
 

 گزارش دبیرکل محترم از عملکرد یکساله حزب همت

 

 و اعضا تک تک به تبریک عرض وضمن گیریممی نیک فال به را حزب سالگی سه با آن تقارن و همت حزب عملکرد کتاب سومین ارائه

 .دهممی ارائه کتاب این در را گذشته سال سه از گزارشی حزب هواداران

 .داشت خواهم مدت این در حزب دفاتر از کوتاه گزارشی ابتدا 

 صورت به را کاسپین خدماتی مجتمع در خود اداری نساختما جهانیان آقای جناب امگرامی دوست 9۸ سال شهریور تا 96 سال بهمن از

 سازماندهی یکسال این در دقیقا و گرفتند عهده بر را حزب های همایش هایهزینه موارد برخی در حتی و  دادند قرار حزب اختیار در رایگان

 .رفت پیش عالی بصورت حزب

 در داشتند کل دبیر محترم جانشین فغانی آقای با خاصی رفاقت که خوشبین آقای خوبمان دوست لطف با 99 آذر تا 9۸ سال شهریور از

 به همت حزب یکسال این در. انجامید بطول ماه ۱۴ نزدیک زحمت این و بودیم مستقر ایشان توسط کامل رهن بصورت ستارخان ساختمان

 . برد پیش به استوارتر یاآینده سوی به را خود راه و داده ادامه کشور سابقه با احزاب سایر میان در خود بالندگی

 امانی بصورت را ودیعه از بخشی که فغانی آقای جناب کمک با و ایمکرده مکان نقل جدید ساختمان به که است ماه چند حدود نیز امروز

 کمال کردند پرداخت را ماه چند این هایاجاره که هشترخانی فر، شبانیان و فر مهدوی کاظمی، کهزاد، آقایان همچنین و نمودند پرداخت

 .دارم را تشکر

 .است مهم نکته چند ذکر خوبم دوستان این از تشکر ضمن همچنین

 نزدیک که است نبوده انتخابات برای دکانی که داد نشان این و نبود تعطیل کاری روز یک حتی گذشته ماه ۳۸ طول در همت حزب --۱

 .شود بسته انتخابات از بعد و شود باز انتخابات

 معنوی یا مادی حضور تشکیالتی لحاظ به چه و مالی کمک لحاظ به چه حزب این در لشگری و کشوری برجسته محترم شخصیت هیچ --۲

 .باشد نمی شده شناخته سیاسی شخصیت هیچ به وابسته حزب این تعبیری به یا اند نداشته

 هزار ۱۰ ارکان و مشاوران ' ''الزامی '' ومانت هزار ۵۰ مرکزی شورای)  اعضا های عضویت حق طریق از همت حزب های هزینه تمامی --۳

 .است شده تامین  ند نداشته توقعی که حزب به عالقمند اسپانسرهای خرده سایر و( ''داوطلبی'' تومان هزار ۵ رسمی اعضای و ''الزامی'' تومان

 شهرستانی فرعی دفتر ۷۵ مجوز دریافت همچنین و تاسیس حال در استانی شعبه ۱۲ ایجاد و کشور وزارت از استانی شعبه ۱۱ مجوز دریافت --۴

 .است بوده تشکیالتی فعالیت سال سه این تالشهای از تخصصی واحد و سازمان و کمیته ۲۳ و

 تخته'' ''همت با گفتگو'' ''همت با دقایقی'' ''آزمایی راستی قابل رای سازمان'' ''دوم گام دکترین'' ''سایه در دولت'' قالب در محتواهایی --۵

 9۸ سال و 9۷ سال عملکرد گزارش''  ''تحزب باب در گفتاری ، قالب در کتاب جلد ۷ تالیف'' ''دبیرکل اینستاگرامی الیوهای'' ''همت یاهس

 .است بوده سیاسی بالنده حرکت این حاصل ... و مقاله و تحلیل صدها و '' کتاب جلد دو قالب در مردم به همت حزب

 به وقفه بی سالها این در www.hmtn.ir آدرس به همت و همدلی خبری پایگاه و www.hmtp.ir آدرس به همت حزب وبسایت --۵

