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 کنگره ی دوازدهم اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد گزارش

 انجمن ایران و سوئد ، مالمو – 8332یونی  3و مای  03/03

 

 مسئول هیات مدیره و کامیار گیاه چی به عنوان منشی آغاز شد. –جلسه پیش کنگره به ریاست بیژن شفیعی  §

 

شت    ABFررسی رابطه اتحادیه و انجمن ها با مای به ب 03پیش کنگره در روز نخست خود، جمعه  § صاص دا ت . در اخ

 ادامه مهمانان از دیگر کشورهای اروپایی به معرفی خود پرداخته و بحث در مورد شکل گیری نهاد فراگیر اروپایی آغاز شد.

به سازمان ملل طی  ده ی پروژه ی سفر جواناننداوود نوائیان به عنوان هماهنگ کن  - 8332مای  03شنبه  –در روز دوم 

 از این پروژه ارائه داد. کوتاه  نمایش یک فیلم ، گزارشی

 

اصغر نصرتی با اعالم تعداد اعتبار نامه ها توسط اصغر نصرتی، فیروز حیدری و کامیار گیاه چی بررسی و پس از آن  §

جلسه توسط بیژن شفیعی  -انجمن جدید 9انجمن با حق رای و  13نماینده  59از مجموع  -ظرین در جلسه و دارندگان حق رایحا

 رئیس هیات مدیره رسمی اعالم شد.

 

بهمن امینی از انتشارات خاوران در پاریس پیشنهاد داد که کمیته تدارک اتحادیه سراسری ایرانیان در اروپا انتخاب شود تا  §

 م آورد.را فراه –پاییز، گوتنبرگ سوئد  –مقدمات نشست سراسری انجمن های ایرانی در اروپا 

 این کمیته مقدمات حقوقی و تشکیالتی نشست اتی را به همراه شرح وظایف و چارچوب کلی به صورت یک پیشنهاد آماده تا در

 جلسه به بحث گذاشته شود. آن 

 

تقی هاشمی از همایش ایرانیان در هامبورگ تدوین یک پالتفورم مشخص برای یک تشکیالت فراگیر را به صورت مشخص با  §

م از اساسنامه ی اتحادیه در سوئد در مورد غیر سیاسی و غیر مذهبی بودن را پیشنهاد داد. همچنین پیشنهاد داد که هر کشور الها

پیگیر مسائل تشکیل نهاد سراسری را در کشور خود پیگیری کنند و بعد از آن با جمع بست نظرات آنان برای تشکیل اتحادیه 

 د.سراسری ایرانیان در اروپا اقدام شو

 

هوشنگ پورخانبابا از انجمن والدین ایرانی در ماینتز پیامی را از سوی انجمن خطاب به کنگره دوازدهم را قرائت کردند.  §

  3ضمیمیه
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که تعداد  را تجربه ایی ارزشمند دانست ، تشکیل اتحادیه سراسری در سوئدهلند –احمد پوری از سازمان پناهندگان پرایم  §

می بایست نقطه  برای تشکیل نهادی فراگیر برای ایرانیان در اروپا انیان در کنار هم قرار گرفته اند و ما در اینجابسیاری از ایر

بررسی نکرده ایم. بدون داشتن امکان عملی  عف رامشکالت و نقاط ض شترک را تقویت کنیم ولی  برای تشکیل این نهادهای م

این مهم امکان پذیر نیست و تا زمانی که مشکالت خودمان را به عنوان مشکالت برای ارتباط با جامعه سیاست گذار اروپایی 

 جامعه های 

مهمان پذیر تبدیل نکنیم، حرف های زیبا هیچ ارزش اجرایی نخواهد یافت. برای این امر باید خواسته های خود را مشخص نوشته 

 شود تا روی آن به بحث نشسته شود.

 

 واست نمود که از تمام بحث ها یک جمع بست حاصل شود.انور میرستاری از بلژیک درخ §

 

 

 

کریستینا الرشون از سازمان مبارزه با تبیعض نژادی با خوشحالی از تشکیل کنگره سراسری توضیح کوتاهی از سازمان خود  §

 دادند.

آرزو کردند که همه در  مالمو با خوش آمد گویی به حاظرین،مارینه بری از نماینده ی حزب چپ در پارلمان سوئد ازشهر  §

 رسیدن به خواسته های مشترک پیروز گردیم. ایشان مشکالت را فقط در سوئد ندانسته و مشکالت را جهانی دانستند.

