 .۱آمدن به سـویدن

عکسColourbox :

فهرسـت مطالب
مهاجرت به سـویدن

ادغام در جامعۀ سـویدن
تاریـخ سـویدن – از عصـر یخبنـدان تا امروز
سـویدن در قرن بیسـتم
آیـا همـه چیز بطور نمونه سـویدنی اسـت؟
رسـم و رواج و جشـن ها در سویدن
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مهاجرت به سـویدن

امروز در سویدن تقریباً  ۱۰میلیون نفر زندگی میکند .حدود  ۳,۵میلیون نفر
در سه شهر بزرگ کشور استاکهلم ،یوتبوری ،مالمو و اطراف آنها سکونت
دارند .تقریباً  ۱۷فیصد از نفوس سویدن را آنهایکه درخارج از کشور متولد
شده اند تشکیل میدهند که این خود برابر  ۱،۷میلیون نفر نفوس میشود.
در جریان قرن بیستم بسیاری از مردم به سویدن مهاجرت کردند .به
استثنای موارد محدود سویدن از جنگ جهانی دوم تاکنون مقصد مهاجران
شده است به سخن دیگر شمار مهاجران به این کشور بیش از کسانی
است که از این کشور خارج شده اند.

در دهۀ  ۱۹۵۰و  ،۱۹۶۰سویدن به نیروی کار ضرورت داشت .مردم از
کشورهای همسایه بخاطر کار به اینجا آمدند .همچنان بسیاری از آنها از
ایتالیا ،یونان ،یوگوسالویا و ترکیه آمدند.
در دهۀ  ،۱۹۸۰مردم از امریکای جنوبی ،ایران ،عراق ،لبنان ،سوریه ،ترکیه
و اریتریا در سویدن پناهنده شدند .بعد ها ،تعدادی از سومالیا و اروپای
شرقی نیز آمدند.
در سـال  ،۱۹۹۹شـورای اروپا تصمیم گرفت که اتحادیۀ اروپا ()EU
یک سیاسـت مشـترک پناهندگی و مهاجرت را در پیش بگیرد .که آن را
همکاری شـنگن می نامند .در سـال  ،۲۰۰۱سویدن به همکاری شنگن
ملحق شـد .بدین معنی که تمام افراد که بطور قانونی در سـاحۀ شـنگن
سـکونت دارند میتوانند بدون نشـان دادن پاسپورت حین عبور از سرحدات
بصورت آزادانه سـفر کنند .همکاری شـنگن به تقاضای پناهندگی افراد
زیـادی در آغاز قرن  ۲۱انجامید.

عکس از :فنی هانسون کمون یوتبوری
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در سویدن ،قانون اتباع خارجی بر امور مهاجرت نافذ است که قوانین
پناهندگی ،اجازۀ اقامت و دوباره ملحق شدن فامیل را دربر دارد.
در سال  2016نزدیک به  163000نفر به سویدن مهاجرت کردند .از این
تعداد  56فیصد مرد و  44فیصد زن بودند .همچنین در همین سال نزدیک
به  15000نفر از اتباع سویدن به کشور خود بازگشتند .اما بیشترین سهم
مهاجران از آن پناهندگان کشور سوریه بوده است .برای اطالع بیشتر به
سایت اینترنتی  www.scb.seمراجعه شود.
حدود  ۱٫۷میلیون نفر از اتباع سویدن در سال  ۲۰۱۶خارج از این کشور به
دنیا آمدند .تابلوی زیر از دفتر آمار مرکزی ( )SCBگرفته شده که در آن
بیشترین مهاجران وارد شده در سال  ۲۰۱۷را نشان داده است.

منبع :ادارۀ آمار سویدن

تقاضـای پناهندگـی

کنوانسیون مهاجرت ملل متحد یک قانون بین المللی راجع به چگونگی
برخورد کشورها با مهاجرین است .چنانچه در کنوانسیون تعریف گردیده
است ،مهاجر کسی است که میترسد که به علت نژاد ،ملیت ،گرایش
جنسی ،دین یا عقیدۀ سیاسی مورد آزار قرار گیرد .قانون این است که باید
به شخص مهاجر بدون در نظر داشت مملکت که در آن شخص مذکور
تقاضای پناهندگی میدهد پناه داده شود.
حتی به آنهایکه بر اساس کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل متحد مهاجر
هم نیستند ممکن است مستحق اقامت باشند در صورتیکه نیازمند حمایت
باشند .بر اساس قانون اتباع بیگانگان سویدن ممکن است اجازۀ اقامت
برای افرادی که نیازمند حفاظت گزینهیی (مطابق قوانین مشترک اتحادیۀ
اروپا) اند اعطا شود.
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اتحادیۀ اروپا قوانین مشترک دارد که بر چگونگی تعیین اینکه آیا یک
شخص شرایط مهاجر بودن را دارد ،نظارت میکند .در پروسۀ تقاضای
پناهندگی ،ممالک باید عوامل مختلف از قبیل سابقۀ یک شخص و
وضعیت زندگی وی ،چه را میتوان آزار حساب کرد ،وضعیت شخص در
مملکت خودش وغیره را در نظر بگیرند.
اگر شما قصد دارید در سویدن تقاضای پناهندگی بدهید ،باید با ادارۀ
مهاجرت سویدن تماس بگیرید .ادارۀ مهاجرت سـویدن نهاد دولتـی است
که درخـواست اشخاصی را که میخواهند از سـویـدن بازدید کنند ،در
سـویـدن زندگی کنند ،تقاضای پناهندگی بدهند یا تابعیت آنرا حاصل
کنند ،بررسی میکند.
طبـق قوانین دبلین ،درخواست پناهندگی شما باید توسـط اولین کشور
اروپایی که شما به آنجا رسیده اید بررسی گردد .ادارۀ مهاجرت سـویـدن
جهت اطمینان از اینکه سـویـدن اولین کشور پناهندگی است یا خیر اثر
انگشت تمامی پناهجویان را که باالی سن  ۱۴هستند میگیرد.

تغییـرات در قوانیـن پناهندگـی

پارلمان سویدن قانون موقتی را به تصویب رساند که امکان گرفتن پناهندگی
با هدف دستیابی به کارت اقامت در سویدن را محدود کرده است .این قانون
از  ۲۰جوالى  2016به مدت سه سال به اجرا گذاشته است .این احتمال
وجود دارد که این قانون افرادی را که پیش از این تاریخ درخواست پناهندگی
دادهاند را شامل شود .برای اطالع بیشتر از تغییرات در قوانین به سایت
اینترنتی اداره ی مهاجرت نگاه شود .www.migrationsverket.se

اجـازۀ اقامت موقت

این قانون جدید به پناهجويان امکان گرفتن اجازۀ اقامت موقت در
سویدن را می دهد .فرد پناهنده نیز مدرک اقامت موقت برای سه سال را
دریافت می کند .اما اشخاصی که نیاز به حمایت جایگزین دارند اقامت
سیزده ماهه داده می شود.

اگر فردی در پایان تاریخ انقضای اقامت نیاز به حمایت داشته باشد ،امکان
تمدید اقامت در سویدن را دارد و در صورتی که فرد بتواند هزینه های
خود را تامین کند ،در این صورت می تواند اقامت دائم سویدن را بگیرد.
اطفال زیر  18سال که به تنهایی به این کشور وارد شده اند و یا
فامیل هایی که طفل دارند و نیازمند حمایت هستند می توانند اقامت
دائم بگیرند مشروط بر آنکه درخواست پناهندگی خود را تا  24نوامبر
 2015داده باشند.
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اجـازۀ اقامت بـرای نسـبت فامیلی

در صورتی که تمایل به زندگی با افراد فامیل خود هستید سرپرست فامیل
باید دارای اقامت سـویـدن باشد .چنین فردی می تواند در صـورت داشتن
موارد زیر نسبت به گرفتن اقامت برای همسر و دیگر اعضا فامیل و اطفال
زیر  18سال در سویدن اقدام نماید:
– شما دارای تابعیت سویدنی ،اجازه اقامت دائم و یا اجازه اقامت
موقت پناهندگی در سویدن هستید.
– شما از بست عهده مخارج خود و اعضای فامیلی که تقاضای اقامت
می کنند بر میآیید.
– شما مسکنی مناسب از نظر اندازه و استاندارد برای زندگی
در آن را دارید.
– شما و شریک زندگیتان باید حداقل  18سال داشته باشید.

