
 

   

  هشتمين کنگره اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد  

   

  

 انجمن در  ۴۴نماينده از  ۹۶کنگره هشتم اتحاديه سراسری در روزهای دوم الی چهارم آپريل با حضور  

 آپريل پايان يافت .  ۴تشکيل گرديد و در بعدازظهر « حقوق بشر در ايران »حومه يونشوپينگ تحت نام 

 ه يک رشته مسائل عمده ساختاری، عملکردی و اقتصادی و سازمانی که دارای اهميت درجه در اين کنگر 

ترين های حاضر در کنگره به آن بپردازند . عمدهاول است در دستور کار قرار گرفت تا نمايندگان انجمن

 ها به قرار زير است: آن

  ئول هيئت مديره خانم قاجار._ گزارش هيئت مديره اتحاديه سراسری به هشتمين کنگره توسط مس۱

 های آن در ها پيرامون تحول اتحاديه سراسری و انجمن_ پيشنهادهای گوناگون انجمن ها و کميسيون۲

 های ايرانيان و کمک به آنان در سوئد.گستره خواسته

  های ايرانی در جهت تثبيت، تکامل و گسترش آنها ._ اتخاذ يک رشته تصميم در جهت کمک به انجمن۳

 در نخستين روز کنگره سميناری مبنی بر روشن ساختن برخی از ابعاد مسائل اتحاديه سراسری به منظور  

 های گوناگون تشکيل گرديد.يابی به نظردست

 نخست مسئول هيئت اجرائی اصغر نصرتی: مسائل و مشکالت را برای برون رفت از بحران کنونی در  

، روابط خارجی، مالی، زنان، جوانان، پناهجويان، فرهنگی و دقيقه مطرح نمود که شامل تشکيالت ۳۳

 خواهان، اينترنت، بود. الملی، بازنشستگان، تبليغات، توانها، تماس بينخبرنامه فارسی، سوئدی، پروژه

 ها در اتحاديه سراسری را از زاويای گوناگون مورد تجزيه و تحليل سپس جواد عرفانيان رابطه انجمن 

 قرارداد .

 دهی جوانان صحبت خود را طهمورث ياسمی با پيشنهادهای گوناگون در جهت اولويت بخشيدن به سازمان 

 به پايان برد.

 فرهنگ طاولی وظيفه افراد و نقش آنان را در ارتباط با اتحاديه سراسری بررسی نمود و خواهان رشد و  

 ها و اعضا فعال شد .گسترش انجمن

 ه اصلی آن را در همکاری سيستماتيک بين افراد و راديوها توضيح داد محمد جعفری اتحاديه و هست 

 وخواهان پيگيری کسانی شد که تهمت به اتحاديه را پيشه خود ساخته اند . 

 بيژن شفيعی مکانيسم دفاعی اتحاديه سراسری را پيرامون مسائل حقوقی جدی شمرد و گفت که کليه اهانت  

توان از طريق قانونی و وکيل مدافع اتحاديه سراسری پيگيری يه را میها از طرف راديوها بر عليه اتحاد

 نمود.

 فر: بحث خود را حول مسئوليت دادن به هيئت مديره در راستای تشويق انجمن ها و معرفی هادی فهيمی 

 ها و نيازهای موجود در سوئد پيش برد. ها و تحقق بخشيدن به خواستهعدالتیفرهنگ ايران در برابر بی

 ناهيد قاجار: روند تحول و دگرگونی اتحاديه سراسری را از نظر کمی و کيفی مورد تجزيه و تحليل قرار  

 داد.

  

 ناصر کيهان آخرين سخنران هيئت مديره در سمينار بود که ساختار و شکل و مضمون اتحاديه را بر پايه  

به پيدايش ، رشد و تغييرات اتحاديه اساسنامه ارزيابی نمود . او در پايان سخنان خود نگاهی اجمالی 

آموزی صحيح از اين روند را مسئله اصلی و ناپذير خواند و درس انداخت و روند رويدادها را اجتناب

 استفاده از امکانات بالفعل و پيدايش بالقوه اين امکانات را از ديدگاه خود روشن ساخت .

