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ترسیدند گویی که به یک بیماری اجتماعی، سفلیس یا جذام مبتلا بود ها از او میاما آن» 

 دانستند،و آن را خطرناک می

 کشورشان پرچم خاطر به ماا

 ثروت و

 دموکراسی برای دنیا کردن امن برای و

 باشند او کنار که ترسیدندمی

 «کنند باور را او آنکه ترس از کنند، پیدا علاقه او به یا

 درجه ۴۲ مدار پاسوس، دوس جان

 

 ردک جنگ اعلان متحدانش و آلمان علیه امریکا وقت جمهوررییس ویلسون ۱۹۱۷ سال در

 شرکت اب مخالفت ونهگ هر آن اساس بر که کرد تصویب را ایلایحه کنگره بعد ماه دو و

 به هاتسوسیالیس و جنگ مخالفان از بسیاری .شدمی قلمداد غیرقانونی جنگ در آمریکا

 بازداشت هاییسخنرانی سلسله از پس که دبز یوجین جمله از .شدند دستگیر دلیل همین

 و ترینمهم از یکی شد برگزار اوهایو کانتن، در که او سخنرانی آخرین .شد

 حزب عضو (۱۹۲۶-۱855) دبز .است آمریکا تاریخ هایسخنرانی تاثیرگذارترین

  (IWW) «انجه صنعتی کارگران یاتحادیه» گذارانبنیان از یکی و آمریکا سوسیالیست

 :خوانیممی را او آخر سخنرانی از هاییگزیده ادامه در .بود

 

 

 حق بر هاییمحدودیت که دانممی گویم،می سخن شما با بعدازظهر این در که اکنون هم

 ترمحتاط و گویممی چه که باشم مراقب و محتاط بسیار باید .است شده وضع بیان آزادی

 کنم بیان کنممی فکر که را چه هر نتوانم شاید .کنممی بیان را آن گونهچه که ترمراقب و

  رد ایآزاده بار هزاران دهممی ترجیح .کرد نخواهم بیان کنمنمی فکر که را چیزی اما

 عضیب و جوانان آن است ممکن هاآن .هاخیابان در بزدلی و چاپلوس کهاین تا باشم زندان
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 آن .ندکن زندانی را سوسیالیستی جنبش توانندنمی اما بیندازند زندان به هم را شما از

 جااین بعدازظهر این در هاآن روح اما کندمی جدا ما از را هاآن هایبدن زندان هایمیله

 برای تاریخ اعصار تمام در هاانسان یهمه که پردازندمی را تاوانی صرفاً هاآن .است

 .اندپرداخته بشر نوع برای بهتر زندگی کردن محقق برای تلاش و ایستادگی

 داشتند نافتاد زندان به برای اخلاقی شجاعت گذشته در که زنانی و مردان خاطر به اگر

   .بودیم هاجنگل در هنوز ما نبود،

 عنوانبه من ندگیرمی پناه اکثریت پشت مهم یمسئله این برابر در که هستند یاریبس

 .بایستم تنها گونهچه که امآموخته است هامدت سوسیالیست یک

 الاً احتم .است رذل انسان پناهگاه آخرین «پرستیوطن» که کرد اظهار جانسون سام

 در اکهچر .آنها نخستین هاینمونه حداقل یا است، بوده استریت وال ثروتمندان منظورش

 یا ستیپروطن ردای در را خود که است گراستثمار و گرسرکوب ستمگر، این عصری هر

 .سازد مرعوب و کند خدعه تا پوشاندمی دو هر یا مذهب

 راستین انیپرستوطن که کنندمی ادعا آینده قاتلان و اشرافی گرانتوطئه این یکایک

 برای منا مکانی به را دنیا تا شوندمی پا به هاجنگ که ورزندمی راراص آنها تمامی هستند؛

 این اگر !ایریاکاری چه !مهملاتی چه !بازانیدغل چه .کنند تبدیل دموکراسی

 ردانیم و هستند «پرستوطن» قاتلان، و روز روشنایی در دزدانِ ستمگران، خودکامگان،

 بانیانقر برای و بگویند را حقیقت ستند،بای هاآن رودرروی که دارند را آن شجاعت که

 این در نخائنی دوشبهدوش خواهممی من هستند، خائن و شکنپیمان بجنگند استثمارشده

 .بایستم مبارزه

 وسطی ونقر در .ببرند یغما به و کنند تسخیر تا اندشده پابه هاجنگ تاریخ تمام در

 رودخانه کنار در هنوز آن بارویِ و برج که خود هایکاخ در فئودال اربابان که زمانی

 قدرت، و دهند گسترش را خود قلمرو گرفتند تصمیم داشتند سکنی شودمی دیده راین

 آنها خودِ اما .کردند جنگ اعلان یکدیگر علیه بر دهند، افزایش را خود ثروت و اعتبار
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 مامت .فتندنر جنگ میدان به استریت وال هایزادهنجیب و مدرن فئودال اربابان مانند

 ما یزمانه دارانسرمایه اقتصادی نیاکان وسطی، قرون فئودال هایزاده نجیب را هاجنگ

 ودندب آموخته جاهل و فقیر رعایای به .اندکرده نبرد آن در بینوا رعایای و اندکرده آغاز

 لیهع رب آنها اربابان که زمانی که باشند داشته باور و بشمارند مقدس را خود اربابان که

