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  سساولین گردهمائی کنگره مؤ

سس ل کنگره مؤاتحادیه سراسری، سرانجام  گردهمائی او پس از دو سال و نه ماه تدارک

برای شرکت در  .تشکیل شد  3991نوامبر 7تا پایان روز یکشنبه  نوامبر 4از پنجشنه 

  شهر سوئد انتخاب شده بودند.26ناظر از  2نماینده و  06کنگره موسس 

  -نماینده  2اپساال  -نماینده  8مالمو   -نماینده  36 یوته بوری   -نماینده  32استکهلم 

 -نماینده  3نورشپینگ  -نماینده  3لودویکا   -نماینده  2فالون   -نماینده  2بروس 

 -نماینده  2بورلنگه   -نماینده  2سوندسوال  -نماینده  1اوره برو   -نماینده  3هوفورش 

 3بودن  -نماینده  2لین شوپینگ  -نماینده  2لئو لو -نماینده  2وستروس  -نماینده  1امئو 

 ناظر. 2ونگ فینسپ - نماینده 2ری هلسینگبو -نماینده 
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به ریاست کمیته موقت تدارک متشکل از   37716ینار پیش از کنگره در ساعت  سم
 23716ناصر کیهان آغاز و تا ساعت اصغر نصرتی، منوچهر تقوی بیات، سعید تقوی، 

 ادامه یافت. هدف این سمینار آشنائی نمایندکان شهرهای مختلف با نظرات یکدیگر بود.

تا به بیان نظرات خود بپردازند. پس از پایان  نفر از حاضرین فرصت یافتند 13جمعا 

لیه( حرکت نمودند. حل برگزاری کنگره در حومه )نورتبه سمت م سمینار نمایندگان

اسقرار نمایندگان و افراد ناظر در محل های پیش بینی شده و مذاکرات غیر رسمی آنان 

 تا پاسی از شب ادامه یافت.
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با خوش آمد  16،36 در ساعت نوامبر 3روز جمعه  سس اتحادیه سراسریه مؤکنگر -

گوئی کمیته موقت تدارک متشکل از سعید تقوی، منوچهر تقوی بیات، ناصر کیهان و 

اصغر نصرتی و با اعالم یک دقیقه سکوت به مناسبت سالگرد شهادت جمشید رنجبر در 

 سوئد رسما افتتاح شد .



اسری توسط سعید تقوی قرائت  تدارک سرسوئدی از چگونگی  گزارش کوتاهی به زبان -

 همانان کنگره، نماینده آ ب ف و سیوس سخنرانی نمودند .گردید و متعاقب آن م

آقای صمد خیابانی سالمندترین نماینده به عنوان رئیس سنی کنگره، ژیال افتخاری و  -

 کوروش دستوری به عنوان منشی انتخاب شدند .

های نمایندگان شهرهای استکهلم، اپساال، بروس، لودویکا، نورشوپینگ، اعتبار نامه  -

 ،ستروس، لولئو، لین شوپینگ، بودنبرو، سوندسوال، بورلنگه، امئو، و هوفورش، اوره

فالون بدون بحث و اعتراض پذیرفته شد. اعتبارنامه نمایندگان اسکونه که شامل 

 هر یک بطور جداگانه ر نتیجههلسینگبوری نیز می شود مورد بحث قرار گرفت و د

 پذیرفته شدند .

اعتبار نامه نمایندگان دوم اکتبر یوته بوری )گروه اول( بدون اعتراض پذیرفته شد.  -

اکتبر یوته بوری )گروه دوم( مورد اعتراض واقع شد و به  16اعتبار نامه نماینگان 

 کمیسیون اعتبارنامه ها ارجاع گردید.

اعتراض داشتند که باعث تعجب و حیرت حاضرین  ارنامه خودبه اعتب نمایندگان یوله -

 این اعتبارنامه آنان نیز به کمیسیون اعتبارنامه ارجاع گردید.بربنا . شد

 داشتند به عنوان ناظر در جلسه شرکت نمایند. منتخبین فینسپونگ تمایل -

 گرفته بود.نفر از نمایندگان مورد تائید کنگره قرار  34نامه اردر این مرحله اعتب 

  پس از یک رای گیری مخفی اصغر نصرتی به سمت رئیس، مسعود افتخاری به

سمت معاون، نسرین نقیبی، داریوش ارجمندی و خسرو رحیمی به سمت منشی 

 های جلسه انتخاب شدند.