 ،شد منتشر آن شماره اولین و است شده دریافت آن مجوز تازگی به که گرایان تحول نامه هفته همچنین و است بوده فعال و شده رسانی روز

 .است بوده زمانی و لحظه هر در حزب نبود دسترس در و مردم به رسانی اطالع فعالیتهای جمله از

 باشندمی همت حزب مرکزی شورای عضو نفر سه هر اتفاقا که کشورمان دار آینده و تحصیلکرده جوانان از شده بیمه دائم نیروی نفر سه --6

 بدنه با ارتباط سال سه این طول در جهادی و وقت تمام بصورت ناچیز عددی با که اندبوده خواهانه تحول حرکت این برای عظیم ایسرمایه

 .اندداشته عهده بر را سیاسی جلو به رو تحوالت و حزب

 از فعال کمیته هاده و نظیر بی دانشجویانی و جوانان سازمان ' عاشق سیاسی کمیته ' دلسوز مشاورانی ' وابسته غیر و جوان مرکزی شورای --۷

 .باشد می حزب این ارکان های ویژگی

 



 

 اجرایی و تشکیالتی آینده قدرت بدنه و مردمی پشتوانه همت حزب هایشهرستان مسئولین و هااستان مرکزی شورای و رئیسه هیات --۸

 .دهندمی تشکیل را حزب

 حزب محترم اعضای تمامی به را مبارک و میمون تولد این دیگر بار و کنممی عبور همت حزب هایفعالیت بقیه از مطلب نشدن طوالنی برای

 .گویم می تبریک کشور اسرسر در همت

 و همتی زنان و مردان شما هایدست نزدیک از و ببینیم تدارک را نفره هزار چند ای جلسه ایمنتوانسته کرونایی شرایط بدلیل که ایمشرمنده

 .ببوسم را اسالمی ایران امروز سیاسی کنشگران

 .میرسانم عزیز وانندگانخ باستحضار ذیال را همت حزب عملکرد کتاب سومین توضیحات پایان در

 وزارت از مجوز کسب با بار اولین برای که گرددمی بر صفحه ۱۵۱ با ۱۳9۷ سال در همت حزب عملکرد کتاب به کار سبک این قبلی سابقه

 با حهصف ۴۲۷ با ۱۳9۸ سال در همت حزب عملکرد کتاب ، نیز آن از بعد سال و گذاشت سیاست عرصه به پا حزبی ساختار عرصه در ارشاد

 .گرفت نام همت حزب عملکرد پیاپی کتاب دومین ارشاد وزارت مجوز

 قرار اختیارتان در ۱۳99 سال در همت حزب عملکرد کتاب نام با شما روی پیش کتاب حزب، در موجود مالی هایسختی علیرغم هم امروز

 .گرفت

 تولیدی هایفیلم کلیه و است شده آماده ایرسانه چند و مکتوب بخش دو در که چرا باشدمی بفرد منحصر ویژگی یک دارای کتاب این

 . است گرفته شکل کتاب انتهای در دی وی دی ۵ قالب در همت حزب

 کتاب این هایاستان بخش در نیز باشدمی حزب تشکیالتی هایتیم زحمات حاصل که استانها و تهران در حزب هایفعالیت از ای خالصه

 .است شده آورده

 و زحمات مدیون آن، نهایی شکل تدوین و آرایی صفحه ، چینش ، آوری جمع حوزه در همت حزب قبلی عملکرد هایتابک و کتاب این

 قدردانی و تشکرایشان  روزی شبانه زحمات  از دانممی وظیفه برخود .باشدمی یاتنفیسه میرگلوی ب دکتر خانم سرکار هایکوشی سخت

 .نمایم

اند،کمال تقدیر و کشیده 99ای را در گزارش عملکرد سال ی که زحمت تهیه و تدوین اسناد چند رسانههمچنین از آقای مهندس عادل ملک

 تشکر را دارم.

 

 

 

 ویـد نبـد احمـسی

 تـزب همـل حـرکـدبی

 ﴾و السالم علی من یخدم الحق لذات الحق﴿
 

 

 

 

 

 
 