 ائی نمايندگان حاضر در سيمنار در چارچوب وقت پس از اتمام سخنان اعضای اصلی هيئت مديره و اجر 

ها را تعيين شده صحبت نمودند که عبارتند از: مهران طالعی: تقسيم عادالنه کار و کمک مالی به انجمن

مورد بررسی قرار داد و خواستار بهتر شدن اين امر گرديد . مسعود احمدزاده نقش و عملکرد هيئت مديره 



و روند عملکرد هيئت مديره را از زمان پيدايش تاکنون تجزيه و تحليل کرد . را مورد ارزيابی قرار داد 

 ای خواند.بينانهايشان پيشنهاد کميته بررسی پيرامون عملکرد و نقش هيئت مديره را واقع

 فر در راستای شکل و مضمون انجمن خود گزارشی داد. او انتقاداتی را در زمينه عدم فرزانه کاوس 

های موجود پيرامون کار با پناهندگان مطرح نمود که به نوبه خود مورد مهمی يه و انجمنهماهنگی اتحاد

 رفت از اين مشکل پيشنهاداتی عرضه داشت .تلقی گرديد. او برای برون

 رفت از کننده ديگر آقای لطيف برکتی بود که انتقادهايی به عملکرد اتحاديه داشت و پيرامون برونشرکت 

 اتی مطرح نمود. مشکالت پيشنهاد

 ها و شرکت کننده ديگر آقای سنائی بود. او پيشنهاد کميته تحقيق برای روشن ساختن وظايف کميسيون 

استفاده از امکانات را مهم دانست . او وظايف اتحاديه سراسری را سازماندهی اقدامات دمکراتيک برای 

 نيازهای اجتماعی، حقوقی و حقيقی ايرانيان دانست .

 باختگان زلزله بم يک دقيقه سکوت اعالم نمود و فيلمی مستند از آوريل جلسه کنگره به احترام جان ۳روز  

 بم به نمايش گذاشته شد. 

  _ پس از نمايش فيلم ، انتخاب هيئت رئيسه کنگره در دستور کار قرار گرفت .  

 سنايی و فرانک يگانه . ها کريم به ترتيب طهمورث ياسمی رئيس جلسه و صديقه يوسفی معاون، منشی 

 ناظرين بهرام توکلی و شهنازمهدوی انتخاب شدند. 

 با اکثريت آرا تصويب  ۱۹* دستور جلسه پيشنهادی کار کنگره به رأی گذاشته شد و با تلفيق بندی به نام بند

 شد. 

 ره ناهيد پس از شنود نظرات مختلف ، کنگره به توافق رسيد که بر پايه دستورجلسه ، مسئول هيئت مدي 

 قاجار گزارش کوتاهی به سمع نمايندگان کنگره برساندکه در آن گزارش به موارد زير اشاره شد: 

  _ بودجه امور مالی .۱

  های عضو با توجه به نيازها و خواسته آنان ._ ارتباط و هماهنگی، انجمن۲

  _ مديريت و ساختار اتحاديه و چگونگی پيشبرد امور.۳

  ها .پروژه به منظور تقويت و فعال کردن انجمن_ تشکيل کميسيون ۴

  های فعال کردن جوانان و سازماندهی اين بخش._ جستجوی راه۵

  شود که ناهيد قاجار آن را قرائت کرد.مقوله می ۲۱گزارش نامبرده شامل 

 اعتبارات _ نشست هيئت مديره، تقسيم وظايف و چگونگی پيشبرد کارها. کمبود ۱ها عبارتند از اين مقوله 

مالی، تنظيم بودجه مالی و تمديد استخدام مسئول اجرائی و همينطور متوقف شدن نشريه اتحاديه و دالئل آن 

ها, واحدها و اعضا و در اين بخش های اتحاديه سراسری به انجمنو همينطور پرداخت تمامی بدهی

نظر پيگيرانه خرد جمعی و اتفاق مسئوليت امور مالی و حسابداری به يک نفر سپرده شد . هيئت مديره با

 امور سازماندهی، تشکيالتی و مالی را در الويت قرارداد.

