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  گزارش ھیئت اجرائی مھستان 
  نشست دوم مجمع عمومی مھستانبرای  »دستور جلسھ«بجای 

  2018 ژانویھ 28 -  1396 بھمن 8یکشنبھ 
   صبح کالیفرنیا9 - عصر اروپای مرکزی 18 -  تھران 20:30ساعت 

   بزودی برایتان ارسال خواھد شدآدرس تاالر زووم
 پخش مستقیم از سایت شبکھ و تلویزیون میھن

  مقدمات
 »دومین نشست مجمع عمومی مھستان« به اطالع می رساند که محض يادآوری به اعضاء مھستان،. 1  

  .در زمان و تاريخ آمده در پیشانی اين گزارش برگزار خواھد شد
 در آن امری حیاتی است، اعضاءمیمات مھمی اتخاذ شود، حضور از آنجا که الزم است در اين نشست تص   

 الزم برای »حد نصابِ « و نرسیدن تعداد شرکت کنندگان به ،چرا که در صورت غیبت اعضاء صاحب رأی مھستان
 مانع فعالیت ھای اعضاءرسمیت يافتن جلسه ممکن است کار جاری مھستان به تعويق بیافتد و عدم حضور 

  . مھستان شود
مھستان » زووم« در تاالر عضویر عین حال، ھمانگونه که قبالً به اطالع تان رسیده، در صورتی که حضور د  

ود به بخش اداری مھستان  ھرچه زودتر يکی ديگر از ھموندان را بعنوان وکیل خايشانممکن نباشد الزم است که 
  .دمعرفی کن

    
يک : نون چھار جلسهء عمومی را برگزار کرده اند تا ک»مھستان جنبش سکوالر دموکراسی ايران«اعضاء . 2  

  . جلسه مقدماتی، دو جلسه مجمع مؤسس، و يک جلسه مجمع عادی
 و » سازمانی مھستاننمودار« اين ھیئت  و انتخاب شد»موقت« يک ھیئت اجرائی ،در جلسه مقدماتی  

  . آن را تدوين کرد نھاد ھای داخلیخطوط کلی اھداف و وظايف
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از آن پس  تا خواست اعضاء مھستاناز ھیئت اجرائی موقت یزش جديد مردم در ايران،  با آغاز خ،اما  
 ھم اکنون تشکیل و موجوديت ، بجای انتظار تا نوروز آينده، وهخواند » مھستانمجمع مؤسس«خود را نشست 

  .  و ھیئت اجرائی اصلی مھستان را برگزيندداشتهمھستان را اعالم 
    

ه و موافقت نمود که از تصويب کردرا   ھیئت اجرائی موقت پیشنھادات،خود ءطی دو جلسه مجمعاين . 3
مجمع « ياد شود و نشست ھای مھستان با عنوان» مجمع مؤسس«با نام » مجمع موقت« بجای عنوان  پسآن

  .نیز انتخاب شدند» ھیئت اجرائی اصلی« در اين نشست .خود را آغاز کندعادی کار  »عمومی مھستان
    

 انجام تغییراتی را در چارت سازمانی  جديد مھستان، ھیئت اجرائیعمومی نشست مجمع در اولین. 4
 از آن ، اعضاء ھیئت اجرائی و حاضران در جلسه، به تصويب رسید امابرخی تغییراتپیشنھاد کرد که اگرچه با 

 نتیجه ای در  بحث مفصل اما بیدر عین حال در ھمین جلسه در مورد تشکیل شورای آلترناتیو. بودندنراضی 
  .گرفت

  
  پیشنھادات

بالفاصله کار خود را آغاز کرده و طی جلساتی ،  منتخب مجمع عمومیھیئت اجرائیسیزده نفر اعضاء   
  . گذشته بود پرداختند فوق به بررسی آنچه در مجمع عمومی عادیچند

ظايف نھادھای داخلی  ھنوز و کهندنتیجه رسیداين به  فوق، 4اعضائ مزبور، بخصوص با توجه به مفاد بند   
نھادھا و چارت سازمانی « سند موسوم به ، حال آنکهتان در نزد اعضاء آن بخوبی تفکیک و تفھیم نشده اندمھس

خطوط کلی اھداف و وظايف اين نھادھا را روشن ) موجود استنیز  سايت مھستان که بر روی(» جنبش مھستان
را بعنوان مھمترين نھاد مھستان » شورای آلترناتیو«به نام  پس از مجمع عمومی اعضاء مھستان، نھادی ،ساخته و

  :  برای متحقق ساختن وظايف زير پیش بینی کرده است
  :پیش از فروپاشی رژيم: الف            

 استبدادی، چه مستقیم و چه در ائتالف با ساير - شراکت منظم و تشکیالتی در مبارزه با رژيم مذھبی -            
  . ھای سکوالر دموکرات را می پذيرندنیروھائی که ارزش

   استبدادی- ارزش ھا و ھنجارھای سکوالر دموکرات در روند مبارزه با حکومت مذھبی آکید بر ت-            

   رقابت شرافتمندانه با نیروھا و آلترناتیوھائی که واجد ارزش ھای سکوالر دموکرات نیستند-            

