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  روند انتخابات اعضاء شورای ھماھنگی در موردگزارش

 و ھیئت بازرسان شبکھ سکوالرھای سبز

  نسبت بھ این روندو رسیدگی بھ شکایات وارده
 در اين جلسه ، اکتبر شورای موقت ھماھنگی شبکه منعکس است3ھمانگونه که در صورتجلسهء مورخ  

 :تصويب شد که

ای اعالم نامزدی در شورای ھماھنگی فرستاده شود و در آن مراه اساسنامه، ورقه ای ھم بر ھبه«

سپس قرار شد يک کمیسیون متشکل از . شرايط نامزد شدن بر اساس اساسنامهء جديد بصورتی روشن بیايد

آقايان شب افروز، حاذق اعظم، آرمان نجم و نوری عال برای انجام و نظارت بر کار رأی گیری از اعضاء در مورد 

قرار شد اين کمیسیون تاريخ معینی را برای تصويب . عالم نامزدی برای عضويت در شورا بوجود آيداساسنامه و ا

تقاضای عضويت ھای جديد داوطلبانی که حق انتخاب کردن و شدن را پیدا می کنند تعیین کند و از آن پس اعضاء 

 .»جديد در روند رای گیری و نامزد شدن فعلی شراکت نداشته باشند

تیب کمیسیونی که برای نظارت بر تصويب اساسنامه و انجام انتخابات تشکیل شده بود کار خود به اين تر

اين کمیسیون دارای ھیچ آئین نامهء راھنمائی نبود چرا که قرار بود آئین نامه .  آغاز کرد2010 اکتبر 3 در تاريخ را

یون بر اساس تصمیم گیری ھھا در لذا کار کمیس. ھای اجرائی شبکه بوسیله شورای ھماھنگی جديد تھیه شود

 .برابر رويدادھا پیش می رفت

 نوامبر مطرخ شده و 28کار تصويب اساسنامه در  ھفتهء آخر مھر به انجام رسید و گزارش آن در جلسهء 

از میان کسانی که در رأی گیری شرکت % 95.9اساسنامهء پیشنھادی با اکثريتی قريب به «: چنین تصويب شد

کمیسیون نظارت متن .  نوامبر اجرائی خواھد بود29 کلیت خود تصويب شد و از روز دوشنبه درکرده بودند 

در مورد مواد مختلف . اساسنامه و گزارش خود از تصويب آن را به اطالع عموم اعضاء شبکه خواھد رساند

ستاده شده و از اساسنامه نظراتی وجود داشت که قرار شد کل آن نظرھا به شورای ھماھنگی انتخابی آينده فر

آن شورا خواسته شود تا کمیسیونی را برای ويراستاری اساسنامه و آماده کردن آن برای طرح در يک مجمع 

توضیح داده شد که کمیسیون . سپس شورا وارد بحث در مورد نامزدھا شد. عمومی فوق العاده تعیین نمايد

پايان روز سوم دسامبر شرح حال، عکس و برنامه ھای نظارت از کسانی که خود را نامزد کرده اند خواسته است تا 

خود برای شبکه را ارسال دارند و در صورتی که تا آن تاريخ اين مدارک به کمیسیون نرسید مسئله حکم انصراف 

اين نکتهء آخر مورد موافقت ھمهء اعضاء نبود و اعتقاد اکثريت بر . داوطلب از نامزدی در انتخابات را خواھد داشت

اقع شد که اسامی داوطلبان چه با مدارک و چه بدون آنھا برای کلیه اعضاء فرستاده شود و در مورد آنھا رأی اين و

آقای نوری عال پیشنھاد کرد که در نامهء معرفی کانديداھا ذکر شود که از ھمه خواسته شده تا . گیری انجام گیرد

سیون بفرستند اما برخی از نامزدھا اين کار را انجام اين مدارک، و بخصوص برنامه ھای خود برای شورا، را به کمی

تاريخ پیوستن و سوابق ھمکاری ھای او با  ھمچنین ايشان پیشنھاد کرد که ھمراه با اسم ھر داوطلب. نداده اند

 .»انجام انتخابات بر عھدهء کمیسیون نظارت خواھد بود. شبکه ذکر گردد

و ھم ھیئت بازرسان کرده ھماھنگی ود را ھم نامزد شورای با اينکه در بین نامزدھای انتخاباتی برخی خ

بودند، متأسفانه در اين جلسه در اين مورد تصمیم گیری نشد و حل مشکالت احتمالی ناشی از اين کار بر عھدهء 

 .کمیسیون ماند
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 دسامبر که برای شروع انتخابات تعیین شد، کمیسیون نظارت کوشید تا 8 نوامبر و 29در فاصلهء بین 

 :انتخابات را در شرايط زير انجام دھد

رأی ھا مخفی باشد و ھیچ يک از اعضاء کمیسیون قادر نباشند بفھمند که چه کس به چه کس رأی . 1

