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 (کنگره دفاع از حقوق بشر )ادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئدسیزدهمین کنگره اتح

39909002 

 یونی آغاز بکار کرد. 02روز  09.29در ساعت  02کنگره  جلسه -

 را افتتاح نمود.ابتدا آقای آراز فنی رئیس هیئت مدیره کنگره  -
 :انتخاب شدبه شرح زیرهیئت رئیسه کنگره طبق اساسنامه  -

 رئیس کنگره : جواد عرفانیان 

 آسیه رئیسی : معاون 

 صدیقه یوسفی : منشی 

 نیما هاتفی  : منشی 

 نرگس شریفی : منشی 
 دستور جلسه پیشنهادی هیئت مدیره به بحث گذاشته شد. -

دستور جلسه  و سلب  01  – 01امیر جواهری پیشنهاد عوض کردن زمان نشان دادن فیلم و سخنرانی را با نکته های 

 .سئولیت از هیئت مدیره ارائه دادم

 د. نبه جلسه وارد شو انقرار شد که گزارش واحدها به نوبت داده شود تا زمانی که مهمان -

نشان داده شد. در   power pointدقیقه توسط  01ه سفر: این گزارش به مدت پروژ 1پیرامون  ابتدا گزارش داود نوائیان

  .اند نماینده شرکت کرده 95درجلسه  خواهند برد.به پیش  را  ادامه نیز پروژه سفر جوانان به نیویورک

 شد. موکولبعد   ادامه گزارش کار واحدها به لایزاب خانمبه دلیل حضور 

اتحادیه سراسری داوطلبانه در این پروژه شرکت کرده و  توضیح داد کهصحبت کرد و   familjehemایزابل از پروژه

واده های طالق گرفته دچار یا در خانبچه های که خالفکار هستند  8101تا آخردسامبر  8112از اینکه از ژانویه سال 

س دارند و با ارگانهای سوئدی که بر انفر روانشن 8مشکل می شوند چگونه میشود در خانه های دیگر جانشین شوند. آنها 

خالفکاری می شوند در  دچار علیه بزهکاری جوانان فعالیت دارند همکاری میکنند. و بهتر است که جوانانی که 

افغانی دارند که فارسی زبانند و در  9در حال حاضر گروهایی که از نظر فرهنگی با هم یکی هستند جاسازی شوند. 

شده اند .در ضمن خوشبختانه هیچ جوان ایرانی ندارند. چند خانواده ایرانی خود را داوطلبانه یک خانه گروهی جاسازی 

پروژه فقط در استکهلم است ولی با کمال میل اگر در شهر های  اند که میتوانند از بچه ها نگهداری کنند. معرفی کرده

د. تا قبل از اینکه اجازه اقامت داشته باشند اداره با او همکاری خواهند کر دد محل تهیه کندیگر انجمنی یا گروهی بتوان

  مهاجرت مسئولیت دارد و پس از آن اداره سوسیال و یا شهرداری کمک میکند.

 اتحادیه سراسریکه تز دکترای خود را درباره چگونگی تشکیل  امامی دکتر عباس آقای اتحادیه سراسریبه دعوت  -

هند و از طرف دانشگاه استکهلم بصورت یک کتاب چاپ شده است به عنوان مهمان در کنگره حضور دارند.  اند نوشته

و مشکالت چنین تشکیالتی که در سوئد بوجود میآید  اتحادیه سراسریایشان در سخنرانی خود به نقاط ضعف و قوت 

 طول کشید. 08.11الی  00.11اشاره نمود و به سواالت حاضرین پاسخ گفت . کل سخنرانی از ساعت 

وقت داده شد که هر کس می خواهد   81تا ساعت  به جلسه ارائه شد سپس توسط شهال علمشاهی گزارش کمیته انتخابات

 هیئت مدیره شود خود را به خانم علمشاهی معرفی کند. ایکاندید

؛پیشنهاد من این است که هر کس در هیئت هیئت اجرائی نداشتیم و فقط هیئت مدیره و کمیته ها بود تا کنون :  هاتفی نیما

 د و چه برنامه ای برای سال آینده دارند.وانایی کار در کدام کمیته را دارمدیره خود را کاندید میکند مشخصأ بگوید که ت

می توانیم تغییری در اساسنامه بدهیم و در اساسنامه مشخصأ وظایف هیئت مدیره ذکر شده و اینجا ن: ما  عرفانیان جواد

 جای تغییرات  اساسنامه ای نیست. 

