
Om EU-valet 26 maj 2019
Dari



 

 

EU  
  اروپا ی اتحاديه

  . دهد  نشان  ااروپ  اتحاديه   اينده  برای  را  خود  ؤثريتم  دميتوان  اروپا  اتحاديه  عضو  هر  ٢٠١٩  یم  ماه  در
  وپاار  اديهاتح  پارلمان  . است  اروپا  اتحاديه  نتخاباتا  ／ردي  عباره  به  يا  اروپا  پارلمان  انتخابات  ماه  درين

  را  انتخابات  درين  دادن  رای  حق  اروپا  اتحاديه  عضو  کشورهای  باشنده  هر  . ميشود  انتخاب  سال  جمپن  هر
  پارلمان  رد  کس  چه  تا  دهيم  نشان  دادن  رای  طريق  از  که  ميتوانيم  اروپا  حاديهات  اعضای  بحيث  ما  . دارد

                         . است  مذکور  انتخابات  روز  می  ماه  ٢۶  تاريخ   سويدن  در  . دنک  －ینمايند  ما  از  اروپا
  نظريات  اروپا  اتحاديه  باره  در  وزرام  . ميشود  ازاغ  جهاني  دوم  جن，  از  بعد  اروپا  اتحاديه  چهتاريخ

  و  باشد  بايد  قسم  چه   ، ستا  مقس  چه  اروپا  امروزی  اتحاديه  که  مي／ويند  ها  بعضی  .ددار  وجود  مختلف
  اتحاديه  طرف  زا  ، داريم  نظر  هچ  اروپا  تحاديها  باره  در  ما  انکه  بدون  .باشد   قسم  چه  هايند  در  بايد  ان  رول

  اروپا  ديهااتح  به  جعرا  تا  داريم  زاني  ما  برين  بنا  . دشومي  請ادر  فيصله  ما  روزمره  －يزند  باره  در  اروپا
        . يمبياور  دست  به  معلومات

  اول  بخش

   است  حرکت  در  يشپ  به  اروپا  اتحاديه

   جن，  ی－ير جلو  یبرا  مشترک  همکاري  يک
  برای  راه  ي／انه  ب／يرد.  را  جن／ها   وجل  ／ردي  هک  دنخواست  يیاروپا  کشورهای  امران  یجهان  دوم  جن，  از  بعد

           . دباش  داشته  مشترک  یهمکار  يک  اروپايی  های  کشور  تا  بود  اين  ارزو  چنين  به  رسيدن
  ميان  به  اروپا  در  را  اديز  های  یويران  و  دبو  شده  جن，  سبب  که  －ذشته  های  یغلط  از  مذکور  های  کشور
  . بودند  اموخته  زياد  تجارب  بود  اورده

  هساخت  ，جن  مصارف  پرداخت  به  مجبور  را  انالم  کشور  جن，  برنده  های  کشور  اول  جهانی  ，جن  از  بعد
    . بود  ساخته  ررمتض  سخت  را  المان  اقتصاد  کار  اين  که  بود
        . دشدن  اديصاقت  عميق  بحران  به  موجه  دنيا  زياد  بخشای  ٠١٩٣  دهه  در

  طريق  از  هم  ان  ،دانميتو  کرده  حل  را  المان  اقتصادي  مشکالت  که  ردميک  رکف  و  امد  يشپ  هيتلر  المان  در
  نازيستها  و  هيتلر  رسيدن  قدرت  به  منجر  او  عمل  اين  . انداخت  يهود  بدوش  را  ها  غلطی  همه  قصور  انکه

                    . شد
  توليد  برای  یا請ل  مواد  ماده  دو  اين  ـــ بود  فوالد  و  سن，  ذغال  سر  بر  رانسهف  و  المان  بين  اخر  جن／های

  توافق  به  نياز  کشور  دو  هر  باشند  －رفته  را  اسلحه  ليدتو  جلو  اينکه  برای  .ميشد  برده  بکار  اسلحه
          . تندداش  خام  مواد  دو  ينا  نمتواز  استحصال

  لوکسمبرګ  و  دهالين  بلجيم،  ،ايتاليا  فرانسه،  غربي،  المان  ١٩۵٢  سال  در  مذکور  افقهوم  به  نرسيد  برای
  . دادند  تشکيل  خود  بين  را  فوالد  و  ذغال  اتحاديه

  از  . دندش  اروپا  هاتحادي  عضو  زياد  هایکشور  و  نموده  پيشرفت  ها  کشور  بين  همکاری  اخر  های  دهه  در
  هکيزياد  های کشور  ٢٠٠٠  شروع  از  دبع  . －رفت  خود  به  را  EU  نام  مذکور  مکاريه  بعد  به  ١٩٩٣  سال

