ﺳﻮﺋﺪ )ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪی Sverige :ﺑﮫ ﺗﻠﻔﻆ اِﺳْﻮِرﯾّﮫ( ،ﮐﺸﻮری اﺳﺖ در ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ در ﺷﺒﮫﺟﺰﯾﺮه اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی .از ﻏﺮب ﺑﺎ
ﮐﺸﻮر ﻧﺮوژ ،از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻓﻨﻼﻧﺪ ،از ﺷﺮق ﺑﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﺑﻮﺗﻨﯿﺎ ،از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ و از ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺎ ﮐﺸﻮر داﻧﻤﺎرک ھﻤﺴﺎﯾﮫاﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻓﺎرﺳﯽ از ﻧﺎم آن در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ) (Suèdeﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﮭﺮ اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ اﺳﺖ .ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۴۴٩،٩۶۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ اروﭘﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﯿﺶ از  ٩٫٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ٧٫٩ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آن را ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ٢٠ﻧﻔﺮ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﺟﻨﻮب ﺳﻮﺋﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ٨۵٪ﻣﺮدم ﺳﻮﺋﺪ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺷﮭﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﮫ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اداره ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺎدﺷﺎه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ اداره ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﺟﺰو ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ در ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری آن
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاریھﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.

زﺑﺎن:
ﻣﺮدم ﺳﻮﺋﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺮوژ ،اﯾﺴﻠﻨﺪ و داﻧﻤﺎرک از ﺷﺎﺧﮫ ژرﻣﻨﯽ اﻗﻮام ھﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﺗﺒﺎرﺷﺎن ﺑﮫ واﯾﮑﯿﻨﮓھﺎ
ﻣﯽرﺳﺪ .زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی از ﺧﺎﻧﻮادهٔ زﺑﺎنھﺎی ھﻨﺪواروﭘﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﮫٔ ژرﻣﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ زﺑﺎنھﺎی ﻧﺮوژی و داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
دارد .اﯾﻦ ﺳﮫ زﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﮔﻮﯾﺸﻮران آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ھﻢ ارﺗﺒﺎط زﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ،زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻠﻢ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻌﺪاد  ۴زﺑﺎن اﻗﻠﯿﻤﯽ اﻋﻢ از ﻓﻨﻼﻧﺪی ،ﺗﻮرﻧﺪال ،روﻣﺎﻧﯽ )زﺑﺎن ﮐﻮﻟﯽھﺎ( و ﯾﯿﺪﯾﺶ )زﺑﺎن ﯾﮭﯿﻮدﯾﺎن( در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ
ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺳﻮﺋﺪی ﺗﺎ ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ زﺑﺎنھﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮده و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﺼﻮص ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎنھﺎی ﻓﻨﻼﻧﺪی و ﺳﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردارﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ:
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ آﻏﺎزی آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ اﻓﺴﺎﻧﮫھﺎ و اﺳﻄﻮرهھﺎ دارد ،دوره ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و
ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن اﻓﺴﺎﻧﮫای ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺣﺪود دو ھﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﯾﺨﮭﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺒﮫ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺷﺮوع ﺑﮫ
ذوب و ﺑﺘﺪرﯾﺞ از ﺷﻤﺎل ﺑﮫ ﺟﻨﻮب ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .در آن زﻣﺎن ﻣﺮدﻣﯽ در ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن اﻣﺮوزی و ﺟﻨﻮب اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ از اﺻﻞ و ﻣﻨﺸﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﯾﻢ ،آﻧﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﺦھﺎ ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه از
ﺟﻨﮕﻞھﺎی اﻧﺒﻮه و ﻣﻤﻠﻮ از درﯾﺎﭼﮫھﺎ ،ﺑﺮﮐﮫھﺎ و آﺑﮕﯿﺮھﺎ .ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻨﺎم آﺳﻮرھﺎ در اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﮫ دارا و ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و روﺳﺎ و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن آن ﺑﮫ ﺛﺮوت ﺧﻮد اﺗﮑﺎ داﺷﺘﻨﺪ .اﺳﻮرھﺎ از