گزارش خود را به جلسه ارائه داد، ایشان  SIOSدر سراسری  شفیعی نماینده اتحادیه بیژن آقای : SIOSگزارش کمیته 

 سراسری از اتحادیه برایپروژه در سال گذشته یک عضو هستند.  SIOSملیت در  01 اشاره نمود که سازمانهای

SIOS  کمیته زنان اتحادیه هم در گرفته اند .SIOS  .فعال است 

این پروژه  8110از سال را به جلسه ارائه داد و یادآوری نمود که  کمیته اروپااصغر نصرتی گزارش  : کمیته اروپا

شهر اروپا  89مطرح شد و چون قصد پیش برد پروژه در کل اروپا بوده به همین دلیل کند پیش رفته است. تا کنون  در 

نماینده از کشورهای مختلف در کنگره  01سال گذشته  است ومطرح شده جلسه بر قرار شده اتحادیه سراسری در آنجا 

امیدواریم که تا  آلمان فعالیتهای بسیاری برای تشکیل اتحادیه سراسری اروپا انجام شدهدر فرانسه و  ند.ه اکرد تشرک

 اتحادیه سراسری اروپا بشویم.  سال آینده موفق به تشکیل 
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وجود :  گزارش مالی کمیته اروپا  . جواهری: بدلیل دیر آمدن بودجه نتوانستیم کنگره اروپا را برگزار کنیم تهمورث

یم گیری و پالت فرمی که به تصویب سوئد رسیده باشد که در اختیار دیگر کشورها گذاشته وجود ندارد و هیچ تصم

ند. آراز فنی : هنوز در انجمن ه اگزارس عملکرد بودجۀ کمیته اروپا را مشخصأ نشان داد 11در صفحه   تهمورثندارد. 

به این  8110سراسری اروپا تشکیل شود جا نیفتاده است ، مخارج این کمیته از سال های اروپا این فکر که اتحادیه 

 طرف خیلی باالست ، ما نباید از باال برخورد کنیم و سوئد برای کل اروپا تصمیم بگیرد. 

قرار بود که کارهایی از جمله کنسرت  گزارش داد و گفت کهمحمد جعفری پیرامون کمیته فرهنگی : کمیته فرهنگی

موسیقی ایرانی و یا دعوت از هادی خرسندی انجام شود که انجام شد؛ من به عنوان مسئول فرهنگی در تمام برنامه هایی 

 .نمودمکرده و دسته گلی از طرف اتحادیه تقدیم که در گوتنبرگ انجام شد شرکت 

 centrum motگفت که ما درگزارش داد و  اتحادیه سراسری آیدا مهرانی پیرامون فعالیت های زنان: کمیته زنان

rasism  عضو هستیم ولی فعالیت نمیکنیم فقط سالی یک بار در کنگره آنها شرکت میکنیم پس گزارش خاصی وجود

رس  اتحادیه سراسری است که کمیته زنان نمیتواند آن طور که باید فعال شود. پول تا زمانی که بودجه در دست، ندارد

 عالیت کنیم.نیست برای همین ما نمیتوانیم ف

را فرستاده ولی سئوال او این است که چرا گزارش او  بازنشستگان : افسانه حسینی گزارش کمیتهکمیته بازنشستگان

از  مانند کمیته زنان گفتند که مشکل مالی دارند ولی ما سمیناری در گوتنبرگ برگزار کردیم و چاپ نشده است؟

و اعضای انجمن های بازنشستگان مخارج این سمینار را اتحادیه تامین کرد ولی بقیه کارها با  نمایندگان سراسر سوئد

هزینه خود انجمن بازنشستگان گوتنبرگ انجام شده مشکل اصلی بازنشستگان ندانستن زبان سوئدی است . ما در 

 افت دارند.به آنجا مراجعه کرده و کمک دری دنمی توان دفتری داریم که بازنشستگان گوتنبرگ

: چون خودم عضو انجمن دفاع از حقوق بشر هستم همکاران کمیته را از دیگر اعضای انجمن خود  کمیته حقوق بشر

 انتخاب کردم. تعدادی سمینار برگزار کردیم و سایت کمیته را نیز تشکیل دادیم.