  اين  اعضای  امروز  . نددش  پاوار  اتحاديه  شامل  حاال  بودند  قيشر  یااروپ  کمونستی  بالک  یاعضا  سابق



 

 

  عمومي  يري－  رای  يک  طريق  زا  ٢٠١۶  سال  در  که  تکشوريس  اولين  کبير  برتانيای  . اند  کشور  ٢٨  اتحاديه
   . است  شده  اروپا  اتحاديه  از  خروج  تارخواس

   : ديناوبخ  جا  درين  را  اروپا  اتحاديه  تاريخچه
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/medlem-i-eu/eus-historia/# 

 
  لفمخت  افکار  و  اهنظر  اتحاديه  کشورهای  بين  هم  و  اتحاديه  یاعضا  کشورهای  بين  اروپا  اتحاديه  مورد  رد

    . دارد  وجود
   . نيست  جديد  کار  اين

    .  USA  مانند  ،دباشنمي  فيدرالي  اتحاديه  يک  نواهاخ  ها یبعض
   . هستند  خا請ی  یکشورها  برای  زياد  قدرت  خواهان  دي／ران  حاليکه  در

  در  شان  عضويت  بخش  در  اروپا  در   احزاب  و  اکشوره  از  ی عده  امده  يانم  به  هادياتح  اين  روزيکه  از  حتا
     . بينند  مي  دديتر  و  شک  نظر  به  اتحاديه  اين
  . دارد  فرق  همدي／ر  از  الکلب  ترديد  و  شک  اين

   . بخوانيد  سوم  شبخ  در  ميتوانيد  دارد  وجود  اروپا  اتحاديه  رهبا  در  نقيديکهت

  شد  اروپا  تحاديها  عضو  زمان  چه  ندسوي
        . شد  اروپا  اتحاديه  ضوع  ١٩٩۵  سال  جنوري  اول  بتاريخ  سويدن

  موافق   ٪ ٣۵٢،  ان  نتيجه  در  که  شد  کذاربر   عمومي  ارای  سويدن  شورک  در ١٩٩۴  در  ، پيش  سال  يک
  اتحاديه  در  عضويت  . دادند  سفيد  ارای  ٪ ٩،٠  و  افقمو  غير   ٪ ۴۶،٨٠  بودند.  اروپا  اتحاديه  در  شموليت

  اتحاديه  ان  در  يکهها  فيصله  در  و  داخل  اروپا  اتحاديه  کارهای  در  رکشو  اين  يعني  ندسوي  برای  اروپا
          . ميدهد  نشان  را  خود  ؤثريتم  ميشود  －رفته

  در  نفر  يک   ما  . ميکنند  کار  انجا  در  که  دارند  وجود  سويدن  هاینمايند  اروپا  اتحاديه  بخش  هر  رد
         . دارد  تمسؤلي  تجارت  بخش  در  حاضر  حال  در  که   داريم  EU   ونکميس

  نفر  ١٢٠٠  به  تقريبا  انها  تعداد  .دنکمي  کار  EU  مختلف  های  هدارا  در  سويدن  امورينم  زياد  شمار  عالوتا
      . ميرسد

  . بياوريد  تبدس  جا  ازين  را  افياض  معلومات  سويدن  کميشنر  به  راجع
                            kommission%C3%A4r_sv-eu-https://ec.europa.eu/sweden/tags/sveriges   

  

   دشو  حل  بايد  که  دي／ر  های  سوال  و  ــ زاديا  هارچ
  در  باش  بود  و  شيک  کوچ  ، اسان  رسف  ،اسان  تجارت  اروپا  اتحاديه  همکاريهای  اساسي  رافکا  از  یيک

         . است  اتحاديه  کشورهای
  زادا  روبط  مايهسر  و  انسانها  ، اشتغال  و  کار  ، اموال  －ذار  و  －شت  اتحاديه  کشورهای  در  ادیاز  چهار

     . ميباشد
      . ببينيد  اجناي  شتربي  ماتلومع  رایب

http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-politikomraden/fri-rorlighet/# 



 

 

  
  که  دارد  وجود  یزياد  سوالهای  هم  حاال  که  رسيده  جای  به  اتحاديه  کشورهای  متمادي  ایالهس  انجري  در

   . شوند  ده  دا  جواب  مشترکا  ايدب
       . است  －رفته  請ورت  ستسيا  و  اقتصاد  بخش  در  زيادتر  اتحاديه  همکاريهای  حال تا
  کنند－ان،  مصرف  اطمنان  ماهي／يري،  زيست،  محيط  نرجي،ا  ، ينجرهام  －يهندپنا  مورد  در مثال  ورط

