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پاسخ امیر عباس فخر آور، عضو منتخب ھشتم شورای ھماھنگی شبکھ 

 سکوالرھای سبز ایران بھ اتھامات و توھین ھای قانون شکنان انتخاباتی

 اعضای محترم شبکھ سکوالرھای سبز
رھای سبز  در کمال ناباوری و در ادامھ اتفاقات شگفت انگیز و تاسف بار پس از انتخابات شبکھ سکوال2011پنجم ژانویھ سال 

اخراج امیر عباس "یا ھمھ پرسی در شبکھ سکوالرھای سبز با ھدف " رفراندم"یافت کردم کھ خبر از برگزاری نخستین درایمیلی 

کیفرخواستی ھم برایم ترتیب داده شده بود کھ با لبخندی . بود" فخر آور، یکی از اعضای شبکھ بھ دلیل اعتراض بھ نتایج انتخابات 

تھمت و توھین و افترا در "و " دادگاه"و " کیفر خواست"با . با خشمی باور نکردنی نوشتھ شده بود. ر آنرا خواندمتلخ تا آخرین سط

، سرشار از ھمین اسناد بوده است کھ ) سال گذشتھ زندگی امھجدهتمام ( سالگی تا کنون ھفدهبیگانھ نیستم کھ از " لباس قانون

" شورای ھماھنگی شبکھ"کیفر خواست گروه موسوم بھ . برایم تدارک دیده بود" دادگاه انقالب جمھوری اسالمی"و " مالھا"

متھمی کھ باید "و نھ حتی " خاطی"طراحی شده بود و در ھمان آغاز مرا " مالھا"بسیار غیر منصفانھ تر از حتی کیفرخواستھای 

شبکھ سکوالرھای "تین ساعات صدور اعالمیھ ، در نخس2010از دوم ژانویھ سال . ، قلمداد کرده بودند"پاسخگوی اتھاماتش باشد

پس . داد شدممدر گفتگویی طوالنی با سرکار خانم میرزادگی عزیز، بھ شبکھ پیوستم و یکی از سی نفر عضو موسس شبکھ قل" سبز

 کھ از آن از آن برای رشد شبکھ بسیار کوشیدم و بسیاری از دوستانم را با اصرار زیاد تشویق کردم تا بھ عضویت شبکھ در آیند

، مقداد سید محمدی، سیاوش افشار، آنیا دھکام، ساغر آرام حسامی، احسان بخشی، علی صالحی، سینا دبستانی، محمد شمس: جملھ

حاال در کیفرخواستی نامنصفانھ متھم شده ام کھ افراد را بھ خروج از .  و بسیاری دیگر را میتوان نام بردکسرایی، فرھاد کھندانی

سیلی از فحاشی خشمگینانھ نثارم کرده بودند و اتھامات، دروغھا و تھمتھای .  ام کھ دروغی بی شرمانھ استشبکھ تشویق کرده

ایم را بشنوند و غیابی  ھفتند دادگاھی ترتیب داده و حرفراوان کھ برای ھیچکدامشان حتی یک سند ھم ارایھ نکردند و حتی نخواس

ھایم با اعضای محترم  و این ھم آخرین حرف.  را بنویسم" دفاعیات قبل از اعدامآخرین"ستند برایم صادر کرده و خوا" خاطی"حکم 

 :شبکھ سکوالرھای سبز

ھای وارده از سوی آقای نوری عال و یاران ایشان را قویا رد کرده و خوشحال خواھم شد اگر اسنادشان را در مورد   تمام تھمت.یک

 !ند ھم برایم کفایت میکندحتی یک مورد س. ھا برای ھمھ ارسال کنند این تھمت

رای دادن کودکان زیر " در صورت جلسھ نخستین جلسھ پس از انتخابات، با ادبیاتی شرم آور، اعتراض اینجانب را بھ انتخابات، .دو

عنوان کردند کھ دروغ پردازی آشکار و رسوا در روز روشن است و اعتراض من ھمانگونھ کھ از روز اول در " سن بھ تورنتویی ھا

 "بی طرف نبودن ھیات برگزاری انتخابات"و " ، برخورد تبعیض آمیز با کاندیداھا"استاندارد دوگانھ"مام ایمیلھا و نامھ ھا نوشتم، ت

در ضمیمھ ھمین نامھ مجموعھ نامھ نگاریھا از ھمان . را ھم باید بھ آن اضافھ کنم" سند سازی"و " جعل سند"بوده است کھ حاال 