همه شامل شرط تامین مخارج نمیشوند ،مثال اطفال زیر  ۱۸سال.
برای اطالعات بیشتر میتوانید به سایت اینترنتی
 www.migrationsverket.seمراجعه کنید.
در صورتی که شما شهروند سویدنی و یا دارای اقامت دائم باشید
می توانید برای کسی که خواهان ازدواج و یا زندگی با او را دارید
( )Samboاقامت در سویدن را بگیرید.
برای درخواست اجـازه اقامت در سـویـدن ،باید با سفارت یا
کنسولگری سویدن در کشور خود یا کشوری که در آن زندگی
می کنید ،تماس بگیرید .فرد متقاضی باید درخواست خود را شخصا
تحویل دهد.
برپایۀ قانون موقت جدید اقارب پناهندگانی که موفق به گرفتن
اقامت سه ساله می شوند ،می توانند اجازۀ سفر به سویدن را
بگیرند .منظــور از اقارب یا بستگان شامل ،همسر ،شـریـک زنـدگی
و همزی و اطفال زیـر  18سال می شود .همچنان اقارب افرادی که
اقامت شان برای  ۱۳ماه اعتبار دارد و درخواست اقامت خود را تا
 ۲۴نوامبر  ۲۰۱۵تسلیم نموده اند میتوانند اقامت دریافت کنند.

عکسColourbox :

همچنان اقارب افرادی که اقامت شان برای  ۱۳ماه اعتبار دارد و درخواست
اقامت خود را تا  ۲۴نوامبر  ۲۰۱۵تسلیم نمودهاند میتوانند تنها در شرایط
استثنایی اقامت در سویدن را دریافت کنند.
در برخی مـوارد بستـگان اطفـال که به تنهایی به سـویـدن آمدهاند و حمایت
جایگزین دریافت کردهاند نیز میتوانند اجازه اقامت سویدن را دریافت
نمایند حتی اگر طفل بعد از  ۲۴نوامبر  ۲۰۱۵تقاضای پناهندگی کرده باشد.
© فرمانداری يو ِتبورى ( )Göteborgو هیئت اداری ایالت ت
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تابعیت سـویدن

اگر میخواهید تابعیت سویدن را حـاصـل کنـید ،بایـد به ادارۀ مهاجرت
سـویدن یک درخواست نامه تسلیـم کنید .آنهـایـکه میخواهند تابعیت
سویدن را حاصل کنند باید سن شان  ۱۸سال یا بلندتر از آن باشد ،اجازۀ
اقامت دایمـی داشته باشنـد و باید به مدت پنج سال در سویدن زندگی
کرده باشند .اطفال زیر سن  ۱۸میتوانند با والدین خارجی تابعیت سویدن
را بدست بیاورند .زمان انتظار برای دریافت جواب درخواست نامۀ تابعیت
متفاوت میباشد .برای معلومات جدید ویب سایت ادارۀ مهاجرت را نگاه
کنید .www.migrationsverket.se

تابعیـت اتحادیـۀ اروپا

اگر شما تبعۀ سویتزرلند یا یکی از کشورهای اتحادیۀ اروپا/منطقۀ
اقتصادی اروپا هستید ،میتوانید در محدودۀ اتحادیۀ اروپا ( )EUبطور
آزادانه سفر کنید .امروزه ،از  ۲۸کشور عضو اتحادیۀ اروپا  ۲۲آن با قرارداد
شنگن موافقت دارند .مفهوم این قرارداد این است که اتباع اتحادیۀ اروپا
میتوانند در سرتاسر سرحدات این کشورها بطور آزادانه سفر کنند .اگر شما
تبعۀ کشور غیر از اتحادیۀ اروپا ،به اصطالح معروف کشور سوم ،هستید،
شما نیز میتوانید در بین کشورهای که از قرارداد شنگن پیروی میکنند
بطور آزادانه سفر کنید اما حداکثر برای سه ماه میتوانید سفر کنید.

اجازۀ کار

تصمیم صدور اجازۀ کار را ادارۀ مهاجرت سویدن که به اتباع خارجی حق
کار را اعطا میکند بعهده دارد .قاعده اصلی این است که شما باید برای
اجـازۀ کار درخـواست کنید و جواز کار را قبل از اینکه به سـویـدن سفر
میکنید دریافت کنید .اتباع کشورهای اسکاندیناوی ،اتحادیۀ اروپا/منطقۀ
اقتصادی اروپا ،سویس و اعضای فامیل آنها به اجازۀ کار ضرورت ندارند.
اشخاصیکه برای پنج سال یا بیشتر از آن در یک کشور دیگر اتحادیۀ اروپا
سکونت داشتهاند نیز ضرورت به درخواست اجازۀ کار ندارند.
اشخاصیکه شغـل آزاد دارند به اجـازۀ کار ضرورت ندارند امـا باید اجازۀ
اقامت داشته باشند.

ادغام در جامعۀ سـویدن

ادغام در جامعه به معنی احساس تعلق با جامعه است .بدین معنی که هر
شخص باید خود را جزء از جامعۀ سـویـدن احسـاس کنـد .مفهوم ادغام این
است که گروپهای اجتماعی مختلف باهـم تقاطـع و تبادل داشتـه باشنـد.
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سویدن یک جامعه چند
فرهنگی است .تمام
شهروندان جامعه باید در
شرایط برابر با توجه به
شرایط فرهنگی ،مذهبی یا
قومی شرکت کنند.

عکسColourbox :

پیوستن افراد مختلف به جامعه و ارتباط میان آنان همگی نشان از وابستگی
اقشار جامعه به یکدیگر است.
در سـویـدن خـط مشی پالیسی ادغام در جـامعـه را دولت وضـع میکند.
دولت سویدن از همه میخواهد تا بدون در نظر داشت محل تولد و سابقۀ
نژادی در اجتمـاع مشارکت داشتـه باشند .لذا دولت ،مهاجرین تازه وارد
را در جریان اولین پنج سـال سکونت شـان در سویدن فوق العاده کمک
میکند .هدف از این کمک ها این است تا آنانیکه جدیدا ً در سویدن بسر
میبرند برای داشتن یک زندگی مستقل آغاز و دورنمای خوبی داشته باشند.

اسـتقرار شـمای که تازه وارد اید

در سوئد حقوق ویژهای برای شما که  ۲۰سال تمام دارید (اما هنوز  ۶۵ساله
نشده اید) و تازه به سویدن آمده اید و اجازه اقامت به عنوان پناهنده،
پناهنده سهمیهای ،نیازمند محافظت و یا خویشاوند یکی از پناهنـدگان
برخوردارید ،دراینصورت میتوانید دربرنامه استقراری ثبت شده و معاش
استقراری دریافت کنید .یک شخص تازه وارد ،یک پناهنده یا مهاجر است
که جدیدا به سویدن آمدهاست.

برنامه اسـتقرار

"اداره کاریابی یکی از نهادهایی ست که به پناهندگان و مهاجران تازه وارد
برای ورود به جامعه کمک می کند .اگر به گروهی تعلق دارید که از حـق
دریافت برنامه استقرار برخوردار است ،می توانید با یک کارمند کاریابی در
اداره کاریابی درمورد شرایط مورد نیاز برای یافتن کار ،گفتگو کنید .شما
پالن استقرار دریافت میکنید که شامل فعالیت های مختلف بوده و ازشما
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ادارۀ خدمات کاریابی عامه
میتواند شما را در راه
رسیدن به کار کمک کند.

عکس از :یونر

درمسیر پیداکردن کار حمایت و پشتیبانی میکند .محتـوای این برنامـه
بستـگی به نیازهـای شما دارد اما باید حداقل آمـوزش زبان سویدنی برای
مهاجـران ( ،)SFIاقدامات آمـاده سـازی برای کار (برای مثال کارآموزی،
و تصدیق مدارک تحصیلی و سوابق کاری) و آموزش معلومات اجتمـاعی
جهت دادن اطـالعات اولیه در مـورد سویدن به شما را دربر داشته باشد.
نقطه شروع این است که فعالیت های پالن شما به طور تمام وقت یعنی
 ۴۰ساعت در هفته شما را به فعالیت مشغول میکند .مدت زمان شما
دربرنامه استقرار بطور معمول  ۲۴ماه میباشد .اگر در رخصتی نگهداری
از فرزند به سر میبرید میتوانید مدت زمانی را که از دست داده اید تا
حداکثر  ۱۲ماه جبران کنید .دراداره کاریابی معلومات بیشتری دریافت
میکنیدwww.arbetsformedlingen.se :
هدف از برنامه استقراراین است که شما هرچه سریعتر زبان سویدنی یاد
گرفته و بتوانید کاری پیدا کنید که با آن معاش خود را تهیه کنید.