 

حسین میری نیز از رشد دموکراسی در میان انجمن های ایرانی برای افزایش فضای رشد قابل تقدیر دانستند و تاکیدی نیز بر  §

 جهانی شدن داشتند. نگاهی نو و عمیق بر

 

 منیژه کرباسی از سازمان خدمات اجتماعی در مالمو نیز به حاظرین خوش آمد گفتند. §

 

ضمن خوش آمدگویی و آرزوی ، برای جوانان پروژه ی خانه ی فامیلی نلیال هلییسون و آیدا مهرانی به نمایندگی از طرف §

راسری ایرانیان، صرب ها، ترک ها، آسوری وژه که توسط اتحادیه ستوضیح کوتاهی از این پرموفقیت برای کنگره دوازدهم ، 

 اجرا می شود، ارائه داد. ها و ایتالیایی ها

 

ازمان های غیر سوئدی میکائیل پترشون و فردریک اولسون از شرکت بیمه فولکسام دلیل همکاری این شرکت با انجمن ها و س §

به رسم یادبود به هیات مدیره، بازرسان و کمیته ی تدارک  -ی شرکت فولکسام  کتاب تاریخ صد ساله –را بیان کردند و هدیه ای 

 انتخابات و دیگر تالش گران اتحادیه در سال گذشته اهدا کردند.
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نماینده در  13با توجه به بررسی اعتبار نامه ها و اعالم کمیته ی بررسی اعتبار نامه ها از کل انجمن های انحادیه سراسری  §

نماینده ی انحمن های تازه به عضویت درآمده اتحادیه برای یررسی و تایید به کنگره  9ضور داشتند و اعتبار نامه های جلسه ح

نمایندگان در   2/3گزارش شد. با احتساب انجمن هایی که برای حضور در کنگره اعالم آمادگی کرده بودند، بر طبق اساسنامه 

 .جلسه حاظر بودند و جلسه رسمی اعالم شد

مای آغاز کردند. حاظرین،  03روز شنبه  30حاظرین در کنگره بعد از صرف نهار جلسه ی رسمی کنگره را راس ساعت  §

هیات رئیسه جلسه را به شرح ِ ، فرهنگ طاولی رئیس جلسه، محمود سلطانی معاون رئیس، مرجان شفاعتی، مرضیه رودکی و 

د قرار دادند. همچنین صدیقه ... و امیر جواهری به عنوان ناظرین پرتکل و .... را به عنوان منشی به اتفاق آرائ مورد تایی

 شمارندگان آراء انتخاب شدند.

 

 دستور جلسه پیشنهادی با جابجایی در برخی از بندها به تصویب رسید. §

 

، پیشنهاد دادن پرداخت کرده بودند 8332انجمن جدید در کنگره که حق عضویت خود را بعد از سال  9ور ضبا توجه به ح §

ور این انجمن ها به عنوان عضو ناظر بدون داشتن حق رای، بررسی شد و بعد از بحث ضرای به این انجمن ها در مقابل ح حق

رای ممتنع به  31رای مخالف و  38رای در مقابل  00با  برای این انجمن ها پیشنهاد داشتن حق رای به عمل آمد که رای گیری 

 تصویب رسید.

 

 ش ها :گزار §

گزارش هیات مدیره صفحه به صفحه مورد بررسی قرار گرفت و بیژن شفیعی به عنوان مسئول هیات مدیره ی منتخب کنگره ی 

 یازدهم به سواالت مطرح شده پاسخ داد.

 خدیجه مختاری در مورد عدم درج گزارش کمیته ی زنان گله کرد.

گزارش مالی توسط ناصر سنگری حسابدار اتحادیه سراسری به حاظرین ارائه شد و سواالت ِ نمایندگان را پاسخ داد. همچنین 

 در دفتر اتحادیه سراسری در استکهلم موجود است. -سفر ها، جلسه ها و کمک به انجمن ها و ...  -اعالم شد ریز تمام حساب ها 

ی قرائیت شد البته با این پیش درآمد که خسرو رحیمی با ارائه یک نامه ی کتبی تمام گزارش بازرسان که توسط نیما هاتف

مسئولیت خود را به نیما هاتفی واگذار و گزارش بازرسان دیگر را مورد تایید قرار داده بود که با سوال حاظرین مواجه شد و با 

 8ظر داشتن اساسنامه که گزارش بازرسان را با امضای توجه به اینکه این کار خارج از روند مرسوم بوده است اما با در ن

 بازرس در جلسه حظور داشتند، گزارش بازرسان به جلسه ارائه شد. 8بازرس مورد تایید قرار میدهد و 

در مورد گزارش بازرسان سواالتی در مورد سفر منوچهر متکی سفیر جمهوری اسالمی به استکهلم مطرح شد و از آنجاییکه این 

 خارج از گزارش بازرسان بود بیژن شفیعی و جواد عرفانیان به این سوال پاسخ داند.موضوع 

 



 

__________________________________________________________________________________ 

Postadress                          Besöksadress                        Tel:         +46 8 – 28 64 24            www.iranskariksforbundet.org 
IRIS, Box 7033                     Starrbäcksgatan 23                 Fax:        +46 8 – 28 43 60             www.ettehadieh.org 
174 07 Sundbyberg              T   Duvbo, Sundbyberg           PlusGiro:       636 28 14-3             info@iranskariksforbundet.org 
Sweden                                                                     Org.nr:       802 40 – 00 62            info@ettehadieh.org 

 

 

 

 

در تایید عملکرد مالی سال     Hans Hytberg redovisningbyråدر پایان گزارش حسابرس رسمی از طرف شرکت 

 گذشته قرائت شد.

