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اپلیکیشنهای مالقات آنالین ،ترفند جدید کالهبرداران
صحبت از کالهبرداری در سوئد در این روزها به یکی از سوژههای مورد عالقه رسانههای این کشور تبدیل شده
است .آمار گسترده و روبه رشد کالهبرداری به حدی در این کشور افزایش یافته که نگرانیهای جدی مسووالن
را در پی داشته است.
در جدیدترین نوع این کالهبرداری ،تعداد زیادی از افراد با هدف داشتن رابطه جدید و دوستیابی به
اپلیکیشنهای مالقات آنالین مراجعه کرده و در آنجا مورد سو استفاده قرار گرفتهاند .کالهبرداران با فریب این
قربانیان و کشاندن آنها به پای قرار مالقات حضوری ،کلیه اموال آنها را به سرقت برده و کوچکترین ردی هم از
خود باقی نمیگذارند .این ترفند جدید که به شکل گستردهای در سوئد و به ویژه در نواحی شمال شرقی
گوتنبرگ رواج پیدا کرده ،موجب شده تا پلیس این کشور طی اطالعیههایی از مردم درخواست کند تا برای
مالقات حضوری در مکانهای شلوغ حضور داشته و از حضور در نواحی خلوت بپرهیزند .بنابر اطالعات پلیس طی
هفته گذشته  4مورد از این سرقتها گزارش شده که در پی آن قربانیان تمامی متعلقات خود را از دست دادهاند.
()http://stockholmian.com/news/persiska/2021/HG/292.htm

کالهبرداری از ایرانیان در فضای مجازی
امروزه میتوان گفت که تقریبا هیچ حیطهای از زندگی باقی نمانده که کالهبرداران آن را به فضای مجازی و
اینترنت منتقل نکرده باشند .طی هفتههای اخیر صفحات مجازی و اینستاگرامی از ایران راهاندازی و اداره
میشود که به فروش حیوانات خانگی برای ایرانیان خارج از کشور پرداخته است .این صفحات مجازی بهگونهای
طراحی شده که مخاطب به جد گمان میکند که با فروشندهای معتبر روبروست و از این رو در برخورد اول
اعتماد الزم شکل میگیرد .حتی در این صفحات کامنتهایی با مضمون رضایت از مشتری قرار دارد که تماما
توسط مالکین این صفحات طرحریزی شده و کامال دروغ است .این افراد بعد از دریافت پیش پرداخت برای خرید
حیوان خانگی ،شماره مشتریان را بالک(مسدود) و امکان ارتباط را سلب کرده و هیچ پاسخی برای مطالبات
خریداران نمیدهند.
متاسفانه قوانین در ایران هم بهگونهای است که امکان پیگیری شکایات از خارج از کشور فراهم نیست .سایت
پلیس فضای مجازی ایران(فتا) هم از خارج از کشور در دسترس نیست و متقاضیان برای تشکیل پرونده و
پیگیری مطالبات ناچارند تا از داخل ایران اقدام کنند که این رویه با توجه به وضعیت فعلی کرونا و مشکالت
موجود در این حوزه موجب میشود تا متضررین عطای این پیگیری را به لقای آن بخشوده و از طرح شکایت

منصرف شوند .متاسفانه مجموعه شرایط به نفع کالهبرداران شده و این افراد نیز از مشکالت قانونی بر سر راه
ایرانیان خارج از کشور اطالع کافی دارند که این امر موجب رواج هر چه بیشتر کالهبرداری از داخل ایران شده و
با انتشار اخبار آن در سطح بینالمللی در حال تخریب چهره عمومی کشور هستند.
()http://stockholmian.com/news/persiska/2021/HG/288.htm
مالحظه :کالهبرداری در جامعه سوئد در سالهای اخیر شدت زیادی یافته و بسیاری از افراد
کالهبردار که متاسفانه از کشورهای خاورمیانه و ایران هم هستند ،موجب تخریب چهره ایران در
سطح بینالمللی شده و مشکالت زیادی را با همین تغییر نگاه در سطح بینالمللی برای ایرانیان
مهاجر در خارج از کشور ایجاد کردهاند .اما این مساله با توجه به مسدود بودن وبسایت پلیس فتا در
ایران از خارج کشور در جای خود قابل بررسی بوده و ضروری است تا برای حل این مشکل هرچه
سریعتر اقدام شود .در غیر اینصورت تالشنهادهای مسوول در داخل و خارج از کشور برای نشان
دادن یک وجه شایسته از ایرانیان بی نتیجه میماند.