کمـک مالی اسـتقرار

حق الزحمۀ استقرار پولی است که شما درصورت پی گرفتن پالن دربرنامه
استقرار خود دریافت می کنید .حق الزحمۀ استقرار برای همه یکسان
است ،بدون توجه به این که در کجا زندگی می کنید .برای دریافت حق
الزحمۀ استقرار کامل ،باید فعالیت های دربرنامه خود را به صورت
تمام وقت اجرا کنید.اگر شما که در برنامه استقرار شرکت کرده و حق
الزحمه دریافت میکنید وهمزمان مشغول به کاری هستید ،حق الزحمه
استقرار شما به همان اندازه ای که کار میکنید کم میشود .کسی که
می تـوانـد از طـرح استقـرار پولـی دریافت کند می تواند در شرایط خاص
مبلغی را بابت کمک هزینه محل سکونت خود بگیرد .مثال اگر بچه دارید
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مبلغ کمک هزینه ی نقدی و کمک هزینه ی مسکن دریافت می کنید.
دراینصورت صندوق بیمه همگانی در این خصوص تصمیم الزم را می گیرد.

تـرک کشـور خود و نقـل مکان به کشـور جدید

ترک کشور خود و آمدن به کشور جدید ممکن مشکالت و چالشهای
را دربر داشته باشد .شما ممکن است واقعات دلخراشی را تجربه کرده
باشید .خانه ،پول ،دوستان نزدیک و خویشاوندان خود را در کشور خود از
دست داده باشید .یادگیری زبان ،نظام و فرهنگ جدید مشکل است .اینکه
نقل مکان باعث بحران فردی میگردد یک امر عادی است .برخی از افراد
که اجازۀ اقامت دریافت میکنند ممکن احساس خوبی نداشته باشند.
اگر شمـا مریض هستـید کمـکهـای صحی مسلکـی مـوجـود است .برای
معلـومـات بیشتر با مرکز صحـی تمـاس بگیرید .اگر دارای پالن استقرار
هستید برای معلومات بیشتر دربارۀ منابع کمـک گیری میتوانید با افسر
استقرار خود در ادارۀ خدمات کاریابی عامه صحبت کنید.

تاریخ سـویدن –
از عصـر یخبنـدان تا امروز
عصـر عتیق

عصر عتیق دوران بسیار قدیمی بود .که ماقبل تاریخ نیز نامیده میشود.
تقریباً  ۱۵.۰۰۰سال پیش ،تمام سویدن پوشیده از یخ بود .به این دوران
عصر یخبندان گفته میشود .حدود  ۳.۰۰۰سال بعد ،یخها از سویدن جنوبی
از بین رفتند و نبـاتـات ،حیـوانات و انسـان ها به آنجـا نقـل مکان کردند.
انسان ها از طریق شکار ،ماهیگری و جمع آوری نباتات خوردنی به حیات
خود ادامه میدادند.
حدود  ۶.۰۰۰سال قبل ،در سویدن مردم کشت نباتات و پرورش حیوانات
را آموختند .آنها استفاده از وسایل سنگی و چوبی را آغاز کردند .لذا این
دوره را عصر حجر مینامند.
در حوالـی  ۱۵۰۰قبل از میـالد ،مـردم در سـویـدن سـاخـتن اشیـای فلزی
و برنجـی را آغاز کردند .آن را عصر مفرغ مینامند .در آن زمـان مردم در
محدودۀ اروپا به خرید و فروش اشیاء پرداختند.
در حوالی  ۵۰۰قبل از میالد ،مردم در سویدن اشیای آهنی را مورد استفاده
قرار دادند .این دوران را عصر آهن مینامند.
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سنگ رون ،سنگی است با
خط های منحنی .رون ها
حروفی هستند که بیشتر از
 ۱۰۰۰سال قدامت دارند.

عکسColourbox :

عصـر وایکینگهـا

از قرن نهم الی اواسط قرن یازدهم را عصر وایکینگها گویند .وایکینگها مردمی
بودند که در ساخت کشتی مهارت داشتند و به دریانوردی عادت داشتند.
همچنان آنها در جنگ و تجارت با سایر کشور ها مردمان ماهری بودند.
بنابراین وایکینگها در بسیاری از کشورهای اروپای شمالی به قدرت رسیدند.

قرون وسطی

در تاریخ سویدن ،دوران قرون وسطی از حوالی سال  ۱۰۰۰تا دهۀ ۱۵۲۰
ادامه داشت.

قبل از اینکه مسحیت در سویدن بیاید ،مردم به خدای چندگانه معتقد
بودنـد .مشهـورترین خـداـیان آنهـا اودین ( )Odinتـور ( )Thorو فـریا
( )Freyaبود .این دین به نام دین نورس ها شناخته میشود.
زمانیکه مسحیت وارد سویدن شد ،جامعه را تغییر داد .اولین پادشاهی
مسیحی سویدن اولوف خوتکونونگ ( )Olof Skötkonungنام داشت که
در حوالی سال  ۱۰۰۰بعد از میالد حکمروایی داشت .در قرن سیزدهم
رخدادهای زیادی بوقوع پیوست .زراعت و تجارت بیشتر نظم یافت.
شهرهای جدید اعمار گردید .سویدن به ایالت ها تقسیم گردید .هر ایالت
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در این عکس کشتی دیده
میشود که به سبک کشتی
عصر وایکینگها ساخته
شده است.

عکسColourbox :

قانون خود را داشت .در اوایل قوانین بصورت شفاهی بود و هنوز تحریر
نشده بود .اولین قانون کتبی در قرن سیزدهم روی کار آمد.
در قرون وسطی ،پارلمان سویدن تأسیس گردید و به تصمیم گیری دربارۀ
قوانین کشور آغاز کرد .پارلمان یا همان  Riksdagبه چهار بخش تقسیم
گردید :اشراف ،کشیشان ،کاسبان و دهقانان .اشراف اشخاصی بودند که
قدرت و حقوق را به ارث میبردند.
کشیشان قدرت زیادی بدست آوردند و مالک  ۲۰فیصد بهترین اراضی
سویدن بودند .کاسبان بر تجارت و صنعتگری در شهرها تسلط داشتند.
دهقانان سرمایه دار ادارۀ امور زندگی در اطراف را در دست داشتند.
دهقانان در اطراف زندگی میکردند آنها در آنجا کار میکرند و به کشت
زمینها و پرورش حیوانات میپرداختند.

اتحادیۀ شـمالی

در اواخر قرون وسطـی ،دنمـارک ،نـاروی و سـویـدن بر سـر قـدرت بـر
کشورهـای شمالـی باهـم جنـگیدند .کشـورهای شمالی در سـال ۱۳۹۷
قراردادی موسوم به اتحادیۀ کالمار را امضاء کردند .با امضاء اتحادیۀ کالمار
تمام کشور ها به یک کشور تبدیل شد.

دوران ابـر قدرتی

در قرن شانزدهم ،رویدادهای مهمی در جهان بوقوع پیوست .کولمبوس
به امریکا سفر کرد .گوتنبیرگ صنعت چاب را اختراع کرد .پاپ که رهبر
کلیسای کاتولیک در روم بود ،کنترول بخشی بزرگی از کلیسای خود را از
دست داد.
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ساختمان های تاریخی

عکسColourbox :

بسیاری از مردم در سویدن ازچگونگی رهبری اتحادیۀ کالمار توسط پادشاه
دنمارک ناراضی بودند .قتل عام استکهلم واقعۀ مشهوری بود که پادشاه
دنمارک سر  ۱۰۰تن از اشراف را در استکهلم از تن شان جدا کرد .بعد از
آن قتل عام سویدنی ها شورش کردند .و این گوستاو واسا ()Gustav Vasa
بود که اردوی سویدن را جمع کرد و قدرت را از پادشاه دنمارک گرفت.
گوستاو واسا ( )Gustav Vasaبعدا ً در  ۶جون  ۱۵۲۳پادشاه شد .صلح در
سویدن برقرار بود و پادشاه توانست مملکت را متحد سازد ۶ .جون روز
ملی سویدن نیز است.
در زمان پادشاهی گوستاو واسا ( )Gustav Vasaکلیسا تغییر کرد .مارتین
لوتر ( )Martin Lutherکشیش آلمانی در کلیسای سویدن از نفوذ زیادی
برخـوردار بـود .مـارتین لـوتر ( )Martin Lutherنظریات زیادی دربـارۀ
چگونگی طرز کار کلیسا داشت .کلیسای که قبالً کاتولیک بود اکنون به
پروتستانت تبدیل شد .کلیسا اراضی زیادی را از دست داد و مجبور شد
تا به دولت که بطور روز افزون قدرتمند تر میشد ،مالیه پرداخت کند .در
عین حال پارلمان سویدن ،Riksdag ،قدرت زیادی بدست آورد.
از اواسط قرن شانزدهم تا آغاز قرن  ۱۸سویدن در چندین جنگ در اطراف
بحر بالتیک دخیل شد .بحر بالتیک یکی از مهمترین بحر ها برای تجارت
بود .جنگ ها بخاطر کنترول بالتیک بود .همچنان سویدن در جنگ سی
سالۀ مذهبی که در بین سالهای  ۱۶۱۸و  ۱۶۴۸بوقوع پیوست دخیل شد.
سویدن با دنمارک ،روسیه ،پولند و آلمان وارد جنگ شد و بر بخشی بزرگی
از بحر بالتیک تسلط پیدا کرد .در اواسط قرن  ۱۷سویدن بخشهای بزرگ
آلمان شمالی و پولند را نیز تصرف کرد .بعدا ً سویدن ابر قدرت شد.
عالوه بر مناطق که سویدن امروزی را تشکیل میدهد ،فنلند ،استونیا ،التویا
و بخشی از روسیه و آلمان متعلق به سویدن بود .بعدا ً چارلز دوازدهم
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آشپزخانۀ قصر بزرگ در
قلعۀ لکه (.)Läckö

عکس :لینارت هاگلند ()Lennart Haglund

پادشاه سویدن بخاطریکه در جنگهای متعدد شکست خورد مجبور شد
تا مناطق که امروز جزء از سویدن نیستند را رها کند .در  ۱۷۲۱دوباره در
سویدن صلح شد و دوران ابرقدرتی سویدن باالی بحر بالتیک خاتمه یافت.