 .داده است

 رأی دھندگان نتوانند بیش از يک بار رأی بدھند. 2

 .ی ھای داده شده و نتايج انتخابات نباشندأاضاء کمیسیون قادر به دست کاری در ر. 3

آقای مھدی حاذق اعظم، يکی از اعضاء کمیسیون موافقت کرد که نرم افزاری را که برای انجام انتخاباتی 

 .با اين شرايط باشد در اختیار شبکه بگذارد

ھمچنین، از آنجا که اضافه کردن شرح حال و عکس و برنامه ھای نامزدھای انتخابات در نرم افرار مزبور 

قرار شد که اين مطالب بر روی سايت رسمی شبکه قرار گیرد و  رأی دھندگان اغتشاش بصری ايجاد می کرد 

 .برای اطالع از احوال و برنامه ھای نامزدھا به اين سايت مراجعه کنند

 آقای امیر جعفری از انجمن تورنتو طی نامه ای به آقای نوری عال اطالع دادند 2010در تاريخ اول دسامبر 

.  لیست بازرسان قرار گرفته و ايشان خود را نامزد عضويت در ھیئت بازرسان نمی دادندکه نام ايشان به اشتباه در

اما آقای نوری عال فراموش . به ھمین دلیل نام ايشان در سايت رسمی شبکه از لیست بازرسان برداشته شد

افزار لیست کانديداھای کردند اين امر را به آقای حاذق اعظم اطالع دھند و به اين ترتیب نام آقای جعفری در نرم 

 .عضويت در ھیئت بازرسان باقی ماند

 دادند که از نامزدی عدو روز بعد از اين تاريخ خانم شھال غفوری اطال.  دسامبر آغاز شد7انتخابات در تاريخ 

آقای نوری عال نام ايشان را ھم از لیست روی سايت شبکه حذف کردند . خود در ھر دو لیست منصرف شده اند

قای حاذق اعظم اطالع دادند که با شروع انتخابات ديگر نرم افزار مورد استفاده اجازه حذف نام کانديدا ھا نمی اما آ

 .دھد

 دسامبر انتخابات به پايان رسید و نرم افزار مورد استفاده بالفاصله نتايج زير 15در ساعت دوازده نیمه شب 

 :را گزارش داد

  رأی94        )ـ آمريکادنور  (        اسماعیل نوری عال. 1

  رأی65  )استکھلم ـ سوئد (      اسفنديار منفردزاده . 2

  رأی64  )واشنگتن ـ آمريکا (               آرام حسامی. 3

  رأی61      )تورنتو ـ کانادا (                   دیزنفرخ . 4

  رأی59       )تورنتو ـ کانادا (             افسانهءمھاجر. 5

  رأی56      )برلین ـ آلمان(                   آرمان نجم. 6

  رأی54      )لندن ـ بريتانیا (             رضا حسین بر. 7

   رأی 37       )تورنتو ـ کانادا (             امیر جعفری . 8

  )عضو علی البدل اول( رأی 36         )ويرجینیا ـ امريکا (    امیرعباس فخرآور. 9

 )رأی ايشان بعنوان عضو ھیئت بازرسان بیشتر بود (  رأی27      )ساکرامنتو ـ امريکا (        تقی آل رضا. 10

    رأی26            )تورنتو ـ کانادا (              فرح آريا. 11

    رأی20            )تورنتو ـ کانادا (      شھال غفوری. 12
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  رأی 19     )ـ فنالندھلسینکی  (     محسن ذاکری. 13

  رأی17  )لوس انجلس ـ امريکا (      شھناز جلیلی. 14

  رأی16            )برلین ـ آلمان (     کاظم موسوی. 15

  رأی14            )برلین ـ آلمان (     افشین واحدی. 16

  رأی9            )برلین ـ آلمان (   افشین سرحدی. 17

  رأی8  )لوس آنجلس ـ امريکا(     کامبیز باسطوت. 18

  رأی7             )کلن ـ آلمان (        چنگیز امیری. 19

  رأی4        )اسلینگن ـ آلمان (     علی ھمايونی. 20

  

  ھیئت بازرسان شبکه

   رأی53            )تورنتو ـ کانادا (              امیر جعفری

  رأی35             )نبرلین ـ آلما (         منیرا واحدی. 1

   رأی34       )ساکرامنتو ـ امريکا (        تقی آل رضا. 2

   رأی 32             ) تورنتو ـ کانادا(               فرح آريا. 3

  رأی30  )لوس آنجلس ـ امريکا (      کامبیز باسطوت. 4

  رأی24            )برلین ـ آلمان (      مريم يکانی فرد. 5

  رأی21  )لوس انجلس ـ امريکا (        شھناز جلیلی. 6

  رأی16            )برلین ـ آلمان (       افشین واحدی. 7

  رأی9              )کلن ـ آلمان (         چنگیز امیری. 8

 

 ) رأی53با  ( و نفر اول ھیئت بازرسان) رأی37با (بدين ترتیب محرز شد که نفر ھشتم شورای ھماھنگی  

در مورد نفر دوم علی البدل . آقای امیر جعفری است و آقای امیرعباس فخرآور عضو علی البدل اول شورا ھستند

