
هر کسی که در سوئد زندگی و کار میکند باید از مراکز رفاه اجتماعی نیز برخوردار 
باشد. متأسفانه در سال های اخیر دولت های گوناگون در این کشور هر یک به نوبه 

خود اجازه داده اند بخشهای بزرگی از سوئد و شهروندان ان از بدیهی ترین وجوه 
رفاه اجتماعی برخوردار نباشند. اتوبوس ها مرتب کار نمیکنند؛ به هنگام نیاز پلیس 
به موقع نمیرسد؛ بخش زایمان بیمارستان به دلیلی تعطیل شده است. اکنون زمان آن 

 فرا رسیده است که این بخش های فراموش شده جامعه سوئد را مجدداً احیا کنیم . 

برای جامه عمل پوشانیدن بدین اصالحات ما به پشتیبانی شما نیازمندیم . 
در روز ۹ سپتامبر به حزب چپ رأی دهید ! 
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برای این تغییرات مثبت ما به پشتیبانی شما نیازمندیم .  
در روز ۹ سپتامبر به حزب چپ رأی دهید ! 

اکنون انزمان فرا رسیده است که مسئله نابرابری اجتماعی را جدی بگیریم. امروزه 
ثروتمندان از سهم ما که از دیگر طبقات جامعه هستیم به جیب خود میزنند. اما دولت 
 کنونی هیچ برنامه و پیشنهادی برای جلوگیری از این بی عدالتی ها ارائه نداده است. 

بدین خاطر است که خط مشی سیاسی در سوئد به یک حزب چپ قوی نیاز دارد که بر 
ایده الهای خود پافشاری کرده و بر انها استوار بماند. ما خواهان جامعه ای هستیم که 

در ان همگان مورد توجه قرار گرفته و خواهان سیاستی هستیم که بهبود شرایط زندگی 
مردم عادی در سر لوحه برنامه اش قرار دارد . 

چنانچه ما دست به دست یکدیگر داده و در جهت بهبود و افزایش امکانات درمانی و 
حقوق و شرایط کار بهتر با یکدیگر متحد شویم، میتوانیم به واقعیت ها و زندگی بهتری 

دست یابیم. این موضوع را ما خوب اموخته و میدانیم. ما بارها انرا در گذشته تجربه 
کرده ایم. به این گفته سیاست بازان فریبکار که میگویند هیچ چیز را نمی توان تغییر داد 
و بهبود بخشید، و اینکه همه چیز پیشاپیش تعیین و تکلیف شده است، گوش نداده و باور 

نداشته باشید. امور سیاسی در جامعه »هللا بَختَکی و شامورتی بازی« نیستند . 

ما همگی بر سر یک انتخاب راه قرا گرفته ایم. در روز ۹ سپتامبر امسال رأی شما به 
اندازه رأی ثروتمند ترین شهروند سوئد ارزش دارد. از این رأی خود در جهت ایجاد 
یک آینده تابناک برای همگان استفاده کنید، و نه به نفع یک اقلیت کوچکی که تقریباً 

تمامی ثروت جامعه را در اختیار خود گرفته اند . 
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