
 سریهجدهمین کنگره اتحادیه سرا

 کنگره نه به اعدام

 4102 مارساول و دوم 

 

گرد هم  01نمایندگان انجمن های عضو اتحادیه سراسری در محل کنگره  04ساعت   مارسدر روز شنبه اول   - 

 آغاز گردید. 02و پس از صرف غذا جلسه سمینار پیش از کنگره در ساعت جمع شدند. 

سمینار پیش از کنگره ابتدا  میکائیل پترشون  از بیمه فولکسام پیرامون خدمات بیمه  بویژه برای در بخش اول   -

 خارجیان سخن گفت و به سواالت نمایندگان پاسخ داد.

اف سوئد  در رابطه با ویژگی های رهبری در سازمان  –ب  –در بخش دوم سمینار رضا طالبی به نمایندگی از  آ  -

 نمایندگان به گفتگو پرداخت که بسیار مورد استقبال قرار گرفت.های دموکراتیک با 

 یره اتحادیه سراسری افتتاح گردیدبا سخنان شاپور حاجی نژاد مسئول هیئت مد 01کنگره  01در ساعت  -

      به دنبال یک نظر خواهی از نمایندگان حاضر در کنگره هیئت رئیسه به ترتیب زیر انتخاب شدند   -

حسینی  افسانهمنشی ، شهال علمشاهی و شریف دادوند ب رئیس طهمورث یاسمی نای ،نگره عی رئیس کبیژن شفی • 

  اتناظر انتخاب

 شفیعی کنگره شروع به کار نمود. بیژن   با سخنان -

نماینده اعتبار نامه خود را به تدارکات ارائه داده اند.   24 در دستور کار قرار گرفت. بررسی اعتبارنامه ها  •

 رسمیت جلسه عنوان شد. 

در بخش کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادات  و تصویب شد که  مورد بررسی قرار گرفت  دستور جلسه پیشنهادی •

 قرار گیرد. مورد بررسی  نیز  رسیده

 به کنگره آغاز گردید. ارائه گزارش هادفتر گزارش ها در اختیار نمایندگان حاضر در کنگره قرار گرفت.  -

متن گزارش توسط شاپور در دستور کار قرار گرفت.  گزارش رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسریدر اولین بخش   - 

سال  مدیره در کمبود بودجه و صرفه جوئی هیئتدر این گزارش به  حاجی نژاد ) رئیس هیئت مدیره ( قرائت گردید. 

اما هنوز مورد تایید قرار  نوشته شده استبا یاری دو تن از همکاران دوپروژه  ایشان یادآور شد که  .شدگذشته تاکید 

سایت اتحادیه سراسری که قبال توسط مرتضی داور اداره می شد به یکی از دوستان انجمن مالمو سپرده  .نگرفته است

به  آندر  نصرتی اصغرحضور جشن نوروز در پارلمان اروپا و  شده است و قرار است تغییراتی در آن انجام شود.

  اقدام در جهت تشکیل اتحادیه سراسری در اروپا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عنوان یک 

همکاران از دو نفر ازاو  .نمودبه کنگره ارائه  امور اجرائی  گزارش خود را در مورد  دبیر اجرائی  نصرتیاصغر –

بخاطر اهدای شش  نیما هاتفی ازو بخاطر چند سال کار در دفتر مرکزی بهزاد فریباد. از کرسپاسگزاری  بخش اجرائی

. در ضمن ایشان از انجمن های عضو در مورد پرداخت نکردن قفسه کتاب ارزشمند به دفتر مرکزی اتحادیه سراسری

 به موقع حق عضویت و ارسال نکردن گزارش فعالیت های خود انتقاد نمود. 

 



 ه و میزبانان در شوده صورت گرفت.هیئت مدیر از سوی بخش اجرائی

اساسنامه  1بند به جلسه گزارش داد و با اشاره به  در مورد امور پناهندگی   مسئول امور پناهندگی  ارفاقی مسعود  –

در مورد شرایط خود در سوئد با یادآور شد که دو پناهجو در جلسه کنگره حضور دارند تا  در مورد امور پناهندگی 

 .نمایند.شما صحبت 

آرین عنوان کرد  توضیحاتی را به جلسه ارائه کرد. در مورد وضع خود و مادرش  به عنوان یک جوان پناهجو آرین -

 جواب منفی دریافت کردند.و مادر ایشان تحت درمان است و اکنون  هشد دکه پدر ایشان مفقو

ارائه  در زندان کهریزک  به عنوان پزشک زندان  دخونیز توضیحاتی را در مورد وضعیت   یراورنگمدکتر جواد ا -

 وکهریزک ببرند  ارازل و اوباش را به قرار بوده ابتدا  ایشان توضیح داد که  کنگره را تحت تاثیر قرار داد. که کرد