  ها به نامه هيئت مديره حتی برای استفاده از دفتر مرکزی. _ عدم پاسخ انجمن۷

  _ توسعه، گسترش و بکار اندازی سايت اينترنتی اتحاديه سراسری.۸

 با نيت همگامی و همياری و تبادل تجربه و شرکت فعال آنان در های مختلف _ اقدام به دعوت از انجمن۶

 هيئت مديره.

  های شهر يوله، سوندسوال و امئو._ تالش برای ايجاد واحد شمال با انجمن۱۳

 _ جهت آشنايی با تجربه سيوس از آنان دعوتی به عمل آمد تا ، تجارب خود را در اختيار اتحاديه قرار ۱۱

 دهند .

 ای از پيوندی انجام گرفت . اتحاديه نيز شمهرهايی پيرامون همپيوندی با مسئولين اداره همنظ_ تبادل۱۲

 های خود را به سمع مسئولين رساند.فعاليت

 برای دورهای آموزشی و نشست جلسات هيئت مديره با  ABF_ تالش جهت کسب حمايت و کمک از ۱۳

 آنان.

 حقوق هيئت مديره نشست مشترکی با خانم آنا دالين مسئول _ پيرامون حقوق برابری زنان و رعايت اين ۱۴



 پروژه داشت. در اين نشست مسائل و معضالت حقوق زنان و مهاجرين در دستور کار قرار گرفت .

 _ برگزاری جلسه با نهاد دولتی وزارت بهداری در راستای تحقق بخشيدن مبارزه با اعتياد . در اين ۱۵

هماهنگی واحدهای استکهلم، يوتوبوری، مالمو و امئو برای اين امر مطرح  جلسه طرق مبارزه با اعتياد و

 شد.

  تر کردن جوانان و تشکيل اين بخش.ها برای فعالحل_ جستجوی راه۱۹

  _ گسترش کميسيون حقوقی و در خدمت گرفتن وکيل رسمی.۱۷

  _ فعاليت بخش پناهندگان در شمال کشور. امئو با مسئوليت آيدا مهرانی .۱۸

 رو از پژوهشگران و نويسندگان به منظور يک سلسله سخنرانی در _ گسترش فعاليت فرهنگی . از اين۲۳

 تعدادی از شهرها دعوت شد . 

 های سوئدی و خارجی بخشی از فعاليت های _ کوشش در راه استقرار ارتباط با ارگان ها و سازمان۲۱

 روابط خارجی را شامل می شد .

  نان و شرکت آن ها در جلسات سيوس. _ فعاليت کميته ز۲۲

  های مختلف سوئد ._ اقدام به دعوت شيرين عبادی به سوئد و تدارک همياری و همکاری با نهاد۲۳

 جانگذار و ويرانگر زلزله بم هيئت مديره را بر آن داشت که اقدام به سازمانگری _متاسفانه حادثه۲۴

و مردم سوئد کند. در اين رابطه در اختيار گذاشتن شماره  های مالی از هم ميهنانپيرامون جمع آوری کمک

 های سوئد بخشی از اين کارها بوده است . حساب بانکی حمايت از کودکان ايرانی و تماس با ارگان

 فر برای شرکت در جلسه هيئت مديره برای آشنايی با فعاليت ايشان در _ دعوت از خانم فرزانه کاووس۲۵

 کمپ فلن .

