ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﻓﺸﺮده ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﻮﺗﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۲۰۰۰در ﺳﻦدﯾﻪﮔﻮ ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻘﯿﻢ اروﭘﺎ و ﺳﻮﺋﺪ ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ.
در ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﮕﺎه از ھﻤﺎن ﺳﺎل
 ۲۰۰۰آﻏﺎز ﺷﺪ .در آن ھﻨﮕﺎم ھﻨﻮز ﺷﺒﮑﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
ھﻨﻮز از اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺧﺎﻧﻢ ﺷﮭﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ )ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ،ورودی  ،۱۳۵۲دوره  (۸ﺑﺎ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎسھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺳﺎﺑﻖ در ھﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﮭﺎن ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎه
ﻣﺎرچ  ۲۰۰۳ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ )آرﯾﺎﻣﮭﺮ( ﻣﻘﯿﻢ ﺳﻮﺋﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺳﻮﺗﺎ در اروﭘﺎ در  ۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۰۲در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻤﯽ
ﺑﺨﺶ اروﭘﺎﺋﯽ ﺳﻮﺗﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻣﺤﻠﯽ را در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ .ﺑﺤﺶ اروﭘﺎﺋﯽ ﺳﻮﺗﺎ از
ژاﻧﻮﯾﻪی  ۲۰۰۳آﻏﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۰۵ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﻮﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﺗﺎ در اروﭘﺎ ،و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﻮﺗﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻼش و ھﻤﺖ آﻗﺎی اﻧﻮﺷﻪ ھﺎدزاد
)ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ورودی  ۱۳۵۰دوره  (۶و آﻗﺎی ﺷﯿﻮا ﻓﺮھﻤﻨﺪ راد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ در  ۲۹و  ۳۰ﻣﺎه ﻣﻪ  ۲۰۰۳در اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ ) (Skärholmenﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﮔﺰارش آن در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎره ) ۶ژوﺋﻦ  (۲۰۰۳درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺗﮑﮭﻠم ،ھﺗل  Qualityدر  ۳۰ ،Skärholmenﻣﮫ ۲۰۰۳
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اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﺳﻮﺗﺎ در اروﭘﺎ در ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﻮﺗﺎ در ھﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ )آﻟﻤﺎن ۲۰ ،ﺗﺎ  ۲۳اوت  (۲۰۰۴ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ داﺷﺖ.

ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽھﺎی ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺖ
دوﻣﯿﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺗﺎ در ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی در  ۱۱و  ۱۲ژوﺋﻦ
 ۲۰۰۵ﺑﺎ ھﻤﺖ و ﺗﻼش آﻗﺎی داوود ﻧﻮاﯾﯿﺎن )ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ،ورودی  ،۱۳۴۵دوره اول( در  Sjöåkragårdenﻧﺰدﯾﮏ
) Bankaryd (Jönköpingﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

 ۱۲ Sjöåkragårdenژوﺋن ۲۰۰۵

در ﻓﻮاﺻﻞ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽھﺎی رﺳﻤﯽ ،در ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ ھﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
اﻋﻀﺎ ،در ﻣﻨﺎطﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻮﺋﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻓﺎﻟﻮن ،ﺑﻪ ھﻤﺖ ﺛﺮﯾﺎ ﻧﺪﯾﻢﭘﻮر و ﻣﺤﻤﻮد
ﺑﺪری )ﺷﯿﻤﯽ ،ورودی  ،۱۳۴۷دوره ﺳﻮم( ،در ﺳﺎﻧﺪوﯾﮑﻦ ،ﺑﻪ ھﻤﺖ ﺷﮭﻼ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ و ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ وﺛﻮق
)ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ،ورودی  ،۱۳۵۸دوره  ،(۷و...
در ﻣﺎه ﻣﻪ  ۲۰۰۶ﺑﻪ ھﻤﺖ ﻣﺮﯾﻢ رﯾﺎﺿﯽ )م .ﺷﯿﻤﯽ ،ورودی  ،(۱۳۵۷ﺑﮭﻨﺎم ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ورودی  ،(۱۳۷۵و اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﯿﺎﺳﺖ )ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ورودی  ،۱۳۴۹دوره  (۵ﺳﻔﺮی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﺳﯿﻤﺎن ﮔﻮﺗﻼﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )ﮔﺰارش در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره .(۴۱
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 ،Gotlandاورﯾل ۲۰۰۶