بین کمیته ها به وجود نیامد ی الزم ) مسئول هیئت مدیره ( : هماهنگ گزارش آراز فنی به عنوان رئیس اتحادیه سراسری

دلیل اصلی آن کمبود بودجه است. پروژهای در رابطه با حقوق بشر ، وظایف شهروندی و ...مربوط به وضعیت 

 داده ایم وپروژای در مورد هم پیوستگی به کمون گوتنبرگ داده ایم .  ungdomsstyrelsenایرانیان مقیم سوئد به 

 نیست مربوط به آقای فنی است. هیئت مدیرهاعتراض نمود که این گزارش مربوط به  هیئت مدیره  -

: مشکل اصلی اتحادیه ساختار آن است . ما عمآل هیئت اجرائی نداریم، عدم هماهنگی بین اعضای هیئت مدیره  تهمورث

 ود را مشخص کند.دلیل پیش نرفتن امور اتحادیه سراسری بوده است. هیئت مدیره جدید باید بخش اجرائی خ

یوها اسم ما را میبرد دهمگی فحش میدهد و دررا: چرا وقتی هیئت مدیره جلسه دارند کسی ازبیرون می آید و به  مختاری

مشگلی که خانم مختاری ولی کسی جوابی نمیدهد؟ به همین منظور قرار شد یک کمیسیون اخالقی برای رسیدگی به 

نبودن  ،ی عمل نکردنسخانم آیدا وخانم حسینی انتخاب شدند.مشکل اسا، مطرح کردند تشکیل گردید. آقای تهمورث 

 برای استخدام مدیر اجرائی است. هیئت اجرائی است و دلیل نداشتن هیئت اجرائی نبودن بودجه  ساختار

تا کنون است.به سواالت پاسخ داده شد.  خانم حسینی پرسیدند  8112گزارش مربوط به سال  :ریگسن آقای گزارش مالی

آمده هرگز به حساب انجمن بازنشستگان گوتنبرگ ریخته نشده است. آقای شقایق  8111کرونی که در گزارش  1111

به کارمند پرداخت شده است.  کرون از اتحادیه 21111در مورد حقوق کارمند پرسیدند که اگر اداره کار داده پس چرا 

رشنبه اشامل چه می شود؟ گیاهچی : چرا هیئت مدیره برای برگزاری چه  kontorsmaterialخانم مختاری پرسیدند که 

حشمت : هیئت  سوری به استکهلم کمک میکند و به دیگر شهرها نه؟ سارا: کمک به آسیل کمیته به چه کسی کمک شده؟

کرون چیست ؟ آیدا در جواب گیاهچی می گوید که شهرهای دیگر تقاضای  21111اردپس مدیره گفته کارمند هزینه ند

پرسیدند که اینها  kultur programیا  ungdomsstyrelsenمثل   ارگان هاکمک نکردند. فرخ در مورد یک سری 

 چه هستند ؟

 مورد قبول واقع شد و به سوالها پاسخ داده شد. 8112ه اتفاق آرا گزارش مالی ب 

 موجود می باشد. آنکه نامه گردیده تایید و داده شده استسوئدی قرار  رسمیکلیه اسناد مالی در اختیار حسابدار

  هم به اتفاق آرا تائید شد. 8115گزارش مالی سال 

  نفر تشکیل شود که امشب  5به اتفاق آرا و فقط با یک رای ممتنع قرار شد کمیسون برنامه و بودجه به تعداد

مورد بررسی قرار دهند وتا فردا نظر خود را به کنگره اظالع دهند.  را 8115و بودجه سال  طرح برنامه

 نفر که انتخاب شدند به قرار زیر است:  5تعداد 
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حسین   –بیژن شفیعی  –قهرمانی  فرخ –داود نوائیان  –حسین یحیایی  – حاجی نژادشاپور –افسانه حسینی  -شقایق  اکبر

 رودکی لیزنا –مروتی 

یا دیر میدهند یا کم می دهند یا زیاد می دهند  در رابطه با حق عضویتها چون بعضی انجمنها حق عضویت نمیدهند

وغیره. آقای سنگری پیشنهاد کرد که هر واحد حق عضویتها را جمع کند و با لیست کامل حق عضویت دهندگان به 

 سنگری تحویل دهد.