 های مالی به واحدهای شمال ، استکهلم، يوتوبوری و کمک به فرهنگ و سنن ايرانيان ، کمک_ جهت ۲۹

 سوری پرداخت شد .مالمو به منظور برگزاری جشن چهارشنبه

 پس از قرائت گزارش هيئت مديره نمايندگان سواالت خود را مطرح ساختند و ناهيد قاجار به آنها پاسخ  

 گفت.

  در آرشيو وجود دارد. اصل سند و طرح سئواالت 

  در اينجا برخی از سئواالت را مطرح می کنيم . 

 چرا گزارش شما بسيار کلی است ؟ و در آنها آماری وجود ندارد؟ آيا ميتوان بدون آمار ارزيابی دقيقی از  

 عملکرد اتحاديه ارائه داد ؟ 

 چگونه عمل کرد و عملکرد  های عضواتحاديه سراسری در سوئد در سال گذشته در جهت تقويت انجمن 

 ها فعاليت روشنی صورت نگرفته است ؟مشخص آن چيست؟ چرا در ساير عرصه

  کرده ؟هيئت مديره چه موضوعاتی را حل و فصل می

  بر اساس گزارش مستند حسابرس قبلی اتحاديه سراسری گزارش مالی خود را اينچنين بيان کرد. 

  کرون . ۴۱۴۲۳۳خواه _ بستان۱

  کرون .  ۲۲۷۳۳ی پروژه ها _ بده۲

 های اتحاديه چه شد؟ آيا گرفته شده يا خير ؟ و به چه دليل اتحاديه کنم توضيح دهيد بستانخواهش می 

سال فعاليت متاسفانه هنوز نتوانسته مقبوليت اجتماعی را در ميان ايرانيان پيدا کند ؟  ۱۳رغم سراسری علی

 برای مسائل گوناگون از دست داده است ؟ چرا اتحاديه سراسری قدرت بسيج مردم را 

  چرا انتشار نشريه اتحاديه سراسری متوقف شده است ؟ 

  چرا بين خانم آيدا و خانم فرزانه هماهنگی پيرامون پناهندگان ايجاد نشده؟

  تشکيل کميسيون پروژه ها چه وقت تشکيل شده و چه کارهايی انجام داده؟

 های مطرح شده نوبت گزارش عملکرد امور اجرائی رسيد. اصغر شپس از پاسخ ناهيد قاجار به پرس 

 نصرتی گزارش اجرائی را در دو بخش بصورت کتبی در دفتری به کنگره ارائه نموده است . 

  _ روز شمار فعاليت های يک سال گذشته .۱



  _ گزارش هر يک از کميسيون های اجرائی . ۲

  سته به اتحاديه سراسری عبارتند از : در دفتر گزارشات ليست انجمن های جديد پيو

  _ انجمن يارسان در گوتنبرگ . ۱

  _ انجمن فرهنگی جوانان در مالمو .۲

  المللی در فلن . های فرهنگی و اتحاديه زنان بين_ مرکز انجمن۳

  _ انجمن پرستاران ايرانی فلورانس در استکهلم . ۴

  رگ ._ انجمن بدنما )راديو و تلويزيون نور( گوتنب۵

 اصغر نصرتی اعالم داشت از آنجا که مسئول هيئت مديره اتحاديه سراسری بر اين باور است که تنها  

باشد و اين جانب به عنوان دبير اجرائی از قبل گزارش کتبی خود را هيئت مديره پاسخگوی کنگره می

به سئوال نمايندگان محترم خدمت هيئت مديره و نمايندگان کنگره ارائه داده ام. در نتيجه از پاسخگويی 

 معذورم.

 هايی انجام گرفت . گنکره گزارش در اطراف گزارش ها پرسش هايی از طرف نمايندگان طرح و بحث 

 ای برای تحليل مسائل مطروحه مد نظر قرار داد.هيئت مديره و اجرائی را به عنوان پايه

 در بخش دوم به ترتيب سعيد تقوی ، گلی تقویء بيژن شفيعی، آيدا مهربانی و ناصرسنگری گزارشات خوه  

 را به سمع نمايندگان رساندند.