 

تقاق آراء از هیات مدیره منتخب کنگره یازدهم سلب مسئولیت حاظرین با توجه به گزارش های ارائه شده، آنها را تایید و به ا  §

 کرد.

 

نماینده آن را امضا نموده بودند، بعد از بحث های بسیار بنا  03در بخش پیشنهادهای رسیده با توجه به نامه ی کتبی که حدود  §

منجمله پیشنهادات  -ه در دفتر پیشنهادات شد این پیشنهاد در کمیسیون اساسنامه و ساختار بررسی شود. سایر پیشنهاد های چاپ شد

نیز به این کمیسیون محول شد. به همین منظور کمیته ای متشکل از آراز فنی، امیر جواهری، آیدا مهرانی،  -تغییر اساسنامه 

 افسانه حسینی، احترام مولوی ، تقی نیک منش، فرهنگ طاولی و کامیار گیاه چی تشکیل شد.

 

ر لیست پیشنهادی کمیته تدارک انتخابات ایجاد شد، رییس جلسه کنگره را برای حل مشکل، تنفس اعالم نظر به تغییراتی که د §

کرد و در پایان بعد از بحث ها و رایزنی ها انتخابات هیات مدیره برگزار شد و هیات های مدیره، بازرسان و تدارک انتخابات با 

ندید وجود داشت و تضاد با اصل سهمیه بندی منطقه ایی، کنگره تصویب این توضیح که از آنجاییکه در واحد شمال تنها یک کا

 نمود که بعد از تقسیم بندی کاندیدایی که باالترین رای را داشته باشد به عنوان سهمیه ی دوم منتطقه ی شمال محسوب شود.

 

 هیات مدیره :  

 

 استکهلم : بیژن شفیعی ، تقی نیک منش و مرجان شفاعتی

 و افسانه حسینی غرب : آراز فنی

 جنوب : جاسم یوسفی و طهمورث یاسمی

 شمال : آیدا مهرانی

 همچنین محمد جعفری از واحد غرب به عنوان نماینده ی دوم واحد شمال به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد.

 خدیجه مختاری و جمشید تقوی بیات نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

 

 ن :هیات بازرسا

 

 احمد صالحی ، اسدهللا احمدزاده و مژگان
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 کمیته ی تدارک انتخابات :

 

 نفر خواهند بود. 9با توجه به تایید حاظرین در کنگره کمیته ی تدارک انتخابات 

 احترام مولوی، اکبر شقایق ، شهال علمشاهی ، ملک دربهانی و ناصر غفرانی فر

 

 سازهای ایرانی در انجمن دوستی ایران و سوئد به هنرنمایی پرداخت. آموزگاردر حاشیه ی کنگره رضا شایسته  §

 

روز یکشنبه اول ماه یونی بیشتر وقت خود را به مهانان کنگره از سایر کشورهای اروپایی اختصاص داد که به بحث پیرامون  §

اماده سازی جلسه ی وسیع و عمومی بود. تشکیل اتحادیه سراسری ایراناین در اروپا پرداختند که نتیجه آن تشکیل کمیته ای برای 

با توجه به اینکه مهمانان کنگره ی دوازدهم اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد از فرصت این گردهمایی استفاده و جلسه ایی 

به این کمیته نفر نیز از سوئد  0نفر را از میان خود به عنوان نمانده انتخاب کردند، پیشنهاد شد  1درونی تشکیل داده بودند و 

 نفره مسئولیت پیشبرد تشکیل نهاد فراگیر ایرانیان در اروپا را برعهده گیرند. 5اضافه شوند تا این کمیته ی 

نفره درون اتحادیه سراسری تشکیل شد تا این مهم  9تا  3حاظرین در کنگره به این پیشنهاد رای مثبت دادند و همچنین کمیته ایی 

 سری ایرانیان مقیم سوئد نیز پیگیری شود.را در چهارجوب اتحادیه سرا

 

کمیسیون بررسی تغییرات اساسنامه و ساختار نیز گزارش خود را توسط تقی نیک منش به حاظرین ارائه داد که درخواست  §

 انها برای تمدید مدت کاری اشان تا کنگره ی سال آینده مورد تصویب قرار گرفت. 

 

در مورد همکاری اتحادیه سراسری با این سازمان در مورد   NTF – Västنماینده  در پایان با توضیحات شهال علمشاهی §

مسائل امنیت در ترافیک، کنگره به اتفاق آراء تصویب نمود که هیات مدیره ی منتخب زمینه های همکاری را بررسی و در این 

 مورد اقدام کند.

 

 بعد از صرف نهار خاتمه یافت. 8332یونی  3یکشنبه  کنگره ی دوازدهم اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد روز §

 

 

 

 

 

 

 


