
 گرامي باد اول ماه مه، روز جهاني كارگر

  

-هايشان آب ميقطره قطره توانايي ريزند وكنند، عرق ميروب كار ميروز جهاني كارگر، روز كساني است كه از صبح تا غ

 غروب، هنگامي كه از سر كار با تني. جان سالم به در ببرند ،محيط كار فرسا و ناامن بودنِاگر زير فشار كار طاقت ،شود
باري از غصه و كوله ،هايشانگردند، به جاي قلم، دفتر، پوشاك و ميوه و رويِ باز براي زن و بچهخسته به خانه برمي

ها، هنگامي كه صبح. كارمان كرده استكاريم و يا كارفرما بيگويند باز فردا نيز بيبرند و مينااميدي را با خود به خانه مي
چون دار سر كوچه همزهااره نيروي كارشان را براي زنده ماندن به حراج بگذارند، نگاه مغپوشند تا دوبلباس كارشان را مي

  .هايشان را بپردازندپايد بلكه قرضها را مياي مخوف آنسايه

 ،مايحتاج زندگي هاي انسان ووردنِ تمام نيازمنديروز جهاني كارگر، روز كساني است كه تمام ثروت و سامان جامعه، برآ   
- كنند و آسمانكارگران كار مي. مانندها است؛ با اين وجود، خودشان هميشه نيازمند و محتاج باقي ميل كار و رنج آنحاص

شوند؛ كارگران ها كشيده ميريل ها وشوند، جادهه ميها ساختپل كَنند ودارند؛ كارگران جان ميها سر به فلك برميخراش
كنند، اما خود كارگران همه چيز را خلق مي آيند؛ وها به تپش در ميها و ناوگاناهشوند و نبضِ فرودگقطره قطره آب مي

آبادها، حصيرآبادها، و حلبي. نشينندبار ميي شهرها، زندگي را به انتظار مرگي رقتمانند و در حاشيهمسكن باقي ميبي
را  بارشانزندگي رقتند تنها مأوايي است كه مجبورنفري،  6و يا  5هاي دههاي پنجاه متري و تنگ وتاريك، با خانواآلونك
  .ندنارجا بگذدر آن

و روز اول ماه مه، روز . ندها محرومكارگران مالك اصلي تمامي امكانات و ثروت جامعه هستند، در حالي كه خود از آن   
رگزار كنيم و با همبستگي خود نيروي تر ببياييم اين روز را هر چه با شكوه. هاي جامعه استنعمت هاياين توليدكننده

  .دارها و مدافعان سرمايه نشان دهيمعظيم خود را به سرمايه
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