 مسئول روابط خارجی سعيد تقوی بسط و تحکيم مناسبات روابط اتحاديه با اداره امور همپيوندی، پارلمان،  

ز کارپايه فعاليت روابط خارجی دانست. از ديگر احزاب سياسی مطبوعات در ايران را بخشی ا

عملکردهای اين مجموعه پيگيری مسائل اجتماعی در سوئد، پيگيری سياست پناهندگی سوئد و مشکالت 

 توان نام برد.آنان را می

 های روابط خارجی اتحاديه اهداء جايزه صلح نوبل به خانم حقوق بشر، مبارزه با راسيسم، ديگر فعاليت 

عبادی روابط خارجی را بر آن داشت که پيرامون اين جريان مهم سازماندهی انجام گيرد . اين  شيرين

های گروهی، ارسال نامه و تماس مستقيم با سازماندهی شامل تماس با راديو و تلويزيون، مصاحبه با رسانه

استقبال از خانم  کميته صلح نوبل در نروژ و استکهلم، تماس با مرکز اوالوف پالمه جهت تشکيل کميته

 شيرين عبادی به سوئد بود . زمين لرزه بم به نوبه خود بخش بزرگی از وقت روابط خارجی را گرفت.

 گزارش زنان بخش ديگری از گزارشات اجرائی بود که بوسيله گلی تقوی قرائت گرديد. در اين گزارش به 

شرکت کننده و از شهرهای  ۳۲شرکت فعال زنان در کنفرانس لندن و مجمع عمومی زنان با حضور 

مختلف سوئد اشاره شد. گلی تقوی عليرغم بيماری فعاالنه در بخش زنان بمنظور هماهنگ کننده اتحاديه 

 سراسر و انجمن کوشا بوده است.

  گزارش کميته حقوقی بوسيله بيژن شفيعی قرائت گرديد. 

 حاديه سراسری مورد بررسی قرار وکيل ات Kaj Axelundکليه شکايات رسيده به کميته حقوقی توسط  

ای بابت کار خود از الزحمهگونه حقگرفته و به مرحله عمل گذارده می شود، نامبرده تا تاريخ فوق هيچ

وطنان ايرانی در اتحاديه دريافت ننموده است. مسائل و مشکالت گوناگون و پيچيده حقوقی و اجتماعی هم

است که کميته توانسته است به بخشی از اين معضالت رسيدگی العاده زياد سطوح مختلف جامعه سوئد فوق

کرون بود ، کمک حقوقی به  ۱۶۳۳۳کند از جمله می توان به هزينه تدفين يک خانم ايرانی که مبلغ 

کرون بابت فرزند خود که در تصادم قطار از دست داده بود ،  ۳۳۳,۲۳۳خانواده ايرانی که به دريافت 

هايی که در شرف متارکه کنند و کمک به خانوادهيان که مشکل کارفرما پيدا میاشاره کرد. کمک به ايران

 قرار ميگردند. کمک به پرونده متقاضيان پناهندگی در سوئد. بخش هايی از کار کميته حقوقی است . 

 نيز تعداد زيادی از ايرانيان از طريق تماس تلفنی جهت خدمات حقوقی به  ۲۳۳۴،  ۲۳۳۳در طول سال  

 راهنمايی شدند. Kaj Axelundر دفت

 گزارش دهنده بعدی آيدا مهرانی بود. گزارش مبنی بر آن است که انجمن ايرانيان فعاالنه در کمک و ياری  

های مختلف، مادی، معنوی، روحی، عقيدتی کمک نموده است. کميته موفق به به پناهجويان در عرصه

زيونی در جهت آگاه کردن سوئدی ها حول مشکالت های راديويی ، مطبوعاتی و تلويبرپايی مصاحبه