ﺷﺎه ﯾﮕﺎﻧﮫای ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎه – ﮐﺎھﻨﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﺑﮫ
وﯾﮋه ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ .ﯾﮏ ﯾﻮرش ﺑﺰرگ و ﺳﺨﺖ و وﯾﺮاﻧﮕﺮ از ﺳﻮی اﯾﻦ اﻗﻮام ﺷﻤﺎﻟﯽ،
اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی و اروﭘﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﻤﺎﻟﯽھﺎ ﮐﮫ واﯾﮑﯿﻨﮓ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و ﺷﮭﺮھﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز
ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ھﺮ ﺟﺎ را ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ داد و ﺳﺘﺪ و ﺗﺠﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﮔﺎه در آﻧﺠﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .اﺑﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﺮﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺧﻮد در داﺧﻞ
رودھﺎی ﺑﺰرگ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﮫ وارد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ آن را وﯾﺮان ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﻧﻘﺎط را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻧﻤﻮده و
اﻣﻮال آﻧﺎن را ﻏﺎرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ راھﺰﻧﺎن و آدﻣﮑﺸﺎن ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﮐﮫ اﻣﺮوز ﻧﺮﻣﺎﻧﺪی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﻮب اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺳﯿﺴﯿﻞ را ﺑﺘﺼﺮف ﺧﻮد درآوردﻧﺪ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺸﺘﻨﺪ و
ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻟﮑﺎن و اﺷﺮاف ﺑﺰرگ درآﻣﺪﻧﺪ .ﮐﻠﻤﮫ واﯾﮑﯿﻨﮓ ﮐﮫ از رﯾﺸﮫ وﯾﮑﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﺮدﻣﯽ اﻃﻼق
ﻣﯿﺸﺪه ﮐﮫ در اﻃﺮاف آﺑﮕﯿﺮھﺎی اﺳﻠﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻋﻠﺖ ﺗﺠﺎوزھﺎ و ﯾﻮرشھﺎی واﯾﮑﯿﻨﮓھﺎ را ﻋﺪهای ﺑﺨﺎﻃﺮ ازدﯾﺎد
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی داﻧﺴﺘﮫ وﮔﺮوھﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ رﻓﺎه و ﺛﺮوت زﯾﺎد و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽھﺎی آن ﻗﻮم ﻋﻠﺖ
آن ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﺣﻤﻼت واﯾﮑﯿﻨﮓھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺘﺢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺑﺨﺶ ھﺎﺋﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﺠﺎوزات آﻧﺎن ﺗﺎ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﮫ و ﺣﺘﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر و ﻣﺮزھﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٠٠٠ﻣﯿﻼدی ﺳﻮﺋﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً
ﺳﺎده داﺷﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻗﺒﻞ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﺸﻮر در وﺟﻮد ﺷﺎه ﺗﺸﺨﺺ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺮ اﺳﺎس آداب و ﺳﻨﻦ و ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرا ت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﻮد .ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﻮﺋﺪ از
اﯾﺎﻟﺖھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﻦ اﯾﺎﻻت ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ﻣﺠﻤﻊ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﺗﯿﻨﮕﺲ ) (Tingsوﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ وﻇﯿﻔﮫ اﺻﻠﯽ آن
ﺑﻮده و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻣﯿﺰان آن ﮐﺎر ﺑﻌﺪی آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ،ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻧﯿﺰ در وﻇﺎﯾﻒ ﺗﯿﻨﮕﺲ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻘﺎﻣﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎم از ﻃﺮف ﺗﯿﻨﮕﺲ
ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻘﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﺎه ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد وﻟﯽ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﮫ ھﻢ
رﯾﺨﺖ و ﺷﺎه ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد .در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ،ﺑﺎ ورود ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و درﮔﯿﺮیھﺎی
داﻣﻨﮫ داری ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﻃﺮﻓﺪاران آﺋﯿﻦھﺎی ﺳﻨﺘﯽ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﮫای از ﻧﺘﯿﺠﮫھﺎی اﯾﻦ درﮔﯿﺮیھﺎ اﺧﺮاج
اﯾﻨﮕﮫ ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ از ﻣﺠﻤﻊ ﺗﯿﻨﮕﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮدهھﺎی ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن اﯾﻨﮕﮫ ﺗﻌﮭﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﮭﺮ آورد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .در اواﺋﻞ ﻗﺮن دوازدھﻢ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﻮرﮐﺮ ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ،وی ﻓﺮدی ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﻓﺮﻗﮫ ﮔﺮﯾﮕﻮرﯾﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮرات اﯾﻦ ﻓﺮﻗﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺎﻓﻮق ﻣﺮدم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺷﺖ ،اﺳﻮرﮐﺮ در ﯾﮏ ﺑﺎﻣﺪاد ﻧﻮﺋﻞ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﯾﮑﯽ از
