اطالعیَ کویتَ هزکشی ساسهاى کارگزاى اًقالتی ایزاى ( راٍ کارگز ) پیزاهْى :

تزگشاری ضاًشدُویي کٌگزٍ ساسهاى
ضاًشدُویي کٌگزٍ ساسهاى در فضائی اس هثاحثات جذی حْل هسائل هتٌْع در راتطَ تا تحثِائی در هْرد
ساختارتطکیالتی ،چگًْگی ساسهاًذُی رّاتظ درّى تطکیالتی ،هٌاسثات هیاى اکثزیت ّ اقلیت  ،چگًْگی راتطَ هیاى
گزایطِای گًْاگْى ،ارسیاتی سیاسی اس جٌثص ُای هزدم ایزاى ّ جٌثص طثقَ کارگز ،کار خْد را آغاس کزد.
کٌگزٍ کَ در آى عالٍّ تز اعضای ساسهاى  ،ضواری اس فعالیي هستقل چپ ًیش تَ عٌْاى هیِواى حضْر داضتٌذ  ،کار خْد
را تا یک دقیقَ سکْت تَ یاد کلیَ جاًثاختگاى راٍ آسادی ّ سْسیالیسن آغاس کزد .آًگاٍ تَ هٌاسثت دّاسدُویي سالگزد
هزگ احوذ ضاهلْ  ،اضعاری اس اّ تا دکلوَ هٌْچِز رادیي پخص ضذ سپس تعذادی اس هیِواًاى در پطت هیکزّفي قزار
گزفتَ ّ ًظزات خْد را تا ضزکت کٌٌذگاى کٌگزٍ در هیاى گذاضتٌذ .
کٌگزٍ ،تزرسی عولکزد ساسهاى درسال گذضتَ  ،تحث ساختارّ هٌاسثات تطکیالتی ّ اُویت تذّیي اساسٌاهَ جذیذ ّ
ًیش تزرسی اسٌاد سیاسی پیطٌِاد ضذٍ در هْرد تحلیل اّضاع سیاسی ّ ّظایف ها را در دستْر کار خْد قزار داد .پیص
اس تزگشاری کٌگزٍ ،در ُویي راتطَ هثاحث هتفاّتی اس جولَ در هْرد  :پیص ًْیس گشارش سیاسی ،اضکال هتفاّت
ساسهاًذُی ،دهکزاسی ،اتحاد تشرگ ُْاداراى سْسیالیسن ّ  ...تَ تحث علٌی در سایت ساسهاى گذاضتَ ضذٍ تْد .اس
ُویي رّ کٌگزٍ ساسهاى تا آهادگی کافی در راتطَ تا دستْر جلسات ،کار خْد را آغاس کزد .در راتطَ تا دّ پیص ًْیس
گشارش سیاسی ،پس اس تحثِای کافی ،یکی اس آًِا تا رای اکثزیت تَ عٌْاى هثٌا قزار گزفت ّ کویسیًْی تزای ّارد
کزدى اصالحات پیطٌِادی ،اًتخاب ضذ کَ کار تذقیق ّ تصحیح آًزا تَ عِذٍ گزفت .در هْرد ساختار تطکیالتی ًیش،
تواهی اسٌاد ًّْض تَ ُای رفقا در ایي راتطَ پس اس تحث ّ تزرسی ّ ارائَ پیطٌِادات هختلف تَ کویسیْى هٌتخة
کٌگزٍ ارائَ گزدیذ .ایي کویسیْى ،اساسٌاهَ جذیذ پیطٌِادی را تا تغییزاتی هثٌا قزار داد ،کَ ایي پیطٌِاد ،پس اس
تاسگطت تَ کٌگزٍ ّ تحث حْل تک تک تٌذُای آى ،تا اکثزیت آرا تَ تصْیة رسیذ .تٌظین ّ تصْیة اساسٌاهَ جذیذ ّ
تَ رّس ضذٍ تزای پیطثزد فعالیتِا ّ چگًْگی تٌظین راتطَ هیاى گزایطِای هْجْد در ساسهاى  ،یکی اس دستآّردُای
هِن کٌگزٍ ساسهاى هحسْب هی ضْد  ،کَ در دستیاتی تَ آى ،تواهی رفقا اس ُوَ گزایطات تا در ًظز گزفتي ّجٍْ
هطت زک فزاّاى در پیطثزد اُذاف ساسهاى تزای آسادی ّ سْسیالیسن ّ در راٍ جاهعَ ای عاری اس ستن طثقاتی ّ سایز
ستوِای هْجْد ،تا رّحیَ ای سزضار اس ُوثستگی ّ کار هطتزک ،فعاالًَ ضزکت داضتٌذ.
پس اس اًتخاب کویتَ هزکشی ّ کویسیْى ًظارت ضزکت کٌٌذگاى در کٌگزٍ در اًتِا تا خْاًذى سزّد اًتزًاسیًْا ل ّ در
فضایی ضاد ّ رفیقاًَ تَ کار کٌگزٍ پایاى دادًذ .
هصْتات ّ اسٌاد کٌگزٍ ضاًشدٍ ساسهاىً ّ ،ظزات اقلیت تشّدی هٌتطز خْاٌُذ ضذ.
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