عصـر آزادی ،روشـنگری و انقالب ها

بعد از سقوط امپراطوری و مرگ شاه ،دولت جدید در سویدن روی کار
آمد .قدرت در اجتماع تقسیم شد .این نقطۀ آغاز آزادیهای بیشتر بود
که این دوران را عصر آزادی مینامند .چهار قشر از مردم در پارلمان یا
 Riksdagقدرت کامل را در دست داشتند :اشراف ،کشیشان ،کاسبان و
دهقانان .هر یک از اقشار دربارۀ قوانین جدید و مالیات حق اظهار نظر
داشتند .پارلمان یا  Riksdagجدید سویدن بطور دموکراتیک انتخاب
نمیشد اما هنوز هم در آن زمان از لحاظ وسعت نظر بی نظیر بود.
در جریان عصر آزادی ،سـویدن با سـرمایه گذاری در عرصۀ علم و
تحقیق تالش های زیادی برای بهبود اقتصاد کشـور انجام داد .سـویدن
با کسـب علم و دانش و منابع طبیعی رو به خود کفا شـدن بود و از
واردات اجتنـاب میکـرد .به همین دلیل در سـال  ۱۷۴۰اکادمی علوم
تأسیس گردید.
در قرن  ۱۸دورانی شروع شد که آن را عصر روشنگری مینامند .وضع
اقتصادی مردم در کشورهای اروپایی بهتر شد .در جریان قرن  ۱۸چندین
تغییرات بزرگ در اروپا بوقوع پیوست .یکی از این تغییرات باسواد شدن
مردم بود و مردم قدرت اشراف و کشیشان را در جامعه مورد سوال قرار
دادند .اصالحات اقتصادی و اجتماعی همراه با نظریات روشنفکری به
اصالحات و انقالب ها در سرتاسر جامعۀ قدیمی اروپا و امریکا انجامید که
مشهور ترین آنها انقالب سال  ۱۷۸۹فرانسه بود.
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در سال  ۱۷۷۱گوستاو سوم ( )Gustav IIIپادشاه سویدن شد .در آن زمان که
حزبهای سیاسی مختلف به جنگیدن با هم آغاز کردند ،او کودتای  ۱۷۷۲را
رهبری کرد .او سعی کرد تا قدرت بیشتر کسب کند و به تنهایی مملکت را
اداره کند .عصر آزادی به پایان رسید .این امر باعث اعتراضات زیادی شد و
گوستاو سوم در سال  ۱۷۹۲به ضرب گلوله در جشن بالماسکه کشته شد.

سـویدن در قرن نزدهم

از سال  ۱۷۹۶الی  ۱۸۰۹گوستاو ادولف چهارم ( )Gustav IV Adolfپادشاه
سویدن شد .در جریان سلطنت وی ،سویدن با روسیه در جنگ بود .گوستاو
ادولف چهارم ( )Gustav IV Adolfدر جنگ شکست خورد و سویدن مجبور
شد تا فنلند را به روسیه بدهد .از آن زمان ( )۱۸۱۵به اینطرف ،در سـویـدن
صلح برقرار بوده است .نارضایتی از سلطنت گوستاو ادولف چهارم (Gustav
 )IV Adolfو ناکامی وی در پالیسیهای جنگی مجبورش کرد تا در سال
 ۱۸۰۹تاج پادشاهی را به چارلز سیزدهم کاکای خود بدهد .در آن زمان
پارلمان سویدن قانون اساسی سویدن را وضع کرد که چهار بخش را به شمول
دستاویز دولتی که باعث کاهش قدرت شاه گردیده بود دربر داشت .چهار
قانون بنیادی از سال  ۱۸۰۹به اینطرف قرار ذیل اند:
•
•
•
•

•دستاویز دولتی که در آن قوانین چگونگی تشکیالت سویدن درج
گردیده است.
•قانون جانشینی که میگوید پادشاهی ارثی است.
•آزادی مطبوعات که آزادی بیان را بصورت چاپی حفظ میکند.
•قانون پارلمان که پارلمان شامل چهار قشر از مردم اشراف ،کشیشان،
کاسبان و دهقانان میشود.

چارلز سیزدهم هیچ فرزندی نداشت که بتواند جانشین وی گردد ،لذا جان
باپتیست برنادوت ( )Jean Baptiste Bernadotteرا به فرزندی گرفت که
قرار بود بعد از وی پادشاه سویدن شود .جان باپتیست برنادوت (Jean
 )Baptiste Bernadotteاتحادیۀ را در بین سویدن و ناروی اساس گذاشت
که حدود  ۱۰۰سال دوام کرد .در سال  ۱۸۶۵چهار بخش پارلمان (اشراف،
کشیشان ،کاسبان و دهقانان) از بین رفت .بجای آن پارلمان به دو بخش
بنام مجلس تقسیم شد.
در قرن نزدهم ،نفوس سویدن افزایش یافت .در آغاز قرن نزدهم ،سویدن
 ۲.۴میلیون نفوس داشت و در سال  ۱۹۰۰به  ۵.۱میلیون نفر رسید .این
افزایش باعث شد تا مردم در مناطق دیگری بغیر از محل سکونت خود
کار پیدا کنند .بسیاری در سویدن از اطراف به شهرها نقل مکان کردند و
بسیاری هم به امریکا مهاجر شدند .در بین سالهای  ۱۸۶۵و  ۱۹۱۴تقریباً
یک میلیون سویدنی به امریکا نقل مکان کردند.
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فالون ماین (،)Falun Mine
محل تاریخی دنیا

عکسColourbox :

دوران صنعی شـدن

صنایع دیر تر از سایر کشورهای اروپایی به منطقۀ اسکاندیناوی رسید .تا
اواسط قرن نزدهم ،هنوز بسیاری از سویدنی ها از طریق زراعت امرار
حیات مینمودند .در دهۀ  ۱۸۶۰سویدن به ساختن خط ریل آغاز کرد.
از برکت خط ریل سویدنی ها توانستند به سایر کشور ها چوب و آهن
بفروشند .صنایع بزرگ تأسیس گردید و به کمک ماشینهای جدید کار به
سرعت انجام شد.

سـویدن در قرن بیستم
روی کار آمدن دموکراسـی

در شروع قرن بیستــم ،مردم به سفــر از اطراف به شهر ها ادامــه
دادند .تعــداد دهقانان کم و تعــداد کاسبان افزایش یافت .بسیــاری
از مــردم میخواسـتند در انتخابات رأی بدهند .در سـال  ،۱۹۰۷تمام
مرد های باالی سـن  ۲۴سـال حق رأی دادن داشتند .در سال ۱۹۱۹
پارلمان و برای نخستین بار حق رای دادان را به زنان و مردان بطور
مسـاوی داد .در پایـان قـرن نزدهم اتحادیه های بزرگ تجارتی تأسـیس
گردید .اتحادیه ها سـعی کردند تا وضعیت کارگران را بهبود بخشـیده و
معـاش آنهـا را افزایش دهند .آنها بعضی اوقات موفق میشـدند .بعضی
اوقات کارگران برای اعــتراض به وضعیت نامناسـب کاری از کار دسـت
می کشیـدنــد .که آنرا «اعتصاب» می نامند .در سـال  ۱۹۰۹اعتصاب
عمومی برپا شـد که تقریباً  ۳۰۰.۰۰۰کارگر در آن سهــم گرفتند .این
واقعــه برای تــکامل قـانــون کارگران و دموکراسی مهم بود.
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جنـگ جهانـی اول و دوران بیـن دو جنـگ جهانی
در شروع جنگ جهانی اول ،در سال  ۱۹۱۴کشورهای شمالی قراردادی
را امضاء کردند تا بیطرف بمانند و از هیچ جناحی در جنگ طرفداری
نکردند .جنگ جهانی اول بین سالهای  ۱۹۱۸ – ۱۹۱۴جریان داشت.