مسابقه جهانی خوانندگی در فضای مجازی
آواز خوانی و صدای خوش همواره مورد توجه بشر بوده و هست .اینبار یک مسابقه تحت عنوان «»The voice
در  154کشور جهان اجرا میشود که از این طریق زمینه شناسایی تعداد زیادی از افراد عالقمند در حوزه
خوانندگی را ایجاد کرده است .هماکنون برای نخستینبار نسخه ایرانی همین مسابقه و با گواهی و پروانه قانونی
از کمپانی  ITV Studioتحت عنوان  The voice Persiaدر سطح جهانی اجرا خواهد شد.
شرایط این مسابقه به گونهای است که تنها افراد عالقمند میتوانند در این مسابقه حضور داشته باشند و از
حضور افرادی که تنها برای گذراندن وقت به این مسابقه وارد میشوند جلوگیری میشود .این رقابتها پس از
تابستان و در پاییز و زمستان سال جاری ادامه داشته و کشور محل برگزاری این رقابتها نیز متعاقبا اعالم
خواهد شد.
مالحظه :این اقدام یکی از فعالیتهای فرهنگی بینالمللی است که میتواند تعداد زیادی از افراد را از
سراسر جهان گردآورده و در فضای مجازی موجب ارتباطات بسیار زیادی در سطح بینالمللی شود.

یک سال زندان ،مجازات زن قرآنی
تظاهرات اعتراضآمیز و پرهیجان جمعی از مسلمانان در مقابل اقدام وقیح تعدادی از افراطیون اسالمستیز مبنی
بر به آتش کشیدن قرآن که یکسال قبل در سوئد اتفاق افتاده بود ،موجب دستگیری چند تن و مجازات حبس
برای یک زن شد که در شبکههای اجتماعی به «زن قرآنی» مشهور شده است .اعتراضاتی که در ماه اوت سال
 2020در شهر «مالمو» و در پی به آتش کشیدن قرآن رخ داد بود ،موجب شد تا یک زن که خطاب به نیروهای
پلیس آنها را «سگ» و «خوک» خطاب کرده و «پلیس را به همدستی با کسانی که قرآن را به آتش کشیده
بودند» متهم کرده بود ،به زندان محکوم شود .وی که به ادعای پلیس رهبری این اعتراضات را بر عهده داشته
است ،ضمن تشویق جمعیت به شورش ،خطاب به دولت سوئد فریاد زده بود« :سگها! اگر شما اسالم را
نمیخواهید پس چرا ما را به اینجا آوردهاید؟»
این خانم  58ساله به همراه مرد  26ساله که رهبری این اعتراضات را عهدهدار بودند به ترتیب به  12و  6ماه
زندان محکوم شدهاند 5 .مرد  15تا  20ساله هم به دلیل خشونت و پرتاب سنگ به مجازاتهای کوتاه مدت
محکوم شده بودند.
()http://stockholmian.com/news/persiska/2021/HG/293.htm

اسالم یا مهاجرین؟ مسئله چیست؟
سوئد به عنوان یکی از کشورهای مهاجر پذیر در دنیا شناخته میشود که در سالهای اخیر تعداد زیادی از
مهاجران به خصوص از کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه را در خود جای داده است .این موضوع اما خالی از
عوارض و حواشی نبوده است .در سوئد تمامی گروهها و مهاجران از هر دین ،ملیت و نژادی امکان حضور دارند
اما این حضور تا جایی میتواند ادامه داشته باشد که خللی در عقاید سوسیال دموکرات ایجاد نکرده باشد .به
همین دلیل با هرگونه تجمعی با این هدف که بخواهد یک گروه بزرگ در جامعه سوئد ایجاد کند ،مخالفت شده
و در مواردی با آن برخورد هم صورت میگیرد.
