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 داخلی    انتخابات نتايج اطالعيه در مورد

 شورای آلترناتيو
 ندان گرامیوهم

، در نشست چهارم همانگونه که آگاهيد
 22مجمع عمومی مهستان، که در روز 

در تاالر زووم مهستان انجام  1396بهمن 
دئوی مشروح آن در روی فيس شد )و وي

بووک و سايت مهستان وجود دارد( نتايج 
انتخابات شورای آلترناتيو به شرح زير اعالم 

 شد. به ترتيب حروف الفبا:
 -آقای هلمند اربابی  -آقای ميالد آقائی 

خانم شرن  -خانم بهنوش اسحاقی 
خانم  -آقای حسن اعتمادی  -اسفندارمز 
آقای  -نشور آقای حسن دا -پگاه امينی 

 -خانم سپيده قياسوند  -محمد فارسی 
 -آقای  آرمان نجم  -آقای مهدی مفخمی 

آقای منوچهر  -ل نوری عال آقای اسماعي
 .يزديان

اين شورا در جلسه امروز خود موفق شد 
که انتخابات داخلی اش را انجام داده و 

شورا  مختلفاشخاص زير را برای وظايف 
 انتخاب کند:

رئيس و سخنگوی  -تمادی آقای حسن اع
 شورا

مدير امور  -آقای دکتر اسماعيل نوری عال 
 اجرائی شورا

سرپرست کميسيون  -آقای حسن دانشور 
 امور ماقبل فروپاشی همچون های

ارتباطات، دولت سايه و دولت موقت، قانون 
 اساسی و حقوق بشر.

سرپرست  -آقای دکتر محمد فارسی 
از کميسيون های مربوط به ايام پس 

فروپاشی: کميسون های استانی و قومی 
و  -کميسيون های اقشار اجتماعی  -

 کميسيون های اختصاصی امور دولتی
سپس آقای دکتر نوری عال همکاران خود را 

 به شرح زير برگزيدند:
مدير دفتر امور  -خانم سپيدهء قياسوند 

 اداری و مالی
مدير دفتر امور  -آقای منوچهر يزديان 

 عضويت ها
مدير دفتر روابط  -نم شرين اسفندارمز خا

 عمومی
 مدير دفتر امور فنی  -ی آقای ميالد آقائ

 
 
 

 ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد

 بر روی اينترنت« پتيشن»بصورت 
لی برای ميثاق م»هم امروز، شورای آلترناتيو موفق شد تا سند موسوم به 

بر روی اينترنت و در آدرس « پتيشن»را بصورت  «جلوگيری از بازتوليد استبداد

 :زير قرار دهد

https://www.ipetitions.com/petition/misagh 
فری که قبل ن 70به اضافهء  امضاء کرده اند؛ زير اين پتيشن را اعضاء مهستان

. بدين سان اکنون اين از انتشار پتيشن خواستار امضای آن شده بودند
وظيفهء تک تک ما است که دوستان واقعی و فيس بوکی و ديگر آشنايان مان 

 را تشويق کنيم که به آدرس فوق مراجعه کرده و پتيشن را امضاء کنند.

آغاز يک » دوستان گرامی. گذاشتن اين سند بر روی اينترنت به معنای
وزن سياسی مهستان و حوزهء نفوذ آن. نيز  زدن است برای تخمين« کمپين

يقين داريم که محتوای اين سند طوری تنظيم شده که هر ايرانی نگران آينده 
 کشورمان بتواند دريابد که بدون جلوگيری از کار ماشين بازتوليد استبداد،

« رئيس نمادين  »ند، از طريق ترفندهای پيش بينی شده در اين س بخصوص

آيندهء کشورمان، چه شاه باشد و چه رئيس جمهور، بزودی تبديل به 
ديکتاتوری خودسر شده و حکومت سکوالر دموکرات آينده را به سرعت از 

گوهر دموکراتيک خود خالی خواهد کرد و لذا شراکت در امضاء آن در واقع 
مهستان حقانيت وظيفه ای ملی است؛ وظيفه ای که به کوشش های ما در 

و دست مان را در انجام  می بخشد«( مشروعيت»)يا، به زبان آخوند ها، 
 کرده و باز می گذارد. تر وظايفی که در مهستان بر عهده گرفته ايم قوی

امضاء وجود دارد که عدد کمی برای  170هم اکنون در پای اين سند بيش از 

که را می شناسيم به شروع کار نيست اما اگر تک تک ما همت کرده و هر 
امضای ميثاق تشويق و راهنمائی کنيم خواهيم توانست بزودی تعداد امضاء 

 ها را از مرز يک هزار بگذرانيم.
 يک نامه

 جناب دکتر نوری عال سالم. اميدوارم که خوب و خوش باشيد. ،استاد ارجمند

متن ميثاق ملی برای جلوگيری از باز توليد استبداد را مطالعه کردم. 
بسيار متن خوبی ست. دو نکته به ذهنم رسيد که ایراد مالنقطی و عيب 

 آوردن در کار و زحمت شما نيست و فقط پيشنهاد است:
ترتيب امضاها را از االفبایی به اهميت و وزن سياسی اشخاص  -1

فر که نام شان با الف شروع می شود در ابتدای متن تغيير دهيد. حاال هزار ن
باشند، فایده ای برای امضا کنندگان بعدی ندارد. خواننده می خواهد ببيند که 

از افراد شاخص چه کسانی متن را امضا کرده اند تا بر اساس نظر آن ها 

 تصميم بگيرد.
گذاشتن نام ملی بر روی ميثاق کمی زود است. اجازه بدهيد  -2

 اد امضاها اگر قابل توجه شد، بر آن عنوان ملی بنهيد.تعد
 با احترام

 ف.م. سخن
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