
مذھب، ازادی مذھب 
 و جوامع مذھبی 

در سویدن



در راجع این مکتوب
این مکتوب برای شما که میخواهید بیشتر در بارۀ آزادی مذهب بدانید می باشد. 

این مکتوب به شما نمی گوید که کدام قسم فکر کنید یا باور داشته باشید-بلکه صرفاً 
در بارۀ مصادیق قانون سویدن می گوید. ما همچنین کمی معلومات در بارۀ مذهب 

در سویدن جمع آوری نموده ایم. در پایان بروشور اطالعات مربوط با تماس با 
تعدادی از جوامع مذهبی در سویدن را خواهید یافت. 

آزادی مذهبی
در سویدن آزادی مذهبی حقی است که در قانون اساسی مکتوب می باشد. آزادی مذهبی به این معناست که تمامی 

افراد- بدون در نظر گرفتن سن یا جنسیت- آزادند که اعمال مذهبی خود را اجرا نمایند مثالً از طریق دعا خواندن، 
تعلیم، رسوم و آداب. 

آزادی مذهبی یک حق انسانی است که تنها از حق شما برای ایمان داشتن حفاظت نمی نماید بلکه حتی حق شما 
را برای ایمان نداشتن هم محافظت می کند. این حق نباید محدود شود. در عوض آزادی اجرای اعمال مذهبی میتواند 
محدود شود. به این معنا که شما اجازه ندارید اعمال مذهبی که اجرای آن مغایر قانون سویدن می باشد اجرا نمائید. 

حکومت سویدن فقط زمانی مجاز است اجرای اعمال مذهبی را محدود نماید که چنانچه ضرورت باشد نظم عمومی، 
سالمت یا اخالقیات را حفاظت نماید یا جهت حفاظت آزادی و حقوق سایر افراد.

عکس: جوئل ستوکمن
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آزادی مذهب چه معنائی ندارد؟
که مذاهب حق دارند که از انتقاد شدن آزاد باشند.  n

که شخص مجاز باشد هر حرفی را به نام مذهب بیان کند.  n

که شخص حق داشته باشد اجرای اعمال مذهبی سایر افراد را نبیند.   n

که مذاهب مالک پیروانشان باشند.  n

که شخصی حق داشته باشد اجرای اعمال مذهبی فرد دیگری را   n
کنترل نماید. 

که والدین حق داشته باشند اجرای اعمال مذهبی را اجبار نمایند بدون   n
اینکه به توانائی رشد فرزند و قوۀ تصمیم گیری وی توجه نمایند.

که فردی برای بدست آوردن آزادی مذهب سایر حقوق انسانی را زیر   n
پا بگذارد.

چه افرادی شامل آزادی مذهب میشوند؟
افراد دارای هر قسم مذهب.  n

افرادی که باور مذهبی ندارند - مانند آتئیسم ها.  n

بانوان، آقایان و کودکان.  n

افراد معلول و غیر معلول.  n

افراد با گرایش های جنسی متفاوت۔۔  n

آزادی مذهبی شامل چیست؟
آزادی در انتخاب، تغییر و ترک مذهب.  n

آزادی اجرا کردن اعمال مذهبی.  n

آزادی از اختیار مذهب به جبر.  n

آزادی از این که مذهب جبراً نباشد.  n

آزادی از این که به جبر مذهب را ترک نماید.  n

حفاظت در مقابل تبعیض به دلیل مذهب.  n

آزادی نداشتن نیاز که شخص توضیح دهد چه قسم مذهب دارد.  n

حق والدین که به فرزندانشان تعالیم مذهبی بدهند و حق فرزندان که بر   n
اساس توانائی فکری خود موضع گیری نمایند.

حق امتناع ورزیدن از حمل اسلحه در خدمت نظام.  n

در رابطه با نیاز کارگر در محیط کار برای اجرای اعمال مذهبی خود،   n
کارفرما انعطاف پذیری منطقی نشان دهد.

3



مذهب در سویدن
مذھب کدام نقش رادارد زمانیکه ما به جهان خود خوب بنگریم در یک جامعه چیزهای بسیاری با هم تفاوت دارند. 
در برخی از ممالک فقط یک مذهب سلطه دارد، در سایر ممالک چندین مذهب در کنار هم همزیست می باشند. در 

بعضی ممالک هویت مذهبی یک فرد تعیین کننده در کلیۀ امور: کاری، اجتماعی و نوع زندگی وی می باشد. در 
دیگر ممالک مذهب و جوامع مذهبی نقش کمتری در زندگی افراد دارند.