 .همه موافق پیشنهاد بودند بجز یک نفر 

ی گزارش ه میشود. آقای صالحی به صورت شفاه: آقای احمدی گزارش خود را قرائت کرد که ضمیم ش بازرسانگزار

خود را دادند و اعالم کردند که هرگز شکایتی به ایشان نرسیده و در مورد خودسرانه رفتار کردن آراز فنی هرگز کسی 

آراز فنی ندارد. آراز گی عملکرد هیئت مدیره ویا  و شکایتی نکرده وهیچ مدرک یا شکایتی در مورد چگون هحرفی نزد

 فنی اظهار داشت که تمامی نامه ها و مدارکی که ایشان نوشته اند همه در دفتر اتحادیه موجود است.

: بازرس فقط باید نظارت کند که آیا هیئت مدیره خالف اساسنامه عمل کرده یا نه. محدودۀ بازرس را مشخص  جعفری

 تر کنید.

: کار هیئت مدیره  بر اساس خرد جمعی است و هر کس در هیئت مدیره یک رای دارد که مساوی دیگر رای  تهمورث 

 ها است و تک روی درست نیست.

صلب هیئت مدیره  از: بعد از حادثه پیش آمده بین بازرسان و آراز فنی  از طرف همه انجمنهای گوتنبرگ :جواهری

 تا جو آرامش پیدا کند.  مسئولیت و انتخابات به فردا منتقل شود

  نفر به فردا رای  85شود و  رای موافق بودند که امشب صلب مسئولیت 80رای گیری شد که چگونه شود؟

پیشنهادات را به پیش خواهیم برد.آراز  01بند  .به فردا موکول شدانتخابات صلب مسئولیت و  درنتیجه . دادند

قرار شد هر کدام در مورد  .جواد ، تهمورث و نصرتی  پیشنهاداتی را به اتحادیه ارائه دادند که ضمیمه است

   نظرات و پیشنهادات خود توضیح دهند.

 :  کمیسیون پیشنهادات

 اسدهللا احمدی –یدا مهرانی آ –ش نیک من –محبوبه  –جعفری  –امیر جواهری  –اصغر نصرتی  -

 49909002یکشنبه 

 از از هیئت مدیره صلب مسئولیت شد و با شاخه های گل از زحمات یک ساله آنها تشکر شد. در ابتدا 

 گزارش کمیسیون پیشنهادات توسط اصغر نصرتی خوانده شد و متن آن ضمیمه میگردد. -

 پیشنهاد  نفر به  00توسط کمیسیون اصالح شد بودکه به رای گذاشته شد  عرفانیان پیشنهاد رسیده از جواد

 نفر به خود اصل پیشنهاد رسیده شده رای دادند. 89کمیسیون و 

طرح کمیسیون پیشنهادات در سه بند مورد تصویب قرار  اروپادر اتحادیه سراسری در رابطه با پیشنهاد کمیته تدارک 

 گرفت.

  سوئد و اتحادیه اروپا ارائه شود برای تهیه بودجهیک پروژه خطاب به دولت 

 منعکس گردداتحادیه سراسری تدوین و در سایت  اروپا در اتحادیه سراسری اصلی ترین هدف از ایجاد 

 اختصاص دهد   اروپا در اتحادیه سراسریجدید بودجهای برای  هیئت مدیره 

 آقای فنی:  اتپیشنهاد

                   با اکثریت آرا تصویب شد. کنگره در دو روز تشکیل شود 

 با اکثریت        را انجمنها و استان استکهلم که استفاده میکنند پرداخت نماییددفتر مرکزی  بخشی از هزینه های

 آرا تصویب شد.

   ریت آرا تصویب شد. با اکث                                               بازسازی شودسایت 

 با اکثریت آرا تصویب شد.                     استفاده شود پالتاکباط گیری از تبرای ار 

 با اکثریت آرا تصویب شد         .اد وارد برای تدوین پروژها انتخاب گردندضمن تماس با انجمنهای عضو افر. 

 درصد از بودجه  81اختصاص  پیشنهادverksamhet  به فعالیتهای انجمن های کوچک در صورتی که مدارک

انان در دفتر مرکزی کامل باشد و با انجمن دیگری همکاری نمایند، وگزارش دهند، به بخش گزارش برنامه و 

 بودجه منتقل شد.
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 به اتفاق آرا خوانده شد و متن آن ضمیمه گردید.  حاجی نژادگزارش کمیسیون برنامه و بودجه توسط شا پور

 ارش و برنامه ریزیهای کمیسیون برنامه و بودجه مورد قبول واقع شد.گز

  رای مورد قبول واقع شد. 81رای موافق دربرابر نام رفع تبعیض با  11:  با دفاع از حقوق بشر01نام  کنگره 

 

کنگره را باالترین مرجع می داند : کامران  :آیا رئیس هیئت مدیره درکنگره انتخاب شود یا بین خود هیئت مدیره؟ موافق

رای بیشتر و در نتیجه حمایت بیشتری با خود دارد. مخالف :  کنگره انتخاب شود رئیس درو نظرش این است که اکر 

تهمورث اعتقاد دارد که طبیعتأ دیدگاهای مخالفی وجود دارد و معتقد است که هر دو در اساسنامه آمده. درسیستمهای 

بلکه تمام تقسیم وظیفه در کنگره انتخاب می شوند، ولی بهتر است از تنشها در کنگره ل هیئت مدیره سوئدی نه تنها مسئو

 بکاهیم.

موافق: شاپور موافق نظر تهمورث در مورد انتخاب همه وظایف درکنگره است ولی درحال حاضر ما قصد داریم یک 

 شن نوبت را بگوئیم هیئت مدیره خودیاز تنش ا این است که برای اجتناب گام به طرف این حرف پیش ببریم ، مسئله

 81انتخاب کند و از سال آینده همه مسئولیتها را در کنگره تقسیم کنیم. مخالف: نصرتی اعتقاد دارد که از تجربه های 

 باعث میشود که اعضای هیئت مدیره با او کنگرهساله استفاده کنیم و در چالشهای قبلی سقوط نکنیم. انتخاب رئیس در 

 همکاری نکنند. رای گیری شد:

   09  انتخاب رئیس را به عهده هیئت   نفر 18در کنگره هستند و اتحادیه سراسری س انتخاب رئینفر موافق

 مدیره گذاردند.

 و بازرسان جدید هیئت مدیرهآمار رای گیری برای انتخاب 

     

 نفر 1 

                  

 نفر 0 نفر 1 نفر   8  نفر  1

 بازرسین
 

 گوتنبرگ
 

 مالمو
 

 استکهلم
 

 شمال
 

---------------- -------------------- --------------------- -------------------------- -------------------   
 85آیدا مهرانی  82شاپور حاجی نژاد  82تهمورث یاسمی  81محمد جعفری  88نیما هاتفی 

 18بیژن شفیعی  01جاسم یوسفی  05نرگس شریفی  85حسین یحیایی 

  01شیرین بالغی    01اسدهللا احمدی  

 

  01مینا قندی زاده 

 05هادی هاشمی   02رضا حسینی  

 

 2حسین مروتی 
  00مجید آجودانی  01سانی انیژه لوم 

 

 01تقی نیک منش 
 

 

 2نازلی رودکی 

 

 00محبوبه اینگلوند 
 

   

 1سارا صمدی 
 

     
     
          

 

 

 به نحوه رای گیری اعتراضی نداشت. هیچ کسنبود و  هیچ کس مخالف رای گیری 

 مولوی، علمشاهی و شقایق که در طول یک سال گذشته در کمیته انتخابات بودند به کار خود ادامه  قرار شد که

 دهند . خانمها صمدی و یوسفی برای همکاری با کمیته انتخابات ؛ انتخابات شدند.

  نفری که در انتخابات  1نفر ممتنع رای دادند.  8نفر موافق و  81تشکیل کمیته بحران رای گیری شد برای

کمتر رای آوردند و همچنین داود نوائیان با طرح و برنامه ریزی هیئت مدیره منتخب در کنگره کمیته بحران 

 را تشکیل دهند.

 هیئت رئیسه کنگره تشکر کردند.و عرفانیان  کنگره به اتمام رسید و با دسته گلی از آقای جواد

 

 معاون آسیه رئیسی                                                          عرفانیان جواد  رئیس کنگره  

 