در همین رابطه «ریچارد جوشوف» دبیر سیاسی حزب دموکرات سوئد و یکی از بلندپایهترین سیاستمداران این
حزب در یک مصاحبه با عنوان «چطور میتوانیم؟» با موضعگیری علیه فرهنگ اسالمی بیان داشته است که
جامعه سوئد مشکلی با مهاجران ندارد بلکه مشکل اصلی از دین اسالم است .وی در اظهارات جنجالی خود گفته
که اسالم دین بسیار بدی است و از این لحاظ تهدیدی بنیادی برای موجودیت جامعه سوئد به شمار میرود .این
سیاستمدار  51ساله در ادامه گفته که دوستان مهاجر وی که از کشورهای مسلمان گریخته و به سوئد آمدهاند از

وضعیت بحرانی زندگی خود در این کشورها صحبت کردهاند که او را شگفتزده کرده است .وی در این مصاحبه
اسالم را با نازیسم مقایسه کرده و تاکید داشته که نباید اجازه داد تا مسلمانان در جامعه سوئد گروههای بسیار
بزرگی را تشکیل دهند.
()http://stockholmian.com/news/persiska/2021/HG/283.htm
مالحظه :متاسفانه در سالهای اخیر و با گسترش اسالم افراطی در بسیاری از کشورهای مسلمان
خاورمیانه مانند «طالبان در افغانستان»« ،داعش در شامات» و بسیاری از گروههای تندرو با لعاب
اسالم ،موجب مهاجرت تعداد زیادی از مسلمانان به اروپا شدهاند که از این حیث و با توجه به سابقه
بسیار بد این گروههای تندرو با مردم و انعکاس آن به جوامع اروپایی ،موجبات تغییر نگرش بسیاری
از جوامع اروپایی نسبت به دین مبین اسالم شدهاند .این موضوع اهمیت تالش ایران برای حفظ صلح
و ثبات در کشورهای منطقه از جمله عراق ،سوریه و افغانستان را به خوبی نشان میدهد.

جشن میدسومار ،تعطیلی رسمی ابتدای تابستان
سوئد را میتوان یکی از کشورهای شاد دنیا محسوب کرد .این کشور که هرساله پذیرای تعداد زیادی از مهاجران
است ،آنها را به لحاظ فرهنگی در جامعه خود هضم کرده و فرصتی را برای ادغام برای آنها ایجاد کرده است.
به عنوان مثال در این کشور اعیاد و جشنهای زیادی برگزار میشود که تمام جامعه مهاجر در آن شرکت داشته
و تعطیالت رسمی هم برای آن در نظر گرفته شده است.
یکی از این اعیاد که به نام «میدسومار» شناخته میشود هر ساله از  25ژوئن آغاز شده و به مدت سه روز تا 28
ژوئن ادامه مییابد .این عید که به مناسبت فرا رسیدن تابستان شور و شوق زیادی ایجاد میکند ،یکی از
بزرگترین و مهمتریم اعیاد مردم سوئد است که با آداب و رسوم و سنن ویژه خود به مفصلترین شکل برگزار
میشود .در واقع این عید پس از کریسمس و عید پاک مهمترین عید در این کشور است .تعطیالت این عید یکی
از شلوغترین و پرترافیکترین روزهای سال در این کشور است که موجب میشود تا بسیای از افراد به سواحل و
جزایر بکر این کشور رفته و از هوای مالیم و طبیعت بسیار زیبای این کشور در فصل تابستان لذت ببرند .در
تعطیالت این عید کسی در منزل نمانده و همه افراد در حال تفریح و خوشگذرانی هستند .در روز  25ژوئن مردم
سراسر کشور سوئد از کوچک و بزرگ با برافراشتن «دکلی» بلند به شکل صلیب و تزیین آن ،به پایکوبی در
اطراف آن پرداخته و ترانههای مخصوص این جشن را میخوانند .یکی از بزرگترین مراسم این جشن هم در
استکهلم و در پارک بزرگ «اسکانسن» برگزار میشود که از صبح  26ژوئن با حضور کودکان و باالبردن دکل
میدسومار آغاز شده و پس از آن با رقص به دور آن ادامه خواهد یافت .با نزدیک شدن به ساعات پایانی روز،
کودکان برای خواب به منزل رفته و زندگی شبانه برای بزرگساالن آغاز میشود که تا پایان تعطیالت وضعیت به
همین شکل ادامه خواهد یافت.
()http://stockholmian.com/kalender/06/23_midsommar/index.htm
مالحظه :در فرهنگ ایرانی بسیاری از این اعیاد و سنتها مثل عید نوروز وجود دارد که عالوه بر ایجاد
وحدت و همدلی ،میتواند نماد ملی مناسبی برای اجتماع ایرانیان به ویژه در خارج از کشور برای
تقویت پیوندهای اجتماعی میان آنان باشد.

