
 اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد 61گزارش کنگره 

 نه به استبداد ، کنگره نه به جنگ 

 

تا روز  20.11آوریل ساعت  12شانزدهمین کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد از روز شنبه  -

 .در لینشوپینگ تشکیل جلسه داد 20.11آوریل ساعت  11یکشنبه 

انجمن که حق عضویت سال  22برای  1121 مارس 12نشست در تاریخ رگزاری این اطالعیه ب -

 .خود را پرداخت نموده بودند از قبل ارسال گردیده بود 1122

نماینده اعتبار  04نماینده که طبق لیست انجمن های عضو می باید در کنگره حضور می داشتند  37از  -

 .آغاز به کار نمود نامٌه خود را به کنگره تحویل دادند و کنگره بطور رسمی

بیژن شفیعی مسئول هیئت مدیره اتحادیه سراسری و شاهپور حاجی نژاد معاون هیئت مدیره  در ابتدا  -

 .به شرکت کنندگان خوش آمد گفتند و از مهمانان کنگره به ترتیب دعوت نمودند که پشت تریبون بیایند

آقای نیکال در رابطه با ضرورت تشکالت مهاجرین سخن گفت و از این  SIOSن به نمایندگی از سازما -

و مسئول هیئت مدیره اتحادیه سراسری  دارد فعالحضورSIOSکه اتحادیه سراسری ایرانیان در سازمان 

را به عهده  سوئد مدیریت تمامی سازمان های سراسری مهاجرین  SIOSچندین سال پیاپی در سازمان 

 .نمودابراز خرسندی  دارد

بیژن شفیعی سخن گفت و به جلسات مشترک با خانم اوا لینتس اشاره  ABFبه نمایندگی از سازمان  -

ری جهت نمود و یاد آور شد که می باید کمیته ای برای تماس با انجمن های عضو اتحادیه سراس

 .تشکیل شود ABFسازماندهی عضویت آن ها در

ری ضمن توزیع یک سری بروشور توضیحات ضروری از جانب شرکت فولکسام خانم تارالن انصا -

به کنگره ارائه داد و یادآور شد که بسیاری از قواعد سال های گذشته تغییر کرده است و الزم است آن 

همکاری اتحادیه سراسری با فولکسام برای جامعه ایرانیان بسیار سازنده بوده است . ها را بازبینی کنید

 .این همکاری بهتر است که توسعه یابد. تفاده کرده اندو ایرانیان از این موقعیت اس

  اصغر نصرتی به عنوان رئیس جلسه ، شریف دادوند و حسین مروتی به عنوان منشیان جلسه و

 .ء انتخاب گردیدندصدیقه یوسفی و سارا صمدی به عنوان شمارش کنندگان آرا

  ث قرار داد و پس از یک دور بحرئیس جلسه دستور جلسه پیشنهادی هیئت مدیره را در دستور کار

 .سیدبه تصویب ر 22دستور جلسه کنگره 

گزارش پروژه تدارک اتحادیه سراسری در  –شامل گزارش امور اجرائی  1122دفتر گزارشات سال  -

گزارش فعالیت های شمال ، مرکز ، غرب و جنوب ، لیست حق عضویت ها ، گزارش مالی و  –اروپا 

 .بین نمایندگان توزیع گردید 1121بودجه پیشنهادی سال 

 .نیز به نمایندگان ارائه شد 1122همراه با دفتر گزارشات بروشور انجمن های عضو مربوط به سال  -

گزارش مالی در دستور جلسه کنگره قرار گزارشات هیئت مدیره و بررسی از جانب رئیس کنگره -

 .گرفت



ریبون قرار گرفت و در رابطه با عملکرد بیژن شفیعی مسئول هیئت مدیره اتحادیه سراسری پشت ت -

 .هیئت مدیره در دورٌه گذشته صحبت نمود و به سواالت نمایندگان کنگره پاسخ داد

اصغر نصرتی به عنوان دبیر اجرائی در رابطه با امور اداری و مشکالت اتحادیه سراسری سخن  -

 .نات آن تقویت شود گفت و یادآور شد که می باید کادر اداری اتحادیه سراسری  و امکا

جلسه ای که در دوره  3اصغر نصرتی به عنوان مسئول پروژه تدارک اتحادیه سراسری در اروپا به  -

گذشته در شهرهای پاریس، بروکسل، کلن، هامبورگ، برلین، اسلو و کپنهاک تشکیل گردیده و برگزاری 

زرگ جشن نوروز در پارلمان اروپا اشاره کرد و اعالم نمود که در حال حاضر در اکثر شهرهای ب

آگاهی دارند و مایلند که هرچه زودتر نشست اروپا طیفی از انجمن های ایرانی نسبت به این پروژه 

 .دهد جلسه سراسری اروپا تشکیل

غرب و جنوب سوئد و همچنین گزارشات  -مرکز –در بخش بعد گزارشات فعالیت های مناطق شمال  -

 .اقدامات جوانان اتحادیه سراسری مورد بررسی قرار گرفت

در . ناصر سنگری به عنوان حسابدار اتحادیه سراسری در رابطه با گزارشات مالی صحبت نمود -

لغو   نپرداختن حق عضویت به موقع انجمن به علت 23مورد حق عضویت ها اشاره شد که عضویت 