در طول قرن های زیادی سویدن کشوری بود که کامالً تحت سلطۀ یک مذهب - مسیحیت لوتریانیسم و فقط یک 
جامعۀ مذهبی، کلیسای سویدن بود. در طی این سالها تمامی کسانی که در سویدن زندگی می کردند طبق قانون به 
کلیسای سویدن تعلق داشتند. به اضافه اینکه کلیسای سویدن نیز بخشی از حکومت سویدنی بود. گروههای اقلیتی 

یهودی، رومی، سامی و کاتولیک که ایمانشان متفاوت بود وجود داشتند- ولی تحت استثنا زندگی می کردند. افزایش 
حضور این اقلیت ها، عصر روشنگری ایده ها و جنبش کلیسای آزاد )از اواسط قرن نوزدهم( تالش جهت آزادی 

مذهب را به جریان انداخت. ولی در ابتدای قرن بیستم بود که آزادی مذهب بطور واقعی در سویدن جا افتاد. بعد از 
سال 1952 افراد طبق قانون سویدن حق داشتند به هر جامعه مذهبی که میخواهند تعلق داشته باشند، یا اصالً در هیچ 

جامعه مذهبی شرکت نکنند. 

در طول قرن بیستم میتوان به دو روند بزرگ در سویدن مذهبی اشاره نمود: یکی که سویدن هر چه بیشتر یک 
جامعه سکوالر میشود. یه این معنا که حکومت سویدنی مسئولیت بیشتر کارهائی که قبالً جزو وظایف کلیسا بود 

مثل: خدمات صحی، تعلیم و مراقبت را بعهده میگیرد. از سال 2000 کلیسای سویدن بخشی از حکومت سویدنی 
نمی باشد بلکه تحت شرایط برابر با دیگر جوامع مذهبی عمل خواهد کرد. نمیتوان گفت که حکومت سویدن به مذهب 

تعلق دارد. پیشرفت دوم این است که گروههائی از رسوم مذهبی بسیار متفاوت به سویدن نقل مکان می کنند، مانند 
کاتولیک ها، یهودی ها، مسیحی های اُرتدکس، مسلمان های سنی و شیعه، بودیست ها و هندوها. سویدن هر چه 

بیشتر یک جامعه چند مذهبی میشود.
در مقایسات جوامع بین المللی در حال حاضر سویدن بعنوان جامعه ای مطرح می باشد که مذهب در آن نقش چندان 

بزرگی برای بسیاری از افراد ندارد. این مسئله تا حدی درست است. ولی در ضمن مهم است که به خاطر داشته 
باشید که تعهدات مذهبی گسترده و بسیاری جوامع مذهبی فعال در سویدن وجود دارند. اکثریت جمعیت سویدن، بیش 

از هفت میلیون نفر، عضو یا شرکت کنندگان ثبت شده در یکی از جوامع مذهبی می باشند.
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چقدر فیصدی در سویدن 
به این ادعا که “خدا وجود 

دارد” جواب بلی میدھند؟

چقدر فیصدی در 
سویدن در مراسم 
دعا شرکت می 

کنند؟
چقدر فیصدی در سویدن به این ادعا 

که “ نوعی روح یا نیروی زندگانی 
وجود دارد” جواب بلی میدهند؟

نفر در سویدن هر هفته در 
مراسم دعا شرکت می کنند.

تعداد ساختمانهای 
کلیسای سویدن:

بیش از 
میلیونها

عضو یا 
شرکت کنندگان 

ثبت شده در 
فعالیتهای 

جوامع مذهبی:
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جوامع مذهبی در سویدن 
امروزه تعداد بیشتری جوامع مذهبی بزرگ و هزاران قصبه محلی در سویدن 
وجود دارد. تمامی مذاهب جهان، همانند بسیاری از مذاهب اقلیتی از گوشه و 

کنار دنیا در اینجا حضور دارند. 
n کلیسای سویدن بزرگترین جامعۀ مذهبی سویدن می باشد و شامل 
سیزده بنیاد و حدود 6،3 میلیون نفر عضو می باشد. کلیسای سویدن 