 . ه－رفت  請ورت سرحد  ماورای  جنايات  و  حا請الت  محافظه

  شوند کار  به  دست  وقتي  مشترکا  بايد  شکلم  کي  حل  رایب  انان  که  اينست  اروپا  اتحاديه  عمومي  و  یکل  پرنسيپ
             . باشد  خارج  منطقوي  و  ليم  حدود  از  ان  حل  که

http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-politikomraden/# 
 

  اعضای  يعني  EMU  . پولي  و  اقتصادي  اتحاديه  نييع  ،تاس  EMU  اروپا  اتحاديه  تهایفعالي  بخش  يک
  برای  ٢٠٠٣  در  سويدن  . ندارد  اشتراک  EMU  در  حال  تا  سويدن  . است  urone  شان  مشترک  پول  که

  ٪ ،١٢ و  موافق  ٪ ۴٧  ،موافق  غير  رای   ٪ ۵۵،٩  دران  . کرد  بر－ذار  عمومي  دهي  رای  EMU  در  شتراکا
                    . دادند  رای  سفيد

  مشترک  ایزشهار

  های  کشور  الکن  . دارد  عنعنات  و  زبان   ،رتوکل  خود  از  دارد  يتعضو  اروپا  اتحاديه  در  که  کشور  هر
  اروپا  اتحاديه  کشورهای  مشترک  زشهایار  از  يکی  . دارند  هم  مشترک  ارزشهای  تعداد  يک  اروپا  اتحاديه

  ات،مساو  ازادي،  ، نياانس  رزشا  EU ／ردي  هایارزش  . دارد  انرا  ظارانت  EU  ایدولته  که  است  ديموکراسي
               . ميباشد   انساني  حقوق  به   احترام  ساسحا  و  کشور  در  قوانين  شدن  عملي  اطمنان

  یبحران  حاالت  در  انبهج  همه  یمکاره

  اتش  کردن  خاموش  برای  . －رفت  اتش  یزياد   جن／الت  سالي  خوشک  اثر  به  سويدن  در  ٢٠١٨  سال  در
   مکک  فرانسه  و  ايتاليا  کشورهای از  بودند  شده  اماده  اتش  ساختن  خاموش  برای  کها請يخ  طيارات  مذکور

    . کرد
  ينب  EU  های  کشور  ٢٠٠٢  در  . دنباش  مي  EU  همکاريهای  جمله  زا  خارجي   های  رکشو  های  کمک  چنين

  و  جدي  واقعه  يک  کشور  کدام  در  زمانيکه   . نمايند  مدد  هم  با  بحراني  التحا  در  تا  رسيدند  فقاتو  به  هم
  به  موسوم  EU  های  کمک  انتظام  کمک  مرکز  از  مذکور  روکش  کمک  به  محتاج  اداره  ،ميدهد  رخ  خطرناک
ERCC  و  د－یماا   اداره  داد  رخ  سويدن  جن／لهای  در  سوزي  اتش  وقيکه  ٢٠١٨  در   . ميکند  کمک  تقاضای  
   را  نندهک  خواست  در  کشور  تقاضای  ابعد   ERCC   . －رفت  تماس  ERCC   به   MSB  ندسوي  جامعه  حفاظه

                      . دارد  را  کمک  چنان  به  رسيد－ي  امکانات  منبع  کدام  که  کند  معلوم  تا  مينمايد  هنايمع
          : منبع       

http://www.sakerhetspolitik.se/Krisberedskap/internationell-krisberedskap/eus-
civilskyddsmekanism/ 
https://www.europaportalen.se/2018/07/mer-slackningshjalp-pa-vag-fran-eu 
 



 

 

  نظري  تن，  ضد  بر  ازاد  رکاتح

  را  تحصيالت  امکانات  و  بار  و  کار  سفرها،   بلکه  تنيس  ازاد  سفر  تنها  اروپا  اتحاديه  در  ازاد  سفر  پرنسيپ
                . ميسازد  مهيا  جوانان  برای

 EU  در  کار  و  تحصيل  ــ سفر

  －يزند  انجا  در  دخو  کردن  کار  وخت  در  و  مايدن  کار  تقاضای  EU  شورک  هر  در  که  واندتمي  EU  فرد  هر   •
       . کند  باش  بود  و  کار  برای  درخواست  انکه  بدون  کند

-ett-i-obbj-studera/#Hitta-och-arbeta-dig/bo-du-vander-eu/hit-i-://eu.riksdagen.se/duhttp
land-EU-tanna      

  همان  شهروندان  شرايط  طبق  خود  خواست  حسب   EU کشور  هر  در  ميتواند  EU عضو  کشور  هر  فرد  هر  • 
            .دنماي  تحصيل  کشور

  ناي  . مينمايد  تمويل  را   ) EU  های  کشور  بين  تبادله  پرو－رام ( +Erasmus  رام－وپر  اروپا  کميسون  •
  ماه  ١٢  تا  ٣  از  ااروپ  هياتحاد  دي／ر  کشور  يک  در  را  پرکتيک  يا  و  يلصتح  زمينه  محصلين  برای  －رامپرو