 گيری در راستای تسهيل دريافت اقامت در سوئد شد.پناهجويان و فشار به مراجع تصميم

 گنکره گزارش کميسيون جوانان را از طريق گزارش مسئول اين کميسيون ساراشقايق شنيدکه کميسيون  

مارس يک نمونه  ۲۸يت هايی بدست آورده است. جلسه کار با جوانان را شروع کرده و در اين زمينه موفق

 اند.جوان از سراسر سوئد کار جوانان را آغاز کرده ۱۱از کار اين کميسيون بوده و اين جلسه متشکل از 

 گزارش مالی بوسيله ناصر سنگری قرائت گرديد که سند آن نيز در چارچوب بودجه در دفتر گزارشات  

 ويژه کنگره وجود دارد . 

 مسئوليت مالی را به عهده گرفتم درهم ريختگی  ۲۳۳۳ناصرسنگری يادآور شد که من از ماه آگوست سال  

 حسابها را به اهتمام کار زياد و با ياری دوستان موفق شديم از بين ببريم . 

 را مرور نمود و اين را پايه تحليل ها و  ۲۳۳۴و بودجه پيشنهادی سال  ۲۳۳۳مالی سال کنگره گزارش 

 سش ها قرار داد.پر

  ۳۳۳,۷۵۳ای به مبلغ ها پاسخ داد و متذکر شد که اداره مهاجرت بودجهناصر سنگری به تک تک پرسش 

 دهد که اين مبلغ در چهار نوبت پرداخت می شود.کرون در اختيار اتحاديه سراسری قرار می

 ازرسان در کنگره غايب بود منش يکی از بگزارش بازرسان بوسيله جاسم يوسفی قرائت گرديد. تقی نيک 

 و حتی سند گزارش فاقد امضای ايشان بود. که قرار شده است آن را امضا نمايد. 

 جاسم يوسفی در طول قرائت گزارش خود عملکرد هيئت مديره ، هيئت اجرائی را تأييد نمود . در بخش  

جرائی وجود داشت که در واقع هائی بين هيئت مديره و دبير اها و حتی تضادساختار اشکاالت و نارسايی

رغم بعضی از اين مشکالت و می تواند امکانات بدست آمده را درکار اتحاديه سراسری محدود سازد. علی

ها اعضای هيئت مديره، دبير اجرائی، و مسئول مالی با کوشش توانستند بر مشکالت فائق آيند و آنرا تضاد

ها به اين نتيجه رسيدند که اسناد مالی مطابق ر پايه برسیدر جهت درست و پرباری قرار دهند. بازرسين ب

 باشد. های انجام شده میبا هزينه

 کنگره پس از استماع گزارش فعاليت هيئت مديره ، اجرائی ، مسئول مالی، بازرسان به سلب مسئوليت از  

مختلف مطرح شد . از هيئت مديره پرداخت و تشکيل کميسيون ها را در دستور کار قرار داد . پيشنهادات 

اين ميان توافق گرديد که براساس اولويت های موجود در اتحاديه سراسری کنگره تشکيل کميسيون ساختار 

، برنامه و بودجه را در دستور کار قرار دهد . توافق شد اين کميسيون برای روز بعد نتيجه کار خود را به 

 جلسه عمومی کنگره ارائه دهد . 

 نفر خود را به منظور اخذ رأی نامزد  ۱۸يره در دستور کار کنگره قرار گرفت . جمعأ انتخاب هيئت مد 

 نمودند که بترتيب عبارتند از: 