یک جامعه اوانجلیسک-لوتریانیسم می باشد و نهاد کلیسای مردمی 
باز را دارد که با همکاری بین یک سازمان دموکراتیک و کشیش 

ها، شماس ها و اسقف های کلیسا هدایت می شود. قصبه های محلی 
کلیسای سویدن در سراسر سویدن وجود دارند و مراسم شکرگذاری 

بجا می آورند، تعلیم و بشارت میدهند همچنین فعالیتهای اجتماعی 
وسیعی عرضه می کنند.

n جامعه مسیحی ھای کلیسای تاریخ بر میگردد به قرن 19 
زمانیکه عصر روشنگری از اروپاو آمریکا به سویدن رسید. این امر 
باعث پیدایش جنبش های باپتیست ها، متُدیست ها و سیل اوانجلیکان 

جدید شد. اطالق کلمۀ کلیسای آزاد بدین مفهوم است که عضویت 
در این جوامع مذهبی اختیاری می باشد و این جامعۀ مذهبی غیر 

حکومتی بود- بر خالف کلیسای سویدن که قبالً بخشی از حکومت 
سویدن بود. امروزه دهها جامعه مذهبی کشوری و قصبه های محلی 

در اکثر مناطق سویدن وجود دارند که به این گروه تعلق دارند. مابین 
000-250 350 نفر در جوامع مذهبی کلیسای آزاد عضویت یا 

فعالیت دارند.

n کلیساھای اُرتدکس و کشورھای شرقی جامعه های مسیحی ای 
می باشند که ریشه در اروپای شرقی و جنوبی، خاورمیانه و آفریقا 

دارند. در سویدن این نوع کلیساها از دهۀ 1960 به بعد تأسیس 
شدند. امروزه در سویدن حدود بیست نوع کلیسای مختلف با قصبه 

های مختلف حضور دارند. در این گروه از یک طرف در بارۀ 
کلیسای بیزانسک- اُرتدکس )به طور مثال اُرتدکس های یونانی( و از 

طرف دیگر در بارۀ کلیسای اُرتدکس شرقی )به طور مثال اُرتدکس 
سوریائی( صحبت میشود. ما بین 100 - 000 150 نفر در این 

کلیسا ها عضویت دارند.

n کلیسای کاتولیک بیش از 000 100 عضو در سویدن دارد. 
مراسم شکر گزاری حدوداً در 130 منطقه در سراسر کشور 

صورت می گیرد و بیش از 40 قصبه وجود دارد. یک گروه خاص 
کلیسائی از کاتولیک های شرقی تشکیل شده که به بیست نوع مختلف 

مراسم در وهلۀ اول از خاور میانه طبقه بندی شده اند. در سویدن 
هفت نوع از این مراسم شرقی حضور دارند و بطور رسمی تحت 
لوای اسقف رومی می باشند ولی یک جانشین اسقف و یک شبان 

خودشان دارند.
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n شورای ھمکاری بودیست ھای سویدن سال 1993 تاًسیس شد و 
یک سازمان سراسری برای 20 انجمن بودائی در سویدن می باشد. 

هدف اس ب اس ارتقا دانش راجع به بودیسم و حمایت از توسعۀ 
فعالیتهای بودیست ها در سویدن می باشد. اس ب اس تخمین میزند 

که 000 50 نفر بودیست وجود دارد که 5000 نفر آنهااعضا ثبت 
شده می باشند.

n شورای مرکزی یهودی ھا در سال 1953 توسط قصبه یهودی 
در استکهلم، گوتنبرگ، مالمو و نُورُشوپینگ تاًسیس شد. شورای 

مرکزی یهودی ها تالش می کند امکاناتی جهت شروع و ادامۀ 
زندگی یهودی در حوضه های محلی در سطح ملی،فراهم کند و به 
اموری که برای یهودی ها،اقلیتهای ملی و واحد یهودیان در سویدن 

مهم می باشد، نظارت دارد. شورای مرکزی یهودی ها تخمین 
میزند که 000 20 نفر یهودی در سویدن زندگی می کنند که تقریباً 

6000 نفر عضو می باشند.

n سازمان ھای سراسری اسالمی جوامع مذهبی ملی می باشند که 
قصبه های محلی و مسجد دارند. امروزه در سویدن بیش از 150 