نقش حیاتی تنوع در موفقیت شرکتها در سوئد
تحقیقات جدید علمی نشان میدهند که تنوع بیشتر ،نتایج کسب و کار را تقویت میکند، Undutchables .
یکی از پیشگامان استخدام در تجارت بینالمللی در سوئد است که ،پنج دلیل عمده این موفقیتها را بررسی
کرده است .این موسسه تنوع را یکی از دالیل اصلی برای یافتن یک کارمند یا همکار خوب ارزیابی میکند.
 .1تنوع به شما امکان می دهد متفاوت فکر کنید و تصمیمات بهتری بگیرید
اگر شرکت شما در زمینههای مختلفی فعالیت داشته باشد ،طبیعتاً طیف وسیعتری از دیدگاهها را خواهید داشت
تا هنگام استراتژیسازی .از سطح تیمی ،تا مدیریت ارشد .از آنها استفاده کنید .در سالهای اخیر ،تحقیقات قابل
توجهی از این ایده حمایت کرده است که تنوع بیشتر از نظر تصمیمگیری فواید قابل مشاهدهای دارد .به بیان
ساده ،اگر کسب و کار یا کارفرمای شما تعداد کافی از نظرات مختلف را برای بررسی ندارد ،خطر از دست دادن
توانایی تصمیمگیری صحیح برای غلبه بر مشکالت را از دست میدهد .میتوان گفت یک محیط کار متنوعتر
میتواند به عنوان یک بیمهنامه در برابر چالشهای آینده عمل کند.
 .2تنوع به شما کمک میکند مشتریان خود را درک کنید
در عصر جهانی شدن ،هیچ صنعت و زمینه کاری با فقط یک نوع مشتری عمومی وجود ندارد .اگر محصوالت
خود را به سراسر دنیا ارسال میکنید  -یا حتی فقط به شهرهای کامالً بین المللی مانند استکهلم  -بینش
مشتریمداری در همه جمعیتها بسیار حیاتی است .ترکیب طیف گستردهای از زمینهها در تیمهای شما
میتواند به شما کمک کند تا بینشی جدی نسبت به بازارهای مختلف داشته باشید .این کار میتواند مشکالت
شما را از بین ببرد زیرا مارک تجاری گاهی اوقات هنگام ظهور در زمینههای فرهنگی جدید میتواند معنای
بسیار متفاوت یا حتی توهینآمیز به خود بگیرد .با مشارکت نیروی کار متنوع خود ،از ساخت و ساز شخصی
خود بپرهیزید.
 .3تنوع نوآوری و خالقیت را القا میکند
سوئد از نظر نوآوری رتبه باالیی دارد .افزایش تنوع راهی مطمئن برای افزایش نوآوری است .گروه مشاوره
بوستون دریافت که شرکتهایی با «تنوع باالتر از متوسط» در تیمهای مدیریتی ،درآمد مبتنی بر نوآوری دارند
که  19درصد بیشتر از شرکتهای دارای «تنوع رهبری زیر متوسط» است.
تاکنون شهرهای بینالمللی و متنوع  -مانند نیویورک ،لندن و سنگاپور  -بارها و بارها ،امتیازات باالیی در
رتبهبندی جهانی نوآوری و توسعه تجارت کسب کرده و میکنند .محیطی که شامل چندین دیدگاه ،زمینه و

روش کار باشد ،به معنای پیروزی قویترین و مقاومترین ایدهها است .این کار به شما کمک میکند تا اطمینان
حاصل کنید که محل کار شما طیف گستردهای از هویت ،زمینه و ملیت را در بر میگیرد و میتواند نوعی گلدان
ذوب ایجاد کند که نوآوری را تشویق میکند.
 .4به نگه داشتن کارگران با استعداد کمک میکند
اگر همکاران شما احساس میکنند که از نظر طیف مهارتها و طرز تفکری که زمینههایشان به آنها میدهد،
ارزشمند هستند ،به احتمال زیاد بهترین کار خود را انجام میدهند و بهرهوری باالتری دارند .همچنین شواهدی
وجود دارد که نشان میدهد ،تنوع بیشتر باعث کاهش گردش کارکنان میشود و به کارفرمایان کمک میکند تا
افراد با استعداد را برای مدت بیشتری حفظ کنند .عالوه بر این میتوان پرسنل بینالمللی بسیار آموزش دیدهای
را بکار گرفت که به زبان مشتری صحبت میکنند و فرهنگ آنها را درک میکنند.
