ﺑﺮای اروﭘﺎﯾﯽ ﮔﺮﻣﺘﺮ
و ﺳﯿﺎره ای ﺧﻨﮏ ﺗﺮ
ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک اروﭘﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را در ﭘﯿﺶ رو دارد .ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻮا در ﺣﺎل رﺷﺪ
اﺳﺖ .زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش دﻫﯿﻢ .ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺟﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در درازﻣﺪت ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،آﺷﻔﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﻨﮓ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎج اروﭘﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری در
ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻧﮕﯿﺮد .اﮔﺮ آﻧﻬﺎ
ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺻﺪای ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ را ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮان ﻣﺎ را در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ

ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ؟
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ اروﭘﺎ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ را در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ و ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ﺑﺮای ﺳﯿﺎره ای ﭘﺎک،
ﻏﻨﯽ و ﺧﻨﮏ ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﺮزی زﻣﯿﻦ را ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎری ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮﺋﺪ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﺮداﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﻮﺋﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ارزان ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺳﻮﺋﺪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﺎن ﺟﻨﮕﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ
اﻧﺠﺎم داده .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﮐﺮون ﮔﻢ ﺷﺪه را دوﺑﺎره ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻓﺎه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﻢ.
ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﻠﯿﺘﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ

ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮﺋﺪی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ؟
در ﺳﻮﺋﺪی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﺋﺪی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺣﻘﻮق و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
از آن ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺧﻮد را در اﻣﻮر
ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺸﻮری ﻗﻮی ﺗﺮ ،ﻏﻨﯽ ﺗﺮ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدی
ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻋﺎدﻻﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد در اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
.
در ﺳﻮﺋﺪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ آزاد اﺳﺖ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ،رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن و ﯾﺎ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺪی در
ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺳﻮﺋﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای آﺑﺎدی
آن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

Farsi

ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻤﺎن و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از ﺳﺎل  ۱۹٢۹ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﮐﻨﺎر
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻣﻌﺘﻘﺪ،
اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﺣﺰﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن،
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ از اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﺮد ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺎ
اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ اراده ای ﻗﻮی از ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﮕﺬرﯾﻢ و ﺑﺮای ﻗﺸﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ
.ﺧﯿﺰﯾﻢ

ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ،اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و اﻧﺘﻘﺎد ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ
ﻫﺮاس اﻣﺮوز ﺧﻮد از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد
دارﯾﻢ روﯾﺎرو ﺷﻮﯾﻢ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ را اﯾﻤﺎن ﻣﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ دارای ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ و آﻧﭽﻪ ﺑﺪان
اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
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