 رأی داشتند و پس از خانم منیرا 34قرار داشتند که در لیست بازرسان نیز )  رأی27با (شورا آقای تقی آل رضا 

 .قرار می گرفتند)  رأی35با (واحدی 

در غیاب .  دو تن از افرادی که در ھر دو لیست نامزد شده بودند روشن می شدبدين سان بايد تکلیف 

ھرگونه آئین نامه ای، کمیسیون تصمیم گرفت با اين دو تن تماس گرفته و از يکسو از آنھا بخواھد که تصمیم بگیرند 

 .  آورده انددر کدام لیست می مانند و نیز توصیه کند که لیستی را انتخاب کنند که در آن رأی بیشتری

ايشان ابتدا با آقای جعفری بصورت تلفنی . انجام اين تماس ھا بر عھدهء آقای نوری عال گذاشته شد

اما ايشان يادآور شدند که اسم ايشان به اشتباه ناشی از . صحبت کردند و توصیه شورا را با ايشان در میان نھادند

ه و ايشان در تاريخ اول دسامبر اطالع داده بودند که نامزد غفلت خود آقای نوری عال در لیست بازرسان قرار گرفت

با اين ھمه، و برای اطمینان .  و در عین حال عضويت در شورا انتخاب اصلی ايشان استسمت بازرسی نیستند

بازرسان بر روی  کانديداھای ء ای میل ايشان پیدا شد و در عین حال صفحه،با مراجعه به بايگانی شبکهخاطر 

 ايشان از طرف لذا. انتخابی ھم در میان نبوداساسًا شان را در خود نداشت و، در نتیجه،  نام اي نیزکهسايت شب

 .کمیسیون به عنوان عضو شورا ابقا شدند
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 .نفر اول ھیئت بازرسان شد)  رأی35با (قای جعفری، خانم منیرا واحدی با انتفای بازرس شدن آ

گرفتند و به ايشان نیز اطالع دادند که در ھر دو لیست رأی سپس آقای نوری عال با آقای آل رضا تماس 

توصیهء کمیسیون آن در عین حال .  می توانند يا عضو علی لبدل دوم شورا باشند و يا بازرس دوم شبکهآورده اند و

یشنھاد آقای آل رضا با اين پ.  که با توجه به رآی باالتری که در لیست بازرسان دارند به آن لیست منتقل شوندبود

 .موافقت کردند

با رفتن آقای آل رضا به لیست بازرسان و . آخرين اقدام به تعیین عضو علی البدل دوم شورا مربوط می شد

 .انصراف خانم غفوری از نامزد شدن در لیست شورا، آقای محسن ذاکری بعنوان علی البدل دوم انتخاب شدند

 .اين مراتب بالفاصله به اطالع ھمهء اعضاء رسید

 

 ستکه منشاء سوء تفاھم فشده ا دو اشتباھی

برای بیش از يک پست خود را نامزد کند و در عین حال الزم نظر کمیسیون آن بود ھر کانديدا ھا نبايد . 1 

ا حذف شوند که متأسفانه است نام کانديداھائی که شرح حال و عکس خود را نفرستاده اند از لیست کانديداھ

 .رای ھماھنگی رد شد شواين دو پیشنھاد در جلسهء

با اينکه پس از وصول نامه آقای امیر جعفری نام ايشان را از لیست کانديداھای بازرسان آقای نوری عال . 2 

که روی سايت شبکه قرار داشت حذف کردند، فراموش کردند که مراتب را به آقای حاذق اعظم ھم اطالع دھند تا 

 . ، در نتیجه، نام آقای جعفری در آن لیست باقی ماندلیست روی سايت رأی گیری ھم تصحیح شود و

 

  به شکايات انتخاباتیگید کمیسیون رسی گیریتصمیمروند 

مرکب از  دسامبر خود، 23ون، بنا به تصمیم شورای ھماھنگی در جلسهء اضطراری مورخ اين کمیسی

 .اعضاء کمیسیون نظارت بر انتخابات می باشدبازرسان شبکه و 

ای حاذق اعظم بعنوان مجری انتخابات و آقای آل رضا بعتوان بازرس شبکه ھر دو در شھر از آنجا که آق

ساکرامنتو اقامت دارند، شورا از اين دو خواسته است که ابتدا اسناد انتخابات را به دقت مطالعه کنند و سپس 

وری عال در میان نھاده و متفقًا نتايج کار خود را با خانم واحدی و آقايان آرمان نجم، مسعود شب آويز و اسماعیل ن

 رسیدگی خود را در جلسه دوم ژانويهء شورا تسلیم آن نمايند تا شورا بتواند در اين مورد تصمیم  ھایگزارش

 .نھائی را اتخاذ و اعالم نمايد

 

 تذکرات و شکايات رسیده

کمیسیون نظارت بر انتخابات مجموعًا در طول انجام انتخابات و پس از اعالم نتايج آن پنج تذکر و شکايت به  

ارجاع شد که اعضاء کمیسیون، و بخصوص آقايان حاذق اعظم و نوری عال، کوشیدند در حد توان خود پاسخ ھای 