 .5به شما کمک می کند تا برجسته شوید (به ویژه در نسل های جوان)
صاحبان بسیاری از کسب و کارها میگویند که آنها به تنوع متعهد هستند ،اما تعداد کمی از شرکتها اهداف
سختی را تعیین کردهاند .استخدام مدیرانی که این کار را انجام میدهند میتواند به ایجاد یک کارفرمای مطلوب
در تجارتشان کمک کند  -به خصوص با نسل جوان امروز ،که تعهد به تنوع در آنها عادی است .در کسب و
کارهایی که به دنبال ثبات پس از شوک همهگیر  Covid-19هستند ،پذیرفتن تنوع میتواند تفاوت بین تالش
برای زنده ماندن و یافتن راههای رشد را نشان دهد.
مالحظه :تنوع یکی از نکات کلیدی در حوزه کسب و کار است که عالوه بر مزایای اقتصادی موجب
پیشرفت و ارتقای موقعیت و چهره بینالمللی جوامع هم میشود .این موضوع با توجه به آثار
اقتصادی تحریم در ایران میتواند مورد توجه ویژه قرار گیرد .متاسفانه برخی شرکتها در ایران
سالیان طوالنی و با یک تیم ثابت که هیچگونه تغییر را بر نمیتابد اداره میشوند .تاکید بر مزایای
تنوع یکی از بهترین اقدامات بوده و با تشریح مزایای آن میتوان دریچههای زیادی را در حوزه
اقتصادی و با توجه به شرایط تحریم اقتصادی برای مدیران رقم زد .آموزش تنوع(در همه ابعاد) یکی
از مهمترین نکات کلیدی در کسب موفقیت اقتصادی و کاری در مدیریت مدرن است.

تحوالت مهم سیاسی سوئد در هفته اخیر
در روزهای اخیر اتفاقات زیادی در سیاست سوئد در حال وقوع است .دولت اعتماد پارلمان را از دست داد ،اتفاقی
که موجب شد بحرانهای زیادی برای دولت رقم بخورد.
استعفای نخستوزیر
نخست وزیر سوئد روز دوشنبه  28ژوئن(  7تیر) استعفا داد تا راه برای تشکیل دولت جدید باز شود .لوفن روز
دوشنبه استعفای رسمی خود را اعالم کرد و این اتفاق بدین معنی است که احزاب سیاسی مختلف در سوئد باید
در جستجو و تالش برای یک دولت جدید باشند تا از برگزاری انتخابات زودهنگام جلوگیری کنند .لوفن فرصت
محدودی تا نیمه شب  28ژوئن در اختیار داشت تا تصمیم خودش را بعد از ساقط شدن دولت در پی رای عدم
اعتماد دوشنبه هفته قبل ،اعالم کند .سوسیال دموکراتها ،که دولتهای وابسته به آنها تاپیش از این شش بار از
فرایند رای عدم اعتماد پارلمان گریخته بودند ،برای اولین بار نخست وزیر مورد حمایت خود را با چنین رایی از
دست دادند .لوفن در کنفرانس خبری خود برای اعالم رسمی استعفایش از دولت گفت :این سختترین تصمیم
سیاسی بود که تاکنون گرفته بودم» .لوفن در این کنفرانس اعالم کرد که اولویت وی انتخاب «به نفع سوئد»
بوده است و این به معنای رویگردانی از انتخابات زودهنگامی است که در شرایط بیماری همهگیر Covid-19
برگزار شود .به گفته وی یک سال به انتخابات عادی باقی مانده است و با توجه به وضعیت فوقالعادهای که کشور
با همهگیری کرونا با آن درگیر است و چالشهای خاصی که این امر ممکن است به همراه داشته باشد ،انتخابات
زودهنگام بهترین گزینه برای سوئد نیست .لوفن در ادامه همچنین گفته است که بهترین استداللی که من
میتوانم برای انتخابات زودهنگام ببینم ،آزمایش دموکراتیک فضای جدید پارلمانی بود.
استعفای لوفن موجب شد تا «سر و صدای» بزرگی به پا شود و گفتگوها بین رئیس مجلس و رهبران احزاب
سیاسی سوئد با هدف یافتن دولتی که بتواند اکثریت پارلمانی را فرماندهی کند ،آغاز شود.
