
 صورت جلسه کنگره یازدهم اتحادیه سراسری ایرانیان
 

به ۱۱جلسه در ساعت  ن ش بح روز  انجمن از  ۴۵نفر از نمایندگان  ۵۴یونی با شرکت  ۲ص
انجمنهای سراسر سوئد با انتخاب رئیس کنگره آقای جواد عرفانیان و معاونت آقای طهمورث یاسمی 

 ردند.منش کار خود را آغاز ک گری آقای تقی نیکو منشی
 های انجمنهای دعوت شده بررسی شد. و اکثریت احراز گردید.ابتدا اعتبار نامه

 رأی گیری و وقت گرفتن و رعایت سکوت تذکراتی دادند.آقای عرفانیان رئیس کنگره در مورد 
خانم سپیده بعنوان مهمان و بعنوان منشی دوم انتخاب شدند.خانم محبوبه انگلوند وآقای جعفری و خانم 

 ارا صمدی بازبین و شمارش گر آرا انتخاب شدند.س
ارائه کردند در دستور قرار گیرد. آقای  آقای جاسم یوسفی تقاضا کردند که پیشنهادشان را که کتباً 

 شود.عرفانیان توضیح دادند در مورد پیشنهاد جاسم در وقت پیشنهادات بررسی می
 شد.ها و شام موافقت با تغیر جای انتخاب اعضا کمسیون

 در مجموع دستور جلسه پیشنهادی بدون در نظر گرفتن زمان به تصویب رسید.
آقای عرفانیان توضیح دادند که پیشنهادات مربوط به تغیر اساسنامه در کنگره دوازدهم بررسی 

 شود.می
 دقیقه  ۱۱گزارش هیئات مدیره ۱۴:۵۴ـ پس از صرف نهار در ساعت 

 دقیقه و بازرسان بدون محدودیت ۱۱ه جوانان کمیت ٬دقیقه  ۱۱ـ گزارش کمیته زنان 
 

 .  سنگریـ ابتدا: گزارش مالی توسط آقای 
ـ گزارش باالنس راپرت توسط آقای سنگری توضیح داده شد و یکایک سطور را توضیح دادند. 

 باشد.باالنس راپورت در اسناد ویژه کنگره موجود می
شود که آقای سنگری به زبان فارسی تهیه نمیـ از طرف آقای خرد سؤال شد که چرا باالنس راپرت 

توضیح دادند که در کنگره دهم تصمیم گرفته شد که فقط به زبان سوئدی باشد.اما در کنگره یازدهم 
 این نظر وجود دارد که راپرت مالی به زبان فارسی باشد.

د. سؤال شد که در باره باالنس راپورت مطرح گردید و سؤاالت اقناعی ارائه گردی ـ سؤاالت متعدد
شود؟ و کمک به انجمنها از طرف اتحادیه بر چه اساس ضوابط ودرخواست خود انجمنها پرداخت می

 شود جواب کتبی داده شود.اگر درخواست کمک پذیرفته یا رد می
 برنامه و بودجه مقررات پرداخت فرموله خوانده شود. کمسیون به اطالع رسید که در

 شود گزارش فعالیت آن به اتحادیه داده شود.جمنی کمک میـ پیشنهاد شد که اگر به ان
شود ولی بدلیل کم کردن دستمزدها ما به سوی ـ گزارش شد که بیشترین بودجه صرف دستمزدها می

 باالنس بیشتر و کم کردن کسری بودجه هستیم.
 ـ پیشنهاد آقای سنگری یک کمسیون مالی در دل هیئات مدیره بوجود بیاید.

بهترین سال هم از نظر مالی و فرهنگی و فعالیت و تعداد  ۲۱۱۴ری گزارش دادند که سال ـ آقای سنگ
 کارکنان بود.

 
 گزارش کمسیون زنان:

 ـ خانم گلی تقوی گزارش کمسیون زنان را ارائه دادند.
 ـ که در این مورد گزارش کمسیون زنان از واحد گوتمبرگ توسط خانم علمشاهی داده شد.