 استبدادی که دارای ويژگی ھای سکوالر -لترناتیوی در برابر حکومت مذھبی  شراکت در جريان ساختن آ-            
  دموکرات باشد

در دستور کار اپوزيسیون و در پاسخ به » دولت موقت« در صورت وجود امکانات، قرار دادن مسئلهء تشکیل -            
ژگی ھای دولت موقت و خواست نیروھای رزمنده علیه حکومت اسالمی و نیز شراکت فعال در مشخص کردن وي

  . نیز ايجاد آن در تبعید

  :پس از فروپاشی رژيم: ب            

   انديشه ھای سکوالر دموکراتیک در رفتار و گفتار آنتأکید بر حضور در دولت موقت و -            
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   شرکت در انتخابات مجلس مؤسسان از طريق اعالم لیست کانديداھای سکوالر دموکرات-            

   شرکت در تھیهء قانون اساسی و کوشش در گنجاندن ھنجارھا و ارزش ھای سکوالر در آن-            

            برگزاری کمپین ھای تبلیغاتی برای کسب آراء در رفراندوم قانون اساسی-            

  پس از تصويب قانون اساسی: پ            

  » موکراتسازمان نگاھبان ارزش ھای سکوالر د« تبديل شدن به -            

فعالیت سیاسی، برای مشارکت در قدرت سیاسی، بر عھدهء احزاب سکوالر دموکرات » تبديل« با اين -            
  .گذاشته می شود

  
اما از آنجا که، بعلت آغاز خیزش مردم ايران علیه حکومت اسالمی، تاريخ اعالم موجوديت مھستان از نوروز   

نیز از اھمیت تازه تری برخوردار » شورای آلترناتیو«ت تشکیل ھرچه زودتر ، ضروره به دی ماه اخیر تغییر کرد1397
 بر اين نکته  عادی مھستان در نشست پیشین خودتأکیدی که اعضاء مجمعتوجه به با بخصوص، . ه استشد

حال  در چون که آشکار شد،  و نھاد تصمیم گیری نیستد فقط بايد کار اجرائی کن»ت اجرائیھیئ«داشتند که 
 الزم  ھفتگی گذاشته و به رايزنی بپردارندی نفر جلسات13ر کار اجرائی چندانی در میان نیست که الزم باشد حاض

   .در صدر برنامه ھا قرار گیرد» شورای آلترناتیو«بخصوص تشکیل است در زمانبدی برنامه ھا تجديد نظر شده و 
چه زودتر اقدامات زير را به مجمع عمومی پیشنھاد در اين راستا، ھیئت اجرائی کنونی به اجرا گذاشتن ھر  
  :می کند
  : زير را مورد بحث و پس از جرح و تعديل مورد تصويب قرار دھد»نمودار تشکیالتی«مجمع . 1  
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برای اين کار پیشنھاد می شود که . و بر اساس اين نمودار دست به انتخاب اعضاء شورای آلترناتیو بزند. 2  
از آنجا که در حال بر اساس اين پیشنھاد، . يک نفر به سمت عضو شورای آلترناتیو انتخاب شوددر ازاء ھر ده عضو 

 نفر خواھد بود و 11حاضر مھستان دارای صد و ده نفر عضو صاحب رأی است، تعداد کنونی اعضاء شورای آلترناتیو 
ز جانب مجمع عمومی برای عضويت در  نفر عضو يک نفر ا10با افزايش ھر الزم است پس از انجام اين انتخابات نیز 
  .شورای آلترناتیو انتخاب بشود

 متفقاً از  فعلیبمنظور تسھیل کار انتخابات و برگزاری ھرچه دموکراتیک تر آن، اعضاء ھیئت اجرائی. 3  
ديھی است که، تا پايان انتخابات شورای آلترناتیو، ھیئت اجرائی کنونی بسمت ھای خود استعفاء دھند اما 

  .يت کارھای اجرائی مھستان را ھمچنان بر عھده خواھد داشتمدير
 روز شرح حال و داليل شايستگی خود 6از داوطلبان عضويت در شورای آلترناتیو خواسته شود که طی . 4  

  . مھستان برسانندو از طريف ھیئت اجرائی به اطالع اعضاأبرای عضويت در شورای آلترناتیو را کتباً 
 آغاز بکار می کند، داوطلبان خود را به حضار معرفی کرده و به بعدديگری که در روز در مجمع عمومی . 5  

  .پرسش و پاسخ بپردازند
  .بالفاصله پس از اين نشست مجمع عمومی بمدت يک ھفته انتخابات اينترنتی انجام شود. 6  
يا ھر  ( دانشگاه ھاواردده در تولید شت بصورت رأی مخفی و با استفاده از نرم افزار انتخاباتیااين انتخاب. 7  

داوطلبان فرصت داشته باشند تا آخر روز ؛ بدين صورت که پذيرد انجام )نرم افزاری ديگری که انتخاب و تصويب شود
 برای امور اداری مھستان ، با اطالعاتی که ذکر شد، ھمراه نامزدی خود راءورقه)  ژانويه31( بھمن 11چھارشنبه 

