
 1 

  ایران سکوالرھای سبزءتقاضای شورای ھماھنگی شبکھ

 از اعضاء شبکھ برای شرکت در رأی گیری مجمع عمومی فوق العاده

 جھت تصمیم گیری در مورد عضویت آقای امیرعباس فخرآور
 عضو محترم شبکه سکوالرھای سبز ايران

 در زادی و دموکراسی،آدر جلسهء فوق العادهء شورای ھماھنگی شبکهء سکوالرھای سبز ايران برای 
 بند دوم مادهء نھم اساسنامهء شبکه، اين شورا مفاد ، بر اساس2010و سوم دسامبر تاريخ بیست 

 . دآور  بحالت تعلیق درشورا، را عضو علی البدل ،عضويت آقای امیرعباس فخرآور

الزم است  شبکه شان در اينکه در مورد ادامه يا قطع عضويت ايھمین ماده مقرر می دارد در عین حال، 
کلیهء اعضاء شبکه تصمیم گیری کنند؛ تصمیمی که ما اعضاء شورای ھماھنگی يقین داريم با دقت و 

 . جديت بوسیلهء کلیهء اعضاء شبکه گرفته خواھد شد

 :تاحکم می کند ما به و انصاف نکه در اين مورد تصمیمی اتخاذ شود، اصول بنیادين عدالت  پیش از آاما،

نی برای ھمهء اعضاء شبکه، و بخصوص کسی که عضويت اش در شورا به حالت تعلیق شورا بروش. 1
 ريح کند و ـ را تش خوددرآمده، داليل تصمیم

 داليل اعمال تا داشته باشد  کافی نیز فرصتخاطیعضو  که ھمهء امکانات را فراھم آورد ،در عین حال. 2
 .خويش را برای اعضاء شبکه توضیح دھد

 

 :ی تعلیق عضويتداليل شورا برا

کلیهء اعضاء شورا به اين  ه کگرفته شداساس اين تصمیم بر تعلیق عضويت آقای امیرعباس فخرآور بر 
، اين شورا قادر به انجام ، حتی بعنوان ناظر شورا در جلساتايشان که با حضور رسیده اند تشخیص
  . و وظايف خود نخواھد بودرايزنی ھا

ز  جديد و منتخب مجمع عمومی، کًال سرشار ا ھماھنگینخستین جلسهء شورایھمان  در ایشانرفتار 
 اند ه را آفريدمخربو  زھرآلوده یئ فضا، اين رفتارباو . ه استاتھام زنی، مجادله کاری، و حتی تخاصم بود

 . است در تضاد می باشدیدهکه شورا در راستای خلق آن کوشه ای ھمدالنکه کامًال با فضای 

برای ادامهء حیات   را کهسلط بر شبکهمموجود و  روحیهء صمیمیت و داوطلبانگی  با رفتار خودآقای فخرآور
 . ندا انداخته مخاطرهه  باست ضروری نآ

خود را   رژيم منفور مسلط بر ايران، دشمنیبا سکوالرھای سبز ء شبکهھمسان ساختنايشان از طريق 
 . استنشان داده شبکه این نسبت به

. است ايشان بودهرا از اعضاء شو سلب اعتماد  شورادرآقای فخرآور تعلیق عضويت  مھمترين عامل اما
 لذا ،است مناسب با حیثیت شبکه نبودهاعضاء شورا بر اين عقیده اند که گفتار، کردار و مقاصد ايشان 

  ایانجام وظیفه  درخواست حضور وبرای شورای ھماھنگیاعضاء بعنوان يکی از به ايشان نمی توان 
 .کرداعتماد 
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 :درخواست اخراج از شبکهبرای شورا داليل 

 حس اعتماد تداومشورا به اتفاق آراء تصمیم گرفت که، برای حفظ حیثیت اعضاء خود، و  ،شرايطاین در 
ناظر و حصول اطمینان از کارائی اين جمع مشورت مدار، عضويت آقای فخرآور را بعنوان  خود اعضاء میان

به حالت تا اخذ رأی مجمع عمومی فوق العاده  عضو علی البدل شورااعزام شده از طرف انجمن ويرجینیا و 
 .تعلیق درآورد

