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آزادی زن معيار آزادی جامعه است!

برای سازماندھی جنبش زنان به تشکيل ھسته ھای انقالبی اقدام کنيم!!!
متحدانه در اعتراضات روز جھانی زن شرکت کنيم!!
طی دھه ھای گذشته جنبش چپ بطور عام و جنبش کمونيستی بطور خاص در ايجاد و گسترش جنبش
زنان دچار کوتاھی تاريخی گرديده اند که تاوان اين کوتاھی از دست دادن ھمراھی و ھمرزمی نيمی از
انقالبيون که تحت تسلط ارتجاعی ترين بخش سرمايه گرفتار ستم مضاعف اند ،بوده است.
در حالی به روز جھانی زن نزديک می شويم که در تمامی دنيا مبارزات انقالبی شروع و گسترده تر شده
است .در ايران ھم سالھاست مبارزات کارگران در اشکال اعتصاب  ،راه پيمايی  ،تجمع و بستن جاده ھا
ھر روز بيشتر می شود ھمچنين ضمن به خيابان آمدن ميليونی توده ھای مردم و ادامه اعتراضات
خيابانی با فرود و سعود ھای متعدد که منتظر فرصت اوج گيری مجدد است با عث ھرچه بيشتر شدن
شکاف در ميان جناح ھای حاکميت شده و شرايط را برای مبارزات انقالبی تر مھيا کرده است  .در چنين
شرايطی دل بستن به آکسيون ولو بسيار گسترده نه تنھا نياز ھای جنبش زنان را بر آورده نمی کند ،بلکه
شکل و سازمان يابی زنان را به عنوان نيمی از انقالبيون ايران دچار خدشه و انحراف خواھد کرد.
در سالھای گذشته زنان پيشرو و انقالبی با تالشی بسيار تعدادی از زنان را به ميدان مبارزه می کشيدند
و آنھا توسط نيروھای حکومت فاشيستی – اسالمی مورد ضرب و شتم  ،سرکوب و دستگيری و زندان
می شدند و تا سال ديگر مبارزات زنان به شمعی کور سو تبديل می شد ،تا در روز زن دوباره اوجی
بگيرد .ھر چند که ھر ساله به تعداد زنان و دختران و حتی پسران و مردان مدافع حقوق زن افزوده می
شد اما به شدت سرکوب و ھارتر شدن سرکوبگران دو چندان افزوده می شد و شکل گيری اعتراضات
اکسيونی در نطفه خفه می شد .بدون شک امسال ھم اعتراضات و ھم سرکوب بسيار بيشتر و چشمگير تر
از سالھای قبل خواھد شد اما انچه تکرار خواھد شد آکسيونی بودن آن  ،دستگيری و مورد ضرب شتم
قرار گرفتن زنان  ،دختران  ،پسران و مردان خواھد بود .ھرچند که اين خود زنده بودن و بالندگی جنبش
زنان را نشان می دھد اما بايد چنان سازماندھی کرد که با کمترين ھزينه بيشترين دست آورد را کسب
کرد .در اينجا اولين پيام ما به زنان و دختران و تمامی افرادی انقالبی و پيشرو که در سازماندھی و
برنامه ريزی روز زن دخالت دارند و به عنوان رھبران شناخته شده ھستند اين است که ھر چه زودتر از
دست رس پليس دور شويد و موقتا" محل زندگی خود را تغيير دھيد تا قبل از روز زن دستگير نشويد .که
بتوانيد وظيفه سازماندھی خود را به انجام برسانيد .چرا که نھادھای سرکوبگر فاشيستی – اسالمی از
سال  1385شروع به دستگيری افراد قبل از مناسبت ھا می کنند و امروزھا اين روش را بسيار گسترده
تر کرده اند.

