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جلسه کمیسیون  ،بعد ا زاستماع یا دداشت های جدا گا نه کمیسیون اروپا ئی تدارک وتدویر مجمع عالی
حزب وکمیته محترم اجرائیوی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن درداخل کشورو یادداشت محترم
اسداهلل پیام عضو کمیسیون اروپا ئی برای رفع اختالفات نا شی ازخودمحوری های بی مورد عده ازرفقای
محترم کمیسیون ارو پائی وتدویر موفقانه وبیدون تشویش وچون وچرای مجمع عالی حزب وطن تصویب می
نما یند :
.1
.2

.3

.4
.5
.6
.7

کمیسیون که برای پیشبرد اموراات مربوط به تدارک وتدویرمجمع عا لی حزب وطن درخارج ازکشور (
اروپا ) ایجا د گردیده بو د اعتبار ازتاریخ صدور مصوبه هذا لغو اعالم میگردد  ( .یکورق شهرت کمیسیون
ضمیمه است )
حزب ملی وطن وتشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن منحیث دوساخـتار جدا گا نه سیا سی د رداخل
کشور ونما ینده گی های انا ن درخارج ازکشورموظف اند تا درمورد تعین نماینـــده گان خویش جهت
اشتراک درجلسا ت انتخا با تی والیا ت  ،شهرکا بل وخارج ازکشوربر طبق رهنمود ارسا لی کمیسیون
محترم تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن اجراا ت نما یند .
رفقای محترم اعضای غیر متشکل حزب وطن ازلحا ظ اصول تشکیالتی سیا سی میتوا نند فقط ازطریق
جلسا ت شورای های محترم حزبی والیتی وال یات  ،شهر کا بل وشوراهای محترم حزبی دو ساختــا رفــوق
مقـــیم درخــارج ازکشور نما ینده گان خویشرا برای اشتراک درجلسا ت ان شورا ها معرفی تا درتعین
نماینده گان واقعی مجمع عالی حزب وطن اجراات نمایند .
برای انتخاب نماینده گا ن حوزه ها یا واحد های اولیه حزبی هردو ساختار د رخارج ازکشورورفقای محترم
غیر متشکل میتوانند مواد شما ره سوم وچهارم نامه ارسا لی شماره ( )11مورخ  11اسد 1311کمیسیون
محترم تدارک وتدویرمجمع عالی حزب وطن جدأ درنظر داشته اجراات نما یند .
درصورتیکه رفقای محترم غیر متشکل خواستار اشتراک د رمجمع عا لی حزب وطن با شند برای اگاهی
ازموضوع واجراات بعدی شا ن با ریاست حزب ملی وطن ویا تشکیالت موقت انسجا م اعضای حزب وطن
تامین اربتا ط نموده برطبق هدایا ت کمیسیون رهنمائی خواهند شد .
موا دات که د رمصوبا ت قبلی ورهنمود شما ره (  ) 2مورخ  5اسد 1311کمیســـیون محـــترم تدارک
وتدویرمجمع عا لی حزب وطن خال ف روحیه این مصوبه باشد لغو است .
محترم محمد حید رزرمل منشی کمیسیون تدارک وتدویر مجمع عا لی حزب وطن مصوبه هذا را به مراجع
مربوط ارسال وازچگونگی تحقق ان به جلسا ت بعدی کمیسیون گزارش دهد .
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