  ، )کمیسیون اعتبارنامه ها مرکب از حسن اعتمادی)رئیس( ، فرهاد روحی)سخنگو

د و قرار شد برای روز بعد گزارش کار خود را حسن جرجانی)منشی( انتخاب ش

 به کنگره بیاورد.

  بندهای دستور جلسه پیشنهادی و نظامنامه پیشنهادی قرائت و پس از بحث به

 تصویب رسید.

 پایان یافت. 24جلسه در ساعت 
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رابطه  سخنگوی کمیسیون اعتبارنامه ها گزارش خود را به کنگره ارائه داد. در این

ند و پس از    دنمایندگان گروه اول و دوم یوته بوری و کمیته موقت تدارک نیز نظر دا

دوم کنگره را بحث های طوالنی که گاه با تشنج در جلسه همراه بود و بخش عمده روز 

 به خود اختصاص داد، 

  سرانجام تصویب شد که سه تن از نمایندگان گروه دوم نیز جزو نمایندگان یوته

 نفر شدند. 36ی در کنگره پذیرفته شوند. نمایندگان یوته بوری جمعا بور

 قرار  اعتبارنامه دو نماینده یوله نیز که یه خود اعتراض داشتند مورد تصویب

 گرفت.

 نفر جلسه کنگره شرکت نمودند. 39و دو ناظر کال  نماینده 06از  -

تی در جلسه قرائت توسط اصغر نصر« کمیته موقت تدارک»گزارش عملکرد سه ساله  -

شد و پس از آن گزارش مالی تقدیم کنگره گردید. قرار شد کمیسیون ویژه ای گزارش 

 قرار دهد. مربوطه را مورد بررسی

نفر از نمایندگان به ایراد  43مسائل اساسی اتحادیه سراسری به بحث گذاشته شد.  -

اصلی بحث را تشکیل سخنرانی پرداختند. ساختار اتحادیه سراسری و اهداف آن محور 

 می داد.

 مد.برای انتخاب اعضای کمیسیون های مختلف رای گیری به عمل آ -

  کمیسیون انتخاب شد.                                                                               3در مجموع

نفر                  9  کمیسیون منشور،اهداف و وظایف                                   -3

نفر                36کمیسیون تشکیالت و مالی                                             -2

نفر                  9                                           ه          نامکمیسیون نظام  -1

نفر                  9                     تعیین وظایف مسئولین                کمیسیون   -4

نفر                  8کمیسیونرسیدگی به عملکرد کمیته موقت تدارک                     -3

کمیسیون کار خود را در ساعات پایانی شب شروع و تا ساعاتی از نیمه  3این 

 شب ادامه دادند.

 

 



  39نوامبر  7یکشنبه   

توسط سخنگوی آن آقای « کمیته موقت تدارک»گزارش کمیسیون رسیدگی به عملکرد  -

 مبنی بر تائید گزارش مالی در جلسه قرائت شد. احمد دانشی 

  مخالف مورد تائید قرار گرفت. 3ممتنع و  7رای موافق  41این گزارش با 

رد اختالف با توجه به کمبود وقت پیشنهاد شد به اهداف اتحادیه سراسری و نقاط مو

اولویت داده شود. توافق شد از هر گرایش دو نماینده به مذاکره بنشینند تا حتی المقدور 

زمینه نزدیک شدن دیدگاه ها به یکدیگر فراهم گردد. پس از تشکیل این جلسه ویژه و 

تبادل نظر نمایندگان گرایشات مختلف سه پیشنهاد به جلسه کنگره ارائه شد که پیشنهاد 

 تصویب قرار گرفت.مورد دوم 

اتحادیه مرکز تجمع ایرانیان پناهنده و مهاجر در سوئد است.محور »  پیشنهاد اول7

های اتحادیه دفاع از حقوق ایرانیان در جامعه سوئد می باشد. شورای عالی  اصلی فعالیت

نصف بعالوه یک اعضای خود، در موارد خاص رای اتحایه سراسری ایرانیان، با 

چهارچوب منشور جهانی حقوق بشر حقوق اجتماعی مردم ایران، در پیرامون دفاع از

صالحدید شورای عالی اتحادیه اقدام  پایه با اعالم موضع موردی می نماید و واحدهای 

 «خواهند نمود.

