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شهر سوئد  31انجمن عضو در  62طی اطالعیه ای با  2002فوریه  2برای برگزاری کنگره دهم اتحادیه سراسری، از 

ه پیشنهادی، تی، دستور جلستماس گرفته شد. اسنادی که برای نمایندگان ارسال گردید عبارت بودند از: اطالعیه تدارکا

فرم اعتبارنامه ها، فهرست انجمن ها و تعداد نمایندگان آن ها، بروشور انجمن های عضو، دفتر پیک نظرات و 

 نیگزارش امور اجرائی، گزارش اردوی تابستا پیشنهادات، اساسنامه، دفتر گزارشات حاوی گزارش هیئت مدیره،

، حقوق بشر، گزارش امور پناهندگان، گزارش امور مبارزه با نژادپرستی، گزارش امور زنان، گزارش امور جوانان

 گزارش امور ورزشی، گزارش امور جوانان، گزارش مالی، گزارش ویژه حمایت از انجمن های عضو. 

آپریل در  2تا بعد از ظهر یکشنبه  31.00مارس ساعت  13درپی تدارکات فوق، کنگره دهم اتحادیه سراسری از جمعه 

انجمن از شهرهای امئو، یوله، اوپساال،  31نماینده از جانب  20رکادیا واقع در استکهلم برگزار شد. در این کنگره هتل آ

نان تشکیل وستروس، اوره برو، استکهلم، نورشوپینگ، گوتنبرگ، اسلوو و مالمو حضور یافتند که یک سوم آنان را ز

ست قمند به عنوان ناظر و مهمان در جلسه شرکت نمودند. در روز نخمی دادند. عالوه بر نمایندگان تعدادی از افراد عال

و نماینده  انجمنی در سوئد" برگزار شد که نماینده آب اف استان استکهلم آقای مسعود مافانسمیناری پیرامون "زندگی 

ت ه سواالشرکت داشتند و ضمن ارائه اطالعاتی جامع و تاریخی ب آنگوتنبرگ آقای رضا طالبی در آب اف استان 

را که  گزارشی از فعالیت های آب اف در عراق حاضرین پاسخ گفتند. در ضمن آقای رضا طالبی در بخشی از برنامه

ژه برای ایجاد دوره های آموزشی اقدام شده است به اطالع حاضرین رساند. در قسمت دوم سمیناری پیرامون مسائل وی

نقطه نظزات خود پیراون اتحادیه سراسری پرداختند.  اتحادیه سراسری برگزار شد که نمایندگان به طرح  

قای جواد کنگره رسمیت یافت. سپس هیئت رئیسه کنگره مرکب از آ هابتدا با شمارش اعتبارنامه ها، جلسدر روز دوم 

لسه قیقی به عنوان منشی های جحعرفانیان رئیس، خانم افسانه حسینی معاون، آقای کامیار گیاهچی و خانم سوسن 

اب شدند. آقای حمید احمدزاده و خانم وحیده دال نیز به عنوان بازبین پرتکل ها انتخاب گردیدند. انتخ  

ویب رسید. لیست هیئت رئیسه کنگره در ابتدا دستور جلسه پیشنهادی را مورد بررسی قرار داد و پس از تغییراتی به تص

 درائت شاجرائی اتحادیه سراسری برای نمایندگان ق پیام های رسیده از انجمن های ایرانی در سایر کشورها توسط دبیر

 که عبارت بودند از:

. انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش3  

. انجمن قلم ایران در تبعید2  

. انجمن تاتر ایران و آلمان1  

. انجمن جمهوریخواهان شهر ماینس آلمان3  

. انجمن حمایت از کودکان خیابانی ایران، اسلو5  

برای آزادی و دموکراسی در ایران، اسلو . جنبش همبستگی2  

. همایش ایرانیان هامبورگ6  

. بنیاد مصدق در هامبورگ1  

برلین ،. انجمن فرهنگی دهخدا9  

بروکسل . انجمن فرهنگی اجتماعی پرسپولیس، 30  

. هنرمند ایرانی مقیم شهر لیل فرانسه آقای پرویز لک33  

عمل  دی در جلسه کنگره شرکت نموده بودند برای سخنرانی دعوت بهاز مهمانانی که از جانب احزاب و گروه های سوئ

که به ترتیب به ایراد سخنرانی پرداختند:  آمد  

خانم کریستینا الوندال از حزب مودرات سوئد -  

آقای فردریک مالم از حزب مردم سوئد -  

آقای فرامرز پویا از حزب چپ سوئد -  

آقای کوردو باکشی از حزب سوسیال دموکرات سوئد -  

خانم یرت کالنک از کانون بازنشستگان سوئد -  

آقای مسعود مافان از جانب آب اف استکهلم -  

آقای پیران پدر زندانی سیاسی پیمان پیران  -  

 

رکزی به دفتر م هائی مو مرکز مبارزه با نژادپرستی نیز پیا (سیوس)از جانب ارگان همکاری سازمان های مهاجرین  -

 رسید.

