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  یک درخواست بسیار مھم
علیرغم تقاضائی که . ھموندان گرامی

در خبرنامهء شماره يک شد، ھنوز 
دوستان در مورد حضور يا عدم حضور 
خود در جلسهء بسیار مھم مجمع 

در يکشنبهء پیش رو عمومی مھستان 
) 2018 ژانويهء 28 - 1396 بھمن 8(

اطالعی نداده و در صورت غیبت 
ھموندی را که بتواند بجای ايشان رأی 

ھمانگونه که قبالً . دھد تعیین نکرده اند
نیز خبر داده شد، ھیئت اجرائی 
مھستان مشغول تھیه گزارش مھمی 
است که بايد در آن جلسه نسبت به 

ود و لذا وجود رأی آن تصمیم گیری ش
اين گزارش روز . شما اھمیت دارد

جمعهء آينده، ھمراه با رمز ورود به 
برايتان ارسال خواھد » زووم«اطاق 
منتظر دريافت خبر شما ھستیم . شد

و امیدواريم دريافت نکردن اطالع شما 
به معنی تصمیم تان به حضور در 

  .مجمع عمومی پیش رو باشد
 

  یک مکاتبھ
  امیھموندان گر

 که در آنچه می خوانید حاصل مکاتبه ای با يک دوست ساکن ايران است
دفتر اداری مھستان مرتباً . مورد عضويت در مھستان اظھار عالقه کرده است

برخی از ياران داخل کشور ابائی از دادن . از اينگونه نامه ھا دريافت می دارد
. اين مورد کنجکاونداطالعات مربوط به خود ندارند اما برخی ديگر سخت در 

شما اگر در اين باب راھنمائی و پیشنھادی داريد، ما را از طريق ای میل 
  .مھستان بی خبر نگذاريد

  
***  

 با درود و احترام 
جمله آدرس و شماره   از،گویا برای عضویت در مھستان مشخصات شخصی

ال من که در ایران زندگی  برای امث؛ الزم دارید راتلفن و نام و نام خانوادگی
می کنیم در این مرحله بازگو کردن اینھا نه منطقی است و نه  از دید امنیتی 

 امیدوارم بتوانید برای این مشکل ما ایرانیان ساکن ایران راه حلی پیدا .درست
  .تھران.  فریدون،با سپاس. کنید

 
 دوست عزيز

اعتماد   مھستانسخن شما بدين معنا است که به گردانندگان. با سالم
نداريد و فکر می کنید ما ممکن است اطالعات شما را در اختیار مأموران 
امنیتی بگذاريم اما، با وجود اين بی اعتمادی، می خواھید عضو مھستان 
شويد و انتظار داريد که ما به شمائی که نمی شناسیم اعتماد کنیم و 

ای ھمهء اين واقعیت  بھر حال، معم؟نترسیم که يک مأمور اطالعاتی باشید
ل امور مسئو. با مھر و دوستی. ھا را فقط شما می توانند حل و فصل کنید

 .فنی مھستان
 

 با درود احترام 
 بلکه بحث ماموران ،تنھا نقل اعتماد در این زمینه به بزرگوران مھستان نیست

 و ، بحث ھک و به سرقت رفتن بانک اطالعاتی شما،رژیم و نفوذی ھا آنھا
این که شما ھم ،  گرامی. این موضوع استءدرباره نگرانی دیگرچندین 

 زیرا ،بخواھید به شخص من اعتماد کنید چندان ربطی به درخواست من ندارد
 تمھید ،حتما شما باید برای تشخیص دوست از دشمن و خود از ناخودی

 حداقل در این مرحله از گرفتن مشخصات شخصی ،مشخص و کاربردی تری
خود ون ھمچ ، چون شما گرامیان مصدر مھستان.ته باشید داش،ھموندان

 این رژیم غرق در .ست  می دانید که این جنگ است و خطر واقعی،من
 برای مقابله با مخالفان ، و ھر ابزاری، توان خودءوالیت مطلقه فقیه از ھمه

از بحث بدیھیات ...  ھمان گونه که بارھا شاھد بوده ایم؛استفاده می کند
سپاسگزار می  گر توانستید برای این نگرنی من راه حلی پیدا کنیدا. بگذریم
با .  به ما ساکنان ایران عالقه مند ھم خبر دھید،در صورت امکانکه، شوم 

 .، تھران فریدون،سپاس از توجه شما
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 )ھمپرسگی (مھستان، روز ملی بھمن ماه دوم
 بھنام امینی

یابی فلسفه مھستان   در پژوھش  خود برای ریشه،ماو .بر خود داردنیز  را جشن بھمنگانعنوان  ،روز من یا بھ،دوم بھمن  

 .شود ستان ایرانی اشاره مییروز با مھ یم که در آن به روشنی به ارتباط بھمنه ابندھایی از متون پھلوی دست یافت به ،ایرانی) مھیستان(