دختران و زنان انقالبی
در شرايط خاص و برآمدھای تاريخی جنبش ھا می توانند گام ھای بلندی بر دارند و اکنون با توجه به
روند رو به رشد انقالبات در جھان که می رويم قرن جديد انقالبات را تجربه کنيم و اوج گيری مبارزات
در ايران و رشد شکاف ميان جناح ھای نظام فاشيستی  -اسالمی زن ستيز ھمه گی دست به دست داده اند
تا امکان رشد و قدرتمند شدن جنبش ھای اجتماعی را رقم بزنند.جنبش انقالبی زنان در ايران نيز می
تواند از اين شرايط آماده و شتابنده ھر چه بيشتر سود ببرد ،البته در صورتی که سازمان دھی جديدی را
به کار به بندد اين سازماندھی جديد ھمان تشکيل ھسته ھا و کميته ھای مخفی انقالبی در محل کار و
زندگی است.از طريق ھسته ھا و کميته ھای مخفی انقالبی می توان تمامی زنان را برای مبارزه در
عرصه ھای گوناگون به حرکت در آورد و با رساندن آگاھی انقالبی به آنھا از کانال ھمين ھسته ھا و
کميته ھا زنان را نه تنھا برای روز زن ،بلکه برای تمامی روز ھا و مناسبت ھا و شرايط اتفاقی وحتی
خلق موقعيت و شرايط ايجاد اعتراضات نيز آماده به مبارزه کرد .در اين صورت زنان که نيمی از توان

انقالبی طبقه کارگر ھستند در جھت مبارزات طبقاتی دوشا دوش مردان برای کسب برابری آماده می
شوند  .امروز وظيفه ھر دختر و پسر و زن و مرد انقالبی و کمونيست است که با ايجاد و گسترش ھسته
ھا و کميته ھای کمونيستی در ميان زنان و سازماندھی آنھا در تشکل ھای مخفی و علنی توده ای ،زنان
را آماده ورود به ميدان مبارزه نمايند.با توجه به شرايط جوشش انقالبی در ميان توده ھا ھر لحظه ممکن
است به بھانه ای مردم به خيابانھا بيايند در چنين وضعيت انتظار گونه ،کوتاھی از جانب دختران و زنان
،پسران و مردان کمونيست در جھت سازمانيابی خود در ھسته ھا و کميته ھا و سازماندھی زنان در
جھت مطالبات خاص و عام زنان و طبقه کارگر نه تنھا قابل اغماض نيست ،بلکه چنين شرايط تاريخی
تکرار نخواھد شد.

کارگران انقالبی و کمونيست ھا
ما وظيفه داريم تمامی اقشار و اليه ھای اجتماعی را از کانال دختران و پسران  ،زنان و مردان انقالبی و
پيشرو و سازمان يافته در ھسته ھا و کميته ھا برای روز ھای سرنوشت سازآينده ی نه چندان دور آماده
کنيم ،اگر امروز اين وظيفه را انجام ندھيم در روز خيزش توده ھا مانند سال  88ھاج و واج به حاشيه
رانده شده و بازھم طبقه کارگر را به زائده ی جناحی از سرمايه داری تبديل خواھيم کرد.
زنان در ايران دچار ستم مضاعف ھستند تازمانی که آنھا در روند مبارزه طبقاتی به آزادی و برابری با
مردان نرسند و دوشادوش مردان به ميدان مبارزه نيايند ھرگز طبقه کارگر نمی تواند سوسياليسم را بر
قرار کند .عاجل ترين وظيفه کمونيست ھا آماده کردن طبقه کارگر برای تسخير قدرت است و امروز
اولين وظيفه ما برای آماده کردن طبقه کارگر ايجاد و گسترش ھسته ھا وکميته ھای انقالبی و مخفی در
ميان زنان و کارگران ،دانشجويان  ،دانش آموزان و معلمان و جوانان در محل کار و زندگی است.

پيش بسوی تشکيل و گسترش ھسته ھا
امروز دختران و زنان انقالبی وظيفه دارند در محل کارو زندگی و تحصيل خود با رفيق کنار دستی که
به او اطمينان دارند اقدام به تشکيل ھسته ھای انقالبی کنند و زنان و دختران اطراف خود را بدون آنکه
مخاطب از عضويت آنھا در ھسته خبر دار شود دعوت به کسب آگاھی و مبارزه برای کسب مطالبات
زنان بطور متحدانه نمايند.اگر چنين وظيفه ای انجام شود ضمن رشد جھشی جنبش زنان  ،آنھا برای
شرکت در خيزش ھای آتی می توانند مطالبات خود را در صف مستقلی ميان توده ھا پيش برده و حتی
رھبری خيزش ھای آينده را بدست بياورند که اين می تواند ھژمونی و رھبری طبقه کارگر را امکان
پذير کرده و انقالب آتی را به انقالب کارگری تبديل نمايد.

پيش بسوی تشکيل ھسته ھای انقالبی
پيش بسوی تشکيل حزب طبقه کارگر
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