Översättning till persiska
ما بیشتر میخواهیم
دادهایمکهموجبشده
هائیرادرقوانینانجام 


مابازنگری
ائتالفیسوئدشرکتداشتهاست.


دردولت
لیبرالمردمازسال٦٠٠٢


حزب
یبماندوباعثبوجودآمدن
کارکردنازگذشتهسودمندترشود،پولبیشتریدرکیفپولبسیاریازافرادبادرآمدکمومتوسطباق 

مردمواحزابائتالفیدیگرحاضردردولت،پشتیبانکاربیشترمیباشند.


لیبرال
بیشتریدرسوئدشدهاست .
حزب

موقعیتهایکاری

باوجودبحراناقتصادیورکوداقتصادیدرازمدتیکهدرجریاناستامروزهتعداد٦٠٠٠٠٠نفربیشتردرمقایسهباسال٦٠٠٢
میباشند.
دارایکار 
بهداشتودرمان،مدارسوسازمانهای

رفاهیکشورمیباشد.


بمعنایمنابعمالیبیشتربرایسیستم
تعدادبیشترافراددارایکار،
پزشکان،پرستاران،مراکزدرمانیوداروخانههای

اعتباراتبیشتریدریافتمیکنند.

مراقبتازکودکانیاسالمندانامروزه

مالیاختصاصیافتهبه


مامنابع
ترشدهوکیفیتدرمانافزایشیافتهاست.


صفانتظاربرایدرمانکوتاه
بیشتریدردسترسهستند.
هایتاریخیبررویتاسیساتزیربنائیکشورانجامدادهایم.ما


گذاری

ماسرمایه
مراکزآموزشیوتحقیقاتیرابشدتافزایشدادهایم.

قدرتخریدافزایش

ایدرسوئدکاهشیافتهاست.

میزانتولیدگازهایگل 
خانه

یشدادهایم.

حقوقبسیاریازآموزگارانراافزا
ایمآناستکهاقتصادسوئدشاهدرشدنسبتاخوبیعلیرغم


کهموفقبهانجامهمزمانهمهاینامورشده

دلیلآن
یافتهاست.

رکودجهانیبودهاست.

مردمخواهانبیشازاینها


لیبرال

ایم،اماحزب

ئتالفیمادستاوردهایبزرگیداشته
بهمراهیاحزابا

امامابیشترمیخواهیم.

ماحزبیباعقایدلیبرالمیباشیمکهپیشنهادهایبسیاریبرایتبدیلسوئدبهجایبهتریبرایزندگیکردنداریم.

میباشد.

هاراتقویتنمودهایموبهآموزگاران


مرهمنظورشود،کودکستان
اتیدادهایمتابرایشاگردانزودترازگذشتهدرمدارسن

ماترتیب
ایموسیستمآموزشفنیوحرفهای


ایراتعییننموده

یتازه
ریزیهایآموزش


مابرنامه
نظمدادهایم.

اختیاراتبیشتریبرایبرقراری
ایواقعیتبدیلکرد هایم.امروزهبهنسبتسال٦٠٠٢تعدادبیشتریآموزگاردارای


رابهگزینه
موسومبه"استادشاگردی"
انوجودداردوسوئدیکیازکشورهاییاستکهبیشترینمیزانسرمایهگذاری

تحصیالتمرتبطباآموزش،بهنسبتشاگرد
بررویتحقیقاترادرجهاندارد.
هایسختتریرا

دانشآموزانامروزه 
رشته
اینرفرمهادرمدارسهستیم.تعدادبیشتریاز 

اکنونمادرآستانهمشاهدهنتایج
امابراینمایانشدننتایجکاملاینتغییراتزمانبیشتریالزم

ورشتهآموزگاریداوطلبانبسیارییافتهاست.

انتخابمیکنند

اگرخواستارآنهستیمکهمدارسسوئدبهمکانیدرمیاندهمکانآموزشیبرترجهانارتقاءیابند،کهاینخواستهماست،

است.
علمیدانشآموزانبایدبدقتدنبالشود


پیشرفت
خواهیمدورهآموزشمقطعابتدائیدهسالهباشد.


مامی
هاادامهیابند.