کهریزک محل پرورش در واقع عنوان لباس شخصی مورد استفاده قرار می دادند.  را بهارازل و اوباش  ن همیبعدا 

گواهی فوت مسئول صدور  باید. ایشان می ستشاهد بوده ادر آنجا  را اتفاقات ههمایشان  . شخصی ها گردید لباس

به علت  سرپیچی  از این اقدام  . شده گواهی فوت صادر گردد خواسته شد بدون دیدن شخص فوتباشند که  از ایشان 

و نیروهای امنیتی ایشان شرکت فعال داشته اند  0811دید نمودند. ایشان نیز در تظاهرات سال غیر قانونی  ایشان را ته

 ند. ایشانه اشالق خورد هضرب  11به علت دفاع از یک داماد نمودند که از شما عکس داریم. ایشان همچنین  دیدرا ته

  ه است. دریافت کرد سه بارجواب منفی  در سوئد

ها توضیح خواسته شود. این پیشنهاد  کرد که نامه ای به اداره مهاجرت نوشته شود و از آنرئیس کنگره پیشنهاد  -

 آرین عضو اتحادیه سراسری باشد. پیشنهاد کرد که رئیس کنگره تصویب کنگره قرار گرفت.همچنین مورد 

 اعتراض نمود. به روند دستور جلسه ان آقای نوائی -

به جلسه ازائه گردید. ایشان یادآور شد که گزارش کتبی امور مالی بطور  نژادحاجی  شاپورگزارش مالی از سوی  -

کامل در دفتر گزارش ها آمده است و در صورتی که نمایندگان محترم سوالی دارند می توانند مطرح نمایند. گزارش 

 .سابدار رسمی داده شودو می باید برای تائید به یک ح ارائه شده مربوط به سال گذشته و تا پایان ماه دسامبر می باشد

 زمان شام فرا رسیده است و پس از شام کنگره آغاز به کار کرد. -

احمدی هر یک بطور جداگانه به طرح  هاتفی و اسداله نیمابازرسان  .گزارش بازرسان در دستور کار قرار گرفت -5

فت کرده اند و در بررسی خود هر دو بازرس اعالم نمودند که گزارش مالی را از قبل دریاگزارش خود پرداختند. 

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در استکهلم انتقاداتی را موارد تخلف مشاهده نکرده اند. اسداله احمدی در مورد 

به گزارش مالی  سئواالت مربوطسپس  مطرح نمود که چرا اتحادیه سراسری مستقال آن را مثل سابق برگزار نمی کند 

 مطرح گردید. 

 .سلب مسئولیت گشت. اتحادیه سراسریگزارش بازرسان از هیئت مدیره  از پس 

 که ضمیمه پروتکل خواهد شد.م شد به هیئت رئیسه ارائه پشنهاد دو  -7

 .شدندبرنامه  و بودجه انتخاب  اعضای کمیسیون  -

  رف شود.خود ص برنامه های بهتر بودجه اتحادیه سراسری می باید جهت  یادآور شد که طهمورث یاسمی   -

قبال تامین  ی آن ها هزینه ها توضیح داد که  الهیجی و مهرانگیز کار در مورد دعوت از عبداکریم نوائیانداود  -

  شود. به نام اتحادیه سراسری انجام و بهتر است گردیده است 

  تصویب کنگره قرار گرفت.برنامه فوق   مورد در نوائیان داودپیشنهاد  

 نامگذاری شود.  از جانب کمیته حقوق بشر اتحادیه سراسری  پیشنهاد شده است که نام کنگره را کنگره نه به اعدام  -



  کنگره نه به اعدام نامگذاری شد. 01پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت و کنگره 

فرستاده ارائه شد. این پیشنهاد به کمیسیون برنامه و بودجه به کنگره  ها حق عضویت تغییردر خصوص  یپیشنهاد -

  شد.

ک به توضیحاتی را مبنی بر کم به جلسه ارائه شد وحمایت از کودکان ایران برای  قنبری آذرپیشنهاد از سوی   -

 کودکان در ایران ارائه کرد و توافق شد که کمیته ای برای حمایت از کودکان ایران تشکیل شود.

 شاپور حاجی نژاد ، داود نوائیان ،  زیر تعیین شدند. به قرار حمایت از کودکان ایران میسیون اعضای ک

 مسعود ارفاقی ، حسین مروتی ، محمد سلیمانی ، طهمورث یاسمی ، آذر قنبری 

 شد. جلسه کنگره شروع  4در ساعت  صبح روز یکشنبه -

مسائل انجمن هرگوردا و مشکالت ع به صحبت نمودند. ایشان در مورد گوردا شروابتدا خانم حلیمه از انجمن هر -

 نیز نمودند. صحبت ها ی مربوط به انجمن هرگورد نمودند. ایشان همچنین از فعالیت مربوط به آن صحبت

سال و باید به اداره مهاجرت ار کرده اندپناهندگی دوستانی که تقاضای  مربوط به  نامه هاینوائیان در مورد  داود -

 شود در جلسه صحبت نمود. 

