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 استکهلم –اتحادیه سراسری ایرانیان  41کنگره 

 0242 پنجم یونی

 

 و سی دقیقه با سخنان آقای شفیعی افتتاح شد . 9کنگره ساعت 

ایوراد آقای یاسمی در سخنان پیش از دستور گزارشی را در موورد کوار و کاریوابی بورای ا هموو اوا و اعهوای آ  وا   -

 اختیار شرکت کنندگان قرار داد د. را در  اطالعات الزم در مورد پروژه مود د و 

 کار خود را آغاز  مود. ی آ انو رسیدگی به اعتبار  امه ااحاضر با معرفی  مایندگان  کنگره -

 منسوی اوای  ریاست جلسه ا تخاب شود د و خوا ز زاورا سوفیری و آقوای مبسور یوسوفی بعنووانه ب فرانگ طاولی  آقای

 اب گردید د.بعنوان  اظریو ا تخ م ران طالعی جلسه و آقای

  دستور کار کنگره مورد تائید قرار گرفت. 9و  8در ابتدا پیسن اد جابهائی بند 

پیسون اداتی  اموراه بوا  آقای عرفا یان توضیحاتی را در ج ت مسوالالت پنااهویوان ایرا وی در ترکیوه ارائوه  مود ود و  -

 خواستار کمک به ایو پنااهویان شد د.

 مود که اتحادیه با قدرت و توان بسیار باال به یاری پنااهویان امت بگموارد و دیگر از شرکت کنندگان پیسن اد  ییال -

حتووی از شوورکت اووای خرورووی در راسووتای کمووک یوواری گرفتووه و امینوویو بووه ایهوواد البووی در ج ووت امیوواری بووه 

 .د بپردازدی که در ارتباط مستقیز با پنااهویان و امور پنااندگی را دار یان در وزارت خا ه اا و ارگا  ا یپنااهو

متخرو  بنا به پیسن اد یالی دیگر از شرکت کنندگان در جلسه قرار بر ایو شد که از یان اکسلسون بعنووان وکیو     -

 .ت شوددر امور پنااندگی کمک دریاف

اای فرا سه و المان موافقت خوود را بورای دریافوت ایوو پناانودگان اعوالم  مووده  که دولت پیسن اد گردید  ظر به ایو  -

 . ش گردد تا دولت سوئد از به ایو کسور اا بپیو ددا د تال

آقای عرفا یان مطرح  مود د که طرح و بر امه ی ایسان بر ایوو پایوه اسوت کوه یوک کمیتوه ی بویو المللوی متسوال  از   -

 .چندیو کسور اروپائی باید تسالی  شود تا بتوا ند با قدرت بیستری در امور کمک به پنااندگان ترکیه کار مایند

 .که با   اد اای غیر دولتی در کسور ترکیه تماس گرفته شود ن اد دیگری مبنی برایوپیس   -

 مور پنااهویان در ترکیه تسالی  شود.کمیته ای برای رسیدگی به ا 

داد د. ایسان در توضویحات خوود اعوالم داشوتند کوه  BOJ توضیحاتی در امور اتحادیه سراسری بویااتفی آقای  یما  -

را گذرا وده و داوطلوود شود د کوه اگور در ا همووو اوای دیگور  یواز باشوود کوه از دیودگاه قووا و ی   افتوه ای بووی 41دوره 

ایوو اطالعوات اطالع رسا ی شود و مواضع قا و ی را به اطالع اعهای ا همو اا برسا ند ایسان حاضور اسوتند کوه 

 .را ارائه  مایند

اطوالع رسوا ی بورای عمووم شو رو دان سووئدی کوه ایوو  ووع  ییاز شرکت کنندگان در جلسوه از آ هوابه پیسن اد یالی  -

از طریو  رادیوو اوای فارسوی زبوان در سراسور اواتفی بخروص جامعه ایرا ی مقیز سوئد بسیار م ز است اقای  یموا 