  ].رو شکل تلفظ این واژه بنا بر سلیقه خواننده است و ھیچ منافاتی در معنای آن ندارد  ھمان واژه مھستان است از اینمھیستان تلفظ کھنِ [
در این  .نی اشاره شده استروز با مھستان ایرا ھای کھن پھلوی به صورت روشن به ارتباط بھمن ه عنوان نمونه در یکی از متنب  

 در این بند اشاره به دیدار با مسئوالن "درگاه شاھی"[ روز خوب است به درگاه شاھی رفتن در بھمن« :گونه گفته شده است متن کھن این

انجمن "دن، و به يعشق و دانش ورزو  ]اداری و سیاسی و رھبران کشور است نه لزوما و مشخصا یک سیستم سیاسی خاص

 »)مھستان ایرانی( رفتن "ھمپرسگی

تواند روز دیدار  ورزی و جشن و شادی باشد می تواند روز عشق  جدا از آنکه می، یا دوم بھمنروز توان دریافت که بھمن از این بند می  

ھای مشورتی و رایزنی و دیدار با نمایندگان مردم و  با مسوالن و مقامات محلی و حکومتی و روز شور و نظرخواھی در واقع رفتن به انجمن

 .و رسوم کھن ایرانیان بوده استھا  داشت خرد جمعی باشد که یکی از آیین روز گرامی

 یا نماد »روز مھستان ملی«روز را در تقویم ساالنه خود  توانیم بھمن اگر ما ھمین سند تاریخی را مبنا قرار دھیم آنگاه می  

 در جھان انگیزی  قرار دھیم؛ فراموش نباید کرد ابتکار پارلمانتاریسم و خرد جمعی و شور و مشورت اتفاقی شگفت»پارلمانتاریسم ایرانی«
توانند مدعی و صاحب اثر باشند و پیشگام باشند، بنا بر ھمین اسناد تاریخی است که  یرانیان در این زمینه میباستان است که دست کم ا

 .ھای سیاسی در ایران است تر از نظم ساالری ایرانی بسیار دیرینه ما باور داریم ریشه مھیستان

گذارد که از خود بپرسند چگونه  ھای امروزی می  توشه تاریخی وظیفه سنگینی بر دوش نسلاز سوی دیگر اتفاقا این پیشینه و این  

ھایش نه  صاحب اختیار و اراده  تصمیمات  بست تاریخی گرفتار آمده که نسل محوری امروزه در بن  ھای روشن گفتمان کشوری با این زمینه

و شگفت است کشوری با چنین .  فردی مذھبی و ایدئولوژیک ھستندھای اعی خود بلکه محصور شده در قرائتجمعی و قرارداد اجتم

 !برد اشارات روشن و مدرن در زمینه ھمگرایی سراسری امروزه ھنوز از استبداد فردی رنج می

ه شود شایست ساالری و آنچه در غرب پارلمانتاریسم گفته می رو به باور ما این ابتکار ارزنده تاریخی یعنی سنت مھیستان از این  

ھا و اشارات تاریخی بتوانیم مسیر فلسفیدن را ھموارتر کنیم و  گذاری در تقویم ملی ماست تا شاید از رھاورد چنین کد ارجمندی و ارزش
 .ھای کور تاریخی را گشود توان گره لسفیدن عقل نقاد و خردورزی است که مییقینا  از مسیر ف

ل روزافزون نسل جدید ایران برای تغییر،  گفتمان ملی بدون مالحظات حزبی و نکته دیگر آنکه در شرایط امروز و با توجه به می  

ھا و استبدادھا در مسیر پیش رو جلوگیری کند و  روی ھا و تک تواند از تفرق ای به نام ایران باشد می جناحی وقتی ھدف و معیارش گستره

اسی ایران ھم باید به این حقیقت گردن نھند که در مسیر مشترک ھای سی زمینه را تا حدودی برطرف کند، شاید گروه ھا در این نگرانی

نشینی و انتقاد که ھمین  پیش رو، راھی جز گفتمان جمعی باقی نمانده است و اتفاقا اگر نگرانی آنھا از بازتولید استبداد است نه گوشه

 .ھای بازتولید استبداد را بپوشاند تواند روزنه یمشارکت و گفتمان جمعی است که م

شاید روز مھستان ملی ایران، نماد و سمبلی شود که بتواند فرھنگ خرد جمعی را یک بار دیگر به بستر سیاسی اجتماعی   

ھای پیش رو این روز و ماه بھمن  به نمادی از خرد و اندیشه و گفتمان جمعی و اندیشه  کشور عزیزمان ایران برگرداند  و در سال
 .برای ما راھی جز با ھم  اندیشیدن و با ھم عمل کردن باقی نمانده است. شود یلپارلمانتاریسم کھن ایرانیان تبد

ھای غیرمدنی و در سایه بلوغ و  ھای تاریخی فرھنگی بتوانیم به زودی به دور از ھر گونه رفتار ای بسا با ارج نھادن بر این پتانسیل  

 و خرد  ماه، ماه شادی و خرّمی ریخ خود نیز بگذریم تا شاید  بار دیگر بھمنرسایی اندیشه به ان گفتمان ملی برسیم و از این گردنه دشوار تا

 .نیان گرددایرا
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