
 استکهلميان
 

 دختر دانشجوی ايرانی به رياست اتحاديه دانشجويان دانشگاه  بازرگانی استکهلم رسيد
 

  
 
هندلس  (استکهلم دانشگاه بازرگانی ساله ايرانی به رياست اتحاديه دانشجويان ٢١  دانشجوی ناز هاشم زادهگل

,  در اين دانشگاه  مشهور.  دانشگاه بازرگانی استکهلم يک دانشگاه معمولی نيست. انتخاب شد) هوگسکوالن
های مسلط بر بخش خصوصی و اقتصاد  سوئد مشغول به فرزندان ثروتمندترين و قدرتمندترين خانواده 

پرستيژ  پربت شديد جهت ورود به آن و نامتحصيلند و تنها فارغ التحصيل بودن از اين دانشگاه بواسطه رقا
 آرزوی هر دانشجو و نيز خانواده های اين طيف از بخش خصوصی و تجاری  سوئد )هوگسکوالن هندلز(

 .است
 

نيز " دانشگاهی مردانه با پر افاده ترين دانشجويان"هلم توسط بخشی از مطبوعات سوئد دانشگاه بازرگانی استک
در اين دانشگاه دانشجوی دختر بندرت به چشم ميخورد و مشاهده دانشجويان با تبار مهاجری و . توصيف ميشود

 از خانواده هايی  درصد از دانشجويان اين دانشگاه۵اين آمار که فقط . غير اروپايی از آن هم نادرتر است
 .هستند که والدينشان تحصيالت عالی آکداميک ندارند به اندازه کافی در اين زمينه گوياست

 
 ساله ايرانی نه تنها سد ورود به چنين دانگشاهی را شکست بلکه در ميان تعجب ٢١گلناز هاشم زاده  دختر 

جالب اينکه اين . انی سوئد انتخاب شده استرسانه های سوئد اينک به رياست اتحاديه دانشجويان دانشگاه بازرگ
) افادهپر(د که روزنامه مخصوص همين قشر بچاپ رسي) سونسکا داگبالدت(خبر نيز اول از همه در روزنامه 

مصاحبه مفصلی با گلناز هاشم زاده ) سونسکا داگبالدت(روزنامه  .و مسلط بر بخش خصوصی سوئد است
 . ژوئن به چاپ رسيد٢۵انجام داده است که در شماره جمعه 
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گلناز هاشمی زاده  در اين مصاحبه گفت که هنگامی که فقط سه سال داشته است همراه پدر و مادرش به سوئد 
 -از اعيان نشين ترين محالت استکهلم(مهاجرت کرده اند و اکنون به همراه خانواده اش در محله اوستر مالم 

او اضافه کرد که . وچکتر دارد که در سوئد متولد شده استزندگی ميکند و يک برادر ک) توضيح استکهلميان
گلناز هاشم زاده ".  هيچ پسری امسال حوصله بودن با او را داشته باشد"دوست پسری ندارد چون فکر نميکند 

 سال داشت با افتخار به ژورناليست اين روزنامه گفت که به راديو  و ٣که هنگام مهاجرت به سوئد فقط 
که برای چه چيزی ايرانی ميرقصد اما در پاسخ به اين سوال " بيرحم" گوش ميکند و بصورتی موسيقی ايرانی
  .فقط همين, فاميل: تر از همه تنگ شده گفتشدر ايران دلت بي

   
گلناز . او گفت بهترين قسمت های فرهنگ ايرانی و سوئدی را در هم آميخته و تبديل به دنيای خود کرده است

به رياست اتحاديه دانشجويان دانشگاه  بازرگانی سوئد گفت که خودش حتی فکر آن را در مورد انتخاب شدنش 
گلناز قبل از انتخاب شدنش به . هم نميکرده بلکه اين پدرش بوده است که او را تشويق به کانديد شدن کرده است

  .اين سمت سردبير روزنامه همين دانشگاه بود
  

يک شرکت و نيز پرداختن به نويسندگی است و البته يافتن شريک تاسيس , گلناز گفت که آرزويش برای آينده
  .داشتن فرزند وعشق , زندگی

  
. گلناز در مصاحبه اش به مشکالت در راه کودکان و جوانانی که به کشوری جديد مهاجرت ميکنند اشاره کرد

توی گوه "ميگفتند  به او او از جمله به خاطره ای اشاره کرد که بچه های مو بلوند و سفيد سوئدی در کودکستان
حرف اين کيسه های "و از مربی مهربان کودکستان سونيا نام برد که به او گفت " زدی که اينطور شدی غلت

" گوه غلت خورده"اگر او در  هو گلناز از دانستن اينک" خدمتشان ميرسم. پودر سيب زمينی را گوش نکن
  .ند خيالش راحت شدهست" کيسه های پودر سيب زمينی" عوضش آنهای ديگر

  
فکر ميکنی اگر از ايران خارج نميشدی زندگيت به چه صورت : پايان مصاحبه از گلناز پرسيد رد رخبر نگا
در هر صورت نميتوانستم به اندازه امروز . زندگی بسيار محدودی ميداشتم: "گلناز هاشم زاده پاسخ داد. ميبود

وقتی روز قبل از . ر يک جشن عروسی به ايران رفتمچند وقت قبل همراه پدر و مادرم بخاط. شاد باشم
هيچ دختر جوانی در ايران اينطور . عروسی به آرايشگاه رفته بودم در آنجا از من ميپرسيدند از کجا آمدی

 ساله ٢١ دختر ايرانی بيتا يزدانیبه گفته همکار استکهلميان ".  فهميده بودند که من از خارج آمدم. نميخندد
چندين روزنامه و مجله معروف در سوئد . دانشگاه بازرگانی استکهلم مشغول به تحصيل استديگری نير در 

 .تاکنون با گلناز هاشم زاده مصاحبه کرده اند
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