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 Political سياسی

  
  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

 ٢٠١٣ جون ١٠

  
   پايانی کنفرانس ششمۀاعالمي

  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان
  

 ثور ٢٩ و ٢٨ مطابق ٢٠١٣ ماه می ١٩ و ١٨گری افغانستان در روزھای کنفرانس ششم سازمان سوسياليستھای کار

 با حضور و شرکت مستقيم نمايندگان تشکيالت داخل کشور از طريق انترنت در يکی از کشورھای اروپای ١٣٩٢سال 

 . شمالی با موفقيت برگذار گرديد

يونال و يک دقيقه سکوت به ياد جانباختگان ت رئيسه و با پخش سرود انترناسأکنفرانس ششم سازمان پس از انتخاب ھي

 ۀ عضو شورای مرکزی و معاون دبير کميت»فھيم آزاد«راه آزادی و سوسياليسم، کارش را با سخنرانی افتتاحيه رفيق 

  . آغاز نموداً رسماجرائيه 

ن از مقطع ت سازما فعاليت ھا و موقعيارشی ازز تشکيالت سازمان ، گۀول کميتؤ مس»ارسالن مھربان«سپس رفيق 

ۀ ول کميتؤ مس»حيدر سامی«ارش رفيق ارسالن ، رفيق ز گئۀپس از ارا. ه نمودئکنفرانس پنجم، به کنفرانس ارا

ول امور مالی نيز ؤ مس»زرقا فروغ«رفيق . ارش دادندزتشکيالت داخل ، از فعاليت کميته ھای شھر ھای مختلف، گ

در پايان اين بخش رفقای . ه نمودئنبی، به کنفرانس ارا مبسوطی از وضعيت مالی سازمان و کميته ھای جاارشزگ

  . ه شده به بحث و تبادل نظر پرداختندئارش ھای ارازشرکت کننده در کنفرانس، حول گ

 ، پيرامن سبک کار ھا، بررسی علل بروز مشکالت، راه ھای »فھيم آزاد« کار کنفرانس بحثێ از جانب رفيق ۀدر ادام

ط ھای الزم جھت جلوگيری از بحران، ھمچنان ضرورت تمرکز بيشتر جھت استحکام و مين پيش شرأغلبه بر آن و ت

 حول طرح »کبير کھکشان« رفيق اً بعد. ه شدئگسترش سازمان در داخل و بافت ھای طبقاتی و کار با جوانان، ارا

  . ه نمودئساختار تشکيالت و نياز ھای کنونی سازمان بحثی ارا

ی را که در ئه شده، کليه دستور ھائس از بحث ھای ارزشمند روی بحث ھای ارا کار خود و پۀکنفرانس در ادام

 ھمچنان جنب کار کنفرانس، بحث و .يد و توافق قرار گرفته بودند، به اتفاق آراء به تصويب رسانيدندأئکنفرانس مورد ت

تبادل نظر پيرامون چگونگی نقد مذھب و ضرورت آن صورت گرفت و قرار بر آن شد تا شورای مرکزی منتخب 

و ھمچنين کنفرانس يک کميسيون سه . کنفرانس، سيمينار ھای درون سازمانی را برای تدقيق اين بحث راه اندازی نمايد

 مباحث انجام شده پيرامن سبک کار، طرحی را آماده نموده و در اختيار شورای مرکزی نفره را موظف نمود تا در پرتو

  .قرار دھند
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. ی مستقيم شرکت کنندگان کنفرانس بر گزيده شدأدستور بعدی کنفرانس، انتخاب اعضای شورای مرکزی بود که با ر

 ۀ نشريت تحريرأسر دبيران و اعضای ھيھمين ترتيب ه ولين و اعضای کميته ھا و بؤھمچنان کميته ھای سازمانی و مس

 سايت سازمان، در فضای بسيار ۀول و اعضای کميتؤ سوسياليسم کارگری، مسۀتيوريک و تحقيقی عصر جديد، نشري

  .رفيقانه و دموکراتيک انتخاب گرديدند

عنوان ه  ب را»حيدر سامی«عنوان سر دبير شورای مرکزی و رفيق ه  را ب»فھيم آزاد«اعضای شورای مرکزی رفيق 

  .  معاون دبير، بر گزيدند

کيد او بر آغاز دور جديدی أ رفيق آزاد و تۀکنفرانس ششم سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان با سخنرانی اختتامي

از حيات سياسی و مبارزاتی و وظايفی که در دستور فعاليت سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان قرار دارد و 

توان از موانع و مشکالت متعددی که فرا راه سازمان قرار دارد گذشته و  خرد جمعی و اصول سازمانی، میتکاء به ابا

ه يم که بتواند بئآن گردانی تبديل نماه  کارگر بۀتکاء به طبقاسازمان را در پرتو مبانی نظری سوسياليسم کارگری و با

 کارگر و جنبش ۀوی نياز ھای نظری و سياسی طبقدامن جدال ھای جاری جامعه کشانيده شده و شايسته و پاسخگ

  . سوسياليستی باشد  و با پخش سرود انترناسيونال با موفقيت به پايان رسيدۀآزاديخواھان

.  

  !زنده باد سوسياليسم

  شورای مرکزی سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ١٣٩٢ جوزای سال ١ ؛ ٢٠١٣ می ٢٢

  

 