 بھمن 15در نشست .  گردآوری شده را برای مالحظهء اعضاء مھستان ارسال می دارداين دفتر مطالب. بفرستند
بالفاصله پس از پايان . مجمع عمومی، داوطلبان خود را معرفی کرده و به پرسش ھا پاسخ می دھند)  فوريه14(

ی کنند و اعضاء مھستان در  روند انتخاباتی را آغاز مانتخاباتی مزبوراين چلسه، امور اداری با استفاده از نرم افزار 
 به پیوند اينترنتی خاصی که نرم افزار برايشان می فرستد و شامل مطالب ارسالی  می توانندھفتهيک طول 

رأی دھندگان اختیار دارند تا از يک .  ھست مراجعه کرده و به کسانی که می خواھند رأی می دھد نیزداوطلبان
صاحب ھر آدرس ای میل فقط می تواند يک بار در انتخابات شرکت کند و . نفر تا تمام داوطلبان را انتخاب نمايند

ی گیری مخفی است و ھیچ يک از مجريان انتخابات قادر به کنترل و اين رأ. تغییر رأی داده شده ممکن نیست
  .ی رأی داده اند نخواھد بوداندخالت و يا حتی اطالع از اينکه اشخاص به چه کس

و در حضور اعضاء مجمع عمومی نرم افزار مزبور ) 8201 فوريه 11 (1396بھمن  22در جلسه يکشنبه . 8  
لطفاً برای يادداشت کردن  (.اعالم خواھد داشت) بصورت تعداد آراء داده شده به ھر داوطلب(نتايج انتخابات را 

  ).تقويم برنامه ھا به جدول ضمیمه مراجعه فرمائید
لیست بعنوان اعضاء اصلی و دو نفر بعدی بعنوان اعضاء علی البدل  نفر اول 11 ،در پی اعالم اين گزارش. 9  

  .معرفی شوند
می داده به اين شورا مأموريت انتخابات شورای آلترناتیو، بعنوان نھاد مديريتی مھستان، با پايان يافتن . 10  
 تخصصی ای، و نیز کمیسیون ھیس دولت موقت و قانون اسا،ارتباطات کمیسیون ھایدست به تشکیل شود که 

  .زده و فعالیت ھای آنھا را زير نظر بگیرد  قومی-و استانی 
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و واحدھای امور ( اجرائی  امور دفترئوالنمس تن از اعضاء خود را بعنوان پنجھمچنین شورا بالفاصله . 11  
  .نمايدانتخاب ) فنیو  ، عضويت ھا، روابط عمومی، مالی-اداری 

  
  دستور جلسه

  پخش سرود ای ايران. 1  
  خوش آمدگوئی بوسیلهء آقای مھذی مفخمی، رئیس ھیت اجرائی مھستان. 2  
  گشايش جلسه بوسیلهء آقای ھلمند اربابی، مدير مجمع عمومی. 3  
  معرفی و توضیح در مورد پیشنھادان ھیئت اجراوی بوسیلهء آقای منوچھر يزديان. 4  
  بحث و تصمیم گیری ھای الزم بر اساس پیشنھادات. 5  
  برای انتخاب اعضاء شورای آلترناتیو» تقويم زمانی اقدامات« قطعی  شکلتعیین. 6  

  
  : انتخاب ما برای عضويت در شورای اجرائی به ما نشان داديداز طريقبا تشکر از اعتمادی که 

  اعضاء ھیئت اجرائی منتخب مھستان
   -حسن اعتمادی  -شرين اسفندار مذ  - مھنوش اسحاقی - ھلمند اربابی -میالد آقائی 

  - مھدی مفخمی - دمحم فارسی -آرش سرحدی  - حسن دانشور -نیره انصاری 
   منوچھر يزديان- اسماعیل نوری عال -آرمان نجم 

 

  تقویم برنامھ ھا
  مجمع عمومی دوم برای رسیدگی و تصمیم گیری در مورد پیشنھادات ھیئت اجرائی):  ژانویھ28( بھمن 8یکشنبھ  

  ) ژانویھ29( بھمن 9از دوشنبھ 

  دورهء دریافت اسناد نامزدی برای عضویت در شورای آلترناتیو): فوریھ 1( بھمن  12 پنج شنبھ تا
  ارسال اسناد دریافتی از نامزدھا برای کلیھ اعضاء): فوریھ 2( بھمن 13جمعھ 

  

  مجمع عمومی سوم برای آشنائی با داوطلبان و پرسش و پاسخ): فوریھ 4( بھمن 15یکشنبھ 

  )فوریھ 5( بھمن 16از دوشنبھ 

  انجام رأی گیری از اعضاء بوسیلھ نرم افزار مخصوص رأی گیری مخفی):  فوریھ11( بھمن 22تا یکشنبھ 

  

  مجمع عمومی چھارم برای اعالم نتایج انتخابات و تعیین وظایف شورای آلترناتیو):  فوریھ11( بھمن 22یکشنبھ 
  

  نھء امور اجرائی توسط شورای آلترناتیوتعیین مسئوالن مدیریت اجرائی و واحدھای چھارگا: ھمان روز
 


