FARSI

 10دﻟﯿﻞ ﺑﺮای رأی دادن ﺑﮫ KrF

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و آﺳﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 .6ھﻤﺪردی ﻣﺮز ﻧﻤﯽﺷﻨﺎس

ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻓﻘﻂ ﺑﮫ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﯾﻢ از
طﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﺠﺎرت ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻤﮏھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ را آن ﻗﺪر ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ آﻣﻮزش ،ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.

 .7ارزشھﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر

ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ارزشھﺎی ﺧﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ!  KrFﻣﯽﺧﻮاھﺪ ارزشھﺎﯾﯽ
را ﮐﮫ ﻧﺮوژ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎده ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ
در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ و ﻓﺮھﻨﮓھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ KrF .ﺟﺎﻣﻌﮫای
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ در آن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻤﺎن و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪKrF .
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ھﻤﺪردی
و ﭘﺎﺳﺪاری از ارزشھﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ارزشھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

 .8ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

 .1وﻗﺖ آزاد ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ

ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ KrF .ﺣﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺳﺎﻟﻢ
و ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﻗﺖ آزاد دارﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﮫﻓﺮد
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت KrF .ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آزادی اﻧﺘﺨﺎب و اﻧﻌﻄﺎف
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮭﺘﺮ و
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنھﺎی ﺧﻮب و ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 .2اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس

 KrFﻣﺪرﺳﮫای ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ،
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼسھﺎی درس ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺣﺮﻓﮫای ﻣﺘﻨﻮع در ﻣﺪارس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ارزشھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﮫ درد آﻧﮭﺎ ﺑﺨﻮرد KrF .ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ زورﮔﻮﯾﯽ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داد.

 .3ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ

ھﻤﮫ اﻓﺮاد ،ﻓﺎرغ از وﯾﮋﮔﯽھﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارﻧﺪ ،از ارزش ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ KrF .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ،از
ﻟﺤﻈﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻄﻔﮫ ﺗﺎ ﻣﺮگ طﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ دارد ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد!  KrFﺑﮫ ﺳﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ
ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﯿﻦ در ﺑﺎرداریھﺎی ﭼﻨﺪﻗﻠﻮﯾﯽ ﻧﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﮏھﺎ و
ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﺎص دارﻧﺪ ﺑﻠﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻣﺎ
ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﺑﺪون درد در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻠﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺑﮫ ﮐﺸﺘﻦ
از روی ﺗﺮﺣﻢ ﻧﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ،
ﻓﻌﺎل و اﯾﻤﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ ھﺮ زﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ھﺮ
زﻣﺎن ﮐﮫ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ،
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪتھﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﻣﻌﻨﯽداری ﺗﻮأم ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

 .4طﺮﻓﺪار ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز را دارﻧﺪ.

ﻧﺮوژ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ از طﺮﯾﻖ ﮐﺎھﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽھﺎی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎطﻖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ و  KrFﺑﺎ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ در ﻟﻮﻓﻮﺗﻦ ،وﺳﺘﺮاﻟﻦ و ﺳﻨﯿﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﻧﺪ ﻋﺒﻮر
از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ را ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ.

 .5اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش

 .9ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮای اﻗﻠﯿﻢ

 .10ﺗﻮﻗﻒ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن

ﺑﺮدهداری ﻣﺪرن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻧﺮوژ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﮐﺎر
اﺟﺒﺎری ،ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و روﺳﭙﯽﮔﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ KrF .ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از طﺮﯾﻖ
واﺣﺪھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﻠﯿﺲ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد!  KrFﺧﻮاھﺎن ﯾﮏ ﺑﺎزار ﮐﺎر ھﻤﮕﺎنﺷﻤﻮل
اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ھﻤﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺰﯾﻨﮫھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف
ﻣﻮاد اراﺋﮫ دھﯿﻢ ،ﺑﮫ وﯾﮋه ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﻣﯽﺷﻮد KrF .ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﺑﺮدهداری ﻣﺪرن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 KrFﻣﯽﺧﻮاھﺪ ھﻤﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ! ﻣﺎ ﺧﻮاھﺎن ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮐﺸﺎورزی ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﮭﺒﻮد رﺷﺪ درآﻣﺪ ﺑﺮای
ﮐﺸﺎورزان و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻔﻆ زﻣﯿﻦ را ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺒﮑﮫ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﮭﻦ ،ﺟﺎدهھﺎی اﯾﻤﻦﺗﺮ و ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ روشھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢKrF .
ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و آﮔﺎھﯽ ،ﺑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

