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Översättning till persiska 

خواهیم ما بیشتر می  

ایمکهموجبشده داده هائیرادرقوانینانجام مابازنگری. است ائتالفیسوئدشرکتداشته دردولت ٦٠٠٢مردمازسال لیبرال حزب
بماندوباعثبوجودآمدن یپولبسیاریازافرادبادرآمدکمومتوسطباق کارکردنازگذشتهسودمندترشود،پولبیشتریدرکیف

. باشند ائتالفیدیگرحاضردردولت،پشتیبانکاربیشترمی مردمواحزاب لیبرال حزب. است بیشتریدرسوئدشده یکارهای موقعیت
 ٦٠٠٢نفربیشتردرمقایسهباسال٦٠٠٠٠٠امروزهتعداد باوجودبحراناقتصادیورکوداقتصادیدرازمدتیکهدرجریاناست

. باشند می دارایکار  

های بهداشتودرمان،مدارسوسازمان. باشد رفاهیکشورمی بمعنایمنابعمالیبیشتربرایسیستم ،تعدادبیشترافراددارایکار
های پزشکان،پرستاران،مراکزدرمانیوداروخانه. کنند اعتباراتبیشتریدریافتمی امروزه ازکودکانیاسالمندان  مراقبت

یافتهبه مالیاختصاص مامنابع. است ترشدهوکیفیتدرمانافزایشیافته صفانتظاربرایدرمانکوتاه. هستند بیشتریدردسترس
ما. ایم هایتاریخیبررویتاسیساتزیربنائیکشورانجامداده گذاری ماسرمایه. ایم مراکزآموزشیوتحقیقاتیرابشدتافزایشداده

خریدافزایش قدرت. است ایدرسوئدکاهشیافته خانه میزانتولیدگازهایگل. ایم یشدادهحقوقبسیاریازآموزگارانراافزا
اقتصادسوئدشاهدرشدنسبتاخوبیعلیرغماستکه ایمآن کهموفقبهانجامهمزمانهمهاینامورشده دلیلآن. است یافته

. است رکودجهانیبوده  

ها مردمخواهانبیشازاین لیبرال ایم،اماحزب ئتالفیمادستاوردهایبزرگیداشتها بهمراهیاحزاب. خواهیم امامابیشترمی
.  باشیمکهپیشنهادهایبسیاریبرایتبدیلسوئدبهجایبهتریبرایزندگیکردنداریم ماحزبیباعقایدلیبرالمی. باشد می  

ایموبهآموزگاران هاراتقویتنموده مرهمنظورشود،کودکستانایمتابرایشاگردانزودترازگذشتهدرمدارسن اتیدادهماترتیب
ای ایموسیستمآموزشفنیوحرفه ایراتعییننموده یتازههایآموزش ریزی  مابرنامه .ایم نظمداده برقراریاختیاراتبیشتریبرای

زگاردارایتعدادبیشتریآمو٦٠٠٢نسبتسالبهامروزه. ایم ه ایواقعیتبدیلکرد رابهگزینه" استادشاگردی"موسومبه
گذاری انوجودداردوسوئدیکیازکشورهاییاستکهبیشترینمیزانسرمایهبهنسبتشاگردتحصیالتمرتبطباآموزش،

. بررویتحقیقاترادرجهاندارد  

تریرا هایسخت رشته امروزهموزانآ دانشتعدادبیشتریاز. مدارسهستیمهادر اینرفرماکنونمادرآستانهمشاهدهنتایج
زمانبیشتریالزم اینتغییرات شدننتایجکامل امابراینمایان. است ورشتهآموزگاریداوطلبانبسیارییافته کنند انتخابمی

استهماست،یابند،کهاینخو ءآموزشیبرترجهانارتقا اگرخواستارآنهستیمکهمدارسسوئدبهمکانیدرمیاندهمکان. است
آموزانبایدبدقتدنبالشود علمیدانش پیشرفت. سالهباشد خواهیمدورهآموزشمقطعابتدائیده مامی. یابند هاادامه بایستیاینرفرم

وجههارزشو. رادریافتنمایند ها سازیالزمدربرابرچالش وآماده پشتیبانی ،درهمانمراحلمقدماتیآموزان تکدانش تاتک
.ودولتبایدمسئولیتاصلیمدارسرابرعهدهگیرد. اجتماعیمعلمانبایستیارتقاءیابد  

برایافرادکارکردنبایستی. وظیفهتامینمعاشخودراخودبرعهدهگیرندبایدهایکاریبایدبیشترشودوتعدادبیشتری موقعیت
های توسعهبنگاه. دوتعدادکمتریدرحاشیهجامعهقرارگیرندهایورودبهبازارکاربایدبیشترشو ،راهمزیتبیشتریپیداکند

