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  ٢٠١۶ اپريل ٢۵
  

  یخالصه ای از سخنرانی النور مارکس در روز اول ماه م
  ١٨٩٠ ی چھارم ماه م- ھايد پارک 

  

 کارگر، برای دفاع از حقوق خودش و ۀما به خاطر طبق.  احزاب سياسی را انجام دھيمما به اين جا نيامده ايم تا کار

من زمانی را به ياد می آورم که در تعداد اندکی ، حدود ده دوازده نفر ، . دست يابی به مطالبات خودش در اين جا ھستيم

دھا نفر و صدھا نفر به ھزاران نفر تبديل اما ده دوازده نفر به ص.  ھشت ساعت کار به ھايد پارک آمديمۀبا خواست اليح

روی ه ما روب.  فرا گرفته است امروز شاھد تظاھرات بزرگ و باشکوھی ھستيم که تمام ھايد پارک راشد تا اين که ما 

 آن ھائی از ما که ۀھم . عظيمی از مردم در طرف ما ھستندۀتظاھرات ديگری ايستاده ايم و من خوشحالم که می بينم تود

 و مردان و کودکانی را ديده اند و زنان ی ھای اعتصاب کارگران بندر و به خصوص کارگران گاز را تجربه کردهنگران

که دور ما ايستاده اند ، اعتصابات را کافی می دانند و حال ما مصمميم که از طريق تصويب ھشت ساعت کار روزانه 

 خواھند ولين فرصت آن ھا اين دست آورد را از ما پساگر چنين نکنيم در ا. در قانون ، ضمانت آن را تأمين کنيم

ی که اين روز بزرگ می تواند به راحتی به ما عرضه کند نرسيم بايد فقط خودمان را سرزنش اگر ما به پيروزي. گرفت

 .که يک بار توسط گالدستون زندانی شده بود) ١) (مايکل داويت(ست ادر اين پارک، در اين بعد از ظھر مردی . بکنيم

 دليل اين تغيير را شما چه می دانيد؟ چرا حزب ليبرال يک مرتبه  .گالدستون اکنون بھترين روابط را با او دارداما آقای 

 نماينده به مجلس عوام فرستادند تا  ٨٠به اين دليل ساده که مردم ايرلند ) ٢(برگشته است؟ " حکومت ملی"به سوی 

 ما پشتيبانی ۀق ما ھم بايد اين اعضای ليبرال و راديکال را اگر از برنامبه ھمين طري.  تقويت کنندمحافظه کاران را

  )٣. (ندازيم از مجلس به بيرون بينکنند

 کارگری بلکه به عنوان يک سوسياليست با شما صحبت ۀ  من در اين بعد از ظھر نه فقط به عنوان عضوی از اتحادي

 ساعت کار روزانه ، قدم اول و عاجل ترين قدمی است که بايد برداشته شود و ٨سوسياليست ھا معتقدند که . می کنم

 ديگر را تأمين کند وجود نخواھد داشت؛ و جامعه از ۀکه ديگر طبقه ای که نان دو طبق ھدف ما رسيدن به زمانی است

.   خود ھستيمۀامروز نه در پايان بلکه در آغاز مبارزما  .، خالصی خواھد يافت  بيکاری چه در باال و چه در پائينشر

ما نبايد ھمانند بعضی مسيحی . کافی نيست که به اين جا بيائيم و به نفع ھشت ساعت کار روزانه تظاھرات برپا کنيم

طور ند و روز ھفتم به کليسا می روند بلکه ما بايد روزانه و به ھائی باشيم که شش روز ھفته را مرتکب گناه می شو
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 خصوص از زنانی که با آن ھا در تماس ھستيم  اھداف و آرمان ھايمان صحبت کنيم و از مردان و بهۀدائم در بار

  .بخواھيم که به صفوف ما بپيوندند و ما را در مبارزه ياری دھند

  غفلتبرخيزيد ھمچون شيران بعد از يک خواب "

  در شماری شکست ناپذير،

  زنجيرھايتان را ھمچون شبنم روی زمين بريزيد

  -زنجيرھائی که به ھنگامی که در خواب بوديد به دست و پای شما بسته شده 

 ." آن ھا در مقابل شما بسيار اندکند–شما بيشمارانيد 

  

 ;Source: Eleanor Marx, Vol. 2, Yvonne Kapp, Pantheon, 1976: منبع

HTML: for marxists.org in April, 2002.  

  

  :توضيحات مترجم

  .يکی از رھبران سياسی ايرلند بود  مايکل داويت-١

در سال . نام جنبشی بود که ايرلندی ھا در مقابل استعمار انگليس برپا کرده بودند )Home Rule" (حکومت ملی "-٢

 تقويت محافظه کاران پرداختند، گالدستون به عنوان رئيس  وقتی بخشی از ايرلندی ھا در پی سازش با انگليس به١٩٨٠

  .حزب ليبرال نيز برای تقويت حزب خود به ايجاد روابط حسنه با آن ھا پرداخت

 النور در اين جا بر ضرورت رسميت دادن به خواست ھشت ساعت کار روزانه کارگران از طريق مجلس تأکيد می -٣

ود که امکان مبارزه برای به تصويب رساندن چنين قانونی در مجلس وجود  وی شرايط به گونه ای بۀدر دور. کند

      . داشت

 

 
 