 اصغر نصرتی ، خسرو رحیمی ، منوچهر تقوی بیات –پیشنهاددهندگان 

 مخالف 24موافق و  20تعداد آرای کسب شده  

 اتحادیه از حقوق اجتماعی ایرانیان مقیم سوئد بصورت خاص و  »  دوم7 پیشنهاد

مردم ایران به شکل عام در چهار چوب منشور جهانی حقوق بشر دفاع می کند. 

مورد مسائلی که ند در چهارچوب منشورحقوق بشر درمسئولین اتحادیه وظیفه دار

 «یری موردی نماید. در خارج سوئد در رابطه با ایرانیان اتفاق می افتد موضع گ

 امیر جواهری ، مسعود افتخاری ، داریوش ارجمندی ، حسن اعتمادی –پیشنهاددهندگان 

 مخالف 34موافق و  16تعداد آرای کسب شده  

سیاسی و   اجتماعی ری ایرانیان پشتیبانی از حقوقوظیفه اتحادیه سراس»  پیشنهاد سوم7

فرهنگی ایرانیان مقیم سوئد و همدردی و پشتیبانی از تالش مردم ایران برای کسب حقوق 

               «                                      سیاسی خود می باشد.  -اجتماعی

    لیال ایرانی و علی فیاض.    -دهندگانپیشنهاد   



 لفمخا 23موافق و  26 تعداد آرای کسب شده 

نهاد تنفس بخشی از نمایندگان که از پیشدر این هنگام تنفس اعالم شد. در فاصله   -

تصویب شده ناراضی بودند با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند و پس از تشکیل مجدد 

اکثریت احترام گذاشته و به  رد که علیرغم ناراضی بودن به نظجلسه کنگره اعالم داشتن

 دامه خواهند.کار در اتحادیه سراسری ا

  با توجه به کمبود وقت برای انجام کارهای باقی مانده پیشنهاد شد که کنگره

نمایندگی نمایندگان، کار  موسس کار خود موقتا تعطیل نموده تا حفظ و ابقاء حق

 دنبال نمایند. 94خود را آوریل 

  پس از طرح پیشنهادات مختلف قرار شد برای اداره امور اتحادیه سراسری تا

نفر از اعضای اتحادیه  3، اعضای کمیته موقت تدارک با کمک 94ریل آو

اتحادیه سراسری را به عهده داشته سراسری در استکهلم و اپساال، مشترکا امور 

 فعالیت نمایند.« هیئت مسئولین موقت»وتحت نام  باشند

  هیئت مسئولین موقت موقت عبارت بودند از اصغر نصرتی، سعید تقوی، منوچهر

بیات، ناصر کیهان، حسن زهتاب، مهرداد درویش پور، حسین جرجانی، تقوی 

 حسن اعتمادی و سیمین دبیری.

عالوه بر اداره روزانه اتحادیه سراسری وظایف زیر به عهده هیئت مسئولین موقت 

 گذاشته شد.

   94ری ادامه کنگره موسس در تاریخ اول تا سوم آوریل برگزا -3

 تهیه گزارش کنگره  -2

 های مختلف  مصوبات کمیسیونتنظیم  -1

 صدور قطنامه پیرزی کنگره موسس   -4

ئی به مطالب مطرح شده از جانب کیهان هوائی و انجمن هوداران  پاسخگو -3

 مجاهدین در سوئد.