این اتفاق میتواند شاهد بازگشت سوسیال دموکراتهای سبز به شغل خودشان باشد ،ولی اگر آنها نتوانند
اکثریت خود را [درپارلمان] تشکیل دهند این پست[نخستوزیر] میتواند به عضوی از مخالفان برسد .اگر هم
مذاکرات ناموفق باشد ،باالخره باید انتخابات زودهنگام برگزار شود.
لوفن گفته است که این احتمال وجود دارد که یک دولت جدید بدون نظرسنجی از شهروندان سوئد تشکیل شود
و در واقع دولتی در این کشور تشکیل شود که بر مبنای رای و خواست و نظر مردم نیست .وی در ادامه گفته:
«من نمیتوانم چنین چیزی را تضمین کنم اما این تصویری است که پیش روی من است و به هرتقدیر این
امکان وجود دارد .همه ما هنوز هم نیاز به کمک داریم».

رأی عدم اعتماد توسط دموکراتهای راست افراطی سوئد مطرح شد ،اما در اصل به این دلیل به تصویب رسید
که حزب چپ  -که به طور سنتی متحد نزدیک دولت سوسیال دموکرات بود  -از پذیرفتن پیشنهادات دولت در
مورد تغییر در قوانین اجاره امتناع ورزید.
لوفن روز دوشنبه از اظهارات حزب انتقاد کرد و گفت آنها مسئولیت وضعیت فعلی را بر عهده دارند .چرا که این
افراد بدون داشتن پیشنهاد دولت جایگزین خود ،به دولت رأی منفی دادند.
(https://www.thelocal.se/20210621/opinion-stefan-lofven-has-swedens-prime-
)/minister-government-paid-the-price-for-passivity
دوره هفت ساله استفان لوفن در حالی به پایان میرسد که تعدادی از شهروندان این کشور در شبکههای
اجتماعی از این رخداد تاریخی خوشحال هستند .در دوره نخست وزیری لوفن رشد آمار جرم و جنایت و
قتلهای مسلحانه یکی باالترین میزان را در اروپا به خود اختصاص داده و کمبودهای درمانی و شکست در برابر
پاندمی کرونا (به ویژه در قیاس با سایر کشورهای اسکاندیناوی با رهبران زن) که موجب کشته شدن  15هزار
نفر سوئدی در طول دوران پاندمی شده بود ،به نارضایتیها علیه او دامن زده است.
()http://stockholmian.com/news/persiska/2021/HG/289.htm
با استعفای لوفن و عدم برگزاری انتخابات زودهنگام ،رییس پارلمان بر اساس قانون اساسی تا  90روز از تاریخ
استعفا فرصت دارد تا با مشورت رهبران احزاب فرد جدیدی را برای نخستوزیری و تشکیل دولت به پارلمان
معرفی نماید .هرچند لوفن امیدوار است همچنان بر مسند قدرت باقی بماند ،اما کارشناسان شانس او را بسیار
ضعیف ارزیابی کردهاند.
اگر رییس پارلمان اقدام به معرفی فردی به پارلمان کرد ولی با عدم رای اعتماد مواجه شد ،نفر بعدی را معرفی
میکند و این روند تا چهر بار تکرار میشود و اگر باز هم فرد معرفی شده پارلمان نتوانست رای اعتماد بگیرد ،در
این صورت تنها راه باقی مانده برگزاری انتخابات زودهنگام تا  90روز دیگر است.
روز تصمیم سخت برای نخستوزیر استفان لوفن
در پی رای عدم اعتماد پارلمان به نخستوزیر و سرنگونی دولت او ،لوفن یک هفته فرصت داشت تا با دو راهکار
به استقبال این استیضاح برود .این فرصت محدود روز دوشنبه به پایان میرسید که به عنوان روز سخت تصمیم
مشهور شده است .نخستوزیر باید در این روز اعالم کند که آیا استعفا میدهد و زمینه مذاکرات بین احزاب
برای تشکیل دولت جدید آغاز میشود یا اینکه زمان انتخابات زودهنگام را اعالم کند .کابینه وی هفته پیش در
پی عدم رای اعتماد پارلمان و در پی تالش حزب چپ ساقط شد وامروز روزی است که لوفن باید یک مسیر تازه

را در پیش بگیرد .دولت وی در تعطیالت آخر هفته با طرفهایی که در حال حاضر به حمایت آنها متکی است ،با
هدف دستیابی به سازش در حال مذاکره است.