انجمن محلی اسالمی وجود دارد که مکان های دعا، تعلیم و فعالیت 
های اجتماعی عرضه می کنند. سازمان های سراسری اسالمی و 

قصبه های محلی آنها در سویدن از سال 1970 تاًسیس شدند. تخمین 
زده می شود که امروزه مابین 150 - 000 200 نفر عضو فعال 

در قصبه های اسالمی وجود دارند. سازمان های سراسری اسالمی 
و قصبه های محلی آنها از سال 1970 در سویدن تاًسیس شدند و 

معرف شاخه های مسلمان سنی و شیعه می باشند.

n سایر جوامع مذھبی جامعۀ مذهبی ماندئیسک صابئی بیش از 
6000 ماندئی را که در سویدن زندگی می کنند گرد هم آورده، 
و این بزرگترین گروه ماندئی در خارج از خاورمیانه می باشد. 

اتحادیه سراسری علوی ها در مناطق مختلف سویدن انجمن دارند 
و افرادی را گرد هم می آورند که ریشه در علویسم دارند و از 

ترکیه و کردستان می باشند. معبد ها و انجمن های هندو ها، سیک 
ها و جاین ها نیز در چندین جای سویدن خصوصاً در شهرهای 
بزرگ وجود دارند. عالوه بر این ها چندین جوامع مذهبی دیگر 

مانند بهائی، شاهدان یهوه، جنبش ایمان، یزیدی و ُمورُمون هم 
وجود دارند.
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همکاری مابین جوامع مذهبی 
امروزه چندین همکاری مابین جوامع مذهبی در سویدن وجود دارد. هدف این 
همکاریها این است که به جوامع مذهبی یک راًی محکم تر و یکپارچه تر در 

مناظره ها داده شود ولی همچنین یک درک بین مذاهب گوناگون ایجاد شود.
شورای بین المذاھب سویدن اس آی ار شامل نمایندگان ملی از تمامی مذاهب می باشد. هدف این شورا ایجاد درک 

مشترک و صلح در جامعه می باشد. اس آی ار همچنین در نظر دارد که دانش در بارۀ مذاهب مختلف در سویدن 
را عمق، توسعه و انتشار دهد همچنین بر علیه یهود ستیری، تنفر از مسلیمن و سایر تهدید هائی که بر علیه آزادی 
مذهب می باشند، اقدام نماید. همچنین در گوشه و کنار سویدن بسیاری ابتکارات منطقه ای و محلی جهت افزایش 

 پذیرش یکدیگر و همزیستی صلح آمیز مابین گروه های مختلف مذهبی وجود دارد. 
به عالوه سازمانهائی نیز وجود دارند که گروه های مختلف جوامع مذهبی در سویدن را مانند شورای مسیحی های 

سویدن و شورای مسلمان های سویدن و چندین تای دیگر را گرد هم می آورند.

 مراقبت معنوی در نهادهای 
اجتماعی 

یک سنت قدیمی در سویدن وجود دارد که به افرادی که 
در نهادهای اجتماعی دولتی زندگی می کنند مراقبتهای 

معنوی ارائه داده می شود. یک مثال همان مراقبت 
معنوی خدمات صحی می باشد که در اکثر شفاخانه های 
سویدن موجود است. در این جا چنانچه کسی مایل باشد 

میتواند طبق رسوم مختلف مذهبی از شبان کمک بگیرد. 
همچنین برای کسی که زندانی می باشد این امکان وجود 

دارد که از مراقبت معنوی برخوردار شود.

حمایت های دولت به جوامع 
مذهبی

از سالها قبل حکومت سویدن از جوامع 
مذهبی در سویدن به دلیل اینکه تصور می 

شود که آنها به ایجاد یک جامعۀ خوب کمک 
می کنند، حمایت می نماید. این حمایت ها 
به شکل کمک مالی جهت کمک به جوامع 

مذهبی که بتوانند مراسم شکرگذاری، خدمات 
معنوی ، خدمات مراقبتی و تعلیم عرضه 

بدارند، پرداخت میشود.
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Uttalande från Sveriges Interreligiösa Råd till manifestationen Vägra hata!  
 
