اهاد ٍ ګی تشای تذاسک ّ تذّیش هجوع عالی حضب ّطي
شْسای تشکیالت هْقت اًسجام اعضای حضب ّطي دس تلجین تشکیل جلسَ داد
شْسای تشکیالت هْقت اًسجام اعضای حضب ّطي تَ هٌظْس تشسسی اهادګی ُا ی پشّسَ تذاسک ّ تذّیش هجوع
عالی حضب ّطي تحت سُثشی هحتشم ًقیة هللا ساد هل هسّْل شْسای تشکیال ت هْقت تتاسیخ  ۶۱جْالی ۱۱۶۶
دس تلجین تشکیل جلسَ داد
جلسَ تعذ اص تحث سّی اجٌذای پیشٌِادی ّ تصْیة اى کاس خْد سا اغاص کشد
دس اغاص هحتشم سادهل ضوي اسایَ تْضیحات پیشاهْى اقذاهات اًجام شذٍ ّ تشجستَ ساختي سوت ُای اساسی کاس
ایٌذٍ تش تِثْد ُش چَ تیشتش شیٍْ ُا ّ اشکال کاس ساصهاًی – سیاسی ّاحذ ُای اًسجاهی جِت تشذیذ فعالیت ُا
دس پشّسَ تذاسک هجوع عالی تاکیذ ًوْد۱
تعذآ هحتشم هحثْب احوذ صادٍ عضْ کویتَ اجشاییْی تشکیالت هْقت  ۱۱۱۱۱۱دس خاسج تشای اعضای جلسَ
پیشاهْى تذاتیش اتخار شذٍ کویسیْى تذاسک ّ تذّیش هجوع عالی حضب ّطي ّ کویتَ اجشاییْی تشکیالت هْقت دسیي
پشّسَ هعلْهات هفصل اسایَ ًوْدٍ ّ اعضای شْسای تشکیالت هْقت  ۱۱تلجین سا تَ کاس فعال ّ تشذیذی فش اخْاًذ
سفقای ششکت کٌٌذٍ دس اجالط ضوي تششواسی ضشّستِای تذّیشهجوع عالی حضب ّطي تش سًّذ تاثیش گزاسی جشیاى
سیاسی کشْس آًشا یک اقذام تا اُویت سیاسی تلقی ًوْدٍ ُوکاسی ُای تیذسیغ شاًشا تخاطش تذّیش تا شکٍْ ّ هْفقاًَ
هجوع عالی تحت سُثشی کوسیْى تذاسک ّتذّیش هجوع عالی اتشاص داشتَ ّ ضوي اظِاس سپاط اص کاس کویسیْى
تذاسک هجوع عالی دس هْسد تِیَ هسْدٍ اساسٌاهَ ّتشًاهَ ً ،طشیات شاًشا پیشاهْى اساسٌاهَ ّتشًاهَ ًیض اسائَ
داشتٌذ کَ تعذ اص تْحیذ ّ جوعثٌذی تَ کویسیْى تذاسک ّ تذّیش هجوع عالی اسسال هیگشدد.
ُوچٌاى سفقای ششکت کٌٌذٍ دس اجالط تذّیش جلسَ تثادل ًظش ّ هشْستی سا کَ تتاسیخ  ۱اګست دس شِش ُاهثْسک
تذّیش هیاتذ ّ فشاخْاى عٌْاًی اعضای ساتق شْسای هشکضی ّ ُیات ًظاس حضب ّطي سا کَ تٌاتش دالیل گًْاگْى تا
ٌُْص دس پشّسَ ُای اًسجاهی ّ تشکیالت حضب ّطي حضْس فغال ًذاسًذ ّلی ٌُْص خْدسا عضْ حضب ّطي
هیشواسًذ تحیث یک اقذام هسّْالًَ ّشجاعاًَ کویسیْى تذاسک ّتذّیش حضب ّطي تلقی ًوْدٍ اص آى استقثال ًوْدًذ.
جلسَ تا طشح پیشٌِادات هشخص دس ساتطَ تا چګًْګی اقذاهات دس پشّسَ تذاسک ّجشیاى تذّیش هجوع عالی
حضب ّطي ّ اتخار تصاهین هْثش کاس خْد سا دس فضای سفیقاًَ خاتوَ تخشیذ

