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سركوب ،به شيوههاي گوناگون ،ابزار هميشگي همهي رژيمهاي مبتني بر سلطه و استثمار براي حفظ قدرت
سياسي و طبقاتي است .سركوب ،در جمهوري اسﻼمي ،همزاد و همراه آن از نخستين روز ،وجهي تعيينكننده از
هويت آن و عنصري ساختاري در بنيادهاي اين رژيم است.
آگاهي كارگران و زحمتكشان  -همانا همهي آنهايي كه در چرخهي توليد و تحقق ارزش و ارزش اضافي
چارهاي جز فروش نيروي كارشان و مكيدهشدنِ شيرهي جانشان در ﻻبﻼي اين نظام انسانستيز ندارند ـ به
سازوكارهاي سلطه و استثمار ،به امكان و راههاي برانداختن نظام مبتني بر سلطه و استثمار ،به امكان واقعي و
عينيِ برپاسازيِ جامعهاي ديگر ،رها از سلطه و استثمار و به نقش بنيادين و تعيينكنندهي خود در واژگونساختنِ
اين نظام و برپاييِ آن جامعهي ديگر ،شرط انكارناپذيرِ چنين دگرگونياي است .تﻼش براي گسترش و
ژرفايافتنِ اين آگاهي ،وظيفهاي است هرروزه و هميشگي.
جشن اول ماه مه ،روز جهاني كارگر ،روز نمايش آشكار ،پرتوان و رزمندهي اين آگاهي و قدرت است .هر
شيوهاي از مبارزه كه پايههاي عنصر ساختاريِ سركوب را متزلزل كند و هر آذرخشي كه سكوت مرگبار فضاي
سركوب را بشكند ،جلوهاي از آگاهي و قدرت و دليري مبارزان راه جامعهاي بري از سلطه و استثمار است .هرجا
و به هر شيوهاي كه ميتوانيم ،به هرچه رساترشدن و پرتوانتربودنِ فرياد كارگران در اين روز ياري كنيم.
اعتراض آشكار به زنداني و شكنجهكردن كارگران ،دانشجويان ،معلمان و دستگيري و محاكمهي نويسندگان و
روشنفكراني كه دربرابر رژيمِ سركوب و اختناق و شكنجه و اعدام سرِ تسليم فرود نميآورند ،نه تنها مغايرتي با
كار هرروزه و صبورانه و دائميِ آگاهي و سازمانيابي ندارد ،بلكه وجهي ضروري از حضور واقعيِ اين مبارزه است؛
هرروز ،بهويژه در روز جهاني كارگر.
بازو در بازو ،شانه به شانه و گام به گام ،همراه و همرزمِ كارگران و پيشروان مبارز و آگاه باشيم و عزيزانِ دربند
دژخيمان را تنها نگذاريم.
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