 

 

 

 

 



 دومین گردهمائی کنگره موسس                            

 

  94اول آوریل جمعه 

در  94ماه پس از گردهمائی اول کنگره موسس، گردهمائی دوم آن در اول آوریل  3 -

 نمودند.نماینده در کنگره شرکت  49نماینده  06تشکیل شد. از « بربی گرد»محل 

  در مورد ابقاء هیئت رئیسه کنگره قبل رأی گیری شد و با یک رای مخالف هیئت

نشی ها خانم نسرین نقیبی، آقای رئیسه رأی اعتماد گرفت و بدلیل غیبت یکی از م

 .ندمحمد جعفری به عنوان منشی انتخاب شد

از چند پس توسط حسین جرجانی قرائت گردید و « هیئت مسئولین موقت » گزارش   -

ساعت بحث، پیشنهاد کفایت مذاکرات مطرح گردید ولی عده ای مایل بودند پیرامون 

ای نیز معتقد بودند ضمن ادامه بحث موقت کمیسیونی تشکیل شود.عده عملکرد مسئولین 

کنگره تعدادی از مسئولین موقت را به خاطر تخطی از وظایف محوله مورد استیضاح 

 قرار دهد.

 هیئت » به تصویب رسید و گزارش  پس از رأی گیری پیشنهاد کفایت مذاکرات

 مخالف مورد تائید قرار گرفت. 3ممتنع و  9رأی موافق  24با « مسئولین موقت 

فرا، مسعود نفر از نمایندگان )علی فیاض، جمشید کریمی، سیمین دبیری، ناصر ا 7  -

محرابی، فخرالدین فانی و جهانگیر سروری( که با تائید گزارش مسئولین موقت مخالف 

 بودند، در اعتراض به تصمیمم کنگره جلسه ترک کردند.

  8 ین موقت به ولد کتبی مبنی بر ارجاع عملکرد مسئاز نمایندگان پیشنهانفر

کمیسیون ویژه را به کنگره ارائه دادند و جلسه کنگره برای ایجاد تفاهم و بازگشت 

 با این پیشنهاد موافقت کرد. نماینده ای که سالن کنگره را ترک کرده بودند  7

یک هیئت حسن نیت از طرف کنگره با کسانی که جلسه را ترک کرده بودند تماس   -

نان دعوت نمایدکه آود که کمیسیون ویژه تشکیل خواهد شد و از گرفت تا به آنان یادآور ش

باز گردند. این هیئت پس از ساعتی گزارش دادند که مخالفین مایل به بازگشت  کنگرهبه 

 نیستند.



دو نفر از مخالفین )سیمین دبیری و فخرالدین فانی( در جلسه کنگره شرکت و متن   -

آنان یادآور شدند که به اتفاق یاران خود برای ایجاد  . استعفای خود را قرائت نمودند

 اتحادیه ای دیگر خواهند کوشید.

 

  94 دوم آپریلشنبه 

و پس از تبادل  کمیسیون گزارش خود را به جلسه کنگره ارائه داد  در این روز چند   -

 بخش های مختلف لساسنامه به تصویب رسید. نظر بندهای مربوط به 

 16،0عملکرد هیئت مسئولین موقت که شب قبل از آن تا ساعت کمیسیون رسیدگی به  -

بر شمردن نقاط قوت و  گزارشی به کنگره ارائه نمود و ضمن  بامداد جلسه داشنه است

 7ضعف کارهای انجام شده یادآور شد که

 .«رغم نقاط قوت و ضعف عملکرد هیئت ... کنگره وظیفه خود می داند علی

رأی موافق و  24گزارش با  این« از زحمات آنان قدردانی نماید. موقت مسئولین

 یک رأی مخالف به تصویب کنگره رسید.

 

  94 سوم آپریلیکشنبه 

تغییراتی در نظامنامه داده شد و به تصویب   پس از بحث حول پیشنهادات مختلف  -

 رسید.

مسئولین موقت بود به علت ی هیئت نی که خواستار توبیخ برخی از اعضالیال ایرا -

 توبیخ نشدن آنان فرصت خواست که اعتراضات خود را مطرح سازد. او در صحبت

که فقط یک گرایش در کنگره وجود دارد و نمایندگان را متهم به باند  های خود گفت

 بازی نمود و کنگره را ترک کرد.