      . ميسازد  فرهم  را
•   vAkti och Ung Erasmus+  انجوان  رایب  همکاري  پرو－رام  EU  کشورهای  در  وانانج  بين  تبادله   . است  

  در  ،کمون  هایتفعالي  در  ميتواند  پرو－رام  اين  . دمي／رد  ترتيب  جوانان  －روپهای  طريق  از  EU  فلمخت
  . باشد  اجتماعي  همايی  －رد  يک  در  اشتراک  برای  رفقا  －روپ  کدام  شرکت  در  يا  سازمانها

https://www.mucf.se/ungdomsutbyte                                                                                                               
                                                                                   

•  EU scoverDi ) مهم  م－ا  يک  ) کنيد  کشف  را  اروپا  اتحاديه  EU  ١٨  سن  به  جوانانيکه  به  تا  است  
  طرف  ار  مذکور  يشنهادپ  . دساز  مهيا  را  ) ريل  مجاني  کارت ( kort-erRailInt  خواستدر  امکانات  سيدهر

  و  ددنب／ر  EU  در  تا  بسازد  اماده  اداز  －ذار  و  －شت  امکانات  انکه  برای  هم  ان  ، شده  ااروپ  پارلمان
   ) کنيد  کشف  را  EU ( نامب  ٢٠١٨  تابستان  در  نخست  بار  برای  فعاليت  ينا  . ببنند  را  مختلف  تورهایکل

       . ميشود  هداد  هم  باز  ٢٠١٩  در  امکانات  اين  و  －رديد  عملي
                                                                                                    http://www.youdiscover.eu/       

                                                                           erEU/ook.com/youdiscovw.facebhttps://ww        
   

  یازاد  برای  هاام－  و  ــ  ديموکراسي  فضع
  دارد  را  مختلف  های  حهسا  ئوليتمس  دفاتر  ناي  . ميشود  عملي  دفتر  هفت  چوکات  در  اروپا  اتحاديه  کار

    . ايورو  یهمکار  و  ممحاک  کارهای  بزرګ،  مالقاتهای  بوديجه،  قوانين،  اوردن  انبمي  : مانند
                                     erinstitution-institutioner/#EUs-eu/eus-ar-http://eu.riksdagen.se/vad 

  

 اروپا  تحاديها  وسساتم

•   enkommission-EU .  نو  نقواني  دننمو  پيشنهاد  اروپا  کميسون  EU  که  ميبيند  و  دارد  عهده  به  را  
 کميشنر ٢٨   کميسون  ناي  .خير  يا  و ميسازند  عملي  و  تعقيب  را  شده  قبول  قوانين  عضو  کشورهای  دولتهای

  خود  شورک  از  يک  هر  مذکور  های  ندنماي  .ميباشد  عضو  کشور  هر  از  نفر  يک  که  دارند  ) هنمايند (
    . دنا  کار  به  دست   EU  بودبه  برای  انها  بلکه  ميکند  نه  －ينمايند

http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/eu-kommissionen/ 
                                                         



 

 

•  ådetMinisterr  ) قوانين  اروپا  پارلمان  با  هماهن／ي  هب شورا  اين  . ) وزيران  ورایش  EU  يم  بميان  را  
  درين  وزرا  کدام  اينکه  . است  متشکل   UE  عضو  های  کشور  های  حکومت  وزرای  از  وزيران  شورای  اورند.

     . تاس  بحث  زير  موضوع  به  مربوط  نمايند  جلسه  هم  با  جادرين  ايدب  شورا
                                              nstitutioner/ministerradet/i-eu/eus-ar-advksdagen.se/http://eu.ri 

 
•  Europaparlamentet  ) وزيران  شورای  با  ياهن／هم  به  اروپا  پارلمان  . ) اروپا  پارلمان  EU  و  قوانين  

   هر  مردم  طرف  از  عامه  انتخابات  نتيجه  در  اروپا  پارلمان  اعضای  . ميکند  فيصله  را  اروپا  اتحاديه  ديجهبو
        . ندمي／رد  تعيين  کشور

http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/europaparlamentet/# 
  

•  ådetr Europeiska  ) یلُک  سياست  اروپا  شورای  . ) اروپا  ورایش  EU  از  شورا  اين   . ميکند  تعيين  را  
      . است  متشکل  عضو  کشور ٢٨  حکومتهای  و  دولتها  یامرا

http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/europeiska-radet/     
                                                         
•  domstolen-EU ) حقوق  رجمانيت  پاارو  حاديهات  محکمه  . ) اروپا  اتحاديه  محکمه  EU  دارد  عهده  به  ار .  