اندبایستی ترشودوواردشدنبهبازارکاربرایکسانیکهبیرونازآنایستاده تربایستیآسان هایبزرگ اقتصادیکوچکبهبنگاه
رامروزیسوئداگرقرارباشدکسیبعلتقوانینکا براساس .داردیامدرنیزاسیون دنشبروز نیازبهقانونکارسوئد. یابد تسهیل

باشدامااینموضوعباید بینهمکارانخودداشتهکاریرادر کمترینسابقهبایدکاراخراجشود،آنشخص کمبودکارازمحل
امکان تعدادزیادیازافراددرحالحاضرفاقد. هایاشخاصمورداستنادقرارگیرد کار،مهارت ایتغییریابدکهبجایسابقه بگونه

.دلیلبیمهبیکاریبایددولتیودربرگیرندههمهافرادباشد همین به .درهنگامبیکاریهستند اقتصادی های حمایتدریافت  

یها اماعلیرغماینامرهنوزچالش. سوئدیکیازکشورهائیاستکهباالترینمیزانبرابریبینزنومردرادرجهاندارد
دریکجامعه. کاملــدسترسییکسانبهامکانات،قدرتومنابعــبینزنانومرداناستهدفبرابری. است بسیاریباقی

برایافزایشودمبارزهشودتبعیضدرپرداختحقوقبای رگونههبا. رادارندکهبادرآمدخودزندگیکنند برابرهمگانامکانآن
امکاناتبهتریهایفایوظیفهمشغولندمانندمعلمیوپرستاری،هاب هایتخصصیکهبیشترزناندرآن  سطححقوقافراددرشغل

بطورمشخصتعیینشود،سومی ماهخواهد مردممی لیبرال حزب. بیمهوالدینبایدشاهدبرابریبیشتریگردد. باشد وجودداشتهباید
خشونتبرعلیهزنانباید. باشند شارکتداشتهآناننیزدرامرمراقبتازفرزندانم که برایاطمینانازآن" ماهپدر"ماهموسومبه
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دربرابرخشونتناموسینباید.هاینابرابریاستترینانواعبروزنشانهخشنخشونتمردانبرعلیهزنانیکیاز.متوقفشود
.وجهمدارانشاندادبهیچ  

مهاجرتبرای.خواهنددرسوئدکارکنندهاکهمیاندوآنهائیباشدکهازآزاروتعقیبگریختهسوئدبایدکشوریبازبرایانسان
آیدکسیکهبهاینجامی.پیوستگیبایدبازهمبهترشودهم.دهدهائیرانیزدربرابرماقرارمیسوئدسودمنداستاماهمزمانچالش

درمردملیبرالحزب.تبعملآیدکهازاوبایستیمراقببایدباکنجکاویوامکاناتموجودمواجهشود،نهبادشمنیویاتصورآن
ایندوعاملبرایتسهیلدرمعرفی.باشدمیزبانکنندهیکسیاستتمرکزبرکاروآموزشدنبالبروشنیپیوستگیسیاستهم

انددههایابتدائیحضوردرسوئدبرایکسانیکهبتازگیبهاینکشورآمسال.کنندههستندتربهجامعهسوئدکامالتعیینهرچهسریع
.باشندکنندهمیامرارمعاشازدرآمدهایخود،تعیینآموزش،کاروبرایهادرامکانآن  

ثروتمندترکردهراسوئد،مختلفایهزمینهبادلدرراروپا،تجارتوتهمکارینزدیکد.گویدمردمبهاروپاآریمیلیبرالحزب
اروپاامااتحادیه.کندهاییکهبطورمشترکبادیگرانداریم،یاریمیترکردهومارادررفعدشواریجهانپیرامونماراامن

هااینهمکاریبایدینهدربعضیزم.یداردوبایدمدرنیزهشودیهانیازبهرفرمهاینوینجهانیشدنباواقعیتیمواجهبرا
بشر،اقتصاد،دموکراسیوحقوق.فعالباشدترایدیگرکمهاروپابایستیدربعضیزمینهصورتاتحادیهترشودامادرایننزدیک

هاباآنمشترکاستکهاروپابایدبصورتبطورازجملهمسائلیمبارزهباتبهکاریوپایداروتوسعهتجارت،مهاجرت،
اروپادرزمینهفرهنگ،هایاتحادیههایبخشکشاورزیبایدلغوشودوسیاستتهایمستقیمدرسیاسحمایت.ندبرخوردک

تراتیکر،موثرترودموکایناتحادیهبازترهمزمانباید.شودمنتقلبهسطحملیتاحدزیادیبایدجمعیارتباطوسایلگردیوجهان
.گیرنداروپادرپیشمیاینسبتبهاتحادیههایبدبینانهکهاحزابدیگرسیاست،حتیهنگامیشود  
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