 انتخاب هیئت مدیره جدید در دستور کار قرار گرفت. -

را معرفی نمود که  ی هیئت مدیره جدیدکاندیداها اتحادیه سراسریانتخابات  کمیتهطهمورث یاسمی به عنوان عضو   -

کاندیدا های پیشنهای منطبق بر اساسنامه  جمع آوری این یادآور شد که  یاسمی طهمورث ضمیمه پروتکل خواهد شد.

 باشد. می

 فیینرگس شر عضو های جانشین : محمد پیر بنیه ، . وند ، آذر قنبری نبرگ : افسانه حسینی ، علی یعقوبگوتاز 

 مالمو ) جنوب (  :  طهمورث یاسمی ، جاسم یوسفی

 استکهلم )مرکز (  : نیما هاتفی ، هوشنگ مهاجری ، شاپور حاجی نژاد 

 شمال : مسعود ارفاقی

 هر یک از کاندیداها بطور مختصر خود را معرفی نمودند. -

 .هیئت مدیره جدید به اتفاق آرا انتخاب شدند 

 سراسری  اتحادیه های  حتما به حسابرسمی این است که یک حسابدار  جدیدشفیعی به هیئت مدیره  بیژن تذکر

 رسیدگی نماید. 

  شهال علمشاهی ، داود نوائیان ،  ندومورد تایید کنگره قرار گرفت شدند اکمیته انتخابات سه نفر کاندید برای :

 شریف دادوند

استخری ، حسین یحیا ئی ، حسین مروتی ، رحیم ا نی ، قه یوسفی ، آیدا مهرصدی کاندیداهای بازرسین معرفی شدند : -

 اسداله احمدی ، نازلی رود کی

  رای انتخاب شدند.  24با  یحیا ئی به عنوان بازرسین حسینیوسفی و  صدیقه، مهرانیآیدا  

 موارد مورد بررسی خود را در جلسه مطرح نمود. کمیسیون برنامه و بودجه  -



در مورد تغییر حق عضویت ها پیشنهادهای  متفاوتی به جلسه ارائه گردید و چند دور بحث شد ولی هیچ یک از  -

 ق قرار نگرفت.پیشنهادها مورد تواف

  آینده پیشنهاد های جدید کنگره  و برایاز سوی رئیس کنگره بیان شد که روال اخذ حق عضویت ادامه یابد

 آماده شود. 

  

و  ه است بررسی قرار گرفت در کمیسیون برنامه و بودجه مورد اجتماعی  –فرهنگی  پیشنهاد دادن جایزه به فعاالن  -

 د.وکرون جایزه تعیین ش 51111 که برای این منظور  ه است بیان شد

  قرار گرفت . با اکثریت آرا نام هجدهمین کنگره ) نه به اعدام ( عنوان گردید  در دستور کارنام کنگره تعیین

. 

  مورد بررسی و بحث قرار گرفت و بیان شد که در هیئت مدیره مورد کنگره آینده   برگزاریو زمان محل

 . دارندبه دفتر اتحادیه ارسال  ی خود را پیشنهادها همه می توانندور خواهد گرفت قرا مجدد  بررسی

افراد شرکت کننده در کنگره مطالب مورد پیشنهاداتی مطرح شد .  سراسری در بخش تبادل نظر پیرامون اتحادیه  -

 نظر خود را مطرح ساختند تا سایر افراد از آن ها آگاهی یابند.

در مورد انتخاب بازرسین اعالم شد که تعدادی از نمایندگان در جلسه حضور نداشته اند. بنابراین توافق شد که بار  -

  اعالم شد. رأی سفید  4که نفر رأی دادند  24اینبار دیگر رای گیری شود. 

مثل مقامات اداره مهاجرت ایرانیان هستند   هایشفیعی دعوت از مقامات سوئدی که در رابطه با کار بیژناز سوی   -

 .کنگره پیشنهاد شد به  ، مقامات اداره کار و ....

 .تصویب شد که پاتریک سترگرند رویسور رسمی اتحادیه سراسری خواهد بود 

  تصویب شد که کلیه حق عضویت ها می باید در فاصله بین دو کنگره به حساب مالی اتحادیه سراسری واریز

 .گردد

 

 

 

 نوبسنده پرتکل                                 بازبین پرتکل                       رئیس کنگره       

 شریف دادوند                                   افسانه حسینی            بیژن شفیعی

 

 

 

 

     

     

  

 