 ،Gotlandاورﯾل ۲۰۰۶

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ھﻤﺖ آﻗﺎی اﺳﺪ اﺑﺮی )ﺑﺮق ،ورودی  ،۱۳۵۰دوره  (۶در ۲۸
ﺗﺎ  ۳۰ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۰۷در ﻟﻮدوﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﮔﺰارش آن در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۵۸درج ﺷﺪهاﺳﺖ.
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 Ludvikaﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۰۷

ھﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﻮﺗﺎ در ﮔﻮﺗﻨﺒﻮرگ ﺳﻮﺋﺪ
در ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ  ۱۵و  ۱۶آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل  ۲۰۰۹در  ،Memواﻗﻊ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ  ،Söderköpingاﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺗﺎی
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﻮﺗﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﻮﺗﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳ﺗﺎ  ۲۵ژوﺋﯿﻪ  ۲۰۱۰در ﺷﮭﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﻮرگ ﺳﻮﺋﺪ در ﺳﺎﻟﮕﺮد
دهﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﻮﺗﺎ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮد و اﻋﻀﺎی ﺳﻮﺗﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺣﺪود  ۲۰ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﯾﺮاد
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﯾﮑﯽ از ﺟﺰاﯾﺮ زﯾﺒﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﻮﺗﻨﺒﻮرگ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻮﺗﺎ از دﮐﺘﺮ ھﮋﺑﺮی ﻗﺪرداﻧﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻣﺠﯿﺪ ذواﻟﻔﻘﺎری ،ﻋﻠﯽ ﻗﺮهﺑﺎﻏﯽ و ﺑﮭﻨﺎم ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮔﺰارش اﯾﻦ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ در ﭼﮭﺎر ﺷﻤﺎرهی وﯾﮋهی ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ درج ﺷﺪهاﺳﺖ.

4

 ،Göteborgھﻣﺎﯾش ﺳراﺳری ،ژوﺋﯾﮫ ۲۰۱۰

 ،Göteborgھﻣﺎﯾش ﺳراﺳری ،ژوﺋﯾﮫ ۲۰۱۰
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وﻗﻔﮫ  ۳ﺳﺎﻟﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮی در ﺳﻮﺋﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ وﺳﯿﻊ اﻋﻀﺎء از اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی ﺧﻮب و ﻣﺘﻨﻮع آن ،ﺣﺎﺷﯿﻪھﺎﯾﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻀﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ وﻗﻔﻪ  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﻮاﺷﯽ ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻮد و از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻋﻤﺎل
ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ھﺪف اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎل  ۸۸در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻤﺎﯾﺶ ﺳﻮﺗﺎ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﺬاﯾﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮام و اﺻﻞ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﻮﺗﺎ ﺑﻪ "ﻗﺪرت و ﺳﯿﺎﺳﺖ" ﺑﻮد و ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺳﻮﺗﺎی
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺲ ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه .از اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺎھﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺖ و
در طﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل در ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.

ﺷﺮوع دوﺑﺎره
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺴﺮو ﺻﺒﺎزاده )ورودی دوره  (۷و اﺳﺪ اﺑﺮی آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﻻ زدﻧﺪ و در  ۱۵و
 ۱۶ژوﺋﻦ  ۲۰۱۳ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎزهای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ۲۲ﻧﻔﺮ در  Sandhamnﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و اﻧﺠﻤﻦ
ﺳﻮﺗﺎ در ﺳﻮﺋﺪ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
در آن ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺪ اﺑﺮی و ﺷﺮﮐﺖ زری ﻣﻮﺳﻮی ،ﺧﺴﺮو ﺻﺒﺎزاده،
ﮐﯿﻮان ﺣﺠﺮی و دارﯾﻮش ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺘﺨﺎب ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ را در ﭘﺎﺋﯿﺰ
ھﻤﺎن ﺳﺎل ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﻪ در  ۱۱و  ۱۲اﮐﺘﺒﺮ ھﻤﺎن ﺳﺎل ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎزهای در Missmyra
ﺣﻮﻣﻪی  Åtvidabergﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺪ اﺑﺮی ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز و ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد
ﻗﺮار داد.
اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه در اﺧﺘﯿﺎر ھﻤﻪی اﻋﻀﺎء ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺪ.

