–ما بيشمارانيم  - چرا که در هنگامه ی خواب تان بر شما فرو ريخته اند   
 

١٩٧۶النور مارکس، جلد دوم، ايوان کاپ، پانتئون، : منبع   
 Marxist.com :ته ازفبرگر    

١٣٨٧نهم ارديبهشت  -"ميليتانت "ۀگروه ترجمترجمه از  