در سال  1922نخستین مرکز علمی مطالعات نژادی در جهان در
کشور سویدن تاسیس شد .این مرکز به بررسی تفاوت نژادی میان بشر
می پرداخت .از این رو مرکز ملی بیـولـوژیـک نژادی نام گرفت .این مرکز
در سال 1934در تصویب قانونی دست داشت که بر اساس آن هزاران نفر
به این عنوان که نژاد پست دانسته شدند ،بر خالف میلشان نازا شدند .با
رشد نازیسم در آلمان ،نژاد پرستی علمی مورد انتقاد جدی قرار گرفت .در
جریان دو جنگ جهانی این اندیشه که انسانها بر اساس ریشه و نژادشان
ارزشهای متفاوتی دارند پیامدهای سیاسی و انسـانـی وحشتناکی از خـود
در سـراسـر اروپا به جـای گـذاشت .برای اطـالع بیشـتر به سایت اینترنتی
 www.levandehistoria.seمراجعه شود.
در سال  ۱۹۳۱رکود بزرگ اقتصادی دامن سویدن را فرا گرفت .این رکود در
سال  ۱۹۲۹با بحران بازار سهام در شهر نیویارک ایاالت متحده آغاز گردیده
و بعـدا ً به تمـام دنـیا سرایت کرد .بحران مذکور به بیکاری ،اعتصاب ها و
تظاهرات انجامید .سـویـدن در این جریان بیمۀ بیکاری و حق استفاده از
رخصتی بهتری را بنا نهاد .به متقاعدین تقاعد خوبی داده میشد.
در دهۀ  ۱۹۳۰زندگی برای زنـان و اطفال بهتر شد .زنان که دارای فرزند
بودند مراقبتهای صحـی و پـول بیشـتر دریـافـت میـکردنـد .علـت این
کمـکهـا ایـن بـود که دولت سویـدن میخـواست تا مـیزان زاد و ولد در
کشـور افـزایـش یـابـد .والدت زنان بطـور رایـگان در شفاخانه ها صورت
میگرفت .دولت مراکز صحی برای اطفال تأسیس کرد و خانههای خوبتری
برای فامیـلهای که طفـل داشتنـد ساخت .استخدام کنندگان دیـگر حـق
نداشتند زنان حامله را منفک کنند.

توافـق در بیـن جانبـان بازار کار

تغییرات عمدۀ در بازار کار بـوقـــوع پیـوســت .از دهــۀ  ۱۹۰۰الـی
 ۱۹۳۰مجادله روی معاشـات ،سـاعات کاری و وضعیت محیط کار در
بین استخدام کنندگان و کارمندان یک امر عــادی بــود .اما در ســال
( LO ۱۹۳۸اتحادیۀ کارگران) و ( SAFاتحـادیــۀ استخــدام کنندگان)
در مــورد چــگونـــگی کار و مصالحــه در آینده توافـق کردند .آنها
قراردادی را به امضاء رسـاندند که بنام قرارداد  Saltsjöbadenیاد
میشــد .همــکاری بین استخدام کنندگان و کارمندان رول بسیار عمده را
در رشـد اقتصاد سویدن بازی کرد.
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جنـگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم در سـال  ۱۹۳۹آغاز شد .در جریان جنـگ ،هتلر و نازی
ها بیش از پنج میلیون یهودی و صد ها هزار روما ،کمونست ها ،همجنس
گرایان و معلـولـین را به قـتل رسـاندند .وقتی جنگ جهانی دوم آغاز شد،
سویدن قراردادی را امضاء کرد که بیطرف بماند و از هیچ جناحی در جنگ
دفاع نکند .سویدن به پناهندگان دنمارک ،ناروی و کشورهای بالتیک کمک
کرد .سویدن  ۷٫۵۰۰یهودی دنمارکی را پذیرفت که در غیر این صورت به
آلمان فرستاده میشدند.
در جریان جنگ جهـانـی دوم و پس از جنگ ،سـویـدن مـورد انتقـاد قرار
گرفت که اقدامات بیطرفانه نداشته ،به ویژه به دلیل اینکه نازی ها مجاز
انتقال سربازان و سالح از طریق کشوررا داشتند..
بعد از جنگ جهانی دوم بسیـاری از کشـورهـا بـرای جلـوگیـری از جنـگ
دیگر ،ملل متحد ( )UNرا ایجاد کردند.

اروپـا بعد از جنـگ جهانی دوم

بعد از جنگ جهانی دوم اروپا به دو بخش اروپای شرقی و غربی تقسیم
گردید .اروپای شرقی تحت کنـترول کمـونسـتها قرار گرفت که در آنجـا
اتحاد جماهیر شوروی در بسیاری موارد قدرت تصمیم گیری داشت.
اروپای غربی و امریــکا پیمـان ناتو را تأسیس کردند که یک سـازمـان نظامی
است و هدف از آن دفاع از اروپای غربی در مقابل کمونسیم بود .تهدیدهای
را که در بین اروپای شرقی و غربی وجود داشت جنگ سرد مینامیدند.

در سال  ۱۹۶۱دیوار برلین اعمار شد تا از فرار مردم از آلمان شرقی که در
جریان جنگ سرد تحت قلمرو دولت دکتاتوری کمونسیتی بود جلوگیری
شود .مردم که در آنجـا زندگی میـکردند حـق نداشتنـد کشور خود را ترک
کنند .قبل از اینکه دیوار اعمار گردد ،تعداد زیادی مردم از برلین شرقی به
برلین غربی فرار کردند .در جریان جنگ سرد در اروپا دیوار برلین سمبول
جدایی بود .این جدایی تا سال  ۱۹۸۹که دیوار برلین فرو ریخته شد دوام
کرد .این اتفاق ،سقوط دیوار برلین نام گرفت.

سـویدن از سال  ۱۹۶۰الی ۲۰۰۰

در دهـۀ  ۱۹۶۰سـویـدن از اقتصــاد قـوی برخـوردار شـد .مراقبت اطفال،
مراقبت صحی و مراقبت بزرگساالن توسعه یافت .به مأمـورین اجـازۀ
چهـار هفته رخصتی داده شد .سـویـدن به یک کشـور مدرن تبدیل شد
که میتوانست برای اتباع خود زندگی خوبی فراهم نماید .امنیت اجتماعی،
امکان دریافت غذا ،مـکان و کار وجـود داشت .این امنیت اجتماعـی را
رفـاه سـویـدنـی مینامنـد .در سـال  ۱۹۷۴قـانـون جـدیـدی به تصـویب
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دیوار برلین

عکسColourbox :

رسید که بر اساس آن تمام قدرت دولت باید از مردم نشأت بگیرد .پادشاه
هنوز هم باید در مقـام رئیس اجرائیه ،رأس کشـور باقی بمانـد اما تمام
کارهای سیاسی توسط دولت و پارلمان انجام شود.
پس از قـانـون جـدیـد کارل گوستاو شـانـزدهـم اولین پادشاه سویدن شد.
در سال  ۱۹۸۰قانـون تغییر کرد طوریکه یک زن هم بتـوانـد پادشاه شود.
بدین معنی که شاهدخت وکتوریا ( )Viktoriaبه جای برادر کوچک خود
شاهزاده کارل فلیپ جانشین پادشاه شد.
در سال  ،۱۹۷۹قیمت نفت با تصمیـم سـازمـان اوپک (سازمان کشورهای
صـادر کنندۀ نفت) باال رفت .گران شـدن نفـت باعـث بحران اقتصادی در
کشورهای غربی شد.
در سـال  ،۱۹۸۶نخست وزیر سویدن ،اولوف پالمه ( )Olof Palmeبه قتل
رسید .علت قتل وی تا هنوز نا معلوم است.
آغـاز دهـۀ  ۱۹۹۰دوران بی ثباتی در اروپـا بود .ســویـدن به بحران بانکی
و پولی دچار شد .تعداد زیاد مردم کار خود را از دست دادند .بسیـاری از
شرکت ها بسته شد .وضعیت اقتصادی کشور بد شد.
در سـال  ،۱۹۹۴مردم سـویـدن طی همه پُرسی تصمیم گرفتند تا سـویـدن
عضو اتحادیۀ اروپا ( )EUشود.
در سـال  2003انا لیند ( )Anna Lindhوزیر خارجـۀ سـویـدن کشتـه شد.
قاتل وی قاتل وی به حبس ابد محکوم شد.
در جـریان قرن بیستم بحرانهای اقتصـادی متعـددی بوقوع پیوست که بر
اقتصاد جهان تأثیرات عمده گذاشت.

 | 26دربارۀ سویدن

© فرمانداری يو ِتبورى ( )Göteborgو هیئت اداری ایالت ت
وس�ا يوتالند ()Västra Götaland

در حوالی سال  ،۲۰۰۰سقـوط سکتـور فناوری اطـالعـات ()IT-kraschen
اتفاق افتاد .این به این معنـی بـود که چنـدین شرکت فنـاوری اطـالعـات
ورشکسته شدند .این به خاطر گمانه زنی های شدید بود که موجب رقابت
در بازار سهام شد.
در حـوالـی سـال  ،۲۰۰۸قیمـت گذاری بیـش از حـد و قـرضهـای جـبران
ناشـدنـی در بازار مسـکن ایاالت متحــده باعث بحران اقتصادی شد .این
بحران به ورشکستگی چـندین کشـور دیگر (آیسلند ،یونان ،اسپانیا) منجـر
شد و تأثیرات آنرا تا امروز ( )۲۰۱۷میتوان احساس کرد.
در سال  ،۲۰۱۰اروپا به بحران اقتصـادی قرضه ها دچـار شـد که تا امروز
( )۲۰۱۷ادامه دارد .این امر باعـث مصـرف بیش از عـایـد در بسیـاری از
کشورهای اتحـادیـه اروپا شد و بحـران به چندین کشور در اروپا گسترش
یافته است.