  _ طهمورث ياسمی ۱

  _ گيتا يوسفی۲

  _ جواد عرفانيان ۳

  _ بيژن شفيعی ۴

  _ ناصر کيهان۵

  _ ناهيد قاجار۹

  فر_ هادی فهيمی۷

  _ بهرام توکلی۸

  ثی_ وحيد کيان ار۶

  _ حجت نارنجی ۱۳

  _ شهال علمشاهی ۱۱

  _فريبا بهزاد۱۲

  _ عباس موسوی۱۳

  _ شهناز مهدوی ۱۴

  _ آيدا مهرانی۱۵



  _ وحيد سبقتی ۱۹

  فر_ فرزانه کاووس۱۷

  _ فرانک يگانه۱۸

 نفر  ۶البدل. نفر به عنوان هيئت مديره انتخاب شدند و دو نفر بعنوان عضو علی ۶از ميان افراد فوق  

 انتخاب شده به توتيب اخذ رأی عبارتند از: 

  رأی  ۵۹_ گيتا يوسفی ۱

  رأی ۵۹_ طهمورث ياسمی ۲

  رأی  ۵۳_ناهيد قاجار ۴

  رأی  ۴۶_ ناصر کيهان ۵

  رأی  ۴۵_ جواد عرفانيان ۹

  رأی  ۴۲_ فريبا بهزاد ۷

  رأی  ۳۱_ شهال علمشاهی ۸

  رای. ۲۳رای و بهرام توکلی  ۲۵نی اعضای البدل هيئت مديره عبارتند از : آيدا مهرا 

  بازرسان به ترتيب اخذ رأی : 

  رأی  ۵۱_ سيامک انصاری ۱

  رأی  ۴۴_ جاسم يوسفی ۲

  رأی.  ۴۷_ حميدرضا قنفيلی ۳

   

  پيشنهادات کميسيون ساختار :

  * مقررگرديد که اين کنگره تحت نام حقوق بشر در ايران در اسناد مطرح گردد.  

  های عضو که با اکثريت آرا تصويب شد.بودجه اتحاديه سراسری به انجمن ۱۳۱* اختصاص 

  * در رابطه با اختصاص بودجه برای حوزه های مختلف اجرائی پيشنهادات زير تصويب گرديد :  

  کرون. ۳۳۳,۳۳_ امورجوانان ۱

  کرون . ۳۳۳,۲۳_ امور زنان ۲

  کرون .  ۲۵۳۳۳_ امور سالمندان ۳

  کرون . ۳۳۳,۳۳_امور فرهنگی ۴

  کرون . ۳۳۳,۱۵_ امور پناهجويان ۵

  پيشنهاد برگزاری کنگره از يکسال به دو سال که با اکثريت آرا پذيرفته نگرديد. 

 که شامل بندهای مختلف است ضمن تبادل نظر با تغييراتی با اکثريت آرا  ۲۳۳۴* طرح بودجه سال  

 پذيرفته شد. 

  کرون افزايش يافت وبه اتفاق مورد تصويب قرار گرفت. ۳۳۳۳۳کرون به  ۱۸۳۳۳* بودجه اينترنت از  

  ۵۳کرون به  ۳۳۳,۱۳۵* انتشار نشريه اتحاديه سراسری به دو ماه يکبار تغيير يافت و بودجه آن از  

 هزار کرون تقليل يافت .

 تها و فرامرز دمکرامهمانان کنگره حقوق بشر در ايران عبارتند از : آقايان يوته والسترم از حزب سوسيال 

 پويا از حزب چپ سوئد .

 ابتدا يوته والسترم پيام حزب سوسيال دمکراتها را خواند و سپس از مبارزات تاريخی اين حزب به منظور  

دستيابی سوئد به دمکراسی ياد کرد و در پايان برای اتحاديه سراسری آرزوی موفقيت نمود و خواهان 

 تحقق دمکراسی در ايران شد .

 پويا از سوی حزب چپ سوئد پيام خود را به اطالع کنگره رساند . او و حزبش آرزوی موفقعيت  فرامرز 

هر چه بيشتر برای اتحاديه سراسری نمود و تک تک ايرانيان را به اتحاد دعوت کرد . او مبارزات مردم 



 ايران را در جهت دمکراتيزه کردن حيات سياسی ، اجتماعی و اقتصادی ايران ارج گذاشت .