گره به با اعالم خبر وقوع زلزله در استان لرستان جلسه کنگره مراتب همدردی خود را اعالم نمود. درضمن رئیس کن -

ال گردد. مناسبت درگذشت پدر خانم محبوبه انگلوند یکی از اعضاء اتحادیه سراسری اعالم نمود که پیام تسلیت ارس  



امور  ، امور زنان، امور حقوق بشر،جوانان زارش هیئت مدیره، امور اجرائی، اردوی تابستانیدفتر گزارشات شامل: گ

پناهندگان، امور مبارزه با نژادپرستی، امور ورزشی، امور جوانان، امور مالی و لیست حمایت از انجمن های عضو 

ند.صفحه به صفحه مرور شد و در هر قسمت مسئولین به سواالت نمایندگان پاسخ گفت  

آقای داود درمورد حضور اتحادیه سراسری در ارگان همکاری های تشکالت مهاجرین سیوس ، آقای هادی فهیمی فر 

لسه به ج درمورد اتحادیه سراسری واحد استکهلمو آقای بهرام توکلی درمورد اتحادیه سراسری واحد غرب ، نوائیان 

 کنگره گزارش خود را ارائه نمودند.

ه جلسه هیئت بازرسان هرکدام جداگانه گزارش خود را ب به عنوانخسرو رحیمی و مسعود صدیقی  ،سفریدون شم یانآقا

 ارائه دادند. 

یس ئدرپی نظرخواهی از نمایندگان ازهیئت مدیره دوره قبل سلب مسئولیت شد و به منظور قدردانی هدیه ای ازطرف ر

گردید.کنگره به اعضاء هیـتت مدیره، هیئت اجرائی و بازرسان تقدیم   

زیر انتخاب  انتخاب اعضاء هیئت مدیره، هیئت بازرسان و کمیته انتخابات در دستور کار قرار گرفت که افراد به شرح

 شدند:

  :  هیئت مدیره

. کامیار گیاهچی          گوتنبرگ3  

اوره برو  . سوسن حقیقی          2  

. آیدا مهرانی              امئو1  

یوله             . بیژن شفیعی3  

. مینا کاتبی                وستروس5  

. جاسم یوسفی             مالمو2  

. خدیجه مختاری         استکهلم6  

. خسرو رحیمی          گوتنبرگ1  

حمید قنفیلی              مالمو . 9  

 

:اعضاء علی البدل  

ناهید زنجانچی          گوتنبرگ. 3  

هلم. وحید کیان ارثی        استک2  

 

:هیئت بازرسان  

. اسدهللا احمدی3  

. نیما هاتفی2  

. رضا حسینی1  

 

: کمیته انتخابات  

. طهمورث یاسمی3  

. صدیقه یوسفی2  

. افسانه حسینی1  

 

نهادات و جشن کوچکی در محل کنگره برگزار شد که مهمانان کنگره در آن شرکت نمودند. در روز سوم پیش شنبه شب

د. عمومی مطرح و پس از تبادل نظر و رای گیری مصوبات کنگره دهم مشخص گردیطرح های کمیسیون ها در جلسه 

  روز یکشنبه به کار خود پایان داد.  0033.کنگره دهم اتحادیه سراسری در ساعت 

اولین جلسه هیئت مدیره جدید در محل کنگره تشکیل شد که آقای بیژن  33.00ز یکشنبه ساعت در پایان کنگره رو

ضمن  رئیس هیئت مدیره، آقای کامیار گیاهچی و خانم آیدا مهرانی به عنوان معاون انتخاب شدند. در شفیعی به عنوان

آپریل هیئت مدیره جلسه رسمی خود را برای برنامه ریزی در جهت اجرای مصوبات کنگره  22قرار است در تاریخ 

 دهم تشکیل دهد. 

 

 امور اجرائی اتحادیه سراسری 

 

                 

   


