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  این یکشنبھ در نشست مھستان
  ندان گرامیوھم

اء      در ادامهء جلسات عمومی اعض
مھستان جنبش سکوالر دموکراسی، و در 
پی تصويب آئین نامهء دعوت از شخصیت 
ھای سیاسی برای انجام سخنرانی، 
نشست عمومی ما در يکشنبه پیش رو 

 - 1397وم ارديبھشت سبیست و فردا، (
میزبان شخصیت ) 2017 ماه مه 13

سرشناس ديگری خواھد بود که نام اش را 
  .یم کرددر ابتدای جلسه اعالم خواھ

، از دو ھفته ھمانگونه که مطلع ھستید     
 که اينک بصورت پیش جلسات يکشنبه،

وسیعی بطور زنده از ماھواره و اينترنت 
و شنوندگان پخش می شود و بییندگان 

 در دو ،ذب کرده استفراوانی را بخود ج
در قسمت اول . قسمت عرضه می شود

سخنرانی از خارج مھستان دعوت می 
 به پرسش  نیز از سخنرانیشود تا پس

ھای شما پاسخ داده و اظھار نظرھای 
اين ھفته مسئول بخش . شما را بشنود

اول برنامه آقای حسن اعتمادی، رئیس 
  . خواھند بود،شورای آلترناتیو مھستان

     قسمت دوم نشست به سخنان يکی 
و اغلب يکی از اعضاء (از اعضاء مھستان 

اين ھفته . داختصاص دار) شورای آلترناتیو
ری عال، قرار است آقای دکتر اسماعیل نو

سخنگوی   ومدير امور اجرائی مھستان
جنبش سکوالر دموکراسی ايران، نظرات 
جنبش را در مورد قرارداد موسوم به 

 که سه سال پیش بین حکومت ،»برجام«
 ، منعقد شد5+1اسالمی و کشورھای 

بیان داشته و در پرسش و پاسخ با شما 
ی ھلمند اين برنامه را آقا. دشرکت کنن

تیو مھستان اربابی، عضو شورای آلترنا
  .مديريت خواھند کرد

شورای آلترناتیو دادن اين تذکر را الزم     
می داند که سخنرانان مدعو میھمان 

 ما مھستان ھستند و ھدف آشنائی بیشتر
لذا حفظ .  استبا مھستانو آنھا  آنان با

رسش در مورد حرمت آنان و نیز امتناع از پ
اينکه چرا به مھستان نمی پیوندند فضائی 

کند که سخنرانان ديگر ھم را ايجاد می 
 واھمه ای در جلسات عمومی بدون ھیچ

 .مھستان شرکت کنند
  

  اخبار مھستان
  

جلسه )  شب اروپای مرکزی7( صبح کالیفرنیا 10 شورای آلترناتیو ھر سه شنبه از ساعت *     
م می دانند مطالب و پیشنھادات خود را با اين شورا در میان بگذارند، اعضائی که الز. خواھد داشت

 و يا از enooriala@gmail.co) (می توانند مطالب خود را بآدرس مدير اجرائی شورا ای میل کنند 
  .طريق ايشان وقت گرفته و در قسمتی از جلسه شورا شرکت نمايند

  
  

آئین نامهء کار مدیریت امور اجرائی شورای «ه شورای آلترناتیو مھستان، در ھفتهء گذشت *    
  : را به شرح زير تصويب کرد»آلترناتیو

شورای آلترناتیو، بمنظور ادارهء کلیهء امور اجرائی خود و با اکثریت آراء، از میان اعضاء . 1 
مدیر اجرائی در مقابل شورای . کند خود یک نفر را به عنوان مدیر امور اجرائی شورا، انتخاب می

 .لترناتیو و مھستان پاسخگو استآ
ھا، روابط عمومی، و  امور اداری و مالی، امور عضویت: مدیریت اجرائی شورا دارای دفاتر. 2 

 . امور فنی است
 :وظایف دفاتر چھارگانهء فوق به شرح زير است. 3 
نوشتن دستور جلسات و ارسال آن به مھستان و شورای : دفتر امور اداری و مالی 
ثبت رسمی مھستان در آمریکا، باز کردن حساب بانکی در آمریکا، نگھداری حساب بانکی و آلترناتیو، 

  تنظیم گزارشات مالی برای ارائه به مھستان و شورای آلترناتیو،
تنظیم و نگھداری پرونده اعضای مھستان، مکاتبه با درخواست کنندگان : ھا دفتر عضویت 

 آلترناتیو و مھستان،عضویت، نظیم گزارشات برای ارائه به شورای 
 ھمه مکاتبات و ارتباطات بیرونی و رسمی شورای آلترناتیو و مھستان،: روابط عمومی 
 .    ھمه امور دیجیتالی شورای آلترناتیو و مھستان: امور فنی 
دبیران دفاتر نامبرده توسط مدیر اجرائی انتخاب و برای تنفیذ به شورای آلترناتیو معرفی  . 4 

 .گردند می
نویس آئیننامه ھر دفتر توسط مدير آن تدوین و پس از تائید مدیر اجرائی برای تنفیذ  شپی. 5 

  .گیرد در اختیار شورای آلترناتیو قرار می
 وی آلترناتی شورای اجرائری ندارد مدیا ننامهی آئوی آلترناتی که شورا اجرائیدارمودر . 6 

 آن را با آن ی و اجرامی موضوع تصموینات آلتری نشست شورانی و در اولگرفته می موقتا تصمتواندیم
بندھای الزم را به  تواند عطف به اين موضوع می وی آلترناتیورادر صورت لزوم ش. بگذارد انیشورا درم

  .اين آئین نامه بیافزايد
به تصویب ) 2018 مه 8 (1397 ارديبھشت 18این آئیننامه پس از بررسی به تاریخ . 7 

 .شورای آلترناتیو  رسید
 
  

 پخش زندهء نشست ھای يکشنبه مھستان موجب شده است که برخی از اعضاء مھستان *    
، سخنرانی ھا و »زووم«ترجیح دھند که، بجای تعقیب مذاکرات جلسه از طريق حضور در اطاق 

در نتیجه نشست ھای عمومی مھستان با . گفتگوھا را از طريق وسائل ارتباط جمعی تعقیب کنند
ز اعضاء برگزار شده و اغلب اين شائبه را بوجود می آورد که تعداد اعضاء شرکت حدود نیمی ا

شورا وجود ندارد » زووم«البته ھیچ اجباری برای شرکت اعضاء در اطاق . مھستان تقلیل يافته است
اختصاص يافته و مطالبی » مجمع عمومی اعضاء مھستان«و تنھا وقتی که يکی از يکشنبه ھا به 

اما بھر . مطرح می شود» حد نصاب«طرح می شود است که مسئله حصول به جھت تصويب اعضاء م
می تواند » زووم«حال برای نشان دادن ھمبستگی ھرچه بیشتر اعضاء مھستان حضور آنھا در اطاق 

  .نمايش جالب تری را عرضه نمايد
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