الزم را تھیه کرده و برای شاکیان ارسال دارند، بی آنکه اين پاسخ ھا از جانب دو تن از آنان، يعنی آقايان فخرآور و 

 .ی شوند و لذا تصمیم نھائی راجع به آنھا نیز به شورای ھماھنگی احاله می شودسرتیپی مکفی و پذيرفته تلق

 :متن شکاطت و پاسخ ھای داده شده چنین است 
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******************************************************************* 

 يمان فروتنا ـ از آقای تذکر اول

 که دادینم زهااجی ریگ أیر ستمیس بدھم، أیر خواستم من  یوقت ،شما اطالعی برا  ؛عالی نور جناب به درود با

 ٨ آن از  یبعض بایی آشنا نکهیا وجود با دھم أیر نفر ٨ به که شدم مجبور من ،نیابنابر .دھم أیر نفر ٨ از کمتر به

 .فروتن مانیا احترام، و مھر با .نداشتم نفر

  

  الزمپاسخ 

 که میرسان یم شما اطالع به لهینوسیبد شبکه، ریاخ انتخابات امر به شما دقت از تشکر با و درود با

 نفر ٣ از کمتر   ای/ وی ھماھنگی شورای برا ٨ از کمتر (نصاب حد از کمتر به دھندگان،ی رأ از %۵٣ از شیب  یکم

 بدرود و .انتخابات در شما شرکت از مانهیصم تشکر با .اند دادهی را) بازرسانی برا

  اعظم حاذقی مھد

  

******************************************************************* 

 کیا کیا رستمی ـ از آقای تذکر دوم

Ostade gerami, Jenabe Aghaye Nooriala 

Ba Poozesh az jawabe Dirwaghte Bande be Taghazayetan mabni bar  Entekhabate Shabakeye 

Secularhaye Sabz, lazem midanam dalaele khod mabni bar adame sherkat dar in entekhabat ra be 

estehzaretan berasanam: 

1. az 20 kandidahaye shoraye hamahangi, 8 nafar faghede Biografie va hatta aks boodand. 

2. az 8 kandidahaye Bazresan, tanha 2 nafar aks va Biografie dashtand va 6 nafar kamelan nashenas 

boodand. 

3. kandidahaye MARD taghriban 5 barabare kandidahaye ZAN boodand ke dalile anra nemitawan ba 

"adame alagheye ZANAN be siasat" tojih kard. Jonbeshe zanan dar Iran zarfe hadeaghal 2 sale 

gozashte khalafe in tasawor ra sabet mikonad. 

4. hatta yek kandide ba Namo Neshano o Biografiye nashenas az dakhele keshwar wojood nadasht ke 

hamanande 14 kandide Binamo o neshane digar dar entekhabat sherkat konad. shayad agar kandidaie 

wojood dasht, mitawanest entekhab ham beshawad !! 

Nemidanam ke aya Name in Drame siasi ra mitawan Entekhabat ya Entesabate mabaine Doostan 

namgozari kard va ya na?! Anche ke bitardid be tasaworat va tafakorat Injaneb ertebat miabad, mara 

barhazar midarad ke dar ingoone shohaye siasi hatta ba tafakorate Dorost va Osooli sherkat konam. 

Dar inehal man shakhsan in Shabake ra "hezbe siasi" ba Asasname va Barname nemibinam va 

tasworam az an chizi shabihe "SOLIDARNOS" daheye 70 va 80 miladi dar Lahestan ast. Jonbeshi ke 

Liberalha, sozialdemokratha, Marxisthaye modern, konzervativhaye rastgera va hameye azadandishane 

demokratmanesh dar an Khaneye khish ra biaband . 
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Ba Dorood va Arze ehterame farawan!! 

Kia Kiarostami  

  الزمپاسخ 

 درود با، یارستمیک ایکی آقا

ی برا شدن دایکاند امکان که میرسانیم شما اطالع به لهینوسیبد شبکه، ریاخ انتخابات امر به شما دقت از تشکر با

 هیسھم طرح زنان، شتریب مشارکت  خصوص در ،شمای ادآور یاز مجدد تشکر با ،اما است داشته وجود اعضا ھمه

 جنبش در نان آریناپذ انکار و ریخط نقش به توجه با، سبزی ھا سکوالر شبکهی  ھماھنگی شورا  در زنانی بند

 شبکه ءاساسنامهی احتمال لیتکم و حیتصح در نانآی روین ازی حداکثر  استفاده منظور به وی اجتماعی ھا

 .شد خواھد شنھادیپ

 .است درست و بجا اریبس داھایکاند توسطی وگرافیب و عکس ءارائه مورد در شمای ادآور ینیھمچن

 امکان متاسفانه کند، یم فیتعر  یقیحق اشخاص را اعضا که اساسنامه، و نخست هیانیب اساس بر ضمنا

 شودیم ممکن ریغی تیامن لحاظ به را کشور داخل ازی ریگ عضو

 بدرود

 انتخابات بر نظارت أتیھ

 

 