آیـا همه چیز بطـور نمونه
سویدنی است؟

بیان این موضوع که چی چیز فرهنگ سویدن را معین میکند و چی بطور
نمونه سـویـدنی است کار مشـکل است .تمام گروه ها در دنیا ارزشهای
فرهنگی خود را دارند که آنها را با هم نزدیک میکند .بسیاری خصوصیات
را میتـوان مشترکاً در بین چندین فرهنگ یافت که بصورت انفرادی دیده
نمیشوند .بنابراین آنچه به نظر یک شخص بطور نمونه سویدنی است به
دید سایر اشخاص چنین نیست.
بسیاری بر این نظر اند
که کلبه های کوچک سرخ
رنگ بطور نمونه سویدنی
هستند.
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بر اساس سابقۀ نژادی ،در آغاز سویـدنی ها از نژاد آلمانـی بودند .امروز
سویدنی ها دارای نژادهای مختلف زیادی هستند .چیز عمدۀ که در بین
تمام سویدنی ها مشترک است زبان سویدنی است .این زبان که یک زبان
هندو اروپایی و آلمـانـی است عمـدتـاً در سویـدن حدود ده میلیون تن و
همچنـان در بخشهای از فنلنـد مردم به آن تکلم میکنند .زبان سـویـدنی
همانند زبان نارویجی و دنمارکی است و اکثریت مردم این سه کشور زبان
یکدیگر را میفهمند.
فرهنگ ها به مـرور زمان تغییر میکنند و عـوامـل مختلف اجتماعی باالی
آنها تأثیر گذار است .فرهنگ سویدن در حال حاضر با بسیاری از پدیده ها
در جامعـه توصیف میگردد .بطـور مثال عواملیکه بر فرهنگ سویدن تأثیر
گذاراند صنعتـی شـدن ،پیدایش رفـاه ،سکوالریزم و فردگرایی میباشـد .این
عوامل و عوامل دیگر بر ارتباط با جهان ،چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و
برداشت شان از اجتماع تأثیر گذار بوده است.
چیزهای بسیار کمی هستند که همانند فرهنگ ،پیچیده و ناهمگون باشند.
دراینجـا چند عامل که بسـیاری آن را معـرف سویدن و نشانهای برای فرهنگ
سویدن می دانند ،توضیح داده می شود .این به این معنا نیست که همه مردم
در سویدن باید با آن موافق باشند یا خود را در این توضیح ها به جا بیاورند.

اعتمـاد بـاالی دولـت و مقامات دولتی

در سـویـدن اعتمـاد نسبتـاً قـوی باالی دولت و مقامات دولتی وجود دارد .یک
جامعـه فردگرا به بازیگر قـوی ضرورت دارد که بتواند منحیث محافظ مردم
عمل کند بطور مثال چنانچه فامیل در جوامع جمع گرا این کار انجام میدهد.
در سـویـدن این رول به دولت سپرده شده است .مردم سویدن تا اندازۀ
زیاد باالی تصامیـم مقـامـات دولتـی ،قـوۀ قضایه و کارمندان دولتی اعتمـاد
دارند .این امر تا حـدی می تواند با این واقعیت که ساختن دولت سـویـدن
دمـوکراتیـک است ،تـوضیـح داده شـود .پروسـۀ مذکور عمدتاً از جنبشهای
اجتمـاعـی از قبـیل جنبش کارگران ،جنبـش زنان و جنبش ضد نوشیـدن
مشـروبات الکلـی نشئـت گرفتـه که همـۀ مردم سـویـدن در آن دخیل اند.

تأثیـر اقلیم

آب و هـوا به طریقـههای مختلف فرهنگ سـویـدن را متأثر نموده است.
مردم به سبب زمستان تاریک و طوالنی چندان باهم در هوای آزاد جمـع
نمیشوند .درعوض در خانه ،کافه و یا رستوران جمـع میشوند .اما تعـدادی
زیـادی از مـردم در زمستـان به اندازۀ تابستـان با دوستـان خـویش دید و
بازدید نمیکنند .با رسیدن تابستان ،زندگی اجتماعی تغیر میکند .مردم زمان
بیشتر را در هوای آزاد سپری میکنند و نسبت به زمستان بیشتر با دوستان
خود وقت میگذرانند.
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عکسColourbox :

طبیعت

بسیـاری از مـردم در سـویـدن به نزدیکی با طبیعت عالقمند هستند .حق
دسترسی عامه " "allemansrättقانونی است که به همـگان حق میدهد تا
آزادانه بدون در نظرداشت اینکه مالک زمین کی است به اطراف سویدن
نقـل مـکان کنند .طبیعت و حق دسترسی عـامـه مهمترین نمـاد هـویتـی
سویدنی ها است .همچنـان سـویـدن در فعالیتهای محیطـی بین المللی
رول مهم و برجستۀ را بازی میکند.

دین در سـویدن

مسیحیت برای مدت زیــادی در سـویــدن نیرومند بود و جـامعۀ سـویـدن
بر اساس ارزش هــای مسیحــی و عقـایـد لوتری استـوار است .ارزش به
این معنــی است که چــه چــیز در زندگی صحیـح و چـه غلـط است.
همچنــان بسیاری از مراسم و جشن ها در سویدن مذهبی هستند بطور
مثال مراسم تأیید و تصدیق ،غسل تعمیــد ،عروســی و تدفیـن .امروزه،
سویــدن یکی از سکوالرترین مملکت دنیــا است .جـامعـۀ سکوالر را در
اصل میتوان از این امــر تشخــیص داد که قوانین دولت بر مبنای دین و
عقـایــد نبــوده اما در مسائل دینی بی طـرف است .سکوالریزم به این
معنــی که یک جامعــه بر اساس ارزشهای انسانی استوار بوده و عقاید
دینی فقط یک امر شـخصی باید باشد.
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تقریبـاً  ۶۰فیصـد سویدنی ها عضو کلیسای سـویـدن هستند .به هرحـال،
نسبت کمی از مـردم مرتباً به کلیسـا مـیرونـد .تقریباً  ۴۵فیصـد از اطفـال
که در سویدن بدنیا آمدهاند در کلیسای سویدن غسل تعمید داده میشوند.
بیـش از نصـف نفـوس سـویـدن بیـرون از کلیسـا ازدواج میکنـند .تقـریـباً
 ۷۵فیصـد مراسم جنازه در کلیسا صورت میگیرد.
در سـویـدن به جز از مسیحیت پروتستانی که ذکر گردید تعداد زیادی از
عقـایـد دینـی دیگر نیز وجـود دارد .این عقـایـد شامـل اسـالم ،هندویزم،
یهـودیت ،بوداییزم ،بهـایـی ،عقـایـد نـورسهـا ،شـمن گرایـی و همچنـان
اجتماعهای کاتولیک و ارتداکس میشوند.
الحاد عقیدۀ است که اساس آن تیوری بوده و هیـچ نیروی ماورای طبیعی
از قبـیل خـدا در آن وجـود نـدارد .دین الادری عقیـدۀ است که میـگویـد
تشخیص اینـکه خـدا وجــود دارد ناممـکن است .بسیــاری از الحـادیـن و
الادریها دربارۀ سکوالریزم نظر مثبت دارند.