حزب اعتدال(مرکز) بودجه پیشنهادی حزب چپ را برگشت داد
تا پیش از تصمیم لوفن ،فضای سیاسی شکننده به نظر میرسید .اخیراً دولت سوسیال دموکرات سبز که بهوسیله
حزب راست و اعتدال و همچنین احزاب لیبرال و چپ ،مورد حمایت قرار میگرفت ،با روگردانی حزب لیبرال
روبرو شد .اگرچه این حزب به اظهارات قبلی پایبند بود اما نهایتا با احزاب جناح راست همنظر شد.
این در شرایطی است که دولت به رای احزاب میانهرو و لیبرال ،به عالوه یک رای مستقل ،برای رسیدن به 175
رای اکثریت نیاز دارد« .آنیه لوف» رهبر حزب میانهرو که از موقعیت خود بازنشسته شده ،از هرگونه همکاری با
احزاب چپ یا دموکراتهای سوئد سرباز زده و حتی از پیشنهاد قبلی خودش مبنی بر تقاضا برای افزایش مالیات
هم صرفنظر کرده است.
()http://stockholmian.com/news/persiska/2021/HG/291.htm
مالحظه :چنانچه در گزارشهای قبل نیز بدان اشاره شده بود ،دولت لوفن در پی درگیری با جناح چپ
و دموکراتهای افراطی بر سر تغییر قوانین اجاره ،رای اعتماد پارلمان را از دست داد .هرچند تغییرات
مد نظر دولت در طوالنی مدت به نفع جامعه سوئد به نظر میرسید و موجب میشد تا مشکل کمبود
مسکن در این کشور مرتفع شود ،با این حال این استیضاح کابینه تنها یک بهانه بود .با این اقدام دو
راه پیش روی نخستوزیر وجود داشت :اول استعفا؛ که در اینصورت احزاب و پارلمان باید برای
تشکیل دولت جدید اقدام کنند ،و دوم برگزاری انتخابات زودهنگام .لوفن نیز که از بازی پشت پرده
علیه خود آگاهی یافته بود راه اول را انتخاب کرد تا احزاب را برای تشکیل کابینه جدید با مشکل
روبرو کرده و فرصت دیگری برای معرفی خود به عنوان نخستوزیر داده باشد .این اقدام لوفن به
نوعی تسویه حساب وی با پارلمان بود تا دولت را بدون هیچگونه مشکلی به پارلمان نکشند .از
اظهارات وی در کنفرانس خبری روز دوشنبه هم اینگونه بر میآمد که احزاب فعال جایگزینی برای
دولت ندارند و این وضعیت مشکالت زیادی را برای احزاب در تشکیل کابینه ایجاد خواهد کرد .در
واقع برگزار نکردن انتخابات توسط لوفن به بهانه کرونا به نوعی یک بهانه و اقدام تالفی جویانه تلقی
میشود.

اخبار کرونا در هفته اخیر
دانمارک مرزهای خود با سوئد را باز کرده است
از بعدازظهر یکشنبه گذشته ،سوئد هم به لیست کشورهای سبز دانمارک اضافه شده است ،در حالیکه تا پیش از
این قوانین سفر بین مناطق مختلف سوئد برای این کشور متفاوت بود .این تغییر بدان معنی است که دانمارکیها
ممکن است حتی بدون «هدف مشخص» به تمام نقاط سوئد ولو برای گردشگری هم سفر کنند .همین االن
ممکن است افراد مسیرهای متفاوتی را طی کنند؛ مثال برای ورود به دانمارک هنوز به واکسیناسیون ،آنتی بادی
یا آزمایش منفی  Covid-19نیاز دارند ،اما الزامات آزمایش و قرنطینه اضافی کاهش یافته است.