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎراﻧﺶ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ از او ارﯾﮏ ﯾﺪوارﺳﻮن ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ وی دودﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻠﺴﻠﮫ ارﯾﮏ
ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﯿﻤﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارﯾﮏ ﺑﺎ اﻓﺴﺎﻧﮫ و ﻣﺬھﺐ درآﻣﯿﺨﺘﮫ ،ھﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﯽ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﺑﮫ او ﻧﺴﺒﺖ داده
ﻣﯽﺷﺪ ،ارﯾﮏ در روز ﻣﻌﺮاج ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺎھﺰاده داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و ﺑﮫ ﻟﻘﺐ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ .در دوران
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﻮت ،ﭘﺴﺮ ارﯾﮏ ،ارﺗﺒﺎط وﯾﮋهای ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن و ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ورود ﻋﺪهای از
ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻨﻮت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻤﻮدن ﮐﺸﻮر ﻻزم ﻣﯽداﻧﺴﺖ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ﭘﯿﺸﺮوان
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﻮت ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎوران او ﺑﻨﺎم ﺑﯿﺮﺟﺮ ﯾﺎرل ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ،اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﯿﺮﺟﺮ
اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،وی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ،از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺗﻮان از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده،

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارث )ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دﺧﺘﺮان ﯾﮏ دوم ﭘﺴﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ( ﻧﺎم
ﺑﺮد .ﺑﯿﺮﺟﺮ ﯾﺎرل ،ﺑﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮ اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﮫ ﭼﻨﺪان دور ،ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺳﻮﺋﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ دوران رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮﺋﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم اﯾﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ .درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻ
رﻓﺖ ،ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﺴﺒﺎﺗﺎً ﮐﻮﭼﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﺻﺎدرات ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺋﯽ در ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرات و واردات ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﻣﯿﻼدی  ١/٢٩٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد و رﺷﺪی  ۵/۴درﺻﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
از آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ۶/۵درﺻﺪ اﺳﺖ .آﻣﺎری از ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮرم در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ۴/١درﺻﺪ اﺳﺖ ٣۵ .درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻘﯿﮫ ﺷﺎﻣﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﻣﻮﺗﻮری ،ﮐﺎﻏﺬ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ،ﭼﻮب،
ﻣﺤﺼﻮﻻت آھﻨﯽ و ﻓﻮﻻدی و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی آﻟﻤﺎن )٨/٩درﺻﺪ( ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ) ٣/٩درﺻﺪ( ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
) ١/٧درﺻﺪ( ،داﻧﻤﺎرک) ٩/۶درﺻﺪ( ،ﻓﻨﻼﻧﺪ) ۶درﺻﺪ( ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ) ٩/۴درﺻﺪ( ،ھﻠﻨﺪ) ٧/۴درﺻﺪ( و ﺑﻠﮋﯾﮏ)۵/۴درﺻﺪ(
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺑﮫ  ٢۵اﺳﺘﺎن )ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪی (Län :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻻﭘﻼﻧﺪ -ﺑﻠﮑﯿﻨﮓ -ﺑﻮھﻮﺳﻠﻦ  -داﻻرﻧﺎ  -داﻟﺲﻟﻨﺪ  -ﮔﻮتﻟﻨﺪ  -ﮔﺴﺘﺮﯾﮑﻼﻧﺪ  -ھﺎﻟﻼﻧﺪ  -ھﻠﺴﯿﻨﮕﻼﻧﺪ  -ھﺮﯾﺪاﻟﻦ  -ﯾﻤﺘﻼﻧﺪ
 ﻻﭘﻼﻧﺪ  -ﻣﺪﻟﭙﺎد  -ﻧﻮرﺑﻮﺗﻦ  -ﻧﺮﮐﮫ  -اﺳﮑﻮﻧﮫ  -اﺳﻤﺎﻟﻨﺪ  -ﺳﻮدرﻣﺎﻧﻼﻧﺪ  -اوﭘﻼﻧﺪ  -ورﻣﻼﻧﺪ  -وﺳﺘﻤﺎﻧﻼﻧﺪ  -وﺳﺘﺮﺑﻮﺗﻦ -وﺳﺘﺮﮔﻮتﻟﻨﺪ  -اﻧﮕﺮﻣﺎﻧﻼﻧﺪ  -اوﻻﻧﺪ  -اوﺳﺘﺮﮔﻮتﻟﻨﺪ
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ:
 -1ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﮭﻮه ،ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﻼﻧﺪ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺼﺮف ﻗﮭﻮه ﺗﻮﺳﻂ ھﺮ ﻓﺮد رﮐﻮردار اﺳﺖ.