      . ميباشد  EU  عضو  کشورهای  های  قاضي  از  متشکل  محکمه  اين
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/eu-domstolen/   

                                   
•  nkencentralba Europeiska  ) که  است  کشور  ١٩  برای  رکزيم  نکبا  ، بانک  اين . ) اروپا  رکزيم  انکب  

   . تاس  ايورو  شان  پل

http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/europeiska-centralbanken/ 
                            
•  visionsrättenre uropeiskaE  ) منسلک غير  و  ازاد  دارها  يک  اداره  اين  . ) اروپا  تحاديها  محاسبه  قاماتم  

      .ميباشد  اروپا  ی اتحاديه  پولي  تفتيش  کارش  . است
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/europeiska-revisionsratten/   

  و  ميشود  ديده  یدموکراس  ضعف  اروپا  اتحاديه  مختلف  موسسات  در  －ويا  که  ازانست  حاکي  زياد  اتتنقيد
  در  هايکه  فيصله  طرف  يک  از  که  ميسازد  نمود  وا  چنين  کنند－ان  نقد  . ميايد  دموکراسی  فقدان  عنوان  زير

  مره  روز  فهم  از  بيرون  ／ردي  رفط  از  و  ميباشد  مشکل   عام  مردم  ایبر  اش  فهم  ميايد  بميان  EU  اداره  يک
  ان  لمثا  يک  . امده  بميان  دموکراسی  تقويه  برای  يراتيتغ  تعداد  يک  اخر  وقتهای  در  . ميباشد  معا  مردم

                         . شده  دهدا  ادزي  رول  اروپا  پارلمان  به  که  اينست
  عملي  اشکار  و  علنی  طور  را  خود  های کار  همه  اروپا  اتحاديه  موسسات  بايد  اروپا  تحاديها  قرارداد  طبق
  يهاتحاد  مختلف  موسسات  اسناد  به  سترسيد  حق  اروپا  اتحاديه  اعضای  حيث  به  هم  ما  مثال  طور  . کند

  يک  با  پاوار  اتحاديه  رسمي  لسانهای  از  یيک  به  که  دارد  حق  اتحاديه  وعض  هر  . باشيم  داشته  روپاا
                                                 . بياورد  بدست  لسان  همان  به  را  خود  جواب  و  ب／يرد  تماس  اتحاديه  هموسس

  اروپا  نماينده  با  تواندمي  ميکند  ائيتضر  نا   حساسا  ااروپ  اتحاديه  موسسه  کدام  یربدرفتا  اثر  به  کسيکه
       . مي／ردد  مقرر  اروپا  پارلمان  طرف  از  اتحاديه  ایاعض  حمايه  برای  اروپا  نماينده  . ب／يرد  تماس

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20171110STO87809/sa-hanterar-eu-
s-ombudsman-klagomal-och-garanterar-oppenhet         



 

 

EU  الکهول  و  
  که  نه  تا  بود  اين  مهم  هدف  .امد  پيش  به  سويدن  الکهول  سياست  ستبي  قرن  ولا  سالهای  و  نوزده  قرن  در

  شود  －رفته  الکهول  تجارت  جلو  بازار  در  نکهاي  یبرا  .کند  پيدا  نفوذ  هولالک  تجارت  در  ) مارکناد ( بازار
  )sprit ( الکهول  و  ) vin ( وين  ازاد  فروش  و  يدخر  مقابل  به  حصاران  يک  بوالګ  سيستم  .امد  ميانب  انحصار

                      . يد－رد  یسهام  شرکت  و  کهوليال  مشروبات  واردات  و  請ادرات  ، اتتوليد  و
  پارلمان  اول  رد  . کرد  تغيير  کشور  اين  الکهول  ستسيا شد  وپاار  اتحاديه  دخول  請دد  در  سويدن  وقتيکه
   EU  قوانين  . شود  نه  اروپا  اتحاديه  عضويت  تاثير  تحت  بايد  سويدن  الکهول  سياست  که  تميخواس  سويدن

  کرد  اضام  را  اروپا  اتحاديه  شمول  دادقرار  سويدن  تيکهوق  د،شمي  ترجمه  قسم  يک  EU  کمهمح  جانب  از
  تا  بود  اين  وپاار  پارلمان  نظر  . کردند  ترجمه  دي／ر  قسم  به  را  مذکور  وانينق  و   راتمقر  EU   پارلمان
                     . عادی  یکانهاد  در  الکهول  فروش  ممانعت  حتی  و  کند  خويش  خواسته  هر  از  نظر  請رف  سويدن

  سرحدات  از  محصول  بدون  الکهول  که  بود  فهميده  چنين  سويدن  حکومت  عمومي  دادن  رای  وقت  در
  کي  سويدن  به  اروپا  هاتحادي  که  ميکرد  فکر  سويدن  حکومت  .بود  شده  قبول  سويدن  خواست  طبق  سويدن