 ! رعایت کنندامانت داری راھا  یفرستم و امیدوارم نامھ رسانروز نخست را برایتان م

ماھنگی بود کھ خیلی زود متوجھ   اعتراض اول اینجانب نادیده گرفتھ شدن اساسنامھ شبکھ در مورد اعضای علی البدل شورای ھ.سھ

تبعیض و "عتراض دوم اینجانب ا. شان از اینجانب عذرخواھی کردندبی توجھی بھ جھت شان شدند و آنرا اصالح کرده و  باهاشت

زیر پا " کمیسیون نظارت بر انتخابات"در اعالم نتایج انتخابات بود کھ آشکارا تمام اصول و قوانین، توسط " استاندارد دوگانھ

" سند سازی ناشیانھ"گذاشتھ شد و علی رغم اعتراضات مکرر رای دھندگان بر رفتار غیر قانونی تاکید شده و حتی دست بھ دامن 

باید اشاره کنم کھ طبق قانون انتخابات نباید آرای " امیر جعفری"در این مورد بویژه بھ مسالھ ! شان را پنھان کنند شدند تا تخلف

بھ عکسھا و سند ھای زیر و سواالت اینجانب از . منتقل میشد" ھیات بازرسان"ایشان در شورای ھماھنگی خوانده می شد و باید بھ 

 . توجھ کنید" تخاباتکمیسیون نظارت بر ان"
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رای ایشان بعنوان ھیات بازرسان بیشتر " ھمانطور کھ در عکس می بینید، آقای تقی آل رضا و خانم فرح آریا با این توضیح در مقابل اسمشان کھ 

 و فرح آریا بود و باید بدون اما در مورد امیر جعفری کھ موردی دقیقا مشابھ تقی آل رضا.  از شورای ھماھنگی بھ ھیات بازرسان منتقل شدند"بود
صورت گرفت و بھ جا ی انتقال بھ ھیات بازرسان، در مقابل نامش در ھیات " تبعیض آمیز"ھیچ شکی بھ ھیات بازرسان منتقل می شد، برخوردی 

گزارش نھایی کمیسیون این موضوع با متن !" دو روز پیش از شروع انتخابات از نامزدی در لیست بازرسان استعفا داد: " بازرسان نوشتھ شد
در این گزارش تاکید شده است آقای نوری عال قبال ایمیلی از امیر جعفری مبنی بر انصراف از ھیات . نظارت بر انتخابات در تضادی آشکار است

صویر آنرا اینجا میبینید و در صفحھ آخر ھمین گزارش کھ ت! فراموش کرده دیگران را از این ایمیل با خبر کند" اشتباھا"بازرسان دریافت کرده و 
 . را کھ آقای جعفری برای ایشان فرستاده است، ضمیمھ می کند" 2010اول دسامبر "ایمیل مورخ 



 3 

 
 

اوال در مقابل نام آقای امیر جعفری نوشتھ شده بود کھ دو ! شده است" جعل"و " سند سازی"بھ جرات می توان گفت کھ این ایمیل 
دو روز شروع شده بود، " ھفتم دسامبر" انتخابات با توجھ بھ اینکھ. اندیداتوری استعفا داده استاز کروز پیش از شروع انتخابات 

بھ بخش بنفش رنگ در عکس باال دقت کنید و ببینید کھ بھ وضوح تاریخ اول "! اول دسامبر"و نھ " پنجم دسامبر"فبل می شود 
نکتھ دیگر بخش زرد رنگ عکس باالست کھ بھ این !  نھ دو روزدسامبر دیده می شود کھ ھفت روز قبل از شروع انتخابات است و

بھ طور قطع چنین ایمیلی وجود دارد ولی یک جملھ بعدا بھ آن ! نام دارد" جعل سند"ایمیل اضافھ شده است و در قانون این کار 
 انتخابات دریافت کرده بودند کھ اینجانب ھم کاندیدای انتخابات بودم و ھمھ کاندیداھا چنین ایمیلی را قبل از. اضافھ شده است

سوال . ارایھ کنند"  انتخاباتیبرنامھ کامپیوتری"درخواست شده بود زندگینامھ، برنامھ و عکسی از خودشان برای قرار دادن روی 
یست اینجانب و بسیاری دیگر از رای دھندگان کھ بی پاسخ ماند این است کھ اگر جعفری از نامزدی انصراف داد، چرا نامش در ل

کاندیداھا بود؟ اگر کمیسیون نظارت بھانھ می آورد کھ اسامی کاندیداھا در یک برنامھ کامپیوتری طراحی شده بود و تغییر برنامھ 
 سخت بود، چرا در ھیچ ایمیلی بھ رای دھندگان توضیح داده نشد کھ بھ جعفری در لیست بازرسان رای ندھند؟