******************************************************************* 

  ـ از آقای علی صالحیتذکر سوم

 اما. میگوی م کیتبر نیمنتخب ھمه و شما به. شد افتیدر انتخابات جهینت احترام با. عالی نور دکتری آقا

 اصالح آنرا فورا دارم نانیاطم که است گرفته صورت بزرگی اشتباھ کنمی م فکر و بود بیعجی لیخ میبرا نکته کی

 ھشت که دارد عضو ١٠ی ھماھنگی شورا که است شده عنوان ششم ماده شبکه سنامهاسا در. فرمود دیخواھ

ی شورای اعضا نفر ده نیای ھمگ اساسنامه حیصر نص طبق که باشدیم البدلی عل عضو دو وی اصل عضو

 فراوان سپاس با. رضا آل و فخرآور انیآقا :است افتاده قلم از جهینت اعالم در نفر دو نیا نام چرا. ھستندی ھماھنگ

 تگزاس داالس، -یصالحی عل

   

 الزمپاسخ 

 البدلی عل اعضاء نام نکردن اعالم اما. کنمی م تشکر شما تذکر از. ، آقای علی صالحییگرام دوست

 تعداد اگر که نفر دو با ھمراه دارد عضو »ھشت «بلکه ندارد عضو »ده «ھم شورا. شودی نم محسوب »اشتباه«

 بیشترين اول نفر ھشت از پس فخرآوری آقا اخیر انتخابات در. آيندی م در شورا ويتعض به کرد پیدا تقلیل اعضاء

 در مراتب و. شد رفع که داشت وجودی ابھانات دوم نفر مورد در. ھستند البدلی عل اول نفر پس .اند آورده رای رأ

 عالی نور. ممنون. است شده منعکس شبکه سايت

 

******************************************************************* 

 آور فخر عباس ریام ـ از آقای مچھارتذکر 
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ی اعضا افروز، شبی آقا جناب نجم، آرمانی آقا جناب اعظم، حاذقی آقا جناب عال،ی نور دکتری آقا جناب

 .رانیا سبزی سکوالرھا شبکهی مرکزی شورا محترمی اعضا نیھمچن و انتخابات بر نظارت اتیھ محترم

 اریبسی ا جلسه نه و ھشتاد و صدیس و کھزار یآذرماه ھشتم و ستیب و ده و ھزار دو دسامبر نوزدھم کشنبهی   

 . بود تنش نیا لیدل نیتری اصل انتخابات جینتا به نجانبیا اعتراض قطعا که میگذاشت سر پشت را آشوب و تنش پر

 ظلم دادندی را نجانبیا به کهی وستاند و من حق در آشکارا کهی وجود با و نداشتم اعتراض قصد قتایحق

 جلسه غبار و گرد که حاال اما. بود حقم ازی پوش چشم قصدم شبکه امور به دنیبخش سرعتی برا بود شده

ی مشکالت نیبزرگتر ازی ک یکار آغاز نیھم در تا کردم مطرح را اعتراض نیا که خوشحالم است نشسته فرو روزید

 شبکه نیای ریگ شکل نطفه نیھم در است گرفته را زمانیعز رانیا انبیگر است سال کصد یاز شیب که را

 .میکن شهیر ویی شناسا

 دکتر زیعز استاد بهی آور اد یجھت و کنم دفاع ام مبارزه وی زندگ در ام" یگستاخ "ازی سخن ھر از شیپ

 دھخدا لغتنامه در. میستین موافقی گستاخ از شانیا ریتعب با" دھخدا عالمه "نه و من نه که کنم عرض عالی نور

 و ام دهید خودم در که استی گستاخ ھمان نیا و اند کردهی معن تھور ویی پروای ب جسارت، ،یریدل رای گستاخ

 نیا در ستین آسان که بالمیم امی گستاخ به و ام ده نکر خم کمر که سالھاست ھای شیاند مصلحتی برا

 .دینیبب نجایا را دھخدا لغتنامه به نکیل.کردن دفاع دالورانه حق از و گفتن را حق روزگار

 پاسخ انتظار که کردم عرضی نکات ،رمیگ یمی پ آنرا تر مصرانه حاال که ،انتخابات به اعتراضم خصوص در

 جلسه در کجا یدر من با دارند شرم که گفتند و کردند خطابم »شرمی ب« عالی نور دکتر! نیتوھ نه و داشتم

 بن و خیب از آنرا که فشردندی پا نجانب،یا خواندن شرمی ب بری مبن ،شان موضع بر بارھا جلسه انیپا تا و .دیباش

 .دارم را کردنش عنوان شھامت و دانمی م غلط

 به زود دینبا تیعصبان در که کردم درک و خواستم عذر فورًا که کردم استفاده »انتخاباتی مھندس« لفظ از

 کردمی م استفاده »یانتخاباتی آرا شمارش در دوگانه استاندارد« ظلف از بود بھتر کردم دیتاک و رفتمی م قصه آخر

 کلمه نیای برا چه و چه و قصاص و تیشکا به حکمی دوستان دمیدی ناباور کمال در که انتخاباتی مھندس نه و