 .سوئد در راستای اطالع رسا ی استفاده  مایند
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سوان قورار داده شوود کوه از پیسن اد  مود د که تلفو مسخروی در دفتور مرکوزی اسوتال لز در اختیوار ایااتفی آقای  یما  -

ایو طری  ارتباط مستقیز با تمامی اعهای ا همو اا در سراسر سوئد با ایسان در زمینه ی اطالع رسوا ی در حووزه 

 .ی بوی میسر گردد

 قرار است با اتحادیه سراسوری بووی بوه اقودامات مسوترکیآقای شفیعی اظ ار داشتند که در آینده دبیرخا ه ی اتحادیه  -

 دست ز ند.

 

 ارتباط مستقیز با پنااهویان ترکیه

در ارتباط مستقیز از طری  بر امه ی اسالایپ تعدادی از پنااهویوان در ترکیوه بوا شورکت کننودگان در کنگوره ارتبواط  -

 .برقرار  مود د و بسرح مسالالت پنااهویان در ترکیه پرداختند

در  ن سووازمان ملوو  در کسوووراای مختلوو  ر مرکووزی سووازمان ملوو  و  ماینوودگاپیسوون اد  مود وود کووه از طریوو  دفتوو آ  ووا -

 .کسور ترکیه فسار بیستری وارد شود تا به مسالالت پنااندگان در ترکیه رسیدگی بیستر و سریعتری ا هام شود

  بخش به تروید رسید 2در جمع بندی رحبت با پنااهویان. 

 

ان سیاسوتمداران و ترومیز گیر ودگان شام  کمک گرفتو از طریو  وکوال و توا یر گوذاری در ا او کمک اای دراز مدت  –ال  

 .امور پنااندگی در کسور سوئد

 .و توزیع کمک اای مالی و بررسی راه اای رسا دن ایو کمک اا در کسور ترکیهجمع آوری  -ب

 .خا ز آیدا در ج ت معرفی خا ز ایزاب  کا ووا برای حهار در کنگره توضیحاتی را ارائه داد د -

سخنا ی را بزبان سوئدی ایراد  مود ود. امینویو خوا ز کوا ووا در ج وت  خا ه ی فامیلی وژه ی خا ز کا ووا در مورد معرفی پر

 .امالاری ایو پروژه با سیوس توضیحاتی را بسمع شرکت کنندگان در جلسه رسا د د

 .ارائه داد د به جلسه اقای جوااری در مورد کارگران در بند ایران گزارشی را -

 

 به جلسه ارائه گردید. ایئت مدیره ی اتحادیه سراسری گزار ش آقای شفیعی در مورد کار

آقای شفیعی اعالم  مود د که کلیه عملالرد اتحادیه در دفترچه ای که در اختیار تموام شورکت کننودگان در جلسوه قورار  -

گرفته است درج گردیده امینیو ایسوان اشواره  مود ود کوه در طوو  سوا  گذشوته در اتحادیوه اقودامات م موی روورت 

 قرار گرفته است از جمله فرستادن گروای از جوا وان بوه دفتور سوازمان ملو  که مورد توجه جامعه بطور عامگرفته 

 دیودار از اردوگواه اوای آشووویت  جوا ان به کسور ل ستان بورای و از چنیو مسافرت گروای دیگر ازدر  یویورک 

 .لوکاست کمک مو ری  مودکه به باال بردن دا ش ایو جوا ان در مورد فهایع  ازیسز و امینیو اا

 الته ی دیگری که آقای شفیعی بدان اشاره  مود ایو بود کوه در طوو  سوا  گذشوته اتحادیوه سراسوری ایرا یوان  بورای  -

را سووه   بلکیووک تسووالی  اتحادیووه سراسووری اروپووائی ایرا یووان اقووداماتی رووورت داد منهملووه بووه کسوووراای آلمووان   ف

 .کسوراا در چندیو ش ر مذاکراتی با ایرا یان ا هام شد سفراایی ا هام گرفت و در اریک از ایو
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 .اقای  ررتی گزار ش عملالرد کار ایئت اجرائی را به آگاای حاضریو رسا د د -