  را  موضوع  ينا  EU   کميسون  . دهاوخيم  را  سويدن  یقبول  اينکار  که  ميکرد  فکر  و بود  نموده  قبول  ااستثن
  کشانيده  اروپا  محکمه  به  موضوع  ودب  انقريب  حتی  زياد  سخنان  و  مناقشات  از  بعد  . کرد  ترجمه  دي／ر  قسم
  هم  ان  و  کرد  قبول  خود  سرحدات  از  را  محصول  بدون  لکهولا  ازاد  نقل  و  لحم  سويدن  حکومت اًاخر  . شود
  و  ازاد  －ذار  و  －شت  دوميش  －فته  که  بود  EU  مقرره  همان  ساسا  به  مناقشه  اين  . شخصي  مصارف  برای
                 . یمل  سرحدات  وديتموج  عدم

  های  شرکت  و  شخصي  های  شرکت  سويدن  در  ان  ی نتيجه  در  ، رفت  بين  از  ينو  و  سپريت  انحصار  اينکه
    . امدند  بميان  المللي  بين  بزرګ

  به  را  کهولال  انها  ،کرد  ييرغت  هولکال  مورد  در  سويدن  مردم  نظر  EU  به  سويدن  شدن  نزديک  وقت  در
  يک  را  الکهول  سويدن  مردم   ٪۴٧  ، ١٩٩٠  در  .کردمي  تلقی  هعمجا  خطرناک  و  جدي  مشکل  يک  حيث

  ٪١٣  ١٩٩۴  در  . بود  ٪۶۶  رقم  اين ١٩٨١   در  يعني  پيش  سال  ده  تقريبا  ميکردند.  فکر  جامعه  جدي  مشکل
  سويدن  مردم  نظر  يلتما  اين  از  بعد  . تاس  جامعه  یجد  مشکل  يک  الکهول  که  ميکرد  فکر  سويدن  مردم  از
    . مانده  باقي  پيمانه  همين  به
                                    orskning/oss/organisation/f-https://www.nbv.se/om 2015 ,NBV …eller eför Gå   

  بروکسل  ردفت
NBV  نشه  ضد  سازمانهای  با  يکجا   TON-IOGT  و  UNF   مرکز  رد  مذکور  تردف  .دارد  دفتر  بروکسل  در  

  ) ommissionenk EU  اروپا  کميسون   و  parlamentet-EU  اروپا  پارلمان ( EU  موسسات  نزديک  بروکسل
  ضد  سازمانهای  اين  پای  و  دهن  －وش،  ، شمچ  ميکند  کار  ردفت  درين  که  یسياس  همکاران  . دارد  موقعيت

  هچ  ما  های  خواسته  مورد  در  EU  که  ميکنند  تحليل  و  ميدهند  رپورت  ينند،ب  مي  انها  . ميباشد  نشه
               .ميکند

    －روپهای  هم  و  نشه  ضد  تحرک  ضایعا  مه  ان  ،دريذميپ  کننده  تامالق  هم  سويدن  کشور  از  بروکسل  دفتر
  بخش  در  ويدنس  در  بروکسل  دفتر  .دبياموزن  زيادتر  EU  و  کسلبرو  دفتر  به  راجع  ميخواهند  که  یخارج

  سياست  و  EU  به  راجع  اوقات  راکث  بروکسل  دفتر  همکاران  .ميکند  کار  هم  ) folkbildning ( مردم  رساندن
    .دنميورز  اشتراک  ها  مناقشه  در  و  ميکند  سخنراني  مکاتب  و  ويداير  اموزشهای  ،ها  اتحاديه  در  الکهول

https://www.nbv.se/om-oss/vart-arbete-i-eu/ 



 

 

  مناقشه  برای  ها  تمرين
  ؟ ميکنيد  فکر  چه  شما  EU  به  راجع  •

  را  دي／ران  نظر  و  ب／وييد  را  خود  نظر  ،کنيد  فکر  مذکور  جمالت  در  .کنيد  مشق  شده  نا  ختم  جمالت  به
   . دنيمي／و  چي  انها  که بشنويد

  : بکنيد  چنين
  .شود  ختم  بايد  جمله  اين  که  ميکند  فکر  دخو  با  يک  هر  دي／ران  ميخواند.  ختم  یب  جمله  يک  نفر  يک

  تکرار  قسم  اين  به  دي／ر  جمله  .مي／ويد  چه  جمله  همان  ختم  به  راجع  يک  هر  که  بشنو  و  ببين  اطراف  ارهچ
    .نيدک

            .شود  ختم  قسم  چه  بايد  زياد  جمالت  يا  و  يک  که  کنيد  رهمذاک  و  شينيدبن  هم  با  نفر  دو  دو  ميتوانيد
  . شده  نا  ختم  جمالت  مثال  چند  يک