 عذر "نگفتند که باشم دیبا خوشحال فقط..." ستینی کافی خواھ عذر "که کردند ادیفر بارھا و دادند میبرا جا نابه

 که آنھا ءھمه و بوده حق به ام خواسته که میگو یم بلندی صدا با حاال!" دیزیبر را خونش ست،ینی کافی خواھ

 در استفاده ءسوی جلو تا رمیگ یمی پ را حقمی ول ام دهیبخش کنندی خواھ عذر نکهیا بدون را اند کرده نیتوھ

 .شود گرفته شبکه نیا

 در اساسنامه گذاشتن پا ریز و بود انتخابات جینتا اعالم در بیعج یزدگ شتاب به آغاز در من اعتراض  

 وی برگزار اتیھ عملکرد در دوگانه استاندارد لیدل به انتخابات جهینت به و رفته فراتر حاال. یشتابزدگ نیھم جهینت

 انتخاباتی صلا اتیھ در مرا کهی ریگی را در ھشتم گاهیجا شده باعث رفتار نیا که معترضم انتخابات بر نظارت

 ،اعظم حاذقی آقا جناب امروزی ھا صحبت طبق ،میبگو تر روشن. ابد یلیتقل نھم گاهیجا به است، داده یم قرار

) بازرسان وی ھماھنگ (شورا دو ھر دری کسان اگر بود شده عنوان نظارت اتیھی داخل نامه نییآ در که میافتیدر

 ریامی آقا مورد نیا طبق. شد خواھد خوانده و شده لحاظ دباش شتریب کهی سمت در شانیای را بودند، دیکاند

 گاهیجا و شودی م منتقل بازرسان اتیھ به ،یمرکزی شورا دری را 37 و بازرسان اتیھ دری را 53 کهی جعفر

. ام داشته اختالفی جعفری آقا بای را ک یفقط اتفاقا که گرقت خواھد تعلق نجانبیا بهیی اجرا اتیھ در ھشتم

 .دینیبب نجایا را نکیل
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 26 و 27 با بیترت به زانیعز نیا و است شده اعمال ایآر فرح خانم و رضا آلی تقی آقا مورد در قانون نیا

 بری مبن انتخابات بر نظارت اتیھ حیصر و روشن حیتوض با بازرسان اتیھ دری را 32 و 34 ویی اجرای شورا دری را

 اتیھی آرا ستیل به و حذفی ھماھنگی شورای آرا ستیل از د،بو شتریب بازرسان اتیھ عضو بعنوان شانیای را

ی اصل شعار با" دوگانه استاندارد "نیا ایآ نشد؟ انجامی جعفری آقا مورد در رییتغ نیا چرا. شدند اضافه بازرسان

 ست؟ین تضاد در م،یخواھیم ضیتبعی بی رانیا ما شبکه

 شروع از شیپ روز دو که است شده نوشتهی جعفری اآق نام مقابل دری قانون ریغ و قبول قابل ریغ حیتوض  

 ستیل در نه. شودی نم دهید و نشد درج کجا چیھ مساله نیا. داد انصراف بازرسان ستیل دری نامزد از اتنخابات

 دھندگانی را نظر ایآ. باشد شده ارسالی ریگی رای برا لھایم یا ھمراه کهی حیتوض چیھ در نه وی ارسالی ھا

 حاال و دادندی رای جعفر ریام به فقط بازرسان اتیھی ریگی را دری صالحی علی آقا است؟ بوده مھم شمای برا

 ستیل در اصًالی جعفری آقا بود، نشده اعالم انتخابات بر نظارت اتیھ توسط وجه چیھ به کهی مورد در مینیبی م

 نظارت اتیھ شود؟ی م چه دادی را بازرسان اتیھ در نفر ک یبه فقط کهی صالحی آقا حق حاال! است نبوده

 خود بگذارند؟ پا ریز را انتخابات قانون و کنند لحاظ باال در رای جعفری را دندید صالح که داد خواھد حیتوض چگونه

 روزید جلسه در اعظم حاذق و افرور شب جنابانی ھا صحبت در و نکرد اعتراض موضوع نیا به ھمی جعفری آقا

 نیا با. شود ینم دهید بازرسان ستیل ازی جعفری آقا نام حذفی برای قانون درخواست چیھ عمال که میدید

 ھمی جعفری آقا دیبا انتخابات،ی برگزار اتیھی داخل نامه نییآ و قانون طبق که دید توان یمی روشن به حاتیتوض

 در تیوعض و ھشتم گاهیجا صاحب نجانبیا و شدی م منتقل بازرسان بخش به ایآر خانم و رضا آلی آقا ھمراه به

 .شدمی می انگیھمی اصلی شورا

 تنھا و تنھا ،یقانون ریغی متوال اقدامات ستمیس نیا با ،یقبلی ھماھنگی شورا از نکهیا ھمه از تر جالب  

 مسعودی آقا شھامت و صداقت از سپاسگزارم. بود آور فخر عباس ریام نفر ک یآن و  شد گذاشته رونیب نفر کی

 قرار شورا نفره 8 ستیل در آور فخر که شدند خوشحال اریبس کردند اعالم روزیدی علن جلسه در که افروز شب

