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ی اه ربای تدوری مجمع عالی زحب وطن اداهم داردگ اامد  

تشکیالت موقت انسجام اعضای زحب وطن رد خارج یویی جلسات کمیته ارجا  
 داری رگدید

جلسات کمیته اجراییوی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن درخارج از  ۱۱۲۲سپتامبر  ۶و  ۵به تاریخ های
کشور تحت ریاست رفیق عبدالبشیر پیوستون دایر و مطابق اجندای مصوب خویش آخرین آماده گی ها غرض 

تدویرجلسه شورای تشکیالت موقت در خارج از کشور را ارزیابی نموده پیرامون پیشنهادات خویش به شورای 
فاصله میان  ختم کار تشکیالت موقت ) ت موقت انسجام اعضای حزب وطن در رابطه به مسایل دوره گذارتشکیال

ی وچگونه گ(  طن بعد از اجالس مجمع عالی وانتقال ساختار های انسجامی موجود به ساختار تشکیالتی حزب و
مختلف کاری مجمع عالی  اشتراک در کار اجالس مجمع عالی حزب وطن و  پیشنهادات مشخص برای عرصه های 

.حزب وطن توافق نمود     
کمسیون عالی تدارک وتدویر  ۲۳۳۲سنبله  ۳یوی در مورد مصوبه شماره نهم مورخ به همین ترتیب جلسه کمیته اجرای

مجمع عالی حزب وطن بحث نمود  که  با انحالل کمسیون اروپایی   وظایف جدید را در وضیعت جدید در برابر 
در حالیکه از .... تشکیالت موقت . نسجام اعضای حزب وطن در خارج ازکشور قرار داده است تشکیالت موقت ا

سوم  و چارم  ٬ام  مواد دوم د را اعالم میدارد با توجه به احکحمایت و پشتبانی خو..... مصوبه متذکره کمسیون عالی 
اعضای متشکل و غیر منسجم حزب ان و مشخص در مورد انتخاب نماینده گ مصوبه مذکور که حاوی هدایات صریح

ان تشکیالت موقت انسجام صوبه مذکور مسله انتخاب نماینده گوطن است فیصله به عمل آورد تا مطابق تاکیدات م
اعضای حزب وطن در خارج راطبق پیشنهادات ساختار های انسجامی در پرتو هدایات شورای مرکزی تشکیالت 

.سپتامبر نهایی سازد  ۸های کمسیون عالی در جلسه وسیع مورخ موقت انسجام اعضای حزب وطن و نورماتیف   
ان رفقای غیر انسجام یافته حزب وطن برای اشتراک در کار جلسه کمیته اجراییوی از حق مسلم  انتخاب نماینده گ

استقبال ( ی حزب وطنمطابق طرزالعمل و نورماتیف مصوب کمسیون عالی تدارک و تدویر مجمع عال) مجمع عالی 
ونه ابتکارات اعضای غیر منسجم حزب وطن درمطابقت را جهت حمایت الزم و ممکن از هرگ ی خویشوده آماده گنم

.اعالم میدارد ۲۳۳۲سنبله  ۳با هدایات صریح مصوبه  
کمیته اجرائیوی به نقش رفیق محترم انجنیر نظر محمد سابق معاون رئیس شورای مرکزی حزب وطن در بسیج 

ریسته مفید میداند تا از ایشان کار مجمع عالی آن به دیده قدر نگ طن غرض اشتراک دراعضای غیر منسجم حزب و
مین شرکت اعضای غیرمنسجم حزب در خارج از کشوررادرکار ا بعمل آید  که پروسه با اهمیت تااحترامانه تقاض

.مجمع عالی مستقیمآ هدایت و رهنمایی نمایند  
جام اعضای حزب وطن در خارج از کشور وظیفه میدهد تا طبق مفاد به ساختار های انسجامی تشکیالت موقت انس 

» حزب وطن در خارج از کشور راکه با منسجم اسمای آنعده از اعضای غیر ٬سنبله در صورت مراجعه  ۳مصوبه 
دان ت کاندیآرمانها و اهداف حزب وطن  به اثبات رسانیده اندشامل لس ٬باور و اعتقاد خویش را به راه «   قلم وقدم 

:ردددرین ارتیاط تصریح میگ. طن سازند ان به مجمع عالی حزب وبرای انتخاب نماینده گ   
.ــ چنین اقدام تنها در صورت مراجعه و توافق کامل رفیق مورد نظر به عمل آمده میتواند  ۲  
ی و مکلفیت  رفیق مورد نظر را در برابر تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب سته گونه وابــ این توافق هیچگ ۱

. ذار نمیباشدو در اراده مستقل و آزاد وی اثر گوطن ببار نیآورده   
انتخاب همچنان در شهر ها وکشور های که تعداد اعضای غیر متشکل حزب وطن حدود نورماتیف تعین شده برای 

د و در طرزالعمل مصوب کمسیون عالی نیز پیشبینی های مشخصی وجود نداشته باشد و ده را تکمیل نموده نمیتواننماین
اعضای غیر متشکل حزب وطن میتوانند  ٬یا بنابر علل و عواملی زمینه های تحقق این پیشبینی ها وجود نداشته باشد 

.  ردند ده گی به مجمع عالی گنمایندر توافق با ساختار های انسجامی محل شامل لست پیشنهادی نامزدان برای انتخاب 
ی و  مکلفیت رفیق موصوف را در برابر تشکیالت موقت انسجام درینصورت نیز این توافق  هیچگونه وابسته گ 

.ذارد اراده مستقل و آزاد وی در تصمیم گیری اثر نمیگاعضای حزب وطن بار نیآورده و بر   
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یری نهایی به اجالس گغرض تصمیم   ش رارفت تا فیصله های خویگیوی تصمیم یجلسه کمیه اجرا
جلسه در فضای نهایت . ارایه نماید انسجام اعضای حزب وطن در خارج شورا تشکیالت موقت

.صمیمانه واراده قاطع برای تدویر مجمع عالی حزب وطن به کار خویش پایان داد  
 