Över hela världen förekommer våld i religionens namn. I Sverige utsätts judiska institutioner, 
kyrkor och moskéer för vandalisering och skadegörelse; människor trakasseras och attackeras 
för att de bär sina religiösa symboler. Det är oacceptabelt i ett samhälle som värnar allas rätt att 
tro, uttrycka och praktisera sin religion.  

Som företrädare för olika religioner och trossamfund i Sverige tar vi bestämt avstånd från 
aggressivitet, hat och våld med religionens förtecken, både när vi blir måltavla och när det 
skapas i våra egna sammanhang. Vi vill i stället lyfta fram religionernas möjlighet att bidra till 
samhällsbyggande och demokratisk utveckling i Sverige och världen. I våra religioner finns en 
etik som betonar ärlighet, rättvisa, vikten av att bry sig om andra och att sträva efter det 
gemensamma bästa. Människor med olika religiös tillhörighet tror olika, men förenas i strävan 
efter det goda. Vi vill stå upp för religionsfriheten och Vägra hata! 

Alla, troende och icke-troende, har till uppgift att försvara det demokratiska samhällets 
religions- och trosfrihet. Troende i olika samfund vill stödja varandras rätt att utöva sin tro. Vi 
vill också uppmana politiska företrädare, myndigheter, civilsamhällets organisationer och alla 
som värnar rättvisa och fred att stå upp för att Vägra hata!  

Företrädare för olika religioner i Sverige förenas i detta ställningstagande mot 
religionsfientlighet, muslimhat och antisemitism. Denna text är antagen av Sveriges 
interreligiösa råd som fungerar som en nationell mötesplats för religiösa ledare. Genom detta 
upprop vill vi som har undertecknat uppmuntra till solidaritetsmanifestationer: Vägra hata! 

Låt nu budkavlen gå vidare! 
För Sveriges interreligiösa råd den 22 december 2014 
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بیانیه از جانب شورای بین المذاھب سویدن به تظاھرات امتناع ورزیدن از نفرت! 

در سراسر جهان به نام مذهب خشونت اعمال میشود. در سویدن انستیتوهای یهودی؛کلیساها و مسجد ها تخریب شده و 
به آنها خسارت وارد میشود، مردم مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و به آنها بدلیل اینکه نشان های مذهبی خود را حمل 

می کنند حمله میشود. در جامعه ای که به حقوق همگان اهمیت داده میشود برای اینکه افراد مذهب خود را بیان کرده و 
به آن عمل کنند و ایمان داشته باشند، این امر قابل  پذیرش نمی باشد. 

به عنوان نمایندگان مذاهب و جوامع مذهبی مختلف در سویدن ما با جدیت از تهاجم، نفرت و خشونت تحت لوای مذهب 
دوری می کنیم، چه اینکه ما هدف این کارها باشیم و چه اینکه در ارتباط با خود ما ایجاد شده باشد. در عوض میخواهیم 
امکانات مذاهب را که میتوانند به ساختار اجتماع و پیشرفت دموکراسی در سویدن و جهان کمک کنند، برجسته سازیم. 

در مذاهب ما اخالقی وجود دارد که تأکید دارد بر صداقت و عدالت، به این معنا که به دیگران اهمیت داده شود و در 
جهت منافع مشترک تالش شود. انسانها با وابستگی به مذاهب متفاوت باورهای متفاوت دارند، ولی جهت کوشش برای 

خوبی با هم متحد میشوند. ما در حمایت از آزادی مذهب و امتناع ورزیدن از نفرت بر پا خواهیم خاست.

تمامی ایمان دار ها و بی ایمان ها موظفند که آزادی مذهب و جوامع مذهبی جامعۀ دموکراسی را حمایت نمایند. ایمان 
دارهای جوامع مذهبی مختلف حق یکدیگر را جهت اجرای اعمال ایمانشان حمایت خواهند نمود. همچنین ما از نمایندگان 
سیاسی، ادارات دولتی، سازمان های جامعه مدنی و تمامی افرادی که از عدالت و صلح حمایت می کنند درخواست داریم 

که جهت حمایت از امتناع ورزیدن از نفرت به پا خیزند! 

نمایندگان مذاهب مختلف در سویدن در موضع گیری علیه مذهب ستیزی، نفرت از مسلمین و یهود ستیزی متحد میشوند. 
این متن توسط شورای بین المذاهب سویدن تهیه شده که بعنوان یک محل اجالس ملی برای رهبران مذهبی می باشد. 

