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  آذرخش آذرخش: فرستنده

 ٢٠١٨ مارچ ٢٧

  

  اھداف کانال خيزش
 

طبقۀ کارگر يعنی استقرار سوسياليسم و ساختن  ھدف اصلی و بنيادی گردانندگان کانال خيزش، پخش و تبليغ امر بنيادين

ر و تمام استقرار چنين جامعه ای تنھا با مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگ. است جامعه ای عاری از استثمار و بدون طبقات

داری بپذيرند   اجتماعی و سياسی سرمايه–که موضع طبقۀ کارگر را در راه برانداختن کل نظام اقتصادی  زحمتکشانی

شکستن ماشين دولتی بورژوائی و برپا داشتن  اين ھدف ھمچنين تنھا با درھم. و در اين راه تالش ورزند ميسر است

 .دولت انقالبی پرولتری امکان پذير است

استثمار و نظام طبقاتی، عالوه بر اھداف  کارگر در راه طوالنی و پر پيچ و خم مبارزاتش برای رھائی ازطبقۀ 

آنی نيز دارد که ناشی از نيازھای روزافزون زندگی و نيازھای  درازمدت و تاريخی يک رشته خواست ھای فوری و

 ند نزديک ميان اھداف اصلی و درازمدت باشرط پيروزی مبارزۀ طبقۀ کارگر برقراری پيو يک. مبارزۀ طبقاتی اند

 .اھداف و خواست ھای فوری و روزانه است

و به طور کلی ھر مبارزه ای که ھدف آن  مبارزۀ طبقۀ کارگر برای دست يابی به اھداف تاريخی و اھداف فوری خود،

 بدين. باشد، در شرايط دموکراتيک به بھترين وجھی تکامل می يابد رھائی و بھبود زندگی زحمتکشان و کل بشريت

مبارزه برای . و به طور مشخص دموکراسی پرولتری خود يکی از اھداف طبقۀ کارگر است سان استقرار دموکراسی

  .از مبارزه برای دموکراسی جدا نيست سوسياليسم

سرمايه داران و ديگر استثمارگران، رژيم  ثمار و ستمدر ايران مانع مقدم مبارزۀ طبقۀ کارگر برای رھائی از است

جمھوری اسالمی ھدف مقدم انقالب پرولتاريا و تمام زحمتکشان  از اين رو سرنگون کردن. جمھوری اسالمی است

 رژيم جمھوری اسالمی دشمن آشتی ناپذير و پيگير طبقۀ کارگر، دموکراسی و. استثمار است برای رھائی از ستم و

 .رفت اجتماعی استھرگونه پيش

 : ازئی که درونمايۀ مندرجات کانال خيزش را در بر می گيرد، عبارتندمحورھا

 .شرايط مشخص ترويج سوسياليسم، ھم در زمينۀ اصول و تئوری عام و ھم کاربست آن در
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حق تشکل و بيان، اطالعات و پژوھش،  حمايت از ھرگونه مبارزه برای کسب آزادی ھای اساسی به ويژه آزادی عقيده،

و راه پيمائی، حق اعتصاب، مبارزه با اعدام، شکنجه و  تحزب، حق انتقاد و اعتراض، حق گردھمائی، تظاھرات

 .سانسور، مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی سرکوب، مبارزه برای لغو

، لغو دين و مذھب رسمی کمک دولت و آموزش حمايت از تمام مبارزات و تالش ھای دموکراتيکی که به جدائی دين از

 .اين ھدف در گرو سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی است می کنند با آگاھی از اين امر که انجام کامل

 .ژه در حوزه ھای سياسی، مدنی، جزائی و روابط کاريوه ارتجاعی ب پشتيبانی از مبارزات مردم برای لغو قوانين 

فرھنگی زن و مرد بخشی جدائی ناپذير از  ی، اقتصادی، اجتماعی وجنبش زنان برای رھائی و برابری حقوقی، سياس

ما از مبارزات ھمۀ . زنان و آزادی کارگران به ھم گره خورده اند آزادی. جنبش کارگری و جنبش دموکراتيک است

