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 گزارش ھیئت بازرسان شبکھ سکوالرھای سبز

 2010 دسامبر 15در مورد روند برگزاری انتخابات 

 یادداشت خانم منیرا واحدی. 1
 

 درود بر شما دوستان گرامی

سرشار از سالمتی،  از ھر چیز سال نو میالدی را به شما عزیزان تبریک گفته و برایتان سالی قبل

میھنمان بی گناه  ھم آزادی میھنمان ایران و دوارم که سال جدید سالامی. موفقیت و شادمانی آرزومندم 

 .مان در سراسر گیتی باشد عزیزان دربند و پایان آوارگی و بی پناھی

گزارش، به این نتیجه رسیدم  پس از مطالعه این. از تھیه گزارش تکمیل شما بسیار سپاسگزارم

اشکاالتی که از نظر من در نحوه معرفی نامزدھا وجود  که روند انتخابات شفاف بوده و انتخابات با وجود

 .گرفت  صورت داشت به درستی

 با مھر

 منیرا واحدی

 

 )ترجمھء متن اصلی کھ بھ انگلیسی نوشتھ شده، ھمراه با آن متن (نامھء آقای دکتر تقی آل رضا. 2
 

 دوستان عزيز

شان مالقات   اعظم در منزل ژانويه با آقای حاذق27شانس آن را داشتم که در روز دوشنبه  من

ايران و نیز نحوهء اعالم نتايج آن را با  کرده و روند ملحوظ شده در جريان انتخابات شبکه سکوالرھای سبز

 .ايشان مورد بررسی قرار دھم

 و از  شفاف و دموکراتیک بوده به اعتقاد من روند و نحوهء کار انجام شده در جريان انتخابات کامًال

انتخابات ھای ديگر گروه ھا در طی ده سال گذشته  ناسبی که من شخصًا در بسیاری ازدخالت ھای نام

 .است تجربه کرده ام بدور مانده

تا خود را کانديد  جريان اعالم نامزدی ھا شفاف بوده و ھمهء اعضاء شبکه فرصت آن را داشته اند

خابات داشته اند خود را نامزد در انت در واقع، بیش از بیست و پنج در صد کسانی که حق شرکت. کنند

به ھنگام عرضهء نام . منتخبین الزم معادل دو نیم برابر بوده است نموده و نسبت تعداد نامزدھا به تعداد

قرار گرفتن نام  نیز به کسانی که برای رآی دادن به سايت اينترنتی مربوطه می رفته اند ترتیب کانديدا ھا

ظاھر می شده اند و، در نتیجه، امکان دخل و  مًال تصادفی بر مانیتورھا به انتخاب کامپیوتر و بصورت کا

  .گیری در اين مورد ھم وجود نداشته است تصرف و اعمال نظر در کار رأی

تجارب شغلی و  ر عین حال، ھمهء نامزدھا فرصت داشته اند تا خود را، بھمراه با تحصیالت ود

آيندهء جنبش سبز سکوالر، به رأی  ه ھاشان برایفعالیت ھای سیاسی شان، و بخصوص نگاه و برنام

 دھندگان بشناسانند
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طريق  نیز بوسیلهء کامپیوتر محاسبه شده و صحت اين نتايج را می توان براحتی از نتايج انتخابات

بطور خالصه، . کانديدا بدست آورد مطالعهء گزارش کامپیوتری دربارهء تعداد رأی دھندگان و حداکثر رأی ھر

 وجود ندارد ورد نیز ھیچ نکتهء غافلگیرکننده ایدر اين م

ھم در ھیئت  در میان نامزدھا دو تن دارای رأی کافی برای عضويت ھم در شورای ھماھنگی و

کمسیون نظارت بر انتخابات در . شخص من اين دو تن عبارت بودند از آقای امیر جعفری و. بازرسان بودند

به ھر دوی ما اين امکان را داد که خود انتخاب کنیم که نام مان در  عین ارائهء توصیه ھائی به ما دو نفر،

پیوستن به  آقای جعفری لیست شورای ھماھنگی را برگزيد و من. قرار گرفته و اعالم شود کدام لیست

جعفری استعالم کردم و ايشان طی ای  من در اين مورد مستقیمًا از آقای. لیست بازرسان را انتخاب کردم

 .از اين مکاتبه ضمیمه است نسخه ای. راتب را تأيید کردندمیلی اين م

بدينوسیله تھنیت ھای خود را  من در جريان برگزاری اين انتخابات به ھیچ مورد ناصوابی برنخوردم و

محوله شان تقديم می انتخابات برای انجام درست وظايف  به اعضاء شبکه و بخصوص کمیسیون نظارت بر

 .کنم

 تقی آل رضا

 شبکهء سکوالرھای سبز ايرانبازرس 

  
Dear  
I had a chance to meet with Mr.Hazeghazam at his house for over two hours on 
Monday the January 27th, to review the protocol established for the election, 
procedures used in the process of election and its results. 
I confess that the protocols and the procedures used to conduct this election were by far 
more democratic and open, and lack of any undo influence that I have had a chance to 
observe or participate in many gathering of the opposition groups in the past ten years. 
 The nomination was done openly and every member had the opportunity to be 
nominated. In fact over %25 of those voted were on the ballad, and there the nominees 
were at least 2.5 the the number of available elected positions. The computer process 
for voting considered any chance for setting in any bias by randemizing the order the 
names of the nominees. All the nominees had the opertunity to present themselves to 
voters in terms of education, professional and political activites. Particularly, their vision 
of the future for success of the Secular Green movement. 
The voting results were computed by the computer software, and plausibility of the 
results can easily be confirmed by giving consideration to number of the voters, 
maximum number received by any one nominee and the total number votes castted for 
all nominees. In short no surprises. 
 
There were two nominees that had sufficient number of votes that could been elected to 
Shoray Rahbary or Bazrasi. These included Mr.Jafari and myself. The choice was given 
to both of us to choose one the two positions. Mr.Jafari selected to be in the Shoray 
Rahbary, and I selected to be in the Bazrasan. The e-mail confirmation by Mr. Jafari is 
attached. 
 
I did not fined any anomalies in the process of this election. I congratulate all members 
and particularly the election committee for a job well done. 
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 متن مکاتبھ با آقای امیر جعفری

 
On Tue, Dec 28, 2010 at 9:04 PM, Taghi Alereza <taghi@admenergy.com> wrote: 
Dear Mr. Jafari 
 
I have been commissioned to review the election process and its results. You are one of those 
who received sufficient votes to be elected to both  " Shoray Rahbary" and " Bazrasan". My 
congratulation to you for your success. 
 
I am told that you were asked by Dr. Nooriala, before the election results were published, that 
you may select any of the two elected positions, and you chose to be on the Shoray Rahbary. 
Please confirm that Dr. Noriala did  communicate with you on your choice and you indeed 
selected to serve on the Shoray Rahbary. 
 
For your information, I know of your communication with Dr. Nooriala  in regards to removal of 
your name form the Bazresan election roster, before election. 
 
Looking forward for you response 
 
Taghi Alereza 
 

----- Forwarded message ----- 
From: "Amir Jafari" <amir.jafari@gmail.com> 
Date: Tue, Dec 28, 2010 6:29 PM 
Subject: Electoion 
To: "Taghi Alereza" <taghi@admenergy.com> 

Dear Mr.Alereza  
 
Thank you so much. 
Hereby, I confirm that Dr. Nooriala communicated with me and I chose to serve in Shoraa.  

Best Regards 
Amir Jafari 
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