تعداد بیشتری از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از ممنوعیت ورود سوئد معاف می شوند
ممنوعیت ورود سوئد از کشورهای غیر اتحادیه اروپا به کشور حداقل تا پایان ماه آگوست (اوت) اعمال میشود،
اما کشورهای بیشتری از این قاعده مستثنی شدهاند .بر اساس مصوبه جدید دولت ،از  30ژوئن سفر به سوئد از
کشورهای آلبانی ،هنگ کنگ ،لبنان ،ماکائو ،مقدونیه شمالی ،صربستان ،تایوان و ایاالت متحده آمریکا صرف نظر
از هدف سفر امکانپذیر است ،با اینحال مسافران این کشورها همچنان باید یک آزمایش  Covidمنفی همراه
داشته باشند مگر اینکه با احراز شرایطی از این وضعیت معاف شوند (به عنوان مثال اگر در سوئد زندگی
میکنند) .این کشورها از توصیه سوئد در مورد سفرهای غیر ضروری معاف شدهاند ،توصیهای که البته از نظر
قانونی الزام آور نیست اما میتواند برای مواردی مانند بیمه مسافرتی تأثیراتی داشته باشد .تا پیش از این سوئد
به صورت غیررسمی برخی موانع تردد را برداشته بود اما این هشدار را هم داده بود که در صورت بروز هرگونه
اتفاقی شرکتهای بیمه میتوانند از بازپرداخت خسارت خودداری کنند .چندین کشور دیگر ،از جمله تمام
کشورهای اتحادیه اروپا  ، EEA /استرالیا ،ژاپن ،رواندا ،سنگاپور ،کره جنوبی و تایلند در حال حاضر از هر دو
لیست معاف هستند.
(https://www.thelocal.se/20210629/today-in-sweden-a-roundup-of-the-latest-
)/news-on-tuesday-20210629
فروش  100هزار تست تقلبی کرونا
کرونا عالوه بر مشکالت حوزه سالمت تغییرات زیادی را در حوزه اجتماعی نیز ایجاد کرده است .اما این تغییرات
تنها به حوزه اجتماعی محدود نشده و زمینه کالهبرداری از تعداد زیادی از مردم را هم رقم زده است .با شیوع
این بیماری و تصویب و اجرای قوانین جدید در حوزه رفت و آمد و اجازه تردد در شرایط ویژه و آن هم با استناد
به تست کرونا ،بازهم یکی از بزرگترین کالهبرداریها در این حوزه توسط فردی به نام «حماد ال-سید» رخ داد.

این فرد با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده توانسته تا مبلغ  1500کرون برای هر تست «پیسیآر» و مبلغ
 1000کرون نیز برای صدور گواهی سالمت از یکصد هزار نفر دریافت کند .این فرد که اهداف خود را از میان
مسافرانی که نیاز مبرم به تست منفی کرونا داشتهاند ،انتخاب میکرده و با این ادعا که پاسخ تست را  6ساعته
صادر میکرده ،توانسته تا  100هزار نفر از شهروندان سوئدی را فریب داده و مبالغ هنگفتی -بیش از 200
میلیون کرون( 600میلیارد تومان) -را به جیب بزند.
این کالهبرداری صرف نظر از ابعاد کالن مالی ،مشکل بزرگ دیگری را هم به لحاظ سالمت عمومی ایجاد کرده
است .چراکه این تستهای تقلبی ممکن است موجب تردد دهها هزار نفر از مبتالیان شده باشد .این پزشک تبعه
کشور عراق در سال  1993به سوئد آمده و بعد از این کالهبرداری ،تاکنون هیچ ردی از او باقی نیست .عالوه بر
وی یک پزشک  55ساله نیز در صدور گواهیهای سالمت دخیل بوده و  4تن دیگر نیز در این رابطه تحت
تعقیب هستند .درمانگاههای دکتر «گروپن» در مناطق شیستا ،مرشتا ،تررساو ،اوپلندس وسبی ،بندهاگن،
هالوندا ،آکاال و بسیاری از دیگر نقاط استکهلم اقدام به انجام تست پیسیآر کرده که در همه موارد نتایج تقلبی
را به متقاضیان تحویل داده است .بعد از اینکه پلیس در جریان قرار گرفته و به مراکز این درمانگاه وارد شد،
بسیاری از این مراکز قبل از یورش پلیس تعطیل و تعداد زیادی از کارمندان آن نیز ناپدید شده بودند.
در سالهای اخیر میزان تقلب و کالهبرداری درمانگاهها و کلینیکها در سوئد افزایش داشته و همزمان اخبار
کشف مدارک تقلبی پزشکی و پرستاری که در کشورهایی از قبیل عراق و سوریه صادر شده و در سوئد مورد
قبول قرار گرفتهاند مرتبا در رسانههای سوئد دیده میشود.
()http://stockholmian.com/news/persiska/2021/HG/281.htm