 ۱۲ ،Missmyraاﮐﺗﺑر ۲۰۱۳
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اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ اﻧﺠﻤﻦ و ﺛﺒﺖ آن در ﺳﻮﺋﺪ
ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽ ﺑﻌﺪی در روزھﺎی  ۱۲و  ۱۳ژوﺋﻦ  ۲۰۱۵ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ۴۳ﻧﻔﺮ در ﺳﻔﺮ ﺧﺎطﺮهاﻧﮕﯿﺰی ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ
 Birkaﺑﻪ  Mariehamnﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
رﺳﯿﺪ.

ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳوﺗﺎی ﺳوﺋد در ﮐﺷﺗﯽ ﺑﯾرﮐﺎ ،ژوﺋن ۲۰۱۵

ﺗﻧدﯾسھﺎی ﺳﭘﺎس ﺑﮫ ﺷﮭﻼ ﺳﻠطﺎﻧﯾﮫ ،ﻣرﯾم رﯾﺎﺿﯽ ،و ﺷﯾوا ﻓرھﻣﻧد راد اھدا ﺷد ۱۲ ،ژوﺋن ۲۰۱۵
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از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻨﯽ از ژوﺋﻦ  ۲۰۱۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪﺛﺒﺖرﺳﯿﺪه و ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎی
ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮐﻮن ،دﯾﺪارھﺎ و ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﻔﺮھﺎی ﮔﺮوھﯽ
ﭘﺮﺧﺎطﺮهای را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺷﺎره
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۲۰۱۶
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻌﺪی در روزھﺎی  ۱۷و  ۱۸ژوﺋﻦ  ۲۰۱۶در  Nyköpingﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ دارﯾﻮش ﻋﻠﯿﭙﻮر ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ در  ۱۷و  ۱۸ژوﺋن  ۲۰۱۶در Nyköping

ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ در  ۱۷و  ۱۸ژوﺋن  ۲۰۱۶در Nyköping
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ھﻤﺎﯾﺶھﺎی دﯾﮕﺮ در دوره دو ﺳﺎﻟﮫ  ۲۰۱۷و۲۰۱۸

ﮔردھﻣﺎﯾﯽ زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ  ۱۶و  ۱۷ﻓورﯾﮫ  ۲۰۱۷در Marholmen

ﮔردھﻣﺎﯾﯽ زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ۱۶ ،و  ۱۷ﻓورﯾﮫ  ۲۰۱۷در Marholmen
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ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ۸ ،و  ۹ژوﺋن  ۲۰۱۷در Köping

ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ۸ ،و  ۹ژوﺋن  ۲۰۱۷در Köping
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ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ۸ ،و  ۹ژوﺋن  ۲۰۱۷در Köping

ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ۸ ،و  ۹ژوﺋن  ۲۰۱۷در Köping
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ھﻤﺎﯾﺶ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۸در  ۱۶و  ۱۷ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و دﯾﺪار از ﺷﮭﺮ زﯾﺒﺎ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎﻟﯿﻦ دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ
داﺷﺘﯿﻢ:
ھﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ  -ﺣﺎل و در آﯾﻨﺪه ،و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ،از ﻣﺠﯿﺪ ذواﻟﻔﻘﺎری اﻧﺎرﮐﯽ  -ﻣﮭﻨﺪس ﻧﺮم اﻓﺰار.
ﻣﮭﺎﺟﺮت اﯾﺮاﻧﯿﺎن  -ﯾﮏ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،از ﺷﯿﻮا ﻓﺮھﻤﻨﺪ راد  -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه.

ﮔردھﻣﺎﯾﯽ زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ۱۶ ،و  ۱۷ﻓورﯾﮫ  ۲۰۱۸در Tallinn
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ﮔردھﻣﺎﯾﯽ زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ۱۶ ،و  ۱۷ﻓورﯾﮫ  ۲۰۱۸در Tallinn

ﮔردھﻣﺎﯾﯽ و ﺿﯾﺎﻓت ۱۰ ،و  ۱۱ﻣﺎرچ  ۲۰۱۸در Sandviken
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ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۲۰۱۸
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻌﺪی در روزھﺎی  ۷و  ۸ژوﺋﻦ  ۲۰۱۸در  Marholmenﺑﺮ ﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل و ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯿﻮان ﺣﺠﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ۷ ،و  ۸ژوﺋن  ۲۰۱۸در Marholmen

ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ۷ ،و  ۸ژوﺋن  ۲۰۱۸در Marholmen
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ھﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﻮﺗﺎ در ﺳﺎل ۲۰۱۸
اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﭼﻨﺪﮐﺸﻮر ،از ﺟﻤﻠﻪ در اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۲۹
ﺳﭙﻨﺎﻣﺒﺮ و در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ) (Kungliga Tekniska Högskolanو ﺑﻪ ھﻤﺖ دارﯾﻮش
ﻋﻠﯿﭙﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺘﺎب و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ:
 ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺳﻮﺋﺪ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮد  -ﺛﺮﯾﺎ ﻧﺪﯾﻢﭘﻮر  -ﻓﻌﺎل ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺳﻮﺋﺪ. ﻧﻘﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ در ﺳﻮﺋﺪ  -دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽﻗﺎﺳﻤﯽ  -اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه  Södertörnدر اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ. زﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ اﻟﮕﻮﺷﮑﻦ در ﺳﻮﺋﺪ  -دﮐﺘﺮ ﻣﮭﺮداد دروﯾﺶﭘﻮر  -اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه .Mälardalen ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﮭﺎﺟﺮت  -ﻣﺠﯿﺪ ذواﻟﻔﻘﺎری اﻧﺎرﮐﯽ. ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ھﻤﮑﺎری در ﻣﺤﯿﻂ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺳﻮﺋﺪ  -دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺎﻟﻢ رﺟﺒﯽ. -ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﯿﻮا ﻓﺮھﻤﻨﺪ راد  -ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه.

اﺳﺗﮑﮭﺎم ،ﺳﻣﯾﻧﺎر در  ۲۹ ،KTHﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ۲۰۱۸

اﺳﺗﮑﮭﺎم ،دﯾدار زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ۱۲ ،ژاﻧوﯾﮫ ۲۰۱۹
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ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ۲۰۱۹
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲۰۱۹در  ۱ژوﺋﻦ در  Gröndalدر اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم و دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ:
 ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ آزادی ﺑﯿﺎن – ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﮭﯽ. -آزادی ﺑﯿﺎن در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان – ﺷﯿﻮا ﻓﺮھﻤﻨﺪ راد.

ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ۱ ،ژوﺋن  ،۲۰۱۹اﺳﺗﮑﮭﻠم

ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ۱ ،ژوﺋن  ،۲۰۱۹اﺳﺗﮑﮭﻠم
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ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و وارﯾﺰ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖھﺎ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۹ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮدھﻤﺎﺋﯽ دو
روزه ﭘﺎﺋﯿﺰی و در ﺳﻔﺮی ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪﺳﻮی رﯾﮕﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در ﻣﺤﻤﻊ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ،ﺗﻌﺪادی ﻧﯿﺰ از طﺮﯾﻖ
ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد وارﯾﺰ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖھﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪ و
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖھﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻮﺗﺎی ﻣﺮﮐﺰی وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﻮﺗﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮظﻒ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آن را ﺑﻪ ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﺻﻄﮑﺎک ﻓﺮاوان و ﻋﺪم ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺳﻮﺗﺎی ﻣﺮﮐﺰی ھﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﺑﻪطﻮریﮐﻪ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮭﻢ ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺗﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻮﺋﺪ وارﯾﺰ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻓﻮق اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻓوق آاﻟﻌﺎده در ﮐﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﺳوی رﯾﮕﺎ ۸ ،ﻧواﻣﺑر ۲۰۱۹

رﯾﮕﺎ ۹ ،ﻧواﻣﺑر ۲۰۱۹
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ﯾﺎدﺑﻮد ﮐﺸﺘﮫﺷﺪﮔﺎن ھﻮاﭘﯿﻤﺎی اوﮐﺮاﺋﯿﻨﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدﺑﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی اوﮐﺮاﺋﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ،دوم ﻓﻮرﯾﻪ .۲۰۲۰
در اﯾﻦ ﻣﻮرد دو ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

ﻣﺟﻠس ﯾﺎدﺑود ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ھواﭘﯾﻣﺎ در اﯾران Gröndal .اﺳﺗﮑﮭﻠم ،دوم ﻓورﯾﮫ ۲۰۲۰

ﺑﺮوز اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮوز اﭘﯿﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﮭﺎره ﺑﻪ
آﻟﻤﺎن و دﯾﺪار از ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺳﻮﺗﺎ ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون ھﮋﺑﺮی ،ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،طﺮح ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و اﻧﺠﻤﻦھﺎ ،ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﮭﺎم... ،
ﺑﻪ ﺟﺎی ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﺪار ﻣﺠﺎزی )آﻧﻼﯾﻦ( ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۸
ژوﺋﻦ  ۲۰۲۰اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ دوم آﮔﻮﺳﺖ  ،۲۰۲۰ﯾﮏ ﮔﺮد ھﻢ آﺋﯽ در ﻓﻀﺎی آزاد در ھﺎﮔﺎﭘﺎرﮐﻦ ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ.