 بیافتند دیگریک جان به که هاستآن یپرستانهوطن یوظیفه کنندمی جنگ اعلان یکدیگر

 نفرت آنها از که زادگانینجیب و اربابان شکوه و سود برای بجوند را یکدیگر یخرخره و

 ردگانب یطبقه و اندکرده جنگ اعلان اربابان یطبقه همیشه .جنگ کلام یک در .دارند

 ستد به را چیز همه و دهندنمی دست از را چیزی اربابان یطبقه .اندنگیدهج نبرد آن در

 ستد از را چیز همه و آورندنمی دست به چیز هیچ بردگان یطبقه که حالی در آورندمی

  .را شانزندگی خصوص به - دهندمی

 یفهوظی که باشید داشته باور که اندداده تعلیم را شما و اندآموخته شما به همواره

 در اما .دکنی سلاخی را خود و بروید جنگ به آنها دستور با که است شما یپرستانهوطن

 نظر هب عجیب که قدر هر اید،نداشته جنگ اعلان در صدایی هیچ ملت، شما، تاریخ، تمام

   .است نشده آغاز ملتی هیچ توسط زمانی هیچ جنگی، هیچ برسد،

 یطبقه که- است کم کنم تکرار هم قدر هر - کنم تأکید که است لازم جااین و

 هاداکاریف ترینبزرگ که کارگری یطبقه است، جنگیده نبردها تمامی در که کارگری

 توق هیچ کرده مزین را اجساد خود خون با آزادانه که کارگری یطبقه است، کرده را

 دویِ  ره همیشه که است حاکم یطبقه این .است نداشته صلح یا جنگ اعلان در صدایی

 صلح که هستند هاآن و کنندمی جنگ اعلان که هستند هاآن .کندمی را کارها این

  .کنندمی

 باشید؛ آن دلیل دنبال به ندارید حق شما

 .بمیرید و کنید اطاعت باید تنها شما

 .کنیم بیدار را ملت این کارگران تا کنیممی اعتراض ما .است آنان شعار این
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 است مکنم که شمایی .شود اعلان ملت توسط بگذاریم بجنگیم، که است درست اگر

 ازسسرنوشت یمسئله مورد در که هستید محق همه از بیش بدهید دست از را خود جان

 .بگیرید تصمیم صلح یا جنگ

  !است یسوسیالیست جنبش برای افتخاری چه حقیقت خاطر به گرفتن قرار آزار مورد

  .بدانند ار حقیقت نباید مردم دلیل همین به و .کرد خواهد ادآز را هاانسان تنهاییبه حقیقت

 نبنابرای .است خطرناک دزدان و استثمارگران رذلان، حکومت برای همیشه حقیقت

  .شود سرکوب شدتبه باید حقیقت

 جاعتش که هستند اندک تعداد این .اندساخته را جهان این تاریخ که هستند هااقلیت

 را حقیقتی که اندبوده صادق خود با قدرآن که هاییآن اند؛شتهدا را مقدم خط در بودن

 را هاچیز مستقر نظم به اعتراض جرأت که هاییآن کنند؛ بازگو است شانذهن در که

 هاییآن نند؛ک می دفاع بقا برای تقلا در و کشیدهرنج فقرای آرمان از که هاییآن اند؛داشته

 آنها .ندکنمی حمایت حقانیت و آزادی آرمان از یشخص تبعات گرفتن نظر در بدون که

 راه و نداساخته را بشر نسل تاریخ که ازخودگذشتگان و قهرمانان اندک تعداد هستند،

  .بمانند اکثریت طرف دهندمی ترجیح بسیاری .اندکرده هموار را تمدن به بربریت از گذر

  .اندبهرهبی ستنده خود اصول به ندپایب که منفور اقلیت به پیوستن بصیرت و شجاعت از آنها

  .شودمی پیروز سرانجام و کندمی تحمل کند،می مقاومت که دارند ایدرونی مقاومت آنها

 خود یبزدل برابر در مقاومتی هاآن زیرا .نداشت نفرت هاآن از و خورد تأسف آنها بر باید

 وجود اندکی شجاع و مستقل افراد ملتی هر در و ایدوره هر در شکر، را خدا اما .ندارند

 امروز هک ما و .است بوده کافی شانتاریخی مسئولیت انجام برای هاآن تعداد و اند،داشته

 نهاآ اند،کشیده رنج آنها که چرا داریم شماریبی تعهدات آنها مقابل در هستیم اینجا

 بر ت،اس ستهشک چرخ زیر هایشاناستخوان اند،رفته زندان به آنها اند،کرده فداکاری

 شده پردهس باد به انتقام و نفرت دست به خاکسترهایشان و اندشده سوزانده مرگ یچوبه

   .اندداشته خودشان که جهانی از بهتر جهانی گذاشتن یادگار به برای مبارزه در است
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 که وقتی تا ،هستید تفاوتبی که وقتی تا هستید، جاهل که وقتی تا بدانید باید شما

  .اندم خواهید هستید که جاییهمان دقیقاً  هستید، دهی سازمان بدون و راضی احساس،بی

 طاقت ارک برای .کنید التماس شغل برای باید شد، خواهید تحقیر شد؛ خواهید استثمار

 هاییلانگ همان و گرفت، خواهید حقوق کنید کار دوباره که ایاندازه به تنها فرسایتان

 و حقیرت با بالا از شما به برند،می لذت و کنندمی زندگی شما مزد بدون کار و عرق از که

 .کرد خواهند نگاه نفرت

 یوظیفه نگران هاآن .زنندمی شماحرف پرستیوطن یوظیفه مورد در دائماً هاآن

 آنها تیپرسوطن یوظیفه .دارد وجود فاحش تفاوتی .خودشان نه هستند شما پرستیوطن

 .کندنمی پرتاب هاسنگر درون یا آتش خط به را هاآن هرگز

 

 

 :فرمایید راجعهم زیر پیوند به اوهایو کانتن در دبز یوجین سخنرانی کامل متن یمطالعه برای

The Canton, Ohio Speech, Anti-War Speech 
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