 اظھار دیبا عملکردشان از اما سپاسگذارم شانیا صداقت از. نکردند پنھان گرانید از رای خوشحال نیا و نگرفت

 کردند؟ نظارت و نشستند انتخابات بر نظارت اتیھ دری طرفی ب با نگونهیا ایآ. کنم تاسف

 شدن خطاب »شرمی ب« نوپا،ی ا شبکه در انتخابات جینتا بهی قانون اعتراض ءجهینت ایآ: نکهیا آخر هنکت  

 مورد شبکه، ریمد توسط شبکه از اخراجی برا تیشکا به دیتھد شان،یا اران یگرید دییتا و شبکه ولئمس توسط

  باشد؟ دیبا اند، بوده فعنیذی انتخابات تخلف نیا در که ھا ھمانی سو از گرفتن قراری فحاش و نیتوھ

 از گر،یکد یمشابه کامًال و جداگانهیی ھا لیمیا در اعظم حاذقی مھد و افروز شب مسعود انیآقا امروز

 دکتر خانم نگتن،یواش روزه سه کنفرانسی برگزار مسول به خطاب و داده انصراف نگتنیواش کنفرانس در شرکت

! است شده عوضی ناگھان شان میتصم بودند، کردهی قطع حضور اعالم قبًال کهی وجود با اند نوشته لن،یپ انایجول

 را انتخاباتی برگزار ءنحوه به اعتراض انتخابات، بر نظارت اتیھ عضو زانیعز نیا ا یام شده توطئه توھم دچار من ایآ

 ھتل و مایواپھ طیبل ءنهیھز کهی کنفرانس در شرکت عدم بای ریگ انتقام به دست و نتافته بر نامزدھا ازی ک یاز

 ! اند؟ گرفته است، شده پرداخت شان

 فراموش دیشا و میخوان یم کتاتورید آنرا کهی حکومت رفتار و رفتار نیا نیبی شباھت چیھ نکهیا انیپا در

  د؟ینیبی نم بودبم، شده جمع ھم کنار ھا رفتار مدل نیھم کردن پاک و حکومت آن با دنیجنگی برا که میا کرده
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 مانیا و کنمی م حس شانیا به قلبم در کهی محبت با و ندارم عالی نور دکتر استادم ازی ھخوا عذر انتظار

 با مبارزه راه در را شانی زندگ ءھمه ،زیعزی رزادگیم شکوه خانم سرکار ،گرانقدرشان ھمسر و شانیا که دارم

 با مطمئنًا که دانمیم بیعجی اشتباھ را انتخابات نیا در آمده شیپ مورد اند، گذاشتهی اسالمی جمھور حکومت

 استقراری برا کهی اصولی رو بر تا بود خواھد شبکه نیای اعضا ءھمهی برای درس و شد خواھد حل شانیا تیدرا

 .مینکنی تخط آنھا از و مینگذاری پا خودمان م،یجنگ یم رانیا زمانیعز ھنیم در آنھا

  

 که رایی ھای رو کج نطفه، از و داده قرار نخودشای جا در را آرا و دیریبگ را درست میتصم ھست فرصت تا

  .دیکن اصالح د،یانجام خواھد شبکهی نابود به

 کوچکتان برادر

 رانیا گستاخ شهیھم پسر

 آور فخر عباس ریام

 نگتنیواشی خارج استیس وی مل تیامن دانشگاه در پژوھشگر و مھمان استاد

  

  الزمپاسخ 

 فخرآور عباس ریامی آقا

ی آقا عضويت مورد در کهی شکايت پاسخ در و شبکه، ریاخ انتخابات امر به نسبت اشم دقت از تشکر با

 غیاب در که  میرسانی م شما اطالع به لهینوسیبد ايد، کرده اقامه انتخابات بر نظارت کمسیون بهی جعفر امیر

 تن يک اينکه بری مبن بوديد، آن عضو خود که ،یھماھنگی شورا تصمیمی پ در و انتخابات انجامی برای ا نامه آئین

 که گرفتند تصمیم چنین انتخابات بر نظارت کمیسیون اعضاء کند، سمت دو ھر در عضويت نامزد را خود تواندی م

 مزبوری دایکاند عھدهء بری نھائ انتخاب آورد،ی رأ نیز مورد دو ھر در و بوده دایکاند مورد دو ھر دری فرد گاه ھر

 ھمین. ندینما انتخاب را تیموقع آن دارد،ی شتریبی را جا ھر که گردد هیتوص وا به حال، نیع در اما، شود نھاده

 را بازرسان ھیئت در عضويت رضا آلی تقی آقا. شد عرضه شدندی م قاعده اين مشمول کهی نفر دو به پیشنھاد

 . برگزيدند رای ھماھنگی شورا دری نمايندگی جعفر ریامی آقا و کردند انتخاب

 بر نظارت کمیسیون به خود حال شرح تسلیم ھنگامی جعفری آقا که بود واقعیت نآ از جدا مطلب اين

