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  مھستاننشست ، یکشنبھ پس فردا
  با سخنرانی آقای عبدهللا مھتدی
  دبیرکا حزب کوملھ کردستان ایران

  ندان گرامیوھم
     در ادامهء جلسات عمومی اعضاء 
مھستان جنبش سکوالر دموکراسی، و در 
پی تصويب آئین نامهء دعوت از شخصیت 

نجام سخنرانی، ھای سیاسی برای ا
نشست عمومی ما در يکشنبه پیش رو 

) 2017 آوريل 22 - 1397دوم ارديبھشت (
 که خواھد بود صاحب نامیدارای میھمان 

ت قرار است در مورد مشکالت و امکانا
قای آشان اي. آلترناتیو سازی سخنرانی کند

عبدهللا مھتدی، دبیر کل حزب کومله 
  . است،کردستان ايران
ن سخنرانی در آن است که      اھمیت اي

 در پی ، ايرانءبھر حال امکان تجزيه
 يکی از ،فروپاشی حکومت اسالمی

مھمترين موجبات نگرانی ملت ايران است 
و در اين میان اغلب اوقات در نشريه ھای 

 است که کردستان ايرانفعاالن سیاسی 
مسئله خودمختاری و حتی تشکیل کشور 

ذا از مستقل کردستان مطرح می شود و ل
آقای مھتدی چه کسی بھتر می تواند 
پاسخگوئی اين پرسش ھا و سخنرانی ھا 

  ؟باشد
     باور ما در جنبش سکوالر دموکراسی 

ن است که نارضايتی ھای موجود در ايران آ
 که مجموعاً اکثريت ملت ،ین اقوام ايرانیب

و بیشتر دوست (ايران را تشکیل می دھند 
 اموری ،)ا قومخوانده شوند ت» ملیت«دارند 

واقعی ھستند و يکپارچگی ايران در آينده 
متضمن رضايت و شراکت قعاالن سیآسی 
آنھا در امر حفظ تمامیت ارضی و يکپارچگی 

 ، لذا، است و و مديريت کشورملت ايران
یت ھای ايرانی گفتگو با بزرگان اين جمع
دن به تفاھم ملی نقش مھمی را در رسی
  .ايرانیان بازی خواھد کرد

 که در      امیدواريم اعضاء محترم مھستان
جلسه حضور خواھد داشت با طرح پرسش 
ھا و نظرات سنجیده و محترمانهء خود 
نشان دھند که مھستان در برابر جمعیت 
ھای گوناگون ايرانی دارای آغوش بازی 
 .است و ھدفی جر حل مسائل ملی ندارد

  

  اخبار مھستان
 با استعفای يکی از اعضاء  شورای آلترناتیو منتخب مھستان، در ھفته ای که گذشت*    

اولین انتخابات مھستان به عضويت شورای آلترناتیو  که در ،آقای آرمان نجم. خود روبرو شد
  : با ارسال اين متن از ھمکاری با مھستان کناره گیری کردندد،برگزيده شده بودن

لترناتیو مھستان جنبش سکوالر آقای حسن اعتمادی، ریاست محترم شورای آجناب      «
ی  برنامه ھااینجانب استعفای خود را به دلیل عدم ھمسویی با دمکراسی ایران،

 ن اعالم می آھمچنین عضویت در لترناتیو مھستان وآتشکیالتی و مبارزاتی در شورای 
 و در مسیری ،لترناتیوآتان در شورای  پیشاپیش برای فعالیت ھای شما و ھمکاران .دارم

  »رمان نجمآ ،با مھر .رزوی موفقیت دارم آدارید ن قدم بر میآھا پیش در  که از سال
 و یو مطرح شده و مورد بحث قرار گرفت در جلسهء شورای آلترناتاين استعفاء  

ل اين بحث و گفتگو را بصورت آقای حسن اعتنادی، بعنوان رئیس و سخنگوی شورا، حاص
  : کوتاه زير خطاب به آقای آرمان نجم جمع بندی کردندنامهء
يافت کرده و ی شما از شورای آلترناتیو و مھستان را در با تاسف، متن استعفانامه    «

گیری    تصمیم ِاعضاء شورا اگرچه به حقِ . مراتب را به اطالع شورای آلترناتیو رساندم
جا که علت استعفای خود گذارند و تصمیم شما را نیز می پذيرند، اما از آن يکديگر احترام می

ايد، قدردان آن   تشکیالتی و مبارزاتی مھستان ذکر کردهیبرنامه ھابا سوئی را عدم ھم
 .ی را دريابندسوئخواھند بود که برای آگاه شدن خودشان تفصیل بیشتری از اين عدم ھم

  »حسن اعتمادی، با مھر و ارادت
متأسفانه تا اکنونی که اين خبرنامه برای اعضاء مھستان ارسال می شود ھنوز   

  .واکنشی از جانب آقای نجم به دست ما نرسیده است
  

.  رفته رفته شکل گرفته و کار خود را آغاز می کنندکمیسیون ھای مختلف مھستان     * 
 ،متأسفانه با کناره گیری آقای نجم کار تشکیل سه سوکمیسیون ھنرمندان، زنان و جوانان

 قرار دارند و آقای نجم سرپرستی آنھا را بر »کمیسیون اقشار اجتماعی«که در مجموعهء 
فارسی، مسئول کمیسیون اقشار عھده گرفته بود ناتمام مانده و قرار است اقای دمحم 

  .ديگری را برای اين سوکمیسیون ھا انتخاب کنند) ھای( سرپرست بزودی ،اجتماعی
  

ز ھمه اعضاء مھستان تقاضا می شود تا ھرچه زودتر با گرفتن تماس با آقايان دمحم ا    * 
 در )hadaneshvar@gmail.com( و حسن دانشور  )mfarsi1940@aol.com(فارسی 

کمیسیون ھای مختلف مھستان اسم نويسی کرده و ھمکاری خود با ديگر ھموندان را 
  .آغاز نمايند

  
آقای رضا پیرزاده، عضو دفتر )  آوريل29 - ارديبھشت 9(قرا است در يکشنبه بعد      * 

، سخنران نشست عمومی اعضاء مھستان باشند و با »شورای ملی ايران«سیاسی 
فتر از مشورت و حمايت شاھزاده رضا پھلوی برخوردار است، سخنان توجه به اينکه اين د

ايشان در جريان سخنرانی، و پرسش و پاسخ پس از آن، می تواند از اھمیت فراوانی 
  .برخوردار باشد

  
توجه داشته باشید که ادامه اينگونه ارتباطات مشروط به اجرای موفقیت آمیز جلسات     * 

  .   ات دوستانهء ما خواھد بودو طرح پرسش ھا و ابراز نظر
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