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 انتخابات این خزان از مهمترین رویداد ها به حساب می اید. ما در یک دورۀ آشفته زندگی 
 میکنیم که در آن بیشتر از مردم به آینده خوشبین نیستند که عواقب آنرا عدم اعتمادی و بیگانه هراسی 

می پندارند. بیشتر از هر چیز دیگر، ما نیاز داریم تا ترحم و مهربانی را اختیار نماییم، جرئت آنرا داشته 
 باشیم تا فرصت ها را مشاهده کنیم و به نیروی که بشریت را سوق میدهد، باور داشته باشیم. مهمتر از 

 همه این است که ما باید در مورد موقف خویش تصمیم بگیریم. برای ما جواب واضح است.
 ما میخواهیم به پیش حرکت کنیم.

میخواهیم سویدن را به پیش سوق دهیم.
به حزب مرکزی Centerpartiet رای بدهید!

مسیر ما:
راه به پیش!
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رای شما
سویدن را به پیش خواهد برد!



ما میخواهیم سویدن را متحد نگه داریم
 سویدن در معرض ملت منقسم قرار دارد. یکی از بزرگترین تقسیم بندی ها بین کسانی است 

 که وظیفه دارند و آنهاییکه وظیفه ندارند. ما میخواهیم تا مردم بیشتر فرصت کار را داشته باشند، 
و در زندگی خود سهم بیشتر بگیرند. بنابر همین دلیل ما میخواهیم:

• کار را برای مردم آسان سازیم تا نخستین وظیفه را دریابند.
اطمینان حاصل نماییم که پروسه استخدام کارمندان برای شرکت های کوچک تجاری   • 

ارزانتر شود.
ایجاد وظایف را برای شرکت ها در سرتاسر سویدن ساده بسازیم.  •

ما میخواهیم در سرتاسر سویدن مصئونیت ایجاد کنیم.
 در هر نقطۀ سویدن که شما زندگی می کنید، باید اطمینان داشته باشید که مراقبت های 
 صحی و خدمات پولیس در نزدیکی تان قابل دسترس اند. بنابر همین دلیل ما خواهان 

موارد زیر هستیم:

افزایش آزادی انتخاب و کاهش صف ها برای دریافت خدمات صحی.   •
دادن فرصت برای هر فرد تا داکتری را برای مراقبت های صحی خود تعین نمایند.  •

عدم تحمل هر نوع جنایت و افزایش تعداد پولیس در همه بخش های کشور.  •

ما میخواهیم در رشد سبز سرمایه گذاری نماییم.
انتشار گازهای گلخانه یی افزایش می یابند و این امر باالی اقلیم تاثیر ناگوار به جا می گذارد. ما 
رشد را بمثابۀ تهدید محیط زیست نمی پنداریم بلکه آنرا منحیث فرصت برای انکشاف و وظایف 

بیشتر سبز می بینیم. بنابر همین دلیل ما میخواهیم:

• اطمینان حاصل نماییم که سویدن به یک مولد کامالً تجدید پذیر تولید برق مبدل گردد.
در مواد سوخت سازگار با محیط سرمایه گذاری نماییم.  •

اطمینان حاصل نماییم که همه افراد بدون خطر مواد ُسمی زندگی کنند.  •

کدام مسیر را شما انتخاب میکنید؟
در بسا موارد کارهای خوبی در سویدن به پیش میروند. اما همیشه چنین نیست. 

پروسه ادغام به ناکامی مواجه است، صف های مراقبت های صحی افزایش می یابند، 
انتشار گازهای گلخانه یی افزایش می یابد و سویدن در معرض خطر یک کشور 

منقسم  قرار دارد. 

ما در یک جهت کامالً متفاوت ایستاده ایم. جاییکه دیگران تنها مشکالت را مشاهده 
می کنند، ما در آنجا فرصت ها را می بینیم. در مورادی که دیگران بیگانه هراسی را 
انتخاب می کنند، ما ترحم را انتخاب نموده ایم. جاییکه دیگران رشد را به مثابۀ تهدید 

محیط زیست می پندارند، ما در آنجا فرصت های برای وظایف جدید و سبز می بینیم. 
و جاییکه دیگران اضطراب را به وجود می آورند، ما در آنجا مصئونیت ایجاد می 

کنیم. 

به عوض اینکه جهت مخالف را انتخاب کنیم، که بیشتراستقامت افراط را اختیار کرده 
اند، ما مسیر متفاوتی را برای تمامی سویدن انتخاب نموده ایم: راه به پیش.
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