ھا و  زنان و پايمال شدن حقوق شان در تمام زمينه ھای مدنی، اجتماعی، حقوقی، سياسی، سنت زنان عليه خشونت بر

نابرابر، تبعيض در تصدی مشاغل،  ما در افشای ستم مضاعفی که در زمينۀ مزد. فرھنگ زن ستيز، پشتيبانی می کنيم

خانگی بر دوش زنان کارگر و زحمتکش قرار دارد، تالش می  ِشرايط کار نامساعد و تحقير آميز و بار سنگين کار

 مستقل(ما بر سازمان يابی مستقل زنان . دی زن ضروری می دانيمناروائی ھا را برای آزا ورزيم، و پيکار آنان با اين

سازمان ھای مبارز زنان را برای  تأکيد داريم، و اتحاد عمل) از دولت، کارفرمايان، احزاب سياسی و نھادھای مذھبی

  .دموکراتيک و کارگری ضروری می دانيم تحقق خواست ھای عمومی زنان و ھمراھی با جنبش

 .ن سرنوشت خودييشناختن حق ملل برای تع ۀ ملت ھای ساکن ايران برای کسب برابری و به رسميتحمايت از مبارز

ارتجاعی تمامی رژيم ھای ارتجاعی منطقه از  حمايت از مبارزه برای صلح عادالنه و مقابله با جنگ طلبی و تجاوزات

رای صلح نافی پشتيبانی از جنگ مبارزه ب. از ھر رنگی شان جمله رژيم جمھوری اسالمی و حاميان امپرياليست

 ی طبقات ستمديده و استثمارشده به ضد سرکوبگران و استثمارکنندگان و شرکت درئتوده  عادالنه يعنی مبارزۀ مسلحانه

زمينه صلح پايدار آينده را  آنھا نيست، به عکس اين مبارزات و جنگ ھای انقالبی با برانداختن قدرت طبقات ارتجاعی

  .آوردبه وجود خواھند 

 . تحت ستم و سلطهھمبستگی با مبارزات دموکراتيک و ضد امپرياليستی ھمه ملت ھا و مردم

جمھوری اسالمی، افشای ابعاد عظيم فساد و  یئگری، شووينيستی و ھژمونی طلبانۀ منطقه افشای سياست ھای نظامي

انيت بويژه روحانيت حاکم، افشای اداری، نظامی و دستگاه روح تبعيض حاکم در تمام حوزه ھای مالی، اقتصادی،

امنيتی، انتظامی، نظامی، شبه نظامی، اوباش و عناصر آشوب افکنی که از سوی  عملکرد سرکوبگرانۀ نيروھای

کشاورزان، دانشجويان و  کارفرمايان يا نيروھای نزديک به آنھا برای سرکوب جنبش ھای کارگران، زنان، حکومت،

 .روشنفکران بسيج می شوند

ويژه حمايت خود را بر روی مطالبات عمدۀ جنبش کارگری متمرکز سازيم و از اين  کانال می کوشيم به   اينما در

در زمينۀ مزد  در زمينۀ ھای مزد، ساعات کار، بيمه ھای اجتماعی و بازنشستگی، برابری زنان با مردان مطالبات

کار، پيشگيری از سوانح، مبارزه با  ار، شرايطيکسان برای کار برابر، استخدام، تصدی مشاغل و غيره، قرارداد ک

مذاکرات دسته جمعی، برقراری کنترل و بازرسی کارگری، منع کار  اخراج، حق تشکل اتحاديه ای و حزبی کارگران،

   .دفاع کنيم... رفع ھرگونه تبعيض جنسی، مذھبی، ملی و قومی در محيط کار و  کودکان و نوجوانان،

اين کانال متعلق به . و آزادی نياز دارد ی پيشبرد اھدافش به ياری ھمۀ مبارزان راه سوسياليسمکانال تلگرامی خيزش برا

 !کانال را با نوشته ھای انقالبی و نقد خود بارور کنيد و گسترش دھيد اين! ھمۀ استثمارشدگان و ستم ديدگان است

 ١٣٩۶ ]حوت[اسفند
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  !اميد به فردای روشن

 :تماس با ما
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