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  با درود فراوان بھ ھموندان گرامی

با توجه به اينکه اغلب ضرورت می يابد 
که اعضاء مھستان ھرچه زودتر از 
موضوعی آگاه شوند و يا مطلبی را به 
اطالع ھموندان خود برسانند، از اين 

ھیم کوشید تا اين خبرنامه را پس خوا
برای اعضاء بصورت وسیله ای ارتباطی 

از شما نیز می خواھیم . منتشر کنیم
که اگر نظری و خبری داريد که می 
خواھید ھموندان تان از آن آگاه باشند، 

 برای ما بفرستید تا  لطف کرده و آن را
  . منتشر شود

 

  یک خبر مھم
ھمانگونه که مطلع ھستید، دومین 

لسه مجمع عمومی مھستان در روز ج
 ژانويه 28 (1396 بھمن 8يکشنبه  

 6 صبح کالیفرنیا و 9در ساعت ) 2018
. عصر اروپای مرکزی تشکیل می شود

اعضاء ھیئت اجرائی مھستان در حال 
حاضر مشغول تھیه گزارش مھمی 
ھستند که در آن جلسه مطرح شده و 
پس از بحث الزم مورد رأی گیری قرار 

از شما توقع داريم که . رفتخواھد گ
به (حتماً در اين جلسه شرکت کنید 

اين  بءنظر می رسد که پخش زنده
 بر روی اينترنت و از طريق جلسات،

 باعث شده که برخی ،تلويزيون میھن
از دوستان زحمت آمدن به اطاق زوم را 

 از يکسو  آنھا اما با اين کار.بخود ندھند
 نرسد بممکن است جلسه به حد نصا

 و ھم ،دگرد نو رسمی شدن آن ممکن
ت اظھار نظر و  از فرصاعضائ مزبود

 اگر لذا،). دندادن رأی محروم شو
براستی شرکت در آن جلسه برايتان 
مقدور نیست، لطف کرده و از يکسو ما 
را از غیبت خود با خبر نموده و، از 
سوی ديگر، به يکی از ھموندان خود 
وکالت دھید تا در رأی گیری ھا از 

اين مطلب نیز . نب شما اقدام کنندجا
 .بايد به اطالع ما نیز رسانده شود

  نامھء وارده
ھیات اجراییه محترم مھستان سکوالر 

 دموکارتھا
احتراما پیشنھا دات زیر جھت   

ھمگرایی بیشتر در اھداف و کار 
 .کردھای مھستان تقدیم می گردد

 ھویت سازی و شناسنامه - 1  
لیغی جھت سازی یکی از ابزار مھم تب

اثبات مرام و تحلیل ھر جریان سیاسی 
اینجانب در ھفته قبل شاھد دو  .است
حبه از آقایان دکتر اسمعیل نوری امص

اعال و جناب حسن اعتمادی در رسانه 
 جناب ءدر مصاحبه .ھای دیداری بودم

فعال «اعتمادی ایشان با صفت 
 معرفی گردیدند و این در »سیاسی

ن به صفت که دیگر مھمانا است حالی
 شناخته می...  یا» مذ ھبی-  ملی«

ھمچنین مصاحبه ھای مختلف  .شدند
جناب نوری عال نیز دارنده ھمین 

کنم  پیشنھاد می .مشخصه است
ترتیبی اتخاذ شود تا در گام نخست 

 بر حسب مورد  اعضای ھیات اجراییه
فعال سکوالر «در مصاحبه ھا صفت 

عال « صفت  جای را به»دموکرات
 تا این امر نزد کار ببرندب» سیاسی

بینندگان و برنامه سازان امری پایدار 
شود و در این خصوص فرھنگ سازی 

  .صورت گیرد
 جھت آشنایی یشتر - 2  

اعضای مھستان با یکدیگر در شبکه 
کید بر فیس أ با ت،ھای اجتماعی

ھای بسته ای   گروه، و تلگرام بوک
 در فاصله ،ایجاد شود تا دوستان بتوانند

 به باز نشر مابین جلسات،مانی ھای ز
ھایشان  مطالب مفید یا دیدگاه

  .بپردازند
  با فروتنی  
  مھرداد سید عسگری  

  

  سی و سکوالریسم.بی.بی
 در مصاحبه گر بی بی سیتنھا ھدف 

با آقای نوری عال این بوده که  مصاحبه
  رژیم فاسد در ایران آن چیزیويدبگ

خواھند و   که مردم ایران میست
 حرکت سکوالر دمکراسی ایران را بی

مصاحبه گر آیا این . درنگ جلوه بدھ
 اینگونه و دنباید شرافت داشته باش

بی "  احتماالد؟گیرنوظایف را بعھده 
بی سی فارسی در لندن شاھد 
تظاھرات مردم ایران بوده و دیده که 
مردم در بیش از صد شھر فریاد زدند 

خواھند،  که دیگر این حکومت را نمی
 دیده ، ساله38 ء با تجربهدر حالی که،

 ه اصالح طلب و غیرو نمیشده ک
خواھند به خواست مردم ایران گوش 

حکومت فاسد و جابر ھم . فرا دھند
دوباره گزمه ھایش را بیرون آورد و 
مردم ایران را کشت و به زندان انداخت 
و در زندان ھم زیر شکنجه جوانان ما را 

 ،بی بی سیکارکنان شما . کشد می
 ،ھمراه با رژیم فاسد اسالمی در ایران

دمحم فارسی  (.د جوابگو باشیدروزی بای
 )در فیس بوک

 

  ویدئوھا
يک ( ه چھار جلسمھستان تا کنون

جلسه مقدماتی، دو جلسهء مجمع 
مؤسس و يک جلسه مجمع عمومی 

را برگزار گرده است که ) عادی اعضا
از ويدئوھای اين جلسات را می توانید 
 .طريق سايت مھستان مشاھده کنید
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