
 
URL: http://isdmovement.com/Mehestan.htm 

E-mail: mehestan.isdm@gmail.com 
Fax: (US) : 509-352-9630 

FaceBook: Mehestan 
************************************************************************* 

 خبرنامھ -  شماره 6 -  17 فروردین 1397 - 6 آوریل 2018 - مخصوص اعضاء مھستان 
************************************************************************* 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 

  یکشنبھ پس فردا
  در سال جدید مھستاناولین نشست 

     ندان گرامیوھم
   سال جديد ايرانی را بامامیدواري     

شادمانی آغاز کرده و خود را برای سال 
پرتالش ديگری در راستای نجات میھن و 

نشسته . ملت در بندمان آماده کرده باشید
ھای عمومی اعضاء مھستان برای دو 

 تعطیل بود و حال، از ء نوروزیيکشنبه
 نشست ھای ھفتگی ،يکشنبهء پس فردا

  .خود را از سر می گیريم
، شورای آلترناتیو در طی اين دو ھفته     

انتخابی شما سخت در تالش آماده سازی 
نجا اژ آ. امه ھای مختلف خود بوده استبرن

 نشست عادی مھستان  درکه قرار است
 سخنرانی دعوت شود، شورا در ھر بار

نخستین قدم آئین نامه ای را جھت انجام 
 در  آن رااين دعوت ھا تدارک ديده است که

   .می خوانیدھمین شماره خبرنامه 
اسی چند تنی از شخصیت ھای سی     

نیز موافقت خود برای ايراد سخنرانی در 
مھستان را اعالم داشته اند که برنامهء اين 

الع تان خواھد سخنرانی ھا به تدريج به اط
  .رسید

     در عین حال، از اين يکشنبه، عالوه بر 
حمايت تلويزيون میھن و ھموند گرامی مان 

از ھمکاری تلويزيون آقای سعید بھبھانی، 
کانال يک نیز برخوردار خواھیم بود و اين 

ه ويزيون نیز جريان نشست ھای يکشنبتل
را بطور مستقیم و زنده بر روی ماھواره ما 

رد و بدين ترتیب نشست ھای ما خواھد ب
  .صاحب مخاطبی میلیونی خواھد شد

اين الزم است که اگر مشکل خاصی بربنا   
وجود نداشته باشد شخصاً در اين برنامه 

 مخاطبان ما در سراسر دنیا تاشرکت کنید 
 از آنجا که اين  .باشند شاھد ھبستگی ما

نخستین نشست ما است که بطور وسیع 
در سراسر دنیا پخش می شود، شورای 
آلترناتیو از آقای دکتر اسماعیل نوری عال 

 بعنوان سخنران ،خواسته است تا
سکوالر « مطالبی را با عنوان ،نشست

 امکانات و دموکرات ھا که ھستند و چه
رسش مطرح کرده و به پ» مشکالتی دارند

  .ھای اعضاء مھستان پاسخ دھند

  آئین نامھ دعوت از شخصیت ھای سیاسی برای انجام سخنرانی
  استراتژی دوم خودساختن برای متحقق  الزمی ھا تاکتیکبکار گیریشورای آلترناتیو، در راستای . 1

ان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی از شخصیت ھا و صاحب نظر نام دارد،» ايجاد يک آلترناتیو سکوالر دموکرات« که
  .در ابتدای جلسات عمومی اعضاء مھستان سخنرانی کنندبتوانند کند تا می و فرھنگی دعوت 

عضاء ا. نام مدعوين برای سخنرانی تنھا در جلسات رسمی شورای آلترناتیو تعیین می شود. 2
مھستان و شورا می توانند پیشنھادات خود در اين مورد را تسلیم رئیس شورا کنند تا بوسیلهء او در جلسات 

 ھیچ يک از اعضاء شورا و مھستان حق ندارند به ابتکار خود از اين ند اماشورا مورد شور و تصمیم قرار گیر
  .شخصیت ھا دعوت کرده و با آنھا قرار بگذارند

  برای پیشنھاد دھنده توضیح داده شده و آمده از جانب اعضاءی کهاليل رد ھر پیشنھادالزم است د. 3
 و حتی در صورت لزوم شورا در تصمیم خود تجديد نظر  به استدالالت او نیز توجه کامل مبذول گردددر اين راستا

انتخاب مدعو مزبور برای  ھمچنین الزم است که پس از اعالم يک برنامه و سخنران دعوت شده در آن، داليل .کند
 معترض اند توضیح افناعی داده شود؛ اما در ھر حال، تصمیم گیری ی دعوت چنینھر يک از اعضاء مھستان که به
  .نھائی با شورای آلترناتیو است