هیئت مدیره و کمیته  در مورد بندهائی از اساسنامه گفتگو شد. در مورد تعداد اعضای -

 کشید.  ا اجرائی صحبت به دراز

  نفر باشد. 3نفر و کمیته اجرائی  33تصویب شد که تعداد اعضای هیئت مدیره 

 انجام نشود.« لیستی»ت مدیره بصورت تصویب شد که انتخابات هبئ 

که هر دو بار  در هیئت مدیره دو بار بحث و رأی گیری شد ه زناندر مورد سهم  ویژ  -

 مورد توافق کنگره قرار نگرفت.



  پیشنهاد شد کسانی که محکومیت جاسوسی داشته باشند از حق عضویت در اتحادیه

 سراسری محروم شوند که تصویب شد.

 .منشور پیشنهادی قرائت گردید و پس از اصالحات به تصویب رسید 

عت انتخابات اعضای هیئت مدیره در پی اتمام تصویب بندهای اساسنامه در سا  -

نفر خود را کاندیدا نمودند و هر یک ضمن  33در دستور کار قرار گرفت.  16،21

 معرفی خود به مسائل مهم اتحادیه سراسری نیز اشاره کردند.

 7اعضای انتخاب شده برای هیئت مدیره 

، نظیر علیزاده رأی  28، سعید تقوی  رأی 29اصغر نصرتی رأی،  17غازایان سروژ 

، کورش دستوری رأی  20مهرداد درویش پور ،رأی  20،طهمورث یاسمین  رأی 27

 39، حبیب عفتی رأی  24داود رمضان زاده ، رأی  24، منوچهر تقوی بیات رأی  23

 رأی. 37، سعید افشار رأی 

 اعضاء علی البدل و هیئت بازرسان بطور جداگانه انتخاب گردیدند.

  ،مریم صدر، حمید قند فیلی، امین علی البدل7 مسعود حمیدیف خسرو رحیمی

 بیک.

 .بازرسان7 حسن زهتاب، نادر خواجه نوری، حسین جرجانی 

 نفر در رأی گیری شرکت نمودند. 43نماینده  42از جمع   -

 دقیقه صبح دوشنبه به پایان رسید. 36،2جلسه در ساعت  -

 

  94آوریل  4دوشنبه 

 تشکیل شد.آخرین گردهمائی کنگره موسس  43،36ساعت در  -

در ضمن صحبت  . یک دقیقه صحبت نمود یمسعود افتخاری در آغاز جلسه تقاضا   -

لیست افراد هم نظر خود را قرائت کرد و گقت ما )مسعود افتخاری، لیال ایرانی، حسن 

امیر قیاملو و سعیدفتاحی( در  بهنام نکوئی، ژیال افتخاری، داریوش ارجمندی، اعتمادی، 

ستعفاء می دهیم و بدنبال او دیگر اعضائی که مایل به استعفاء بودند، اعتراض به کنگره ا

ستعفای خود اسایر نمایندگان به باند بازی ، توطئه و ... وضمن متهم کردن  گرفته وقت

 آور شدند که برای ایجاد اتحادیه ای دیگر خواهند کوشید.را اعالم نمودند و یاد



سخنگویان سئوال می کردند که چرا تا پایان  سایر نمایندگان متحیر از این عمل فقط از

کنگره موسس در جلسه نشستند و پس از تصویب اساسنامه و شرکت در انتخابات هیئت 

 نگذاشته و کنگره را ترک می کنند؟ مدیره، پس از آن که رأی نیاوردند به دیگران احترام

 نفر شرکت نمودند. 49نماینده  06در دومین جلسه کنگره موسس از   -

نماینده جمعا  8نماینده و در پایان کنگره  7نفر شرکت کننده در روز نخست  49از   -

 نمایتده از اتحادیه سراسری جدا شدند. 33

 در این بخش پاره ای از تصمیمات تشکیالتی مطرح و به تصویب رسید 

  از جمله تصویب شد که هیئت مدیره قعطنامه ای پیرامون کناره گیری عده ای از

 گان منتشر نماید.نمایند

 

 اصغر نصرتی

     رئیس کنگره مؤسس

  


