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  اطالعیھ در مورد انتخابات
  شورای آلترناتیو

 ندان گرامیوھم
در نشست سوم . ھمانگونه که آگاھید

 15يکشنبه (مجمع عمومی مھستان 
 فھرست نام داوطلبان ) فوريه4 - بھمن 

 عضويت در شوراب آلترناتیو مھستان نھائی
 ارسال برای شکا جداگانهاين سند . شد

 17 (روند انتخابات از صبح فردا. شده است
 بوقت اروپای مرکزی آغاز ) فوريه6 -بھمن 

 - فوريه 11(شده و تا عصر يکشنبه آينده 
 در نشست چھارم مجمع ) بھمن22

شما نخست بايد . ادامه می يابدعمومی 
ای که برايتان  نفره 21از میان فھرست 

 انتخاب و  را  نفر13 از يک تا  شدهارسال
. در جائی ثبت کنیدنام منتخبین خود را 

سپس، با دريافت ای میل دعوت به شرکت 
 که از طرف شرکت برگذار ،در انتخابات

کننده انتخابات برايتان ارسال می شود، به 
ن دعوتنامه وجود دارد آلینکی که در 

مراجعه کرده و نام منتخبین خود را وارد 
در جلسه مجمع عمومی آنگاه، . ئیدنما

ش رو خواھیم یآينده که در يکشنبه پ
داشت روند انتخابات به پايان رسیده و 
نتايج از جانب شرکت مزبور اعالم خواھد 

 يازده نفری که بیشترين رأی را آورده .شد
اند عضو اصلی شورای آلترناتیو و دو نفر 
بعدی عضو علی البدل اين شورا خواھند 

ا يک سال در اين سمت خدمت بود و ت
رست نام منتخبین به شرح زير .خواھند کرد

  :است

 آقای - آقای کاوس اديب -آقای میالد آقائی 
 - خانم بھنوش اسحاقی -ھلمند اربابی 

 آقای حسن -خانم شرن اسفندارمز 
  آقای حمید- خانم پگاه امینی -اعتمادی 

 - آقای محسن بھزاد کريمی -رضا برھانی 
 - آقای حسن دانشور - يز داديار آقای عز

 آقای دمحم - آقای قربانعلی حسین نژاد 
 خانم - خانم مژگان فانی سالک -فارسی 

 -  خانم سپیده قیاسوند -فريبا کشاورز 
 -  آقای  آرمان نجم -آقای مھدی مفخمی 

 آقای منوچھر -آقای اسماعیل نوری عال 
  آقای سیروس يغمائی-يزديان 

  

  یک مکاتبھ
 براى حفظ و رعایت دمكراسى در میان ما

  بھمن ناصح، عضو مھستان
 بھنگام يكى از ھموندان گرامى)  فوريه4(دوستان، در نشست مجمع عمومى ديشب 

 از گذشته ، بگونه اى ناپسند و گفتارى ناموجه، خودءمعرفى و بیان گذشته
 من در اينجا با اين نوشته .ماركسیستى خود فاصله و اين بینش يا ايده را طرد نمود

 دوخواھم توجه اين ھموند گرامى و ديگر ھموندان را به   درون مھستانى ميكوتاهِ 
 :ى بیان بدارم زير جلب و در پايان خواھشءنكته
اين پیمان نامه براى آنانى “گويد    با توجه به پیمان نامه عصر نو كه مي- يك ءنكته

مردمان گوناگون ... خدا شناس و دين مدار ...فراھم آمده كه از زن و مرد، پیر و جوان
ايرانى با زبان ھا و فرھنگ ھا و اديان و عقايد گوناگونى كه زير سقف آسمان بلند 

 ما از آن رو با افكار و عقايد گوناگون در كنار ھم جنبشى در .“ ھم تنیده اندايران در
اصل دمكراتیك را به نام مھستان سامان داده ايم كه به كارزار رژيم اسالمى حاكم بر 