 .آقای  ررتی گزار ش تالمیلی در ج ت چگو گی پیسرفت تسالی  اتحادیه سراسری اروپا به حاضریو ارائه  مود د -

رای پیگیری تسالی  اتحادیه سراسری ایرا یان مقیز اروپا تسوالی  داود و یوا ایسان پیسن اد کرد د که کنگره کمیته ای ب -

 .ایناله ماموریت آن مستقیما به ایئت مدیره ی اتحادیه محو  گردد

   ظریه ای مطرح شد که برای تماس گرفتو با ا همو اای اروپائی متنی ت یه شود در راستای توضیح ااداف تسوالی 

 .اروپائی فرستاده شودایرا ی کلیه ا همو اای ه و ایو متو باتحادیه ی ایرا یان مقیز اروپا 

که  ظریه اای مختلفی از طرف شرکت کنندکان راجوع بوه چگوو گی برگوزار کوردن تظواارات و امالوار   ظر به ایو -

ی با گروه اا و افراد فعا  در جامعه که خارج از اتحادیه فعا  موی باشوند عنووان گردیود   کنگوره ترومیز گرفوت کوه 

از ررف شام  سستی در مورد  حوه ی امالاری اتحادیه با گروه اا و افراد فعا  خارج از اتحادیه داشوته باشوند بعد 

 .تا کنگره بتوا د به توافقی در ایو مورد برسد

 

 گزار ش حسابدار

اتحادیه گوزار ش موالی را ارائوه داد ود و امینویو ایسوان بوه سوئواالت مطورح شوده از طورف حاضوریو پاسو   حسابدار -

 .د ددا

اتحادیه توضیح داد د که از ایو به بعد کلیه مدارک مالی و درخواست کموک اوای موالی ا هموو اوای عهوو حسابدار  -

 .اتحادیه باید بزبان سوئدی باشد

 .که بزبان فارسی اشنائی  دارد اتحادیه می باشدرسمی علت عمده ی ایو کار حسابرس  -

به اتحادیه سراسری از ایو به بعد باید با  کر دقی   وام ا هموو توضیح داد د که کلیه ح  عهویت ا همو اا  امینیو  -

 .اا رورت گیرد و ح  عهویت کلیه اعهای اتحادیه کلی پرداخت شود

 

ی از شرکت کننودگان جووان و گوزار ش موال  یما کریز زاده و پیام دارابیگزار ش سفر به  یویورک و آشوویت  توسط  -

 شد. ایو سفر توسط آقای کامیار گیاه چی ارائه

 

توضیحاتی راجع بوه گوزار ش ااتفی آقای  یما . بطور کتبی ارائه و ضمیمه ایو رورت جلسه است گزار ش بازرسان -

 بازرسان اتحادیه داد د

 

 .آقای ت مورث یاسمی گزارشی در مورد مسالالت موجود ا همن ا بیان کرد د -

 . مود د گزارشی در مورد فعالیت کمیته ی ز ان به کنگره ارائه خا ز  رگ  شریفی -

 رفع مسئولیت از ایئت مدیره مورد تائید و تروید شرکت کنندگان قرار گرفت. 
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کورون موی باشود  1414مبلو   هدر مورد کمک اای  قدی جمع شده بورای پناانودگان در ترکیوه کو آقای جواد عرفا یان -

نگوره تع ود گردیود کرون از سوی  مایندگان ا همو اای حاضور در ک 40544گزار ش مخترری داد د. امینیو مبل  

که مقرر شد شماره ی حساب مربوطه از طری  ایمی  به آ  ا اعالم شود تا وجه را به آن حسواب واریوز  ماینود. مبلو  

 خود اتحادیه تقب   مود که به رندوق کمک به پنااهویان در ترکیه پرداخت  ماید.کرون  یز  04444

 

ر مورد موارد تخلفات را ندگی و جرائز آن اطالعواتی بوه شورکت کننودگان در دNTF از طرف علمساای ش ال خا ز  -

