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 Reports  زارشھاگ

  
  پيکارجو. ر: فرستنده

 ٢٠١٨ اگست ٢۶

 

   نھم کنفرانس پايانی اطالعيۀ
 افغانستان کارگری ھای سوسياليست سازمان

  

 دو برای اسد ٢٨ و ٢٧ مطابق گستا ١٩ و ١٨ تاريخ به افغانستان کارگری ھای-سوسياليست سازمان نھم کنفرانس

 برگزار خارج، تشکيالت و داخل تشکيالت اعضای و کادرھا مسؤولين، مشارکت با یئاروپا کشورھای از يکی در روز

 به سوسياليسم و آزادی راه گانجانباخت ياد به سکوت دقيقه يک اعالم و انترناسيونال سرود پخش با کنفرانس .گرديد

  .گرديد انتخاب حاضر اعضای توسط کنفرانس ۀرئيس ھيأت نامه، آئين تصويب از پس نمود؛ آغاز کارش

 نيروھای جايگاه و افغانستان در جاری سياسی وضعيت بررسی"عنوان تحت اش افتتاحيه سخنرانی آزاد فھيم نخست

 سازمان تالش و کارگران سازمانيابی و کارگری سوسياليستی حزب ضرورت به و نمود ارائه را "سوسياليست و چپ

 اشاره اجتماعی بشجن يک عنوان به سوسياليسم به سخنانش از بخشی در فھيم رفيق .نمود تأکيد ھا-آن تحقق زمينۀ در ما

 ناسيوناليست-بورژوا چپ بازماندۀ نيروھای جمع حاصل تواند-نمی و بايدن کارگری سوسياليستی حزب که افزود و نمود

  .باشد ھا،-آن نظری ھای ديدگاه و

 و ھا ضعف .شد ارائه نھم کنفرانس به کنفرانس دو فاصلۀ در تشکيالتی نھادھای و ھا کميته عملکرد گزارش آن از پس

 و استحکام جھت نھايت در و گرفتند قرار بررسی و بحث مورد تخفيف بدون و اصولی موضع يک از اشکاالت

 و اتخاذ تصاميمی اجتماعی ھای-جنبش و اقشار ساير و کارگران با آن پيوند و کشور داخل در سازمان فعاليت گسترش

 و دھد قرار کارش اولويت در را زمينه اين در کنفرانس مصوبات تا شد موظف نھم کنفرانس منتخب مرکزی شورای

 در امکانات از استفاده و نشراتی کار بھبود به ھمچنين .سازد فراھم داخل تشکيالت برای را الزم ھای زمينه و امکانات

 ھمۀ از تا شد موظف نشرات ۀکميت و گيرد صورت جدی توجه جامعه، به رو سازمان مواضع بيان جھت دسترس،

 توجه مورد کارھا کيفی ارتقای و ببرد سود فعاليت از وجه اين بيشتر ھرچه بھبود جھت در داشته دست در امکانات

 وظايف از يکی کارگری سوسياليستی حزب ايجاد امر تسھيل جھت در مستمر تالش که شد اشاره ھمچنين .باشد جدی

 ھم که سپرد وظيفه مرکزی شورای هب کنفرانس سازد،-می را کارگری ھای-سوسياليست سازمان ناپذير تعطيل و دائمی

 امور مورد در ارزنده مباحث از پس بعدی مرحلۀ در .باشد مسأله اين پيگير عملی لحاظ به ھم و نظری لحاظ به
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 مباحثی .گرديد شد، ارائه کادرھا از برخی جانب از که یئسمينارھا وارد کنفرانس مورد، اين در تصاميمی و تشکيالتی

 :گردند منتشر بيرون به رو سازمان نشرات طريق از زودی ھمين به است قرار شدند ارائه سمينارھا در که

  *.مائوئيست چپ و انقالبی سازمان ھای ديدگاه بر نقدی

 .افغانستان در آن سياسی گاننمايند و فدراليسم نظری بررسی

 .ضدامپرياليست چپ مواضع پيرامون بحثی

  .یئتبارگرا و ناسيوناليسم

 صورت ھا-مسؤوليت تقسيم و کاری ھای کميته تشکيل و مرکزی شورای اعضای انتخاب کنفرانس کار پايانی بخش در

 با رفيقانه و باز فضای در و فشرده کار روز دو از پس کارگری ھای-سوسياليست سازمان نھم کنفرانس گرفت؛

 .يافت پايان انترناسيونال سرود پخش با و سازمان منتخب دبير پايانی سخنرانی

 افغانستان کارگری ھای-سوسياليست سازمان مرکزی یشورا

 ٢٠١٨ گستا ؛ ١٣٩٧ اسد

  

  :يادداشت

  : باز ھم می نگاريمايمداشته  ھمان طوری که بار ھا اعال م

و ن شده دانسته را يک اصطالح رويزيونيستی که از زرداد خانۀ تبليغاتی خروسچفيزم بيرو" يزمئمائو "الحطاصما 

  .ن را در مورد چپ انقالبی افغانستان، خصمانه و اھانت آميز می دانيمآاستفادۀ 
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