الکول

در سـویدن از دیر زمان فرهنگ نوشـیدن رایج اسـت .از عصر صیقل
سـنگ تا به حال در سـویدن مردم مشـروبات الکولی تولید میکنند .اقلیم
سویــدن برای روییدن انگور بسـیار سـرد است اما برای کشت کچالو و
غله جات که از عناصر عادی در مشـروبات لیکور و براندی هسـتند،
بهترین اقلیم اسـت .در اواسـط قرن نزدهم ،هر سـویـدنــی تقریباً ۵۰
لیتر شراب در یک ســال مینوشــید .در آن زمان مردم در مقابل مصرف
زیـاد الکـول نهضت میانه روی در صرف الکول را برپا کردند .بسیــاری
مردم دانستنــد که الکول بسیــار مضر است لذا با یکدیگر کار کردنــد تا
دیــگران را از نوشیــدن زیـاد الکول مانــع شوند .آنها نهضت میانه روی
در صرف الکول را تشـکیل دادند .از آن به بعد الکول یک موضوع مهم
سیاسـی در سویدن بوده است.

نسـبت سـویدنی ها با وقت

در سویدن سر وقت آمدن مهم است .اگر شما با کسی ساعت  ۱۴:۰۰قرار
مـالقـات گذاشته اید او باالی شما حساب میـکند که ساعت  ۱۴:۰۰میایید.
بسیاری از مردم ناوقت آمدن را بی احترامی میدانند.
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رسـم و رواج و جشن ها
در سویدن

رسـم و رواج به مواردی گفته میشـود که مردم معمـوالً آنرا انجام میدهند
و مرتباً تکرار میشـونـد .جشن یک رویداد خـاص و مهم است اکثر اوقـات
مثـال جشن عید پاک مسیحیان .بسیـاری از رسم و رواج ها
تجلیـل میگردد ً
و جشنهای که در سویـدن تجلیل میشوند دینی هستند .بعضی از رسم و
رواج ها سابقۀ مسیحـی دارند .بعضی از آنها از زمان که مردم در سـویـدن
خدایان متعددی را میپرستیدند باقی مانده است .امروزه ،عنعنات دینی و
جشن ها در اصل رخصتیهایی هستند که فامیـلها و دوستـان با یکدیگر
دید و بازدید میکنند.

بعضـی رسـم و رواج های مهم

جنوری

روز اول سال نو در ۱جنوری رخصتی است .به این معنی که اکثر مردم به
وظیفه نمیروند .شب قبل از آنرا شب سال نو میگویند که بسیاری از مردم
سویدن در آن شب آغاز سال نو را تجلیل میکنند.

فبروری

در ماه فبروری مکاتب رخصتی های فبروری یا رخصتی های ورزشــی
دارند .در این زمان اطفال برای یک هفته از مکتب رخصت هسـتند.
در فبروری یا مارچ تعداد زیادی مردم در سـویدن یکنوع نان کریم دار
موسـوم به سـیملور « »semlorمیخورند .سـیملور از نان گرد ،کریم بادام
و قیماق ساختــه شده است .این رسم از زمــان که مردم در سـویــدن
روزه میگرفتند مانــده است .قبــل از شــروع مـاه روزه مردم غذا های
چــرب میخــوردند .شخصیــکه روزه میگیرد مثالً به دلیل دینی ،طی یک
مـدت معین هیچ غذای نمیخورد.

مارچ و اپریل

عید پاک در مـاههـای مـارچ و اپریل تجـلیـل میـگردد .عید پاک مهمترین
رخصتی مسیحی است که به یادبود از مرگ و احیای دوبارۀ حضرت مسیح
تجلیل میگردد .امروزه ،عید پاک رخصتی است که اکثر مردم سـویـدن آنرا
با دوستان و فامیل خود تجلیل میکنند .در دوران قدیم رواج بود که مردم
قـبل از عید پاک برای  ۴۰روز روزه میگـرفتنـد .وقتی عید پاک فرا میرسیـد
مـردم بخاطر اینکه ماه روزه پایـان یافتـه آنرا تجلیـل میکردند .در آن زمان
رواج بود که مردم بطور مثال تخم مرغ بخورند که به همین علت سویدنی
ها هنوز هم در جریان عید پاک زیاد تخم مرغ میخورند .اطفال در جریان
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در جریان عید پاک ،بسیاری
از مردم شاخه های عید پاک
تهیه میکنند.

عکسColourbox :

عید پاک برای یک هفته از مکتب رخصت هستند .به آن رخصتی عید پاک
میگویند .قبل از عید پاک بسیاری از اطفال لباسهای جالب و غیرعادی
میپوشند .دروازههای خانۀ مردم را میکوبند و به آنها عید پاک را تبریک
میگویند .و مردم نیز به آنان شیرینی می دهند.
در جریان عید پاک ،تعداد زیادی سویدنی ها جوجــه مرغ های زرد،
تخــم و شاخه های زینتــی برای عید پاک آمده میکنند .شاخــه ها اکثرا ً
از درخت توس گرفتن میشـوند .به این شـاخه ها پر های رنگارنگ وصل
میکننـد .شـب والبوری به تاریـخ  ۳۰اپریل برای خوش آمدید گفتن به
بهار تجلیل میشود .مــردم در گرداگرد آتش های بزرگ جمــع میشـونــد و
راجــع به بهـار ترانـه می سرایند.

نوروز
نوروز تجلیــل ســال نـو در میـان ایرانی هــا ،کـرد ها و افغــان هـا است.
در سویدن نوروز را ســال نو ایرانــی ها و کــرد ها میگویند .با تجلیـل
نوروز به بهار خــوش آمدید میگویــند .این جشن معمــوالً در اعتـدال
بهــاری در  ۲۱ ،۲۰یا  ۲۲مارچ تجلیل میگردد .اعتدال بهــاری زمــانی
بوقــوع می پیوندد که طول روز و شـب باهم برابر میگردد .و این معموالً
در اواخر ماه مارچ واقع میشـود .نوروز به مدت  ۱۳روز با جشـن ها،
غذا و تفریــح تجلیــل میگردد .آتش های کوچک روشن میکنند و مردم از
باالی آن خیز میزنند.

می

روز می ،در اول می ،روز جشن کارمندان است .از قرن نزدهـم به اینطرف
این روز در بسیاری از کشور ها تجلیل میگردد .روز اول می رخصتی است
و اکثر مردم از کار و مکاتب رخصت هستند .بسیاری از مردم برای حقوق
کارگران تظاهرات میکنند.
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آتش والبوری که به آن آتش
بهار نیز گفته میشود.

عکسColourbox :

روز عـروج حضـرت عیسـی  ۴۰روز بعـد از عید پاک تجلیـل میـگردد .این
روز بخاطر یادبود از عـروج حضـرت عیسی بعد از مرگ به بهشت تجلیـل
میگردد .روز عروج مسیح رخصتی است .بسیاری از مردم رخصت هستند و
دکان ها بسته میباشند .ده روز بعد از روز عروج حضـرت مسیح عید نزول
روح القدوس فرا میرسد که یک عید مسیحی است.

جون

 ۶جون روز ملی سویدن است و این روز رخصتی است .بعضی از مردم در
روز ملی لباسهای سنتی میپوشـند .این لبـاسها نظر به محـل بود و باش
افراد متفاوت میباشد.
رخصتـیهای تابستـانـی اطفـال در اوایل مـاه جـون آغـاز میگردد .قبـل از
اینکه رخصتـیهـای تابستـانـی شـروع شود مراسـم اختتـامیـه در مـکاتب
برگزار میگردد .این مراسم تجلیلی از ختم سال درسی و آغاز رخصـتیهای
تابستانی میباشد .والدین با اطفـال خـردسـال خـود در این مراسـم شرکت
میکنند.
جشن نیمــه تابستــان جشن مشهور است .این جشن همیشه در جمعۀ
که در میان  ۱۹جــون و  ۲۵جــوالی واقع میشــود تجلیـل میگردد .جشن
نیمــه تابسـتان در زمان های قدیم قبل از اینکه سـویدنی ها مسیحی
معموال در شـب نیمه تابسـتان گرداگرد
ً
شـوند تجلیل میگردید .مردم
چوبی نیمه تابستان می رقصند .این چــوب با بــرگ ها و تاج هــای گل
تزیین میــگردد .همچنــان بسیــاری از مردم تاج های گل بسر میکنند .در
نیمه تابسـتان ،مردم معمــوالً شـاه ماهی ،ماهی سالمون ،کچالو های تازه
و تـوت زمینی میخورند.

© فرمانداری يو ِتبورى ( )Göteborgو هیئت اداری ایالت ت
وس�ا يوتالند ()Västra Götaland

دربارۀ سویدن | 33

جشن نیمه تابستان در نس (.)Nääs

عکس از :بیانکا رسنر ()Bianca Rösner

جوالی و اگست

در سـویـدن تعـداد زیادی از مردم در مـاه جـوالی و اگست رخصت
هستند .مکاتب در حـوالی  ۲۰اگست دوباره آغاز میشوند .در اواخـر
اگست بسیـاری از مردم در محافل خرچنگ خوری شرکت میکنند .مردم
در محافـل خرچنگ خوری خرچنگهای جـوش داده میل نمـوده و
گیـالسهای کوچـک شراب را یکجا با غذا مینوشند .به این گیـالس ها
در سویـدنـی اسشنپس " "schnappsیا نوب " "nubbeیا سنپس ""snaps
میگویند .همزمـان آهنگهایی خـوانـده میشوند که به آن اسنپسویسور
" "snapsvisorمیگویند.