در صورت پرداخت حق عضویت در سال جدید می که برای این انجمن ها نامه نوشته شده . شده است

حسابدار اتحادیه سراسری به ضرورت صرفه جوئی . دعوت شوند 23عضو و به کنگره بار دیگرند توان

 .ر اشاره نمودتدر مخارج و فعالیت برای کسب بودجه بیش

دو تن از بازرسان اتحادیه سراسری صدیقه یوسفی و نیما هاتفی در مورد اقدامات اتحادیه سراسری و  -

ید فعالیت های انجام شده از کنگره تقاضا نمودند که به هیئت مدیره اسناد مالی صحبت نمودند و با تائ

 .رٌای اعتماد دهند

  قبل سلب  اتحادیه سراسری به اتفاق آراء و با کف زدن های ممتد از هیئت مدیره دورٌه 22کنگره

بازرسان و هیئت انتخابات دوره  -رئیس کنگره با فراخواندن اعضاء هیئت مدیره . مسئولیت نمود

 .دکرل با تقدیم یک شاخه گل از آنان قدردانی قب

  در دستور کار قرار گرفت  1121انتخاب کمیسیون برنامه و بودجه و بررسی بودجه پیشنهادی سال

در این مورد پیشنهاد شد که با اعتماد کامل این وظیفه به عهده هیئت مدیره دوره جدید گذاشته شود . 

این پیشنهاد پس از . و بودجه موجود را سهمیه بندی نمایدکه در فرصت کافی اولویت ها را بررسی 

 .چند دور بحث به رای گذاشته شد و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت

در . دورٌه جدید در دستور کار قرار گرفتانتخاب اعضاء هیئت مدیره ، بازرسان و کمیته انتخابات  -

 سال شده است مبنی بر تقلیل تعداد اعضاء هیئت مدیرهاز قبل به کنگره ار که این رابطه پیشنهادی کتبی

نمایندگان کنگره به بحث پیرامون پیشنهاد رسیده پرداختند ، این پیشنهاد .  مورد بررسی قرار گرفت

 . گرفتنمورد تصویب قرار 

  مبنی بر داشتن اقامت سوئد برای کاندیداهای هیئت  دیگری که از قبل به کنگره رسیده استپیشنهاد

 .ره با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفتمدی

  از جانب کمیته انتخابات شهال علمشاهی برای ارائه لیست کاندیداها پشت تریبون قرار گرفت .

اسامی کاندیداها در تابلو نوشته شد و نمایندگان با ارائه رٌای کتبی افراد زیر را به عنوان هیئت 

 .مدیره دوره جدید انتخاب نمودند



 افسانه  -جاسم یوسفی –تهمورث یاسمی  –شاپور حاجی نژاد  –لی       بیژن شفیعی اعضای اص

 محبوبه انگلوند و کامل رئوفی -محمد جعفری -مهرانیآیدا  –حسینی 

 اعضای جانشین     مرتضی داور و وحید کیان ارثی 

  هیئت مدیره رٌای کاندیدای پیشنهادی برای  22پیشنهاد شد که از کنگره آینده هر نماینده بتواند به

از آنجائی که این مورد در اساسنامه اتحادیه قید شده است از کنگره آینده می تواند به اجرا . دهد

 .درآید

  حسین یحیائی و حسین مروتی به اتفاق آراء انتخاب شدند –برای هیئت بازرسان صدیقه یوسفی. 

  انتخاب  شهال علمشاهی و شریف دادوند به اتفاق آراء –برای کمیته انتخابات شجاع شمسی زاده

 .شدند

  مورد تصویب قرار گرفت 1127 فوریه  در ماه 23تاریخ کنگره آینده ، کنگره 

 تغییر میزان حق عضویت انجمن ها از هم اکنون به کنگره آینده موکول شد. 

 جدید برای تشکیل  تصویب شد که هیئت مدیره جدید با در نظر گرفتن امکانات موجود در دورٌه

 .کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم اروپا اقدام نماید

  تصویب شد که حق عضویت واحدهای اتحادیه سراسری توسط هیئت مدیره هر واحد جمع آوری و

 .به دفتر مرکزی ارسال شود در نیمه اول هر سال همراه با لیست انجمن ها

 کنگره خارج و به عهدٌه هیئت مدیره جدید گذاشته شد بازنگری به امور واحد غرب از دستور جلسه 

 .تا با مشارکت همه انجمن های عضو در واحد غرب انجام شود

 ایجاد کمیتٌه بحران در ارتباط با خطر حمله نظامی به ایران به عهده هیئت مدیره جدید گذاشته شد. 

  تصویب نمود که نامٌه اعتراضی به حزب مردم  22کنگرهFolk Party رابطه با برگزاری  در

را نوشته شود که طرفداران حمله نظامی به ایران آن در پارلمان سوئد  از جانب این حزب جلسه ای

 .تدارک دیده بودند

  گذاشته شد" نه به جنگ ، نه به استبداد" 22نام کنگره.  

 .روز یکشنبه پایان یافت 20کنگره در ساعت  -

 

 منشی کنگره   منشی کنگره  رئیس کنگره

  شریف دادوند   حسین مروتی  اصغر نصرتی


