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است بعد از اين  اطالعيۀ پايانی کار کنفرانس تان را با مسرت دريافت داشته وبه نشر رسانيديم، اميد :يرمقدمخ 

  .  تان بگردانيد نشر مطالب ارسالیهما را مفتخر بپورتال ھم 
  تقديم احترامات فايقه ا ب                                                      

  AA-AAپورتال                                                           
  
  

   سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان:ارسالی
٠٢.٠١.٠٩  

  
 پايانی کنفرانس سازمان سوسياليستھای کارگری ۀيعالطا

  افغانستان
 ، ١٣٨٧ جدی ٢٢ و ٢١ جنوری مطابق ١١ و ١٠تاريخ ه  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان بنۀالکنفرانس سا

خش کنفرانس پس از پ. ار شدگزی بري در يکی از کشورھای اروپاھيأت رھبری اين سازمانی عضااکثريت ابا شرکت 
پس از . کار کرده  شروع بًارسمگان راه آزادی و سوسياليسم ياد جانباخته سرود انترناسيونال و يک دقيقه سکوت ب

بررسی وضعيت سازمان، ضعفھا، دستاوردھا و "تحت عنوان  رفيق بصير زيار ، کنفرانسۀت رئيسأنتخاب ھيا
پيرامون مباحث  بحث واردرفيق بصير زيار کنفرانس پس از سخنرانی  .نمودسخنرانی " لويتھای ما در شرايط حاضروا

  :، شدبودوس زير ؤشامل رکه  ااجندمندرج در 
 . سازمانۀطرح پيشنھادی برنامۀ زمينبحث و گفتگو در •

 . سازمانۀساسناماطرح پيشنھادی پيرامون بحث و گفتگو  •

 . آموزشی سازمانۀفتگو در مورد طرح پيشنھادی برنامبحث و گ •

  .گی غلبه بر آنھاپيرامون نواقص و چگونبحث و گفتگو  •

 . گزارش به کنفرانسۀرائإانتخاب کميسيون بررسی وضعيت مالی سازمان و  •

 .ھای تقويت آنو راھسازمان  مالی ۀھميت بنيابحث در مورد  •

 . با احزاب و نھادھای کارگری و سوسياليستیهگی رابطبحث حول فعاليت سازمان در خارج و چگون •

 .رسی تشکيالت داخل کشوربحث و بر •

 .بحث در مورد بھبود سايتھا و نشرات سازمان •
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 .انتخابات •

ه ھرکدام ب،   بودهرائه شداجرائيه به کنفرانس إ ۀ آموزشی که از جانب کميتۀساسنامه و برناما  ،طرح پيشنھادی برنامه
روی ھمچنين بحث و رامون آن پي ی ا ارزندهبحثھای از پسطرح پيشنھادی برنامه . ترتيب مورد بحث قرار گرفت

کثريت قاطع ا با رأی آنی در متن يبا جرح و تعديل ھاسرانجام تشکيالت داخل  ۀکميتصالحی إپيشنھادھای مالحظات و 
بعد از آن کميسيون بررسی وضعيت  .يب رسيدود رسمی سازمان به تصسنعنوان ه نقالبی بادر فضای زنده و پرشور 

  .يد قرار گرفتأيرانس مورد تفرائه کرد که پس از بحث و بررسی از جانب کنامالی گزارش اش را به کنفرانس 
 فعال ھایحثپيشنھادی نيز پس از بۀ ساسناما.  آموزشی شدۀساسنامه و برنامادر روز دوم، کنفرانس وارد بحث پيرامون 

ً اقبامتع. تصويب رسيده کثريت قاطع با هی در متن آن، بيھا  کنفرانس و پس از جرح و تعديلگانو مفصل شرکت کنند
عنوان ه  باء اتفاق آرهباين سند   ،بعد از بحث کوتاھی پيرامون آنمورد بحث قرار گرفت و  آموزشی پيشنھادی ۀبرنام

 ۀبني: ا بندھای ديگر اجندانس بحث حول دليل کمبود وقت و عدم فرصت کافی کنفره  ب.تصويب رسيده سند سازمانی ب
حزاب و نھادھای ابحث حول فعاليت سازمان در خارج و چگونگی رابطه با  سازمان و راھھای تقويت آن، مالی

بحث در مورد بھبود سايتھا و نشرات ، بحث و بررسی تشکيالت داخل کشور و ھمچنين  سوسياليستی وکارگری
زودترين ه  بحث پيرامون آنھا را بظف کرد تاؤ را م مرکزی منتخبۀ خارج و کميت را از دستور کار کنفرانسسازمان

  .خويش بگذاردکار فرصت در دستور 
با رأی مخفی در فضای رفيقانه و دموکراتيک عضای مشاور آن او  مرکزی ۀنتخابات کميتادر پايان کار کنفرانس 

.  انتخاب شد کشورعضای تشکيالت داخل و خارج مشتمل از ا مرکزیۀصورت گرفت و کميت رفقای شرکت کننده
ولين ؤنتخاب مسايجاد کميته ھای سازمانی و اکنفرانس جھت تقسيم کار تشکيالتی، کار  مرکزی منتخب در جنب ۀکميت
 ۀ، کميت یيساسنامه اصول ا و مطابق اء اعضِّار کرد که طی آن با رأی مخفیز را برگخويش پلينوم  نخستينآنھا

گی جدی رفيقانه و اظھار آماد فضای پرشور سپس کنفرانس در.نتخاب شدندادبير و معاون آن   ،زمان ساۀاجرائي
  . پس از دو روز کار فشرده به کار خود پايان داد رفيق بصير زيارۀعضاء با سخنرانی اختتاميا

  مرکزی سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستانۀکميت
        ١٣٨٧ جدی ٢۶ مطابق ٢٠٠٩ جنوری ١۵

 
 