  ... در  من  ميکنم  فکر  EU  به  راجع  من  وقتيکه
  . است  ... EU  برای  سوال  ترين  ممه

     . است  ... EU  یبخو  يک
   . تاس   ... EU بدي  يک

   . ب／يرم  ادي  EU  به  راجع  ...  ميخواهم  من
    . ميکردم  ...  من  ميتوانستم  فته－ر  يمتصم  EU  در  من  ا－ر

     ؟دبو  تاالسو  کدام  به  راجع  ينتمر  ؟ داد  نو  مفکوره  کدام  تان  برای  مذکور  تمرين

    : بکن  اروپا  اتحاديه  در  روشن  ميعل  سير  يک  •
https://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/europaparlamentet/#EU-parlamentets-
plenisal-i-Bryssel    

 EU  و  سويدن  : ببينيد  را  دنيا  به  ظرین  فلم   • 

            EU-varlden-och-Sverige-enldvar-pa-Perspektiv-Produkter/205462https://urskola.se/  
 

  . کنيمي  فکر  چه  فلم  محتوی  به  راجع
   . است  EU  های  رابیخ  و  ها  یبخو  نماين／ر  که  امده  کورمذ  فلم  سخنان  از  جمله  چند  ريز  در

  بدي  يک ” .” است  ريتانياب  مردم  خود  －رفتن  تصميم  زيادتر  و  مهاجرين  کردن  کم  Brexit  شدن  موفق  دليل ”
EU  از  کهکشورهاي  که  اينست  EU  مانده  بهره  بي  کمک  از  اندهم  بيرون ”.  

  هاديوار  ايند  مي  پناهند－ي  برای  EU  یاه  کشور  به  کسانيکه  مقابل  هب  EU  که  اينست  EU  خرابتر  همه  از ”
   . ”ميکند  اعمار

  هم  با  دباي  بلکه  د،انوت  مي  هن  شده  دهدا  وابج  کشور  يک  یمل  حداتسر  بين  در  یزياد  های  سوال  امروز ”
    .”  است  مورد  درين  مثال  يک  اقليم  سوال  ب／يرد.  請ورت  همکاري

      . ”بزنيم  ／ردييک  سر  به  اينکه  عوض  به  بيايم  －رد  مذاکرات  ميز  دور  دزيا  وقت  ما  تا  تنساي  بهتر ”
https://www.youtube.com/watch?v=fqm9dda23YA                                                                        
 



 

 

•  EU  در   یهمکار  . امد  بميان  دي／ر  جن／های  از  ی－يرجلو  بخاطر  یامروز  EU  جنجالها  تا  ميتواند  ورچط  
  کميسون  فلم  請لح  تاريخچه  برای  ؟ 請لح  برای  است  راهی  هم  هنوز  اروپا  اتحاديه  ايا  بسازد؟  کمتر  را

    . يدببن  را  اروپا  اتحاديه
                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=fqm9dda23YA  

 
    . ببينيد  EU  پارلمان  یاعضا  با  را  ها  فلم  •
  به  . شدند  EU  ایاعض  يشرق  اروپای  کشور  ده  که  داد  رخ  وقتی  ٠٠۴٢  سال  در  EU  انکشاف  بزر－ترين  •

  پيشتر  کشوريکه  ميکنی  فکر  چه  خودت  ؟ميکند  انتخاب  را  اروپا  اتحاديه  ضويتع  کشور  يک  دليل  کدام
  خواهد  هچ  کار  اين  بدي  و  خوبي   ؟ ميکند  انتخاب  خود  به  را  EU   عضويت  حال  و  بود  شرقي  بالک  عضو

                      ؟ دنوشيم  داخل  اروپا  اتحاديه  در  زياد  اعضای  که  بود

  ٢٠١٨  سال  در  سويدن  تالجن／  اتش／يری  ساختن  خاموش  بخش  در  کردن  کمک  EU  همکاری  مثال  يک  •
  طيارات  مسئوليت  کشور  هر  تا  بود  اهدخو  اين  رخوبت  ايا  ؟ ميکني  فکر  چه  خودت  مورد  يندر  . است

    .بخوانيد  جا  درين  حريک  ساختن  شخامو  طيارات  مورد  در  ؟ ميداشت  عهده  به  را  حريک  ساختن  خاموش
                            =7004148d=83&artikelsida/artikel.aspx?programi/sverigesradio.se/s:/tpht  

    
 تيجهن  . دارد  وجود  EU  شورهایک  در  جوانان  برای  کردن  کار  و  کردن  تحصيل  ، کردن  سفر  زياد  امکانات  •