از طریق این فراخوان، ما که امضا کنندگان این متن می باشیم میخواهم که به تظاهرات همبستگی تشویق نمائیم: امتناع 
ورزیدن از نفرت!

 بگذار صدای ما به گوش ھمه برسد!
جهت شورای بین المذاهب سویدن روز 22 دسمبر 2014

ھلنا ھوماستن  ایلویر گیالویر گیگوویچ   
شورای اسالمی سویدن  رئیس شورای اسالمی سویدن  

حیدر ابراھیم  مصطفی ستکیک    
رئیس جامعه مذهبی اسالمی شیعیان رئیس جامعه مذهبی اسالمی بوسنیائی  

بهانته دھاماراتانا  ترودی فردریکسون    
معاون رئیس شورای همکاری بودیست های سویدن رئیس شورای همکاری بودیست های سویدن 

سودھگر راگوپاتهی  اُریان ویدگرن    
تجمع هندوها  جامعه بهائیان سویدن    

جاسپال سینگ  گنزابرا سالوان الخماس   
تجمع سیکها  جامعه ماندئی صابئی   

کارین ویبورن  ماینارد گربر    
دبیر کل شورای مسیحی های سویدن کانتور شورای مرکزی یهودی ها   

بنیامین آتاس  آنتیه جاکلن    
اسقف اعظم،جانشین پدر اعظم، کلیسای اُرتودکس سوریه اسقف اعظم کلیسای سویدن   

پله ُھرنمارک  آندرش آربُرلیوس    
رئیس مجامع آزاد مشترک پینگست اسقف بنیاد کاتولیک ستکهولم   



معلومات تماس برای جوامع مذهبی ملی و 
سایر سازمان های سراسری

آیا شما مایلید با یک جامعه مذهبی تماس بگیرید؟ در زیر فهرست بسیاری از جوامع ملی مذهبی در سویدن که 
فعالیتهای مذهبی دارند آمده است:

n کلیساھای لوتریانیسم
کلیسای سویدن

  018-16 96 00 
info@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se

میسیون اوانجلیسک- لوتریانیسم- دوستان وفادار انجیل
  08-559 23 104 

expeditionen@elmbv.se 
www.elmbv.se

بنیاد موطن اوانجلیسک
 018-430 25 00 

efs@efs.nu 
www.efs.nu

n جامعۀ مذھبی کلیسای آزاد
کلیسای اکومنیا

 08-580 031 00 
info@equmeniakyrkan.se 
www.equmeniakyrkan.se

سپاه رستگاری
 08-562 282 00 

info@fralsningsarmen.se 
www.fralsningsarmen.se

جنبش پنجاھه
08-608 96 00 

info@pingst.se 
www.pingst.se

کلیسای اوانجلیسک آزاد
 019-16 76 00 

info@efk.se 
www.efk.se

جامعۀ مذھبی ھفتمین روز ادونت
  08-545 297 70 

info@adventist.se 
www.adventist.se

اتحاد میسیون سویدن
036-30 61 50 

info@alliansmissionen.se 
www.alliansmissionen.se

وینه یارد شمال
info@vineyard.se 
www.vineyard.se

جنبش ایمانی/ کالم زندگانی
www.livetsord.se 
info@livetsord.se

n سازمان ھای سراسری اسالمی
جامعۀ مذھبی اسالمی بُوسنی

 0520-49 90 64 
kontakt@izb.se 

www.izb.se

اتحاد انجمن ھای اسالمی در سویدن
 08-509 109 24 

 info@fifs.se 
www.fifs.se

مرکز اتحادیه فرھنگی اسالمی
 08-15 98 88 
info@ikus.nu
www.ikus.nu

اجتماع مسلمانان شیعه در سویدن
08-580 123 14

info@shiasamfund.se
www.shiasamfund.se

 قصبه ھای اسالمی سویدن 
 tunawi@gmail.com

اتحادیه مسلمانان سویدن
 08-420 640 58 

www.smf-islam.se 
smfsverige@hotmail.com

n کلیساھای اُرتُدکس و کشورھای شرقی سویدن
کلیسای اُرتُدکس انطاکیه

pbmansour@hotmail.com
www.antiochsweden.se

کلیسای حواریون ارمنی ھا
 info@armeniskakyrkan.org

www.armeniskakyrkan.se

کلیسای اُرتُدکس تیواھیدوی اریتریائی در سکاندیناوی )پاپ ُکپتیسک(
www.eotcs.se

کلیسای اُرتُدکس تیواھیدی اریتریائی در سویدن
lidetamariyam@outlook.com 

www.kidstmariameotc.se

کلیسای اسقف بنیادی اُرتُدکس تیواھیدی ایتیوپیائی
debereselammedhanealem@gmail.com 

www.medhanealem.se

کلیسای اُرتُدکس یونانی تحت رھبری میتروپولیت
08-612 34 81 

metropolisofsweden@gmail.com
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کلیسای اُرتُدکس ُکپتیسک
 08-550 344 13 

www.copt.se 
coptse@facebook.com

کلیسای اُرتُدکس روسیه )اسقف قسطنطنیه(
08-15 63 16 

angel.velitchkov@yahoo.se

 کلیسای اُرتُدکس روسیه )اسقف ُمسکو(
rusortswed@hotmail.com 

www.sweden.orthodoxy.ru

کلیسای اُرتُدکس-صربستان
www.crkva.se

dusan@svetisava.se

کلیسای اُرتُدکس سوریه ای تحت رھبری جانشین پاپ
08-550 84 140 

kansli@syriskortodoxakyrkan.se
www.syriskortodoxakyrkan.se

کلیسای اُرتُدکس-سوریه ای
اسقف بنیادی اُرتُدکس ھای سوریه ای

08-550 656 44 
info@soa-s.se 
www.soa-s.se

کلیسای آسوری ھای مشرقی در سویدن
www.assyrianchurch-europe.org 

youel_yacoub@hotmail.com

Övriga samfund n
اتحادیۀ سراسری علویان

www.alevi.se

جامعۀ بهائیان سویدن
kontakt@bahai.se

www.bahai.se

محل ھندو ھا در سویدن
hinduforumsweden@gmail.com 

www.hinduforumsweden.se

پاسداری از فرھنگ ھندو
www.swedenganeshatemple.com

جامعۀ مندیر ھندو
www.mandirstockholm.se

اتحادیه سراسری یزیدی ھا در سویدن
ezidiska.riksforbundet@hotmail.se

کلیسای آخر الزمان عیس مسیح
08-544 709 30 

www.jesukristikyrka.se

شاھدان یهوه
www.jw.org/sv

شورای مرکزی یهودیان
08-587 858 00 

www.jfst.se 
info@jfst.se

جامعۀ ماندئی صابئی
www.mandaean.se 

mss@mandaean.se

تجمع سیکها
www.sikh.se

unga@sikh.se

کلیسای کاتولیک-رومی در سویدن
08-462 66 00 

info@katolskakyrkan.se 
www.katolskakyrkan.se

شورای ھمکاری بودیست ھای سویدن 
www.buddhism-sbs.se 

trudy@buddhism-sbs.se

کلیسای جهانی عیسی مسیح
ukjk@eujc.org
www.eujc.org

Nationella Samarbetsorganisationer n
شورای بین المذاھب سویدن

08-586 24 080 
info@interreligiosaradet.se 
www.interreligiosaradet.se

شورای مسیحی ھای سویدن
08-453 68 00 
info@skr.org 
www.skr.org

شورای مسلمانان سویدن
08-559 257 99 

info@sverigesmuslimskarad.org 
www.sverigesmuslimskarad.org

کمیتۀ کمک ھای دولتی به جامعه ھای مذھبی
 08-453 68 70 
info@sst.s.se 
www.sst.a.se

n مراقبت ھای معنوی در شفاخانه ھا و زندان ھا
کلیسای شفاخانه

www.sjukhuskyrkan.se

مراقبت ھای معنوی اسالمی در شفاخانه
www.muslimskasjukhuskoordinatorer.se

مراقبت ھای معنوی بودائی در شفاخانه
 www.buddhism-sbs.se

مراقبت ھای معنوی در زندان تأدیبی
 www.kriminalvarden.se
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شورای بین المذاھب سویدن
08-586 24 080

info@interreligiosaradet.se
interreligiosaradet.se

حمایت ھای دولت به جوامع مذھبی
08-453 68 70
info@sst.a.se
www.sst.a.se