سـپتمبر و اکتوبر

در آخر اکتوبر و یا شروع نومبر ،مـکاتب بسته میشوند و اطفـال برای یک
هفته رخصت میباشند .به این رخصتی خزانـی به زبان سـویـدنی هوست
لو ( )höstlovمیگویند .جشن هالووین در آخر ماه اکتوبر تجلیـل میگردد.
اطفـال معمـوالً لباسهـای ماسـک دار میپـوشنـد و در خـانـهها را میزنند
و از مردم شیرینی میطلبند .بسیاری از مردم کدو میخرند و در آن شمـع
میگذارند .هالووین رسمی نسبتاً جدید در سویدن است.
این سنت از کشـور آیرلند آغـاز شده و توسط مهاجرین آیرلندی به امریکا
منتقل گردید و در آنجا گسترش پبداکرده است.

 | 34دربارۀ سویدن

© فرمانداری يو ِتبورى ( )Göteborgو هیئت اداری ایالت ت
وس�ا يوتالند ()Västra Götaland

روز آمرزش ()Jom Kippu

در ماه سپتمبر یا اکتوبر ،یـوم کیپور ()Jom Kippurکه جشـن مهمـی در
یهودیت است ،واقـع میشـود .این رخصتی را با روزه گرفـتن ،دعـا کردن و
جمـع شـدن برای عبادت و بخشش خـواهـی جشـن میگیرند .یوم کیپـور
(روز آشتی) ده روز پس از روز سـال نو یهودیان ( )Rosh Hashanaواقع
میشود.

نومبر

روز تمام قدسین در روز شنبه بین  ۳۱اکتوبر و  ۶نومبر تجلیل میشود .این
یک جشن مسیحی بوده که برای یادبود اموات اختصـاص داده شده است.
بسیـاری از مردم سـویـدن در این روز از قبرهای خویشـان و دوستان خود
دیدن میکنند و شمع روشن میکنند.

د سمبر

دسمـبر مـاه کریسمس است .کریسمس یک جشـن مسیحــی است که به
یادبود از تولد حضرت عیسی تجلیل میگردد.

روز لوسیا در  13دسمبر تجلیل میگردد .در سویدن روز لوسیا به مناسبت
بازگشت نور بعـد از زمستـان تجلیـل میـگردد .اطفـال مکتب و کودکستان
لباسهای سفیـد دراز میپوشند و آهنـگهای مخصـوص راجـع به لوسیـا و
کریسمس میسرایند.
روز لوسیا در  ۱۳دسمبر.

عکسColourbox :
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بابانوئل ها و خانه های
چاکلیتی بخشی از جشن
کریسمس است.

عکسColourbox :

مــکاتب چنــد روز قبل از شب کریسمس رخصت میشوند .این زمــان
آغاز رخصتی کریسمس است و اطفــال الی آغاز ماه جنــوری از مکتب
رخصت هستنــد ۲۴ .دسمبـــر شب کریسمس است .برای اکــثر مــردم،
کریسمـــس جشنــی است که مردم به وظیفــه نمی رونـد و این جشـن
را با فامیل خود تجلــیل میکنند .مــردم غــذای مخصـوص کریسمس
مثل شاه ماهی اطلسی ،ماهی سالمــون آتشــی ،کچالــو ،گوشت خـوک،
کوفتــه ،ساسیـج های خـورد و شـیربـرنــج میخـورنـد .همچنـان مـردم
به همـدیــگر تحفـه (تحفـه هــای کریسمس) میدهنـد .بسیـاری از
فـامیــل ها درخــت کریسمس دارنـد .روی درخـت کریسمس چـراغ،
تـوپـک هــا و اشیـای درخشــان آویـزان میــکنند .تحفۀ های کریسمس
معموال در زیر درخت کریسـمس گذاشـته میشوند.
ً
 ۶جنوری جشن ظهور عیسی رخصتی است .کریسمس در  13جنوری پایان
میابد که در آن زمان تمـام تزیینات و درختهای کریسمس جمع میشوند
و ناجو کریسمس را نیز به دور می اندازند.

رمضان

رمضان مـاه روزۀ مسلمـانـان اسـت کـه به مـدت یـک مــاه دوام میـکنـد.
مسلمـانـان بالـغ که روزه میگیرند از طلـوع آفتـاب الی غـروب نمیتـواننـد
بخورند ،بنوشند ،سیـگرت بکشنـد یا رابطـه جنسـی برقرار کننـد .در ختـم
رمضان جشن بزرگ عید الفطر تجلیل میگردد .زنـان حاملـه و مـادران شیر
ده الزم نیست روزه بگیرند .همچنان آنانیکه کهن سـال یا مریـض هستنـد
گرفتن روزه الزاـمی نیست .رمضان در نهمـین ماه تقـویـم اسـالمـی واقـع
میشود .رمضان در زمانهای متفاوت سال واقع میشود زیرا اسـالم از سـال
قمری پیروی میکند.
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جشـن های کـه در طول عمر
تجلیل میشـوند
غسـل تعمید

در سـویـدن ،تقریبـاً  ۶۰فیصد اطفال در کلیسا غسل تعمید داده میشوند.
همچنان رایج است که در این روز والدین طفـل خود را نامگذاری میکنند.
بـه آن مراسـم غسل تعمیدـ و نـام گذاری گفتـه میشـود .در مراسـم غسل
تعمید یا نام گذاری بسیـاری از مردم برای فامیـل و دوستـان خود در خانه
جشن میگیرند .مهمان ها معموالً برای طفل تحفۀ یادگاری میدهند.

مراسـم تأیید و تصدیق

مراسم تأیید و تصدیق یک عقیده مسیحی است .این مراسم برای تصدیق
غسل تعمید جـوانـان برگزار میگردد .اکـثر اطفـال در  ۱۴سـالگی تأییـد و
تصدیق میـگردنـد .ایـن مراسـم نسبـت به امـروز در گذشته بیشـتر بـرای
نوجوانان معمول بود .بعد از مراسم کلیسا اکثر فامیل ها برای خویشان و
دوستان خود محفل برگزار میکنند .معموالً فرد تأیید شـده تحفـه دریافت
میکند.

ازدواج

بسیار از افراد که ازدواج میکنند برای فامیل و دوستان خـود محفـل برگزار
معمـوال در این عروسـی شرکت میکنند .بعد از محفل
ً
میکنند .مهمـان ها
عروسی صرف غذا و محفل رقص برگزار میگردد .عروس و داماد معموالً از
طرف مهمانان تحفه دریافت میکنند.

عکس از :یونر
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یک فامیل در حال تجلیل
سالگره.

عکسColourbox :

سالگره ها

بسیـاری از مـردم در سـویـدن سالگرۀ خـود را تجلیـل میکننـد .اطفـال که
سالگرۀ خود را میگیرند معمـوالً برای دوستـان خـود محفـل برگزار میکنند.
اطفال در محفل سالگره معموالً بازی میکنند و کیک میخورند و طفـل که
جشن تولد اوست تحفه دریافت میکند .جوانان نیز سالگرۀ خود را تجلیـل
میکنند .دوستان نزدیک و خویشاوندان معموالً برای شخصیکه جشن تولد
اوست تحفه میدهند .بسیـاری از افراد وقتی سن شان به یـک عـدد جفت
بطور مثال  50میرسد جشن فوق العادۀ برگزار میکنند.

مراسم تدفین

وقتی شخصی میمیرد معموالً مراسم تدفین وی در کلیسا یا عبادتگاه برگزار
میـگردد .عبادتگاه یک تعمیر یا اتاق خـورد بوده که میتواند بجـای کلیسـا
مورد استفاده قرار گیرد .فامیل و دوستان نزدیک معموالً در مراسم تدفین
شرکت میکنند.
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سواالت مورد بحث ،فصل ۱
چی فکر میکنید در سویدن کی مسئول ادغام در جامعه است؟
اگر ادغام در جامعه موفقانه صورت نگیرد ،بزرگترین مشکل
جامعه چی خواهد بود؟
بزرگترین مشکالت در هنگام آمدن به کشور جدید کدام ها اند؟
برای ادامۀ زندگی در کشور جدید به چی ضرورت دارید؟
قبال ً در مورد تاریخ سویدن چی میدانستید؟
چی فکر میکنید که کدام رویداد های تاریخی در ساختن سویدن
امروزی کمک کرده باشد؟
در مورد سکوالر بودن کشور سویدن چی فکر میکنید؟
تفاوت ها و مشابهت ها بین جشن ها و رسم و رواج های سویدن
و سایر ممالک چیست؟
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