بایستیاینرفرم
سازیالزمدربرابرچالشهارادریافتنمایند.ارزشووجهه


وآماده
تکدانشآموزاندرهمانمراحلمقدماتی،پشتیبانی


تاتک
اجتماعیمعلمانبایستیارتقاءیابد.ودولتبایدمسئولیتاصلیمدارسرابرعهدهگیرد.
موقعیتهایکاریبایدبیشترشودوتعدادبیشتریبایدوظیفهتامینمعاشخودراخودبرعهدهگیرند.کارکردنبایستیبرایافراد

توسعهبنگاههای

،راههایورودبهبازارکاربایدبیشترشودوتعدادکمتریدرحاشیهجامعهقرارگیرند.
مزیتبیشتریپیداکند 
ترشودوواردشدنبهبازارکاربرایکسانیکهبیرونازآنایستادهاندبایستی

هایبزرگتربایستیآسان


اقتصادیکوچکبهبنگاه
تسهیلیابد.قانونکارسوئدنیازبهبروزشدنیامدرنیزاسیوندارد.براساسقوانینکارامروزیسوئداگرقرارباشدکسیبعلت
بینهمکارانخودداشتهباشدامااینموضوعباید

کمترینسابقهکاریرادر

کمبودکارازمحلکاراخراجشود،آنشخصباید

کار،مهارتهایاشخاصمورداستنادقرارگیرد.تعدادزیادیازافراددرحالحاضرفاقدامکان


ایتغییریابدکهبجایسابقه

بگونه
بههمیندلیلبیمهبیکاریبایددولتیودربرگیرندههمهافرادباشد.
حمایتهایاقتصادیدرهنگامبیکاریهستند .

دریافت
اماعلیرغماینامرهنوزچالشهای

سوئدیکیازکشورهائیاستکهباالترینمیزانبرابریبینزنومردرادرجهاندارد.
بسیاریباقیاست.هدفبرابریکاملــدسترسییکسانبهامکانات،قدرتومنابعــبینزنانومرداناست.دریکجامعه

برابرهمگانامکانآنرادارندکهبادرآمدخودزندگیکنند.باهرگونهتبعیضدرپرداختحقوقبایدمبارزهشودوبرایافزایش

هایتخصصیکهبیشترزناندرآنهابهایفایوظیفهمشغولندمانندمعلمیوپرستاری،امکاناتبهتری


سطححقوقافراددرشغل
ماهسومیبطورمشخصتعیینشود،
مردممیخواهد 


لیبرال
وجودداشتهباشد.بیمهوالدینبایدشاهدبرابریبیشتریگردد .
حزب

باید
شارکتداشتهباشند.خشونتبرعلیهزنانباید

برایاطمینانازآنکهآناننیزدرامرمراقبتازفرزندانم

ماهموسومبه"ماهپدر"
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ترینانواعبروزنشانههاینابرابریاست.دربرابرخشونتناموسینباید

متوقفشود.خشونتمردانبرعلیهزنانیکیاز 
خشن
بهیچوجهمدارانشانداد.

هاکهمیخواهنددرسوئدکارکنند.مهاجرتبرای


اندوآن

هائیباشدکهازآزاروتعقیبگریخته

سوئدبایدکشوریبازبرایانسان
کسیکهبهاینجامیآید

همپیوستگیبایدبازهمبهترشود.
هائیرانیزدربرابرماقرارمیدهد .


سوئدسودمنداستاماهمزمانچالش
لیبرالمردمدر

بایدباکنجکاویوامکاناتموجودمواجهشود،نهبادشمنیویاتصورآنکهازاوبایستیمراقبتبعملآید .
حزب

میباشد.ایندوعاملبرایتسهیلدرمعرفی
کنندهیکسیاستتمرکزبرکاروآموزشزبان 

سیاستهمپیوستگیبروشنی 
دنبال

دهاند
سالهایابتدائیحضوردرسوئدبرایکسانیکهبتازگیبهاینکشورآم 
هرچهسریعتربهجامعهسوئدکامالتعیینکنندههستند .

امرارمعاشازدرآمدهایخود،تعیینکنندهمیباشند.

درامکانآنهابرایآموزش،کارو

زمینههایمختلف،سوئدراثروتمندترکرده
مردمبهاروپاآریمیگوید.همکارینزدیکدراروپا،تجارتوتبادلدر 


لیبرال

حزب
امااتحادیهاروپا

هاییکهبطورمشترکبادیگرانداریم،یاریمیکند.


