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 0981ماه می  4 لندن -دپارکیها

تا از امر  میا بلکه آمده م،یا امدهین نجایا حزب های سیاسی و انجام کار آنها به در جایگاهما 

 .اشیمدست یابی به حقوق خود آنها بو خواهان  میدفاع کنکارگران  خود ی وهیکارگر، به ش

و خواهان  میآمدمی  پارک دیها نیبه هم ده ها نفرهبا شمار  آورم که یم ادیه را ب یزمان

به  سپسبه صدها و  با شمار کم،در آن زمان ما . میشدمی ساعت کار  ٨ ی حهیال بیتصو

پارک  هاید که بنگریدمان  تیبا شکوه و جمع همایش نیبه ا یم و اینکدیرس نفر هزارها

، شادمانم اما ایستاده ایم،روبرو  همایش دیگریبا  اینک چهره به چهره. تاس را پر کرده

 .ایستاده اندما جانب را می بینیم که  از مردم یمیعظ یها توده که

اعتصاب کارگران گاز  ژهی، اعتصاب باراندازان و به وتمام ینگرانما به که با از  یکسان

در کنارمان و چگونه زنان و کودکان اند که مردان،  دهیو د همراه بوده اندرا  یرسان

که هشت  میاعتصاب کرده اند، و ما مصمم هست یو به اندازه کاف بودند مان بانیپشت

 ن،یجز ا م،یابی نانیآن اطم یراو از اج میبرسان یقانون بیرا به تصو کار در روز ساعت

وز ر نیرا که ا یروزیاگر آن پ .دخواهد شفرصت از ما بازپس گرفته  نیدر نخست

تنها خود را  دیبا ندهیدر آ م،یریبگذارد به دست نگ ارمانیدر اخت یتواند به آسان یبزرگ م

 گالدستون یآقا کهاست  ستادهیا یبعد از ظهر، در پارک، مرد نیدر ا. میسرزنش کن

(Gladstone) را می گویم مایکل داویت -را به زندان افکند یو یزمان ( Michael 

Davitt) فکر . با او است با خشنودیگلدستون در حال حاضر  یاما آقاشد؛  یزندان که

) مختاریبه خود یناگهان نیچن برالیچرا حزب ل ست؟یچ یرییتغ نیچن لیدل دیکن یم
1

) 

عضو را به مجلس عوام  91 رلندیکه مردم ا سبب نیبه ا یدگرگون شده است؟ به سادگ

و  برالیل یاعضا نیا دیبابه این گونه ما نیز کنند؛  یبانیفرستادند تا از محافظه کاران پشت

 .میبران خود انیاز م نکنند یبانیپشت نمایرا اگر از برنامه ها کالیراد

 کی همانندبلکه  ،یا هیفعال اتحاد کیمن نه تنها به سان ، بعد از ظهر نیدر ا

 باورند که هشت ساعت روز کار، نیها بر ا ستیالیسوس. میگو یسخن م زین ستیالیسوس

آنگاه  ،مبرآن نگرش هستیو ما  .برداشته شود دیاست که با یگام نیتر یو فور نینخست

آن  زین یکاری، بپایان دهدطبقه ها  گریداز  یبانیپشتبه ، [طبقه کارگر]طبقه  کیکه 

این پایان مبارزه نیست،  .کن خواهد شد شهیجامعه ر نییزمان، هم در باال و هم در پا

ساعت کار در روز  9به اینجا بیاییم و برای که ما  ستین یکاف .بلکه آغاز آن است

                                                           
1
مهاجران  ادیبا توجه به شمار ز -برگذار شد رلندیا یبرا یو  به دست آوردن خودمختار یکاریب هیعل یتظاهرات رهی، زنج0991 در سال ( 

و نوعی خودگردانی کنترل شده به بورژوازی ملی ایرلند داده  در سراسر لندن شده بود یگرید یمسئله سبب به وجود آوردن فضا نیا ،یرلندیا

 (از مترجم).می شد



شوند و روز  یروز مرتکب گناه م ۶که  میباش یانیحیمس همانند دیما نبا .همایش برپا کنیم

 و گفتگو کنیم[ طبقاتی امان]امر  روزه پیرامونهمه  دیروند، بلکه با یم سایهفتم به کل

به  و وندندیتا به صفوف ما بپ میکن قیشوت که روبرو می شویم،را  یزنان ژهیمردان و بو

 .یاری هم بشتابیم

  دیزیخ بر خفته رانیش

 ،اناریبس شمار با

 انریذپشکست نا 

 به تکان آرید و فرو ریزید،

 زد،یر یم نیکه به زم یهمچون شبنم

 اند  را که هنگام خواب بر شما افکنده یرانیزنج 

 (2).اندکند ناآن د،یاریبس شما
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