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   انتخابات نتایجاطالعیھ در مورد
  شورای آلترناتیو

 ندان گرامیوھم
، در نشست چھارم ھمانگونه که آگاھید
 22تان، که در روز مجمع عمومی مھس

تاالر زووم مھستان انجام  در 1396بھمن 
و ويدئوی مشروح آن در روی فیس (شد 

نتايج ) بووک و سايت مھستان وجود دارد
انتخابات شورای آلترناتیو به شرح زير اعالم 

  :بابه ترتیب حروف الف. شد
 -آقای ھلمند اربابی  - آقای میالد آقائی 

 خانم شرن -خانم بھنوش اسحاقی 
 خانم -  آقای حسن اعتمادی - اسفندارمز 

آقای  -آقای حسن دانشور  -پگاه امینی 
 -خانم سپیده قیاسوند  - دمحم فارسی 

 -  آقای  آرمان نجم -آقای مھدی مفخمی 
 آقای منوچھر -ل نوری عال آقای اسماعی

  .يزديان
اولین جلسه شورای آلترناتیو روز پنج شنبه 

برگزار ) 1396 بھمن 26 (2018 فوريه 15
شد و گزارش مذاکرات و تصمیمات آن در 

و  ( اعضاء مھستانجلسه نشست عمومی
نه مجمع عمومی که فقط در آن رأی گیری 

مطرح خواھد ) ھای الزم انجام می شود
دعوت نامه برای شرکت در نشست . شد

 يکشنبه متعاقباً برايتان ارسال عمومی
  .خواھد شد

 
  
 

  نامھ و استعفاءک ی
 بدلیل ھای ، ساکن بلژیک و یکی از ھموندان سابق مھستان، حمیدرضا برھانی،من

  .خواھم زیر از ادامه ھمکاری با این تشکیالت پوزش می
 

به عنوان یک ایرانی که خواستار سربلندی و پیشرفت کشورم ھستم روش 
دمکراسی را تنھا روش مناسب برای اداره کشور و رسیدن به صلح و آبادانی ایران 

ھمکاری و کار  ،مردم داخل کشور نیازمند حمایت, در شرایط بحرانی موجود. میدانم
ط انتقال قدرت از حکومت سیاسی با برنامه ما خارج نشین ھا میباشند تا شرای

  .دمکرات را فراھم سازیم-مذھبی و تمامیت خواه به یک حکومت سکوالر
  

به استمرار حکومت مذھبی کمک میکند و ) مھستان(استراتژی کنونی این تشکیالت 
یک استراتژی که بدون  .در نھایت جبھه جنگ بسیار خونریزی را بوجود خواھد آورد

در دادن زمان میپردازد جریان فرسایشی را در ھدف مشخص در یک دایره به ھ
 .تشکیالت بوجود میاورد که منجر به دلسردی و نا امیدی جوانان ما خواھد شد

خود فرھنگ استبداد است که شوربختانه این ) قانون اساسی(باورمند نبودن به قانون 
  .جریان به آن دامن میزند

 
ا سلیقه گروھی در نا کجا اباد قبیله ایران دمکرات متعلق به ھمه ایرانیان است و ب

قانون گذار  و مجری قانون  ،اگر نقش قاضی .گرایی و دیکتاتوری دست و پا خواھد زد
را ھمزمان بازی کنیم دیگر نمیتوانیم خود را حامی دمکراسی بنامیم و این دقیقا 
ه مشکلی است که مھستان نیز تالش میکند آنرا بزرگ کند بجای اینکه از آن فاصل

سکوالر دمکراسی بخودی خود تنھا یک شعار است و زمانی خواسته من  .بگیرد
برای  .خواھد بود که آزادی نگرش ھای سیاسی مختلف در آن پیشبینی شده باشد

اینکه از جنگ و حذف مخالفین سیاسی در بعد از سرنگونی حکومت کنونی جلوگیری 
 .ریت مردم را تدوین کنیمکنیم مجبوریم یک قانون اساسی مورد تایید اکث

ھمه بدور ما جمع شوید زیرا ما یک تشکیالت یا حزب نیستیم بلکه آلترناتیو "میگویید 
و این برداشت تنھا یک شعار پوپولیستی است که بسیاری قبال آنرا " واقعی یعنی ما

 ٣ ت حتی برای انتخابات کاندیدا ھا نیز تنھائاین ھی .بدون نتیجه امتحان کرده اند
ھم در مورد بیوگرافی شخصی و نه برنامه یا  نآه به کاندیدا ھا اجازه صحبت داد دقیق

توجه . (وانگار آنچنان از خود پر است که حاضر بشنیدن دیگران نیست! خواسته ھا
, رائه شده بودکنید که حتی تقسیم کار شورای آلترناتیو نیز قبل از تشکیلش ا

  )کمسیون ھای مورد نیاز
 

با پذیرش شرایط بحران در ایران نیازمند مدیریت بحران بوده و ھستیم که در مھستان 
برای من مھستان میبایست یک ھماھنگ کننده میبود  .اصال به آن توجه نشده است

به میدان آوردن آنھا و (جریانھا و افراد با نفوذ را با استراتژی  ،تا بتواند تشکیالت
پیشنویس قانون "برای تدوین پیشنھاد یک ) آنھاھمچنین دادن ابتکار عمل به 

امید دادن به  :یک .برنامه ای را پیش ببرد و  دو عمل مھم را انجام دھد" اساسی
تقسیم قدرت و لیاقت آلترناتیو واقعی بودن را  :دو ؛جوانان که پایان تونل را ببینند

  .بنمایش بگذارد
  

بینید من از ھمکاری بیشتر با شما بدلیل ھای اشاره شده چون چنین دورنمایی را نمی
ھر زمان که در این مسیر قرار گرفتید مطمئنا من و بسیاری از جوانان . پوزش میخواھم

 .داخل کشور از حرکت شما و ھمچنین دیگر جریانھای سیاسی حمایت خواھیم کرد
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