  مرز  از  بيرون  مختلف  یها  کلتور  باره  در  ار  خود  رفاقت  و  فهم  جوانان  هک  بود  خواهد  اين  اهرکا  همه  ناي
 ”Resa-   بياوريد  بدست  را  بيشتر  معلومات  و  کنيد  مالقات  امده  متن  در  لينکهايکه  . دهد  －شايش  را

”jobba-tuderas.   فحه  در  مثال  طور請  يسبوکف  Europe verDisco   جوانان  ان  در  که  دارد  وجود  افلمه  
  w.facebook.com/youdiscoverEU/ps://wwhtt   . ميکند  請حبت  اروپا  در  خود  سفرهای  به  راجع

  ،ها  سفر  که  ميکني  فکر  چه  تخود  ی؟دار  تجارب  چه  دي／ر  یرهاوکلت  و  مردم  یها  اتمالق  از  خودت
  ديد  و  بدنظري  ، فهم  مورد  در  مثال  طور  دي／ر  های  کشور  در  کردن  کار  و  تحصيالت  ، تبادله  یها  پروژه

                                                                                                                   ؟ دارد  تاثير  قدر  هچ خود  رهبا  در

    : دارد  وجود  زياد  معلومات  EU  به  راجع  يیاروپا  جوانان  انترنيتي  請فحه  در  •

                                                                                                /youth/EU_svhttps://europa.eu  
 

  خودت  که  دارد  وجود  چيزی  فحه請  ان  در  ايا  .بياوريد  بدست  یضافا  دي／ر  معلومات  و  ببينيد  請فحه  در
    ؟ باشد  خودت  عالقه  لقاب  خودت  نظر  به  که  ميشناسی  را  کسی  خودت  ايا  ؟ دهي  انجام  انرا  یانتوب  خواهد

  چه  خودت  ؟ ميکني  فکر  چه  خودت  مورد  ان  در  . دارد  وجد  اه  نقد  EU در  وکراسیديم  ضعف  بخش  در  •
   .دميکن  فيصله  و  کار  طور  هچ  EU  که  بفهمي  امکانات  مورد  در  توانیمي  طور

       demokratiskt/-mer-eu-rago-att-med-ttrog-det-gar-or53268/darf01//se/2016/07t.ps://kihtt       
  الکهول  سياست  چطور  EU  که  نيميک  فکر  چه  خودت  .  بخوان  را  الکهول  و  EU  درمو  رد  متنی   •

  الکهول  مورد  در  سويدن  مردم  ددي  که  ای  شده  توجهم  خودت  ايا  ؟ است  ساخته  متاثر  را  سويدن
    :بخوانيد  اينجا  بروکسل  دفتر  کار  باره  در  است؟  کرده  تغيير  قدر  چه

                                                a/paverk-att-sig-lonar-det.se/politik/w.accentmagasinhttp://ww  
 
 
 



 

 

     بخوانيد  زير  در  مزيد  معلومات

 /eu/-om-ermhttp://8sidor.se                                 دانيبخو  EU  کرد  کار  به  جع  را  جااين  در  اسان  نلسا  به   •

     
•   EU   به  جعرا  کتاب  يک ،ما  و  EU  بخوانيد  ادريج  اناس  سانل  به :    

https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7- 
837e-01aa75ed71a1 

                                                                                                 
  مضمون  اين  ،کند  زياد  را  شما  کهولال  مصارف  تا  ميکند  مصرف  کرون  مليون  ٨٠  الکهول  های  هفابريک  •

       . شده  －رفته  kohol&NarkotikaAl  لهمج  از
                                                         se/opinion/80miljoner/.narkotikachos://www.alkoholtpht   
  
  ماتمعلو  برای  الکهول  های  فابريه  حقيقی  نظر  باره  در  تررپو  يک  ، هولکال  های  فابريکه  يشنهادپ  هفت   •

 nto.pdf-iogt-av-skapudb-sju-holindustrinsds/alkocontent/uploa-iogt.se/wp                              : عامه

      . ندهاي  در  فکر  قابل  نويشتن  برای  : EU   باره  در  سفيد  ابکت  •

                     ope_sveur-future-rpape-teeurope/whi-/ec.europa.eu/commission/futurehttps:/ 
 



  دوم  بخش
EU  ميشود  متاثر  هم  و  ــ است  موثر          

UE  اينکه  . شود  ورطچ  بايد  ان  و  ناي  بيان／ر  که  دارد  زيادي  قوانين  حال  عين  در  و  ميکند  کار  ازادي  برای  
  هر  سياسی  احزاب  که  تيساه  چيز  همه  اينها  ، کشور  هر  بايد  قدر  چه  و  ب／يرد  تصميم  EU بايد  قدر  هچ

    .دندار  فلمخت  نظرات  ان  در  کشور
  در  که  یقوانين  یيعن  . نموديم  قبول  ار  EU  حقوق  سويدن  مردم  ما  شد  پاوار  اتحاديه