ترکردهومارادررفعدشواری

جهانپیرامونماراامن
ینههااینهمکاریباید
نیازبهرفرمهاییداردوبایدمدرنیزهشود.دربعضیزم 

شدنباواقعیتهاینوینجهانی


یمواجه
برا
دموکراسیوحقوقبشر،اقتصاد،

ایدیگرکمترفعالباشد.

اروپابایستیدربعضیزمینهه


صورتاتحادیه

ترشودامادراین

نزدیک
باآنها
ازجملهمسائلیاستکهاروپابایدبصورتبطورمشترک 

وتوسعهپایدارومبارزهباتبهکاری

تجارت،مهاجرت،
هایاتحادیهاروپادرزمینهفرهنگ،


هایبخشکشاورزیبایدلغوشودوسیاست
حمایتهایمستقیمدرسیاس 
ت

برخوردکند.
اتیکتر
منتقلشود.همزمانبایدایناتحادیهبازتر،موثرترودموکر 
ارتباطجمعیتاحدزیادیبایدبهسطحملی 


وسایل
جهانگردیو

اروپادرپیشمیگیرند.


اینسبتبهاتحادیه

هایبدبینانه

کهاحزابدیگرسیاست

،حتیهنگامی
شود

www.folkpartiet.se · info@folkpartiet.se · 020–53 53 53

Översättning till persiska
ما بیشتر میخواهیم
دادهایمکهموجبشده
هائیرادرقوانینانجام 


مابازنگری
ائتالفیسوئدشرکتداشتهاست.


دردولت
لیبرالمردمازسال٦٠٠٢


حزب
یبماندوباعثبوجودآمدن
کارکردنازگذشتهسودمندترشود،پولبیشتریدرکیفپولبسیاریازافرادبادرآمدکمومتوسطباق 

مردمواحزابائتالفیدیگرحاضردردولت،پشتیبانکاربیشترمیباشند.


لیبرال
بیشتریدرسوئدشدهاست .
حزب

موقعیتهایکاری

باوجودبحراناقتصادیورکوداقتصادیدرازمدتیکهدرجریاناستامروزهتعداد٦٠٠٠٠٠نفربیشتردرمقایسهباسال٦٠٠٢
میباشند.
دارایکار 
بهداشتودرمان،مدارسوسازمانهای

رفاهیکشورمیباشد.


بمعنایمنابعمالیبیشتربرایسیستم
تعدادبیشترافراددارایکار،
پزشکان،پرستاران،مراکزدرمانیوداروخانههای

اعتباراتبیشتریدریافتمیکنند.

مراقبتازکودکانیاسالمندانامروزه

مالیاختصاصیافتهبه


مامنابع
ترشدهوکیفیتدرمانافزایشیافتهاست.


صفانتظاربرایدرمانکوتاه
بیشتریدردسترسهستند.
هایتاریخیبررویتاسیساتزیربنائیکشورانجامدادهایم.ما


گذاری

ماسرمایه
مراکزآموزشیوتحقیقاتیرابشدتافزایشدادهایم.

قدرتخریدافزایش

ایدرسوئدکاهشیافتهاست.

میزانتولیدگازهایگل 
خانه

یشدادهایم.

حقوقبسیاریازآموزگارانراافزا
ایمآناستکهاقتصادسوئدشاهدرشدنسبتاخوبیعلیرغم


کهموفقبهانجامهمزمانهمهاینامورشده

دلیلآن
یافتهاست.

رکودجهانیبودهاست.

مردمخواهانبیشازاینها


لیبرال

ایم،اماحزب

ئتالفیمادستاوردهایبزرگیداشته
بهمراهیاحزابا

امامابیشترمیخواهیم.

ماحزبیباعقایدلیبرالمیباشیمکهپیشنهادهایبسیاریبرایتبدیلسوئدبهجایبهتریبرایزندگیکردنداریم.

میباشد.

هاراتقویتنمودهایموبهآموزگاران


مرهمنظورشود،کودکستان
اتیدادهایمتابرایشاگردانزودترازگذشتهدرمدارسن

ماترتیب
ایموسیستمآموزشفنیوحرفهای


ایراتعییننموده

یتازه
ریزیهایآموزش


مابرنامه
نظمدادهایم.