ﮔردھﻣﺎﯾﯽ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز در ھﺎﮔﺎﭘﺎرﮐن ،اﺳﺗﮑﮭﻠم ،دوم آﮔوﺳت ۲۰۲۰

18

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ۲۰۲۰و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻀﻮ از ﺗﻤﺎم اروﭘﺎ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۹آﮔﻮﺳﺖ  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی )آﻧﻼﯾﻦ(
و ﺣﻀﻮری در ﻣﻨﻄﻘﻪ  Gröndalدر اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرا ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻀﻮ از ﺗﻤﺎم اروﭘﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.

ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺻورت ﺣﺿوری و ﻣﺟﺎزی ۲۹ ،آﮔوﺳت ۲۰۲۰

وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ
ﺑﻪ ھﻤﺖ ﺧﺎﻧﻢ زری ﻣﻮﺳﻮی و آﻗﺎی ﺗﻘﯽ اﮐﺒﺮی ،وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﺗﮭﯿﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮭﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارد و ﺑﺮای ﯾﮏ دوره آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ..

ﺻﻔﺣﮫ اول وﺑﺳﺎﯾت ﺟدﯾد ﺳوﺗﺎی ﺳوﺋد
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اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻮﺗﺎی ﻣﺮﮐﺰی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره  ۱۱ﺑﻮرد ﺳﻮﺗﺎی ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  ۲۰۲۱اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺗﺎی
ﻣﺮﮐﺰی دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪﯾﺪ دروﻧﯽ ،ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ،روشھﺎی ﻏﻠﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﯿﺮ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻧﺠﻤﻦ دارد.
اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮدھﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪای از اﻋﻀﺎی ﺑﻮرد در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺮانھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
ﺷﺪ ﮐﻪ در  ۶ﻣﺎه آﺧﺮ دوره ﺑﻮرد دھﻢ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﺟﺪﯾﺪ از اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات
رﯾﺸﻪای در ﺳﻮﺗﺎ دارﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺑﻮرد ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ :ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،آرﺷﺎم ﻣﻈﺎھﺮی و
ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺒﯽ ،ﻧﺎﻣﺰد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺑﻮرد ھﻔﺖ ﻧﻔﺮی ﺳﻮﺗﺎی ﻣﺮﮐﺰی راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
رای اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﻋﻀﺎی ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺮار دارد.

ﺳﺎﯾﺮ روﯾﺪادھﺎی ﭼﮭﺎر ﻣﺎھﮫ اول ﺳﺎل۲۰۲۱
ﺳﯿﺰدھﻢ ﻓﺮوررﯾﻦ ) ۱۲آورﯾﻞ( ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ دﯾﺪارھﺎ در ﻓﻀﺎی آزاد ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺳﻮﺗﺎی
ﺳﻮﺋﺪ در اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ ﺷﺪ.

ﺳﯾزده ﺑدر در ھﺎﮔﺎﭘﺎرﮐن ۱۲ ،آورﯾل ۲۰۲۱
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"ﻣﮭﺎﺟﺮت ،ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ" ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﺑﮕﺮی از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎی ﺳﻮﺗﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺑﯿﻨﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

اﺳﺗﮑﮭﻠم
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰آورﯾل ۲۰۲۱
ﮔرد آورﻧده:
ﺣﺳﯾن ﻓﺿلاﻟﻠﮭﯽ
ﺗﻧظﯾم اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑدون ھﻣﮑﺎری دوﺳﺗﺎن زﯾر اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑود.
آﻗﺎی ﺷﯾوا ﻓرھﻣﻧد راد،
آﻗﺎی ﻣﺟﯾد ذواﻟﻔﻘﺎری اﻧﺎرﮐﯽ،
ﺧﺎﻧم ﺷﮭﻼ ﺳﻠطﺎﻧﯾﮫ،
آﻗﺎی اﺳد اﺑری،
آﻗﺎی ﻣﻧوﭼﮭر وﺛوق و
آﻗﺎی ﺧﺳرو ﺻﺑﺎ زاده
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