  ديگر پيام های رسيده که بوسيله سعيد تقوی قرائت گرديد عبارتند از .

  Integration och jﾄmstﾄellhetsminister_ پيام وزير امور همپيوندی و تساوی حقوق .۱

 pro_ پيام سازمان سراسری بازنشستگان سوئد . ۲ -

 lo_ پيام سازمان سراسری کارگران سوئد . ۳ -

  siosهای نژادی در سوئد . ريهای اتحاديه سراسری اقليت_ پيام سازمان همکا۴ -

 ABF_ پيام نهاد آموزشی کارگران سوئد . ۵ -

 Rada barnen_ پيام سازمان سراسری نجات کودک . ۹ -

 _ پيام انستيتوی وستربوبی .۷ -

  _ پيام گروه مبارزه با مواد مخدر در وزارت بهداری . ۸

 يرانيان در سوئد که بنام کنگره حقوق بشر برای ايران نام گرفت و با هشتمين کنگره اتحاديه سراسری ا 

زدگان بم و با آرزوی بردباری و صبر و تحمل و تندرستی برای بازماندگان اين يک دقيقه به ياد زلزله

 فاجعه دلخراش کار خود را آغاز کرد.

 اکنون هزاران نفر از نامزدهای هم نام گرفتن کنگره بنام حقوق بشر از آن روست که ما شاهد آن هستيم که 

نگاران، مجلس به دست شورای نگهبان بنام غير خودی سلب صالحيت شده اند. بخش بزرگی از روزنامه

ها ی گوناگون اجتماعی ، زن و مرد با طرز تفکرها و سوابق فکری مختلف به دانشجويان و ساير قشر

انگيز جسمی و روحی را های هراسمی برند و شکنجهخواهی در زندانها بسر اتهام آزادانديشی و عدالت

 تحمل می نمايند .

 ها در سوئد تشکيل گرديد ترين مسائل ايرانيان و انجمنکنگره بمنظور بررسی و و اتخاذ يک رشته از مهم 

 های مختلف پيرامون کار اتحاديه سراسری تصويب کرد. . اين کنگره يک سلسله طرح

 های عضو و همه اعضای اتحاديه سراسری قرارداد که با تمام ر برابر همه انجمنکنگره اين وظيفه را د 

توان خويش برای تأمين چنين اتحاد عملی بکوشند . کنگره بر آن است که شرايط موجود در سوئد و استفاده 

است  های هر يک از افراد و انجمنهااز اين امکانات را متناسب با شرايط واقعی که با توجه به خواسته

های مختلف به اتحاديه سراسری بپيوندند تا همه ايرانيان به تفاهم متقابل ارتقاء دهد. ما آرزو داريم که انجمن

دانيم که بسياری از ما نگران آينده فرزندان خود و سرنوشت آنان هستيم. پيوندی دست يابند. ما میو هم

قی، صنفی به آنان با پيوستن به اتحاديه بهبود زندگی بهتر فرزندانمان و آسايش روحی معنوی، حقو

تر و شرايط اجتماعی برای ما و سراسری متحقق ميگردد . جامعه سوئد هر روز بغرنج و بغرنج

ها، اجتماعی، حقوقی، کوشد در تمامی زمينهشود . اتحاديه سراسری همواره میفرزندانمان خيلی مشکل می

ها به اتحاديه ا اطمينان داريم که پيوستن ايرانيان و انجمنمادی، معنوی، يار و ياور ايرانيان باشد. م

های صنفی، اجتماعی، معنوی و مادی جامعه ايرانی در جهت زندگی بهتر برای سراسری، تأمين خواسته

 خود و فرزندانمان خواهد بود. در راه سازمانگری و اتحاد ايرانيان متحد شويم. 

  سنا کريمی فرانک يگانه  

  

  

  

   

  
 