 دعوت نه ازدر صورتی که دعوت از مقامات يک حزب يا تشکل سیاسی در نظر باشد، الزم است که . 4
  . صورت گیرداحزاب کادرھای درجه اول سازمان ھا و ه از روسا و بلک3 و 2 کادر ھای درجه 

در مورد دعوت از ھر شخصیت، شورا يکی از اعضاء خود را مأمور تماس اولیه می کند و ھنگامی که . 5
مذاکرات اين عضو شورا به نتايجی مثبت رسید، آنگاه دعوت کننده جلسه ای را با حضور شخصیت دعوت شده، 

مورد توافق روشن شود و ھم تاريخ و ئول امور اجرائی مھستان ترتیب می دھد تا ھم موارد رئیس شورا و مس
  . سخنرانی قطعی گردد الزم برایزمان

می رسد و  به اطالع عموم  پیشاپیشعیین شده وت دقیقاً  عنوان ھر سخنرانی در اين جلسات. 6
ز عدول و خروج سخنران از موضوع سخن خود عمومی مھستان می توانند به استناد اين عناوين ا مديران جلسات
  .جلوگیری کنند
در (با روشن شدن جرئیات مثبت و منفی مربوط به سخنران و سخنرانی، مراتب بصورت داخلی . 7

به اعضاء ) رسانه ھای عمومی، مصاحبه ھا و مقاالت(و خارجی ) نشست ھای مھستان، در خبرنامه و سايت آن
در صورت اعالم مراتب عدم پذيرش دعوت از  و ،در اين موارد. اطالع داده می شودمھستان و عموم مخاطبان 

  . می رسد به اطالع عموم نیزت با آنھاجانب شخصیت ھا، مشروح مذاکرا
در مورد ھر سخنرانی يکی از اعضاء مھستان از جانب شورا مأمور می شود تا واکنش کلی شورا را . 8

 دقیقه بیشتر 15مدت زمان ارائهء اين واکنش نبايد از . نی تشريج کندنسبت به مطالب مطرح شده در سخنرا
  .شود

محتوای واکنش شورا و مھستان نسبت به سخنرانی ھا توضیح روشن مواضع سکوالر . 9
 سیاسی اصالح -، مذھبی غیر دموکراتیک ،توتالیتر پوپولیستی،دموکراتیسم، دفاع از آنھا، و مقابله با مواضع 

اين مقابله در برابر انتقاد به . گرا و خرافه محور، و نیز دشمنانه نسبت به اھداف مھستان استطلبانه و بنیاد
صورت پاسخگوئی مؤدبانه و منطقی انجام می شود اما در برابر حمالت بی منطق و دشمنانه شکل افشاگری 

  .بخود می گیرد
 توضیح داده شود تا آنان الزم است اين سیاست مقابله بصورتی شفاف و از قبل برای مدعوين. 10

  .بتوانند با آگاھی کامل از ماھیت حضور در نشست ھای مھستان دست به قبول يا رد دعوت از خود بزنند
،  و انجام واکنش رسمی مھستان نسبت به آنسخنرانیھر در پايان زمان تعیین شده برای . 11

 مابین اعضاء مھستان و سخنران رئیس نشست عمومی مھستان مدت يک ساعت را به انجام پرسش و پاسخ
ه وقت دارد تا پرسش خود را مطرح سازئ و ھر پاسخ نیز نبايد از قھر پرسشگر سه دقی. اختصاص می دھد

  . شش دقیقه تجاوز کند
مھلت پرسش و پاسخ، رئیس جلسه از سخنران تشکر کرده و اعالم می دارد که از آن در پايان . 12

از سخنران مدعو .  آغاز می شود و داوطلبان بايد در اين مورد اسم نويسی کنندپس بحث آزاد در مورد مسائل روز
ود توجه نمايد اما  در جلسه باقی مانده و به مسائل مطرح ش،عالقهداشتن  در صورت ،نیز خواسته می شود که

  .امری داوطلبانه خواھد بودکت او در گفتگوھا شر
 بالمانع نشست ھای عمومی مھستان سخنرانی در  مھستان و شورا برای ايرادءدعوت از اعضا. 13

  . نیز رعايت خواھد شدآنھادر مورد   آئین نامه ناشی از اين ايجابات ھموارهاست اما
 شورای آلترناتیو مھستان جنبش 1397 فروردين 7 ماده در جلسهء مورخ 14اين آئین نامه در . 14

  .ت مھستان منتشر می شودده و عیناً در سايیوالر دموکراسی ايران به تصويب رسسک
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