به تبلیغات منفی علیه  ،ھرچه بیشترايشان، در پی دريافت خبر تعلیق خود، با سرکشی متأسفانه 
 .پرداخته انداعضاء شورای ھماھنگی آن، و اعضاء کمیسیونی که مآمور انجام انتخابات بود  ،»شبکهء«

آقای فخرآور پس از جلسهء نخست شورای جديد نیز به دشمنی و ، با کمال تأسف ، کهناگفته نماند
اخذ رأی مجمع عمومی برای  خويش را موقعیت و حمالت شفاھی و کتبی خود به اين شبکه ادامه داده

 .تر کرده است وخیم

ضاء انجمن سکوالرھای سبز شھر  علیه اعضاء شورا و اعنادرستآقای فخرآور ھمچنین به ايراد اتھامات 
 . ھمچنین کوشیده است تا اعضائی از شبکه را به ترک آن ترغیب کندو . استاقدام کردهتورنتو 

 تماس شبکه بصورت گسترده ای با اعضاء ، صحت انتخابات اخیر شبکهايجاد ترديد در موردبمنظور ايشان 
 .گرفته است

 .تباطات سیاسی آن زده است دست به تحريف اھداف شبکه و ارآقای فخرآور

 .  مخدوش سازدنیز ايشان کوشیده است تا روابط حسنهء شبکه با اشخاص و سازمان ھای ديگر را

 با اشخاص خارج  و اخبار داخلی شورا راسوء استفاده کرده شورا به ايشان داشته  اعتمادی کهازايشان 
 .نداز شبکه در میان نھاده ا

نادرستی آشکار نشان دادن  حسن نیت، عدم صمیمیت، و نداشتنده است که شورا به اين نتیجه رسی
 سکوالرھای سبز برای آن برپا ء با آنچه شبکهآقای فخرآور که مقاصد و اھداف می کند از آن حکايتايشان 

 بلکه با گروه ھای  ما نبودهبا شبکهبت شده که وفاداری ايشان بخصوص که بر ما ثا. شده مغايرت دارد
 .است ديگر

ايشان را در اين عضويت ايم که از اعضاء شبکهء سکوالرھای سبز تقاضا کنیم که در نتیجه، ما ناگزير شده 
 مسئولیت سنگینی که برما کامًال از جديت اتھاماتی که بر ايشان وارد کرده ايم و نیز از .  کنندلغوشبکه 

 ود، اعضاء شورای ھماھنگی بعد از در نظر گرفتن شواھد و مدارک موجما. ھیمآگادوش شما گذشته ايم 
 است که تصمیم درست و معقولی رسیده ايم که اخراج کامل آقای فخرآور از اين شبکه تنھا نتیجهبه اين 

 .دمی توان اتخاذ کر

 .دھیمداليلی درست و بصورتی پسنديده انجام  آن بوده که کاری صحیح را بر اساس  بر ماعزم

 روند آتی کار

 از جانب اين هاتھامات واردبه  را می دھد که فرصت اساسنامهء شبکهء ما به آقای امیرعباس فخرآور اين 
 آگاه هی آقای فخرآور به اتھامات واردا اعضاء شبکه را از پاسخ ھ ھماھنگی نیز شوراو، پاسخ دھندشورا 
 ايشان در مورد رأی خود را بتوانند مجمع عمومی فوق العاده دریشتری  اعضاء شبکه با اشراف بتا سازد

 . دکنناعالم 
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 روز ده تا پس از.  نیز ارسال می شودآقای فخرآورمزمان با ديگر اعضاء شبکه برای  ھناين نامه و ضمائم آ
.  شبکه ارسال شود مدافعات خود را تسلیم شورا نمايند تا عینًا برای کلیهء اعضاء، نامه اينارسالاز 

بدون  مجمع عمومی فوق العاده در آنگاه، ند دريافت نکآقای فخرآوراز  ھنگام بهپاسخی » شورا«چنانچه 
  .خواھد شدانجام رأی وجود دفاعیهء ايشان اخذ 

 از ،رحلهم اينپس از گذشتن از   ی ما»شبکه«که  ندين باوربر ای شبکه سای انجمن ھاؤر و اعضاء شورا
 .قدرت و کارائی بیشتری برخوردار خواھد شد

 با احترام 

 » سبز ايران برای آزادی و دموکراسییشبکه سکوالرھا«ء شورای ھماھنگی اعضا
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