اختیاراتبیشتریبرایبرقراری
ایواقعیتبدیلکرد هایم.امروزهبهنسبتسال٦٠٠٢تعدادبیشتریآموزگاردارای


رابهگزینه
موسومبه"استادشاگردی"
انوجودداردوسوئدیکیازکشورهاییاستکهبیشترینمیزانسرمایهگذاری

تحصیالتمرتبطباآموزش،بهنسبتشاگرد
بررویتحقیقاترادرجهاندارد.
هایسختتریرا

دانشآموزانامروزه 
رشته
اینرفرمهادرمدارسهستیم.تعدادبیشتریاز 

اکنونمادرآستانهمشاهدهنتایج
امابراینمایانشدننتایجکاملاینتغییراتزمانبیشتریالزم

ورشتهآموزگاریداوطلبانبسیارییافتهاست.

انتخابمیکنند

اگرخواستارآنهستیمکهمدارسسوئدبهمکانیدرمیاندهمکانآموزشیبرترجهانارتقاءیابند،کهاینخواستهماست،

است.
علمیدانشآموزانبایدبدقتدنبالشود


پیشرفت
خواهیمدورهآموزشمقطعابتدائیدهسالهباشد.


مامی
هاادامهیابند.


بایستیاینرفرم
سازیالزمدربرابرچالشهارادریافتنمایند.ارزشووجهه


وآماده
تکدانشآموزاندرهمانمراحلمقدماتی،پشتیبانی


تاتک
اجتماعیمعلمانبایستیارتقاءیابد.ودولتبایدمسئولیتاصلیمدارسرابرعهدهگیرد.
موقعیتهایکاریبایدبیشترشودوتعدادبیشتریبایدوظیفهتامینمعاشخودراخودبرعهدهگیرند.کارکردنبایستیبرایافراد

توسعهبنگاههای

،راههایورودبهبازارکاربایدبیشترشودوتعدادکمتریدرحاشیهجامعهقرارگیرند.
مزیتبیشتریپیداکند 
ترشودوواردشدنبهبازارکاربرایکسانیکهبیرونازآنایستادهاندبایستی

هایبزرگتربایستیآسان


اقتصادیکوچکبهبنگاه
تسهیلیابد.قانونکارسوئدنیازبهبروزشدنیامدرنیزاسیوندارد.براساسقوانینکارامروزیسوئداگرقرارباشدکسیبعلت
بینهمکارانخودداشتهباشدامااینموضوعباید

کمترینسابقهکاریرادر

کمبودکارازمحلکاراخراجشود،آنشخصباید

کار،مهارتهایاشخاصمورداستنادقرارگیرد.تعدادزیادیازافراددرحالحاضرفاقدامکان


ایتغییریابدکهبجایسابقه

بگونه
بههمیندلیلبیمهبیکاریبایددولتیودربرگیرندههمهافرادباشد.
حمایتهایاقتصادیدرهنگامبیکاریهستند .

دریافت
اماعلیرغماینامرهنوزچالشهای

سوئدیکیازکشورهائیاستکهباالترینمیزانبرابریبینزنومردرادرجهاندارد.
بسیاریباقیاست.هدفبرابریکاملــدسترسییکسانبهامکانات،قدرتومنابعــبینزنانومرداناست.دریکجامعه

برابرهمگانامکانآنرادارندکهبادرآمدخودزندگیکنند.باهرگونهتبعیضدرپرداختحقوقبایدمبارزهشودوبرایافزایش

هایتخصصیکهبیشترزناندرآنهابهایفایوظیفهمشغولندمانندمعلمیوپرستاری،امکاناتبهتری


سطححقوقافراددرشغل
ماهسومیبطورمشخصتعیینشود،
مردممیخواهد 


لیبرال
وجودداشتهباشد.بیمهوالدینبایدشاهدبرابریبیشتریگردد .
حزب

باید
شارکتداشتهباشند.خشونتبرعلیهزنانباید

برایاطمینانازآنکهآناننیزدرامرمراقبتازفرزندانم

ماهموسومبه"ماهپدر"
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