 
ی فرستد و اگر واقعا در ھمان ایمیل درخواست کرده بود کھ نامش از لیست کاندیداھای آقای امیر جعفری ھم زندگینامھ و عکس م

برای ھیات بازرسان قرار بگیرد کھ " برنامھ کامپیوتری" پس دلیلی نداشت کھ اصال زندگینامھ اش روی ،ھیات بازرسان حذف شود
کار . یمیل دیگری کھ اینگونھ رسوا نباشد استفاده میکرداز ا" سند سازی"بھتر بود آقای نوری عال برای ! بعدا بخواھد حذف شود؟

 !ناشیانھ ای بود
 

آیین نامھ ای برای انتخابات در کار نبوده است و با کسانی کھ در ھر دو "نین در گزارش نھایی انتخابات نوشتھ شده است کھ ھمچ
ست تا خود این افراد انتخاب کنند کھ در کدام شورا شورا کاندید شده و رای آورده بودند از سوی آقای نوری عال تماس گرفتھ شده ا

اگر آیین نامھ ای نبوده است . اینھم دروغی بزرگ است کھ با اولین گزارش کمیسیون نظارت در تضاد آشکار است"! میخواھند باشند
 این جملھ !؟"ان بیشتر بودرای ایشان بعنوان ھیات بازرس"  نوشتند در مقابل نام دو کاندیدای دیگرچرا در گزارش اول خیلی روشن

ھنگی پس از انتخابات ھم دقیقا بر آن تاکید شده  اتفاقا در نخستین نشست شورای ھمااز وجود آیین نامھ ای داخلی خبر می دھد کھ
 . بود

 
ان جدید باید در پاسخھای نوری عال بھ اعتراضات بارھا تاکید کرد کھ کمیسیون نظارت بر انتخابات نباید پاسخگو باشد و ھیات بازرس

بھ این عکس کھ بخش آخر گزارش نوشتھ شده توسط نوری عال می باشد دقت کنید و دریابید کھ ایشان !! اعتراضات را پیگیری کند
ھیات بازرسان "خودشان نوشتند کھ کمیسیون نظارت بر انتخابات بھ شکایات رسیدگی می کند و حاال از مسولیت شانھ خالی کرده و 

 یکی از موارد اصلی اعتراضات میباشند و پیگیری قانونی اعتراضات تمام ترکیب این ھیات را تغییر خواھد داد، را کھ اصال" جدید
 ! مسوول می دانند کھ حتی مرغ پختھ را ھم بھ خنده وا میدارد
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ری در نتیجھ انتخابات نمی اشتباھات کوچکی در انتخابات رخ داده کھ تاثی" در ایمیلھای مکرر نوری عال تاکید کرده است کھ .چھار

جھت کمک بھ حافظھ و محاسبات ایشان باید تاکید کنم کھ تغییرات بسیاری رخ خواھد داد اگر قانون را رعایت "! تواند داشتھ باشد

فخر آور عضو اصلی شورای ھمیھنگی خواھد . جعفری از لیست شورای ھماھنگی حذف و بھ ھیات بازرسان منتقل می شود. کنند

بھ این شکل پنج جابجایی مھم در نتایج انتخابات رخ . ن ذاکری و شھناز جلیلی ھم اعضای علی البدل اول و دوم خواھند شدمحس. شد

در برابر آقای نوری عال بھ عزیزانی کھ ! چطور آقای نوری عال ادعا می کند کھ تغییری در نتیجھ رخ نخواھد داد؟. خواھد داد

عامل تشویش اذھان "، "فتنھ گر" ، "رفیق فخر آور" ، "بی شرم"خ می داد و آنھا را اعتراض کردند با توھین و طعنھ پاس

دیگرانی "راستی این کلمات را جای دیگری در سخنرانیھای ! قلمداد کرده و پاسخ ھیچکدامشان را نداد" وحدت شکن"و " عمومی

بھ نتایج " و مودبانھ" و قانونی" منطقی"عتراضات کھ ما ھمھ داعیھ دار مبارزه با آنھا ھستیم نشنیده اید؟ در مقابل ھمھ ا" 

انتخابات، نوری عال در اقدامی بسیار زشت، ایمیلی برای ریاست دانشگاھی کھ در آنجا بھ تدریس مشغولم، سعی در تخریب وجھ ام 