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﮭﻮه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ رﺳﻢ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﮫ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻓﯿﮑﺎ ﮐﺮدن" ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن ،اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ،ھﻤﮑﺎران و ھﻤﮑﻼﺳﯽ ھﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .اﻟﺒﺘﮫ اﻟﺰاﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻓﯿﮑﺎﮐﺮدن ھﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﮭﻮه ﻧﻮﺷﯿﺪه
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﮭﻮه ،ﭼﺎی ﯾﺎ ھﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮔﺮم و ﺳﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻏﯿﺮﺳﻮﺋﺪی ھﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﮑﺮار رﺳﻢ ﻓﯿﮑﺎﮐﺮدن ﻃﯽ ھﺮ روز اﺳﺖ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﮭﻮه
ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ،ﻧﺎھﺎر و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺋﺪی ھﺎ ﭼﻨﺪان ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
 -2در داروﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﻄﺐ دﮐﺘﺮ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﮑﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا
ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر و درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﺳﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﺎ ﺣﺘﻤﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﯿﻄﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ و ﺷﻤﺎره ای روی آن ﺑﻠﯿﻂ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﻤﺎره ای ﮐﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﮭﻤﯿﺪ ﭼﮫ ﺗﻌﺪادی زودﺗﺮ از ﺷﻤﺎ در ﺻﻒ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎﯾﺸﺎن
ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎره ﺷﻤﺎ روی ﺻﻔﺤﮫ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﺎﺟﮫ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
 -3اﮔﺮﭼﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮﺋﺪی ھﺎ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﺴﻠﻂ ھﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮﭼﮫ ﺷﻤﺎ از ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺤﺒﺖ
ﺑﮫ اﯾﻦ زﺑﺎن در ﺳﻮﺋﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮی را در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﮫ
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮان ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ
ﺷﻮﯾﺪ.

 -4ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ٧ﺷﺐ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در روزھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ زﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺐ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ زودﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ در ﺳﻮﺋﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :ﯾﮏ ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،او زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮﺋﺪی ھﺎ ﮐﺎر روزاﻧﮫ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  5ﺑﻌﺪ از ﻇﮭﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ و آن را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪھﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۵و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۶:٣٠ﺑﻌﺪازﻇﮭﺮ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.
-5ھﻨﮕﺎھﯽ ﮐﮫ از ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺳﻮﺋﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﻣﺮدان زﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﮫ و ﻧﮕﮭﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زوج ھﺎ ﺗﺎ  ۴٨٠روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﻮزاد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﺻﻼ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺪراﻧﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺴﮑﮫ ﺑﭽﮫ در ﺧﯿﺎﺑﺎن راه ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪران دﯾﮕﺮ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺸﺎﺑﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﻓﯿﮑﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎھﺎر ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.
 -6ﺳﻮﺋﺪی ھﺎ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ ،ﭘﯿﺎده روی ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻨﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل اﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﮫ ،ﺟﻨﮕﻞ و درﯾﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ و زﯾﺮ درﺧﺸﺶ آﻓﺘﺎب ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺳﺎن ﮐﺮده و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﺎدر زدن و ﭘﯿﺎده روی در
ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺼﻮﺻﯽ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ در آن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ وﺟﻮد
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮدم را در ﺣﺎل ﭼﺎدرزدن و ﭘﯿﺎده روی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در زﻣﺴﺘﺎن اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺳﮑﯽ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﺮدم را ﻣﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﯿﺎھﺎن ،ﺟﺎﻧﻮران و ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
آزادی ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ھﻔﺘﮫ ھﺎ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭼﺎدر ﺑﺰﻧﻨﺪ.
 -7ﭼﻨﺪان ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و ﻣﻮﺳﺴﮫ ھﺎ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﻮﯾﺪ .زﯾﺮا
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮای  ۴ﺗﺎ  ۶ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮھﺎی اداری در اﯾﻦ
اﯾﺎم ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