 .جلسه ارائه  مود د

 

 در مورد پیسن ادات

  چون ایچ پیسن ادی تاکنون به کنگره ارائه  سده بود مقورر گردیود ارگو وه پیسون اد بعود از ا تخابوات بوه ایئوت مودیره

 .ارائه شود

اولویت قرار گرفتو رفوع مسوالالت قووا یو باز سسوتگان بوه ترووید کنگوره یالی از شرکت کنندگان پیسن اد  مود در  -

 .برسد

 .از طرف آقای یاسمی پیسن اد شد که کمسیون رسیدگی به امور مسالالت حقوق باز سستگان خارجی تسالی  شود -

 

 تسالی  کمیسیون اا کنگره در ستور کار قرار گرفت. -

 مقیز سوئداقلیت اا قومی برای تسالی  کمسیون رسیدگی به امور مسالالت باز سستگی  4 -

 سراسری سیون بر امه و بودجه برای پیسبرد امور کاری اتحادیهیتسالی  کم 2 -

شقای   شااپور حاجی  کاد  تقی  یوک مونش و  ی   حسیو مروتی  بیکن شفیعی  اکبرسیون: افسا ه حسینیکم اعهای -

 زارا سفیری

توضویح  گیواه چوی  ه ی اتحادیه ا تقاد شد کوه آقوای کامیواراز سوی یالی از شرکت کنندگان در مورد فعا   بودن ساما -

بعد از ا تخابات با ترکیود جدیودتری شوروع بوه کوار افته است که فعا   یست و منتظر بود د که  0داد د ساما ه مدت 

 .کند

 ای بخوش آقای عرفا یان بعنوان رابط بورای پناانودگان ترکیوه اعوالم آموادگی کرد ود و ایسوان تاکیود  مود ود کوه فقوط بور

 .ترکیه کار خوااند  مود

 .از اعهای ساب  ایئت مدیره اتحادیه سپاسگزاری بعم  آمد و ادایائی به آ  ا تقدیز شد -

 .نگره ارائه  مود دخا ز علمساای از سوی کمیته ی ا تخابات شرح فعالیت ایو کمیته را امراه با پیسن اد به ک -

 پیسن اد کمیته ی ا تخابات: -

 ای عهویت در ایئت مدیرهکا دیدااای کمیته بر

ااپور حاجی  کاد  ش -0بیکن شفیعی  -5حسیو مروتی    -1زیبا شالوای   -0آرزو محمدی   -2آیدا م را ی    -4
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جاسز  -42مرضیه رودکی    -44محمد جعفری    -44محمد پیرینه    -9اادی ااشمی    -8   افسا ه حسینی -7

 اایش ال علمس -41ت مورث یاسمی    -40یوسفی   

 اریک از کا دیدااا به معرفی خود پرداختند -

 ی شد و  تایج زیر بدست آمدبرای ا تخاب اعهای ایئت مدیره رای گیر 

 رای 24 را ی آیدا م

 رای 0آرزو محمدی 

 رای 42زیبا شالوای 

 رای 7حسیو مروتی 

 رای 04بیکن شفیعی 

 رای 20شااپور حاجی  کاد 

 رای  28افسا ه حسینی 

 ی را 27اادی ااشمی 

 رای 20محمد پیرینه 

 رای 48محمد جعفری  

 رای 1مرضیه رودکی  

 رای 47ش ال علمساای 

 رای 01ت مورث یاسمی 

 رای 20جاسز یوسفی 

 رای 8زارا سفیری 

 بدیو ترتید آعهای ایئت مدیره به ترتید  آرای کسد شده بسرح زیر تعییو شد د

اادی  –افسا ه حسینی  –شااپور حاجی  کاد  –شالوای زیبا  - را ی  آیدا م   -بیکن شفیعی  –ت مورث یاسمی 

 و محمد پیربنیه جاسز یوسفی –ااشمی 

 و اعهای جا سیو  محمد جعفری و ش ال علمساای

 