دوستان . ایل بودم سر می زندکرد کھ برایم باور کردنی نبود کھ ھمھ این رفتارھای زننده از دکتر نوری عال کھ احترام زیادی برایش ق

عزیز تصور کنید اگر برای ریاست ارگان یا اداره ای کھ در آن کار می کنید کسی ایمیلی این چنین بزند تا شما را از نان خوردن 

ر می این دانشگاه جایی است کھ من برای تامین معاش خودم و خانواده ام در آنجا کا. بیاندازد چھ احساسی بھ شما دست خواھد داد

کنم و حقوق می گیرم و دوستان و ھمکاران دیگری ھم در این دانشگاه دستیاران اینجانب بوده و حقوق ماھیانھ شان از آنجا تامین 

 پس از آن !آیا دل آقای نوری عال خنک می شد اگر رییس دانشگاه بھ خاطر ایمیل ایشان بنده و ھمکارانم را اخراج می کرد؟. می شود

عوت شده برای کنفرانس سھ روزه واشینگتن تماس گرفتید و بھ آنھا فشار آوردید تا از حضور در کنفرانس انصراف با تمام اعضای د

بلیطھای گران ھواپیما تھیھ کرده ایم کھ " شب افروز و آرمان نجم"دھند در خالی کھ برای برخی از این دوستان از جملھ آقایان 

 ن این رفتار و رفتار استالین نمیبینید؟تشابھی بی. ھزینھ آن قابل برگشت نمی باشد

 رفتار زننده، پاسخگو نبودن، تکرار بی قانونی، جعل سند و بی احترامی بھ رای دھندگان عمال شورای ھماھنگی را از :حرف آخر

 این شورا لذا تصمیمات. یک شورای انتخابی بھ شورایی انتصابی در خدمت تب دیکتاتوری و قدرت طلبی نوری عال تبدیل کرده است

بوده و این " کامال غیر قانونی"رسیدگی درست و دقیق و بی طرفانھ صورت نگیرد " اعتراضات"پس از انتخابات تا زمانی کھ بھ 

 . شورا نھ می تواند کسی را متھم کند و نھ تعلیق، چرا کھ اصل وجودی اش زیر عالمت سوال بزرگی می باشد
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جناب آقای نوری عال : گذاشتند" دیکتاتوری فانتزی وی" با چشمان بستھ در خدمت توصیھ بھ نوری عال و آنھا کھ خودشان را

عزیز، اینجانب تمام زندگی ام را در راه دشوار اما شیرین مبارزه برای آزادی و علیھ دیکتاتوری صرف کرده ام و بسیار متاسفم کھ 

 ساختھ اید با شعارھای شیرین حکومتی فانتزیدنیایی مجازی و برای خودتان . شما را غرق در رویای قدرتتان می بینم

 نفر رسیده اند تا با رای ھاشان بازی کنید و دلتان خوش باشد کھ رھبر شده 107کھ رای دھندگان دنیایتان بھ " دموکراسی و آزادی"

ان اشتباھی کوچک اما بسیار در محاسباتت. خمینی ھم ھمین شکلی سوار مردم ایران شد. عزیزم، ما از این رھبر ھا قبال داشتھ ایم. اید

پسر گستاخ ایران را کھ در برابر دیکتاتوری تا بن دندان مسلخ خامنھ ای و مالھا جانانھ ایستاد با نمیدانم چھ کسی ! بزرگ رخ داد

ی اخراج عضو رفراندم برا"شما اجازه ندارید اینگونھ با زندگی و آبروی مردم بازی کرده و ھنوز بھ قدرت نرسیده ! اشتباه گرفیتد آقا

امید وارم بھ دامان . اینگونھ می خواھید با منتقدانتان در آینده رفتار کنید؟  رفتارتان شرم آور و تاثف بار است". شبکھ تان بدھید

منصرف " جنبش دموکراسی خواه، سکوالر و سبز ایران"آزادیخواھان و دموکراسی خواھان باز گردید و از سواری کشیدن بر گرده 

امیر عباس فخر آور، پسر گستاخ ایران، سبزم و سکوالرم و نھ شما و نھ ھیچکس دیگری با ھیچ انتخاباتی نمی تواند من . شوید

 .اینجانب را از من بگیرد" سکوالر بودن"و " سبز بودن"

 

 پاینده ایران

 امیر عباس فخر آور 

 پسر ھمیشھ گستاخ ایران

 یاست خارجی واشینگتنپژوھشگر و استاد مھمان در دانشگاه امنیت ملی و س

 ساعت یازده و دو دقیقھ پانزدھم ژانویھ دو ھزار و یازده

 