 لیست از نامشان دلیل ھمین به و نیستند بازرسان ھیئت در عضويت داوطلب که بودند داده اطالع انتخابات

 ماند؛ی باقی گیری رأ سايت لیست در سھوًا اما شد حذف داشت قرار شبکهی رسم سايتی رو که بازرسان

ی برای جعفری آقا نصیب رای بیشتر آراء توانستی می حت و نداشت آراء نتیجهء دری تأثیر ھیچ کهی سھو

 .کندی ھماھنگی شورا در عضويت

 احترام با

 انتخابات بر نظارت أتیھ

******************************************************************* 
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 سیاوش سرتیپی ـ از آقای پنجمتدکر 

Dear Secular Greens Team, 

Following the elections of Secular Greens and as a member who has participated in elections and has 

voted, I noticed a point in results which is not clear for me: According to this lines on  Homepage of 

Secular Greens, announcing the results,(see the below list), you have mentioned those candidates who 

have stepped back as candidates in one or other list after the start of the elections. Have you informed 

all the members of the secular green about this? Have you informed me? I have not got any mails or 

any other kinds of announcements regarding this point. 

I would appreciate your immediate response to clarify this. 

Best Regards 

Siavash Sartipi  

 الزمپاسخ 

 درود، با، یسرتپی آقا

 :که میرسانیم شما اطالع هب لهینوسیبد شبکه، ریاخ انتخابات امر به شما دقت از تشکر با

 پروسه آغاز از پس ،یریگی رأ ورقه در دھایکاند ستیل از ،یسرحد نیافشی آقا وی غفور شھال خانم نام حذف

 دایکاند حال شرح به مربوط ءصفحه شبکه،ی تارنما صفحه در حال نیا با. نبود ریپذ امکان  یفن لحاظ بهی ریگی رأ

 .است دهیگرد اشاره مطلب نیا بهی غفور شھال خانم نام ریز ھا

 ،بود گرفته صورت انتخابات از قبل که بازرسان، أتیھ جھتی داتوریکاند ازی جعفر ریامی آقا انصراف

 .بود نشده حذفی ریگی رأ ورقه در دھایکاند ستیل از اشتباھا

 بود، آوردهی رأ ردمو دو ھر در و بود، دایکاند مورد دو دری فرد گاه، ھر انتخابات، بر نظارت تیئھ توافق طبق

 آن دارند،ی شتریبی را جا ھر که کرد هیتوص حال نیع در  یول نھاد مزبوری دایکاند ءعھده بر رای ائنھ انتخاب أت،یھ

ی برا شدن دایکاند از انتخابات انجام از قبل روز چند نکهیا از مستقلی جعفر ریامی آقا لذا .ندینما انتخاب را تیموقع

 کردند انتخاب رای ھماھنگی شورا دری ندگینما بودند، داده انصراف بازرسان أتیھ در تیعضو

 انتخابات بر نظارت أتیھ بدرود،
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 متن ای میل مورخ اول دسامبر آقای جعفری به آقای نوری عال :ضمیمه

 

----- Forwarded Message ---- 
From: Amir Jafari <amir.jafari@gmail.com> 
To: Esmail Nooriala <esmail@nooriala.com> 
Sent: Wed, December 1, 2010 5:02:21 PM 
Subject: Re: سبزنامه به نامزدھای انتخاباتی شبکه سکوالرھای   

 
  گرامی دکتر نوری عال 

طبق گفت و گویی که با دکتر زندی انجام شد . مشخصات خواسته شده به پیوست ارسال می شود

ای بازرسین ھم قرار دارد که بدین وسیله از نامزدی بازرس اعالم انصراف ایشان فرمودند که اسم بنده جز نامزدھ

 .می نمایم

 با مھر و سپاس 

 امیر جعفری

---------------------- 

 :شرح حال

 . 1354 سال :متولد

 :تحصیالت

 1999سال , دانشگاه صنعتی شریف, کنترل-کارشناسی برق         -

 2007سال , آلمان-ون دانشگاه برمناتوماسی-کارشناسی ارشد برق         -

 :موضوع, 2010سال , آلمان-دانشگاه برمن, دکترای برق         -

 : تالیفات

 . ھستموبالگ مجنوندر حوزه غیر مھندسی برق تالیفاتی ندارم و تنھا نویسنده 

 :دلیل نامزدی

دموکرات بر پایه  - سکوالر  و کمک برای انحالل نظام جمھوری اسالمی و برقراری یک نظامشتال         -

 حقوق بشر در ایران

mailto:<amir.jafari@gmail.com>
mailto:<esmail@nooriala.com>
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 :برنامه ھا

تالش در جھت گسترش شبکه و فعال سازی واحدھای سازنده شبکه بر طبق وظایف مندرج در          -

 اساسنامه

 اخلی شبکه تالش در جھت تحکیم و کارآمدسازی ساختار د         -

 .تالش در جھت تعریف سیاستھای کلی شبکه که بر طبق اساسنامه به شورا واگذار شده است         -

 بازنگری اساسنامه بر اساس موارد مطرح شده توسط اعضا, در صورت تصویب         -

 