وارده به زنان از طرف جمهوری اسالمی اقدامی شده ی در مورد اینکه فشارهای ـ سؤال آقای هاتف
 است؟ یا نه؟

 ـ جواب خانم گلی : در کمپین یک میلیون امضا و در موارد گوناگون واکنش شده است.
 ـ تذکر داده شد که مردهای اتحادیه باید در کمپین شرکت کنند.

 رد که از حقوق زنان داخل حمایت کند؟ـ آیا برنامه خاصی در کمسیون زنان وجود دا



 دهیم.ـ جواب خانم گلی اینکه ما در ارتباط با مبارزه حقوق زنان فعالیت خود را ادامه می
 
 زارش کمسیون جوانان:گ

 جوانان گزارش فعالیتهای خود را طبق اسناد کنگره ارائه دادند.
 به سؤاالت مطرح شده جواب گفته

و اطالعیه ها از کمسیون جوانان مورد نظر انجمنها بود که مورد   ـ در خواست فرستادن فعالیتها
 قبول قرار گرفت.

 است. (Opinionbildning)ـ اظهار داشتند که وظیفه کمسیون جوانان نظرسازی 
 ء اتحادیه سراسری باید به جوانان کمک فکری کنیم.ـ پیشنهاد شد که ما اعضا

 لب در ارگانها شرکت کنند.ـ جوانان اظهار داشتند که باید افراد داوط
 

 گزارش هیئات مدیره:

آقای شفیعی گزارش هیئات مدیره نوشته شده در اسناد ویژه کنگره یازدهم را ارائه دادند. و اعضاء 
 کنگره از ایشان تشکر کردند.

 
 :گزارش بازرس

ره ارائه الزم به توضیح است که یکی از بازرسان تنها ودو بازرس دیگر گزارش کتبی خود را به کنگ
 دادند.

 کنید یا نه ؟سؤال رئیس کنگره از هیئات بازرسان :آیا در هیئات مدیره درخواست سلب مسئولیت میـ 
 کردند .که بازرسان درخواست سلب مسؤلیت از هیئات مدیره را مطرح 

 در کنگره شد. ـ نوبت مطرح کردن سؤاالت اعضاء شرکت کننده
ی را در مورد مسایل مالی مطرح نکردند دلیل بر تأیید آنها از ـ آقای یوسفی از اینکه بازرسان مطلب

 نظر مالی است.
ـ آقای شفیعی در پاسخ به انتقادات هیئات بازرسان مطالبی را ایراد کردند و از اینکه از امکانات 

 شرکتهای تجارتی استفاده شود نام برد.
 آقای یوسفی هم در مورد فعالیت هیئات مدیره توضیحاتی دادند.

باید پشتیبانی مالی از بنگاههای تجارتی بشود یا ـ سؤال شد که آیا اتحادیه بنگاه بازرگانی است و آیا 
 خیر؟

 ـ پیشنهاد شد که برای یافتن جواب فوق کمسیون مخصوص تشکیل شود که کنگره تصویب کرد.
یل  ـآقا ک ش ی و اداری ت کل مال ش رای حل م سه اظطراری ب ل عی در مورد ج ی ف ش ی 

 اد.توضیح دشدت
عرفانیان در مورد فعالیتهای تخریبی انجمنهای معترض به تصمیمات کنگره دهم توضیحاتی  ـ آقای
 دادند.

ایشان از هیئات مدیره تشکر کردند و درخواست سلب مسئولیت از هیئات مدیره کردند که به اتفاق آرا 
 سلب مسئولیت گردید.

 ردید.ـ به هر یک از اعضاء هیئات مدیره یک شاخه گل اهدا گ
 ـ بعد از استراحت :

 

 :بررسی پیشنهادات رسیده از قبل
وظائف کنگره و دیگری در مورد بند  ۹از طرف آقای عرفانیان دو بند اساسنامه را یکی در مورد بند 

وظائف هیئات مدیره که با هم مغایر هستند به بحث گذاشته و در مورد موافقت یکی بر دیگری  ۴
 این مغایرت در پیشنهادات آمده است. صحبت شد.