 سپ  مرحله ی رای گیری برای بازرسیو آغاز شد -

  امزداای بازرسیو:

حسیو مروتی   -0رالحی  خیرهللا  -5سارا رمدی   -1کور ش منفرد   -0حسیو یحیائی   -2حسمت فرحنو ش   -4

 اسدهللا احمدی -8 یما ااشمی   -7

 پ  از رای گیری بازرسیو اتحادیه به ترتید آرای کسد شده بسرح زیر تعییو شد د 

 رای  04حسیو یحیائی 

 رای 04حسمت فرحنو ش 
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  45 اسدهللا احمدی

 بقیه ی آرای بسرح زیر بود

 رای 44حسیو مروتی 

 رای 44 یما ااتفی 

 رای 7کور ش منفرد 

 رای 1سارا رمدی 

 رای 2خیرهللا رالحی 

 

 ایئت تدارک ا تخابات 

 به اتفاق آرا افراد زیر برای عهویت در ایئت تدارک ا تخابات ا تخاب شد د

 احترام موسوی -4

 اکبر شقای  -2

  رگ  شفیعی -0

 شاارخ خزائی -1

 تقی  یک منش -5

 

   

 ژوئن 6گزارش روز 

 

 44.04آغاز جلسه ساعت 

یعی بعنوان رئی  ایئت مدیره جلسه را افتتاح  مود د. ایسان در سخنان خود تاکیود بور امالواری ا هموو اوای آقای شف -

. امینیو اشواره  مود ود عهو اتحادیه داشتند و ایو امالاری را زمینه ساز تقویت مالی و اجرائی اتحادیه می دا ستند

 از مخارج فوق العاده جلوگیری  مایند. که ا همو اای عهو با بر امه ریزی دقی  می توا ند از بسیاری

  اتحادیوه در شو ر یوتوه بووری تسوالی  شوود کوه بوه اتفواق آرا موورد  45اقای شفیعی پیسن اد  مود د که جلسه ی کنگره

 تروید حاضریو قرار گرفت.

سوه موی ایسان توضیح داد د که با توجه به سواب  موجود   ادامه ی امالاری با آ ب اف منوط به ترمیمات ایوو موس -

بو ود رباشد. چنا یه آب اف سطح امالاری خود را با اتحادیه کااش داد  اتحادیه  اگزیر خوااد بود که با استودیه فو

 دیگری وارد امالاری شود

در مورد تحوالت اخیر ایوران و ارو  حمایوت اتحادیوه و ا هموو اوای عهوو آن از حرکوت اوای جبدراقی آقای جلی   -

  مود د مردم داخ  ایران سخنا ی ایراد

 آقای ماشاهللا متو طنزی را خوا د د -
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آقای  یک مونش بعنووان سوخنگوی کمسویون بر اموه و بودجوه گوزار ش ایوو کمسویون را بوه سومع حاضوریو در کنگوره  -

 رسا د د . متو ایو گزار ش پیوست است

 در زمینوووووه امالووووواری یوووووا عووووودم امالووووواری بوووووا آب اف سوووووئواالتی از سووووووی برخوووووی از حاضوووووریو مطووووورح شووووود. -

امالاری اای آب اف اعالم رضایت  مود ود و اظ وار داشوتند در روورت قطوع از  گان از اتحادیه غرب دشرکت کنن

 امالاری اتحادیه سراسوری بوا اب اف موی توا ود بوه ضوربه زدن بوه امالواری اتحادیوه غورب بوا آب اف منهور گوردد.

ر راسوتای امالواری ارچوه اقای شفیعی در مورد امالاری آب اف استال لز اظ ار داشتند که علیورغز تالشو ائی کوه د

ف بوه مرحلوه ی عمو  بیستر با آب اف ا حام گرفته و قو  اائی که آب اف داده   اما ارگز ایو قو  اا از سوی آب ا

 در  یامده است.