ھمه  میھنمان بپردازيم، ھرچند در اين كارزار عقايد و ايده و دين و رنگ و تبار و ھمه و
 ولى اگر قرار است طعنه و كنايه اى به ايده اى ؛ن قرار داردما زير پوشش ايرانى بودن
 تمام انواع پلشتى و ء دھهچھار اسالم سیاسى است كه ءزده شود ھمانا ايده

را بر ملت مان حقنه و مشتى مفت خوار ... خوارى، ندارى و حقارت، فساد و اعتیاد و
مان   ايرانءنى و گسترده غءبا دكاندارى دين و با كمك باصطالح اصالح طلبان بر پھنه

از اين . مغشوش نموددچار مشغول چرايند، نبايد بیراھه زد و مخاطب را در اين میان 
ھا امرى غیر ضرورى و   برجسته نمودن تضاد اين ھموند گرامى با ماركسیست،رو

 بويژه كه بینندگان و شنوندگانى ديگر بیرون از مھستان اين سخنان ؛باشد ناپسند مي
 بايد گفت برخورد اين ھموند به ھموندان ماركسیست غیر . شنیده اندرا ديده و

  .باشد دمكراتیك بوده و عالوه بر آن با مضامین پیمان نامه عصر نو در تضاد مي
 چه در داخل و ، بايد توجه داشت كه خاطب مھستان رو به مردم ايران-  دوم ءنكته

 چه سازمان داده ،يد مختلف ھمان مردمى كه با آراء و عقا؛باشد  مي،چه در خارج
 قرار است به مھستان بپیوندند و يك دست ،شده و با حزب و چه بى سازمان و منفرد

 آلترناتیو ءصد ھا بلكه ھزارھا گردد تا با نیرويى توانمند و كارساز به مصاف رژيم و ارايه
مخاطب ش بین ايرانیان و افراد كشورھاى ی ا آلترناتیوى كه گفتار و خواستار؛بپردازد

 در اين میان ھستند ايرانیان ماركسیستى كه عشق .اش شنوا و پذيرا داشته باشد
 برخورد ناپسند به . امروزه بداليل گوناگون پراكنده و بى سازمانندا  میھن دارند و احیان

 ، از جانب ديگر،نمايد  ماركسیسم عالوه بر اينكه مھستان مان را ايزوله ميءپديده
دمكراتیك بودن آن را بیان بیرونى نموده و سبب توھم و دامن زدن به مباحثات غیر

 مباحثى كه بھیچ وجه امروز و در اين پروسه از ھستى مھستان ؛گردد ناخواسته مي
  .ضرورى نیست

  خواستار پوزش خواھى ايشان از گفتارشان مي، با خواھش از اين ھموند،در پايان
 بلكه از شنوندگان و بینندگان بیرون از ،ن مھستان نه از من يا ماھاى درو.باشم

 چونكه دشمنى مھستان امروزه با ؟چرا. مھستان كه گفتار ايشان را شنیده اند
ھا نبوده بلكه جلب و بكارگیرى ايرانیان عالقمند به آزادى میھن از ھر نوع  ماركسیست

   فوريه٥ -با سپاس . باشد ايده و انديشه مي
 مورد اشارهء آقای ناصح ھموندی :عال، مسئول خبرنامهتوضیح اسماعیل نوری 

 مخالفت عقیدتی خود با مارکسیسم در معرفی خود برای عضويت در شورای آلترناتیو
مھستان . را بیان داشند و نظرات صادقانهء ايشان اعالم نظر و موضع مھستان نیست

لذا . نباشدافی سکوالر دموکراسی ء عقايد می شود، مشروط بر اينکه نشامل ھمه
    .خواست آقای ناصح از نظر اينجانب خواستی منطقی نیست

  

http://isdmovement.com/Mehestan.htm
mailto:mehestan.isdm@gmail.com