رای مخالف این  ۴۱ـ برای پیشنهاد ابقای هیئات مدیره سابق رای گیری شد و با یک رای موافق و 
 پیشنهاد رد شد.



دوم:رئیس هیئات مدیره از ٬هیئات مدیره از طرف هیئات مدیره انتخاب شود یک: رئیس ـ ـ دو پیشنهاد
وظائف هیئات مدیره برای انتخاب  ۴وظائف کنگره یا ماده  ۹ طرف کنگره بعبارت دیگر با ماده

رای موافق پیشنهاد  ۱۱رای موافق و برای انتخاب رئیس هیئات مدیره با  ۴۲هیئات مدیره با رئیس
 وظائف هیئات مدیره به تصویب رسید.  ۴اول یعنی بند 

 ی کردند.اهای هیئات مدیره خود را معرفدکاندی ٬در مرحله انتخابات هیئات مدیره
ـ مرحله رای گیری انجام گرفت و نمایندگان کنگره آرا خود را به صندوق ریختند در اثناء شمارش 

آرا و قبل از آن پیشنهاد شد که داوطلبان شرکت در کمسیون خود را معرفی کنند ولیست آنها ثبت 
 گردید.

نسترن و آقای ضرغام  ٬مژگان  ٬گر آرا بدلیل ذینفع بودن تغییر کردند و خانم یوسفی ـ هیئات شمارش
 اسدی انتخاب شدند.

 
 

 : پیشنهاداتـ در مرحله بررسی 
 آتیدر کنگره  ٬پیشنهاد اول : حضور شخصیتهای سر شناس ایرانی در خارج کشور بعنوان مهمان 

 شود.پیشنهاد می
 با تبصره : تشخیص هیئات مدیره بال مانع است تصویب شد..

 حادیه به واحد غرب منتقل شود.پیشنهاد دوم : دفتر مرکزی ات
 دو نفر موافق و دو نفر مخالف با پیشنهاد فوق صحبت کردند.

 خانم ایدا مهرانی در مخالفت و آقای رحیمی در موافقت صحبت کردند.
 آقای شفیعی درمخالفت و آقای جعفری در موافقت صحبت کردند.

 آقای اصغر نصرتی در مخالفت با پیشنهاد فوق صحبت کردند.
برای این پیشنهاد وقت داده شود و اطالعات کافی ای عرفانیان رئیس کنگره تشخیص دادند که آق

 آوری گردد.جمع
 پیشنهاد نماینده جبهه ملی اینکه در هر کنگره تاریخ و محل کنگره بعدی تعیین گردد.

برگزاری  ـ در صورت توان کنگره تعیین کند که هیئات مدیره در دستور کار خود قرار دهد که امکان
 کنگره را در شهرهای مختلف بررسی کند.

 گیری در این مورد به بعد موکول شد.ـ پیشنهاد هیئات مدیره سابق به کنگره یازدهم تصمیم
با توجه به اهمیت نقش جوانان و زنان در اتحادیه به هیئات مدیره ارجاع ـ پیشنهاد به هیئات مدیره: 

 شود.
 در اتحادیه به هیئات مدیره ارجاع شود. (Jamtäldhet)ـ پیشنهاد تشکیل کمیته برابری 

 تبصره : با توجه به توان هیئات مدیره.
 پیشنهاد پیگیری اتحادیه ایرانیان در اروپا از طرف سارا احمدی از انجمن بازنشستگان ـ 

شهر اروپا تماس گرفته شده  ۲۴به ـ آقای اصغر نصرتی در مورد فوق توضیحاتی دادند و گفتند که 
 ست.ا

 تبصره : در صورت عدم تماس فردی و با نظارت هیئت مدیره.
 کمیته انتخابات و هیئات بازرسان ٬مرحله اعالم نتیجه انتخابات هیئات مدیره 

 
 اعضای اصلی هیئات مدیره :   

 رای ۴۴آقای طهمورث یاسمی با 
 رای ۴۲آقای کامران گیاهچی با 
 رای ۲۹آقای جواد عرفانیان با 

 رای ۲۵سفی با آقای جاسم یو
 رای ۲۵آقای بیژن شفیعی با 



 رای  ۲۲خانم ایدا مهرانی با 
 رای ۲۱خانم خدیجه مختاری با 
 رای۱۴خانم محبوبه انگلوند با 
 رای ۱۵خانم افسانه حسینی با 

 
 اعضای علی البدل : 

 رای ۱۲خانم ناهید زنجانی با 
 رای ۱۲آقای محمد جعفری با 

 
 :  برای کمیته انتخابات

 رای ۵۱شهال علمشاهی با خانم 
 رای ۴۱خانم نازلی جهانگیر با 
 رای ۲۲خانم سوسن حقیقی با 

 انتخاب شدند.
 

 برای هیئات بازرسان : 

 رای  ۲۹آقای نیما هاتفی با 
 رای ۲۵آقای خسرو رحیمی با 

 رای ۲۱خانم مینا کاتبی با 
 برای هیئات بازرسان انتخاب شدند.

 
 به ریاست آقای عرفانیان شروع شد.صبح جلسه  ۱۱ـ روز یکشنبه ساعت 

ـ پیش از دستور آقای تقی نیک منش در مورد ارگانیزه کردن هنرمندان توصیه کردند که 
 هائی ترتیب داده شود.نمایشگاه

با منشور نامیده  ـ آقای نیما هاتفی در مورد نام کنگره پیشنهاد کردند که نام کنگره به کنگره میثاق
 شود.

 رای تصویب گردید. ۴۲گیری شد و نام میثاق با منشور اتحادیه سراسری با  ـ در این مورد رای
 ـ پیام کمسیون زنان به اتحادیه سراسری قرائت شد.

 ـ از طرف هیئات مدیره واحد استکهلم پیامی به کنگره ارائه شد.
 ـ کمسیون برنامه وبودجه گزارش پیشنهاد خود را به کنگره ارائه دادند.

 د پیشنهاد بحث و بررسی شد. در مورد بند بن.۱
نفر رای موافق دادند که به تصویب  ۲۵برای اسپونسرینگ و کسب در آمد به شرکتهای بزرگ ۲.

 رسید.
 .تاکید به اینکه هیئات مدیره کارها را انجام دهد.۴
 .کارت عضویت در صورت به کمسیون ارجاع شود.۵
 شود .این بند به کمسیون ارجاع می۴
 است. ۴.پی آمد ۵

 .برای باز گذاشتن دست هیئات مدیره در خرج کردن در آمدهای کسب شده تصویب شد.۷
 ـ پیشنهادات ارائه شده بر رویهم انباشته نشود و به آینده موکول نگردد.

 باشد.ـ مهم رسیدگی به پیشنهادات درج شده در دفترچه زرد می
 ـ آقای ضرغام از شیوه بررسی پیشنهادات انتقاد کردند.

 دات درج شده در دفترچه زرد بررسی شد.پیشنها



بین واحدها شامل نمایندگان واحد و یک نفر از هیئات مدیره تشکیل شود تصویب  پیشنهاد هماهنگی
 شد.

 کند.ـ کنگره تشکیل کمیته بازنشتگان و سالمندان را به هیئات مدیره توصیه می
 ون ساختار و بررسی اساسنامه تشکیل خواهد شد.سیـ کم

 گره یازدهم و دوازدهم مسایل و پیشنهادات را بررسی و به کنگره دوازدهم خواهد داد.وبین کن
 .نماینده شمال   ایدا مهرانی۱
 .نماینده مالمو   یوسفی۲
 منشنماینده استکهلم   نیک ۴
 نماینده گوتمبرگ   مجید آجودانی ۵

 ونماینده هیئات مدیره بعنوان نفر پنجم در این کمسیون شرکت نماید.
 دهد.هیئات مدیره مبلغ ده هزار کرون برای مخارج این کمسیون اختصاص می ـ

کنگره با سخنان آقای عرفانیان با تشکر از هیئات رئیسه و تشکر از نمایندگان  ۱۴ـ ساعت 
 شرکت کننده در کنگره مجمع را به پایان رساندند.