  آقای یاسمی عنوان  مود د که در مورد قطع احتمالی امالاری با آب اف باید  خست تموام جوا ود و گفتگوو بوا آب اف

در پایووان چنا یووه آب اف حاضوور بووه امالوواری بیسووتر  سوود آن زمووان اسووت کووه بایوود بوورای قطووع را در  ظوور گرفووت و 

شوود کوه موورد ترووید امالاری با آب اف فالر کرد و با اعالم به کلیه ی ا همو اای عهوو اتحادیوه ترومیز گیوری 

 قرار گرفت.

  اتحادیوه طوی یوک  امووه ای از از سووی ایئووت مودیره بوورای موذاکره بوا مقاموات آ ب اف آقوای  رورتی پیسون اد  مود ود

ا همو اای عهو سئوا  شود امالاری آ ان با آب اف چگو ه است . سپ  براساس پاس  اای دریوافتی ترومیز الزم 

 در موووووووووووووووووووووووورد امالووووووووووووووووووووووواری یوووووووووووووووووووووووا قطوووووووووووووووووووووووع آن بوووووووووووووووووووووووا آب اف اتخوووووووووووووووووووووووا  شوووووووووووووووووووووووود

 

  کوه زیور  4408014-9آقای عرفا یان پیسن اد داد د در مورد کمک اای مالی به ترکیه به شماره حساب پسوت جیورو

  ظر عرفا یان   یحیائی و یاسمی خوااد بود وجوه مربوطه واریز شود

  رای 24با " پیسن اداتی ارائه شد که از میان آ  ا  ام " ز دان  شالنهه و اعدام ممنوع  41برای  ام گذاری کنگره ی 

 به تروید رسید.

  ام اای پیسن ادی دیگر عبارت بود د از :

 رای 40امبستگی با مردم ایران 

 رای  40 دای آزادی 

 عرر دگرگو ی

 ایران آزاد

 خا ز حسینی از اعهای ایئت مدیره و بازرسان قبلی اتحادیه سپاسگزاری کرد د -

  اتحادیوه سراسوری آغواز شود و ایوو  41در بخش پایا ی گفتگو در زمینه ی مفاد و  الات م وز قطعناموه کنگوره ی

 موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارد یادداشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت گردیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

یو د با کارگران و آرما  ای آ  ا  پیو د با جوا ان  حهور ز وان و جوا وان در کنگوره پیو د با جامعه سوئد  پ -4

 41ی 

تنوع سلیقه اا و احترام حاکز برکنگره و باالرفتو قدرت تحم  در بویو حاضوریو  امرااوی شورکت کننودگان  -2
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 قطعناموه آورده شوود یوت اتحادیوه درکه بایود بعنووان او با جنبش و تال ش ملت ایران در داخ  کسوربرای آزادی

 کمیتووووه ی منتخوووود بوووورای پناانوووودگان ترکیووووه و ااووووداف آن بطووووور برجسووووته در قطعنامووووه گنها ووووده شووووود -0

  تخابی کنگره در قطنامه  کر شود. ام ا -1

 وشتو قطعنامه به ایئت مدیره منتخد ماموریت داده شد . 

  قطعنامووه بوورای افووراد سیاسووی و  فعالیووت ا همووو اووا  و ارتبوواط بووا پارلمووان سوووئد   سووخه ی ترجمووه شووده ی

 راحد  فو  داخ  سوئد فرستاده شود.

 .ترجمه سوئدی برای سیوس فرستاده شود 

  آخریو پیسن اد در ارتباط با کمک به یک جوان کارگر بیمار در ایران بود که  یازمنود خریود یوک کلیوه موی

توا  5سووی حسوابدار اتحادیوه مبلو  باشد و به اتفاق آرا تائید شد که از رندوق اتحادیه پو  از حسابرسوی از 

 ازار کرون به  امبرده پرداخت گردد 44

 

  وشته شده براساس یادداشت ای منسی اای جلسه

 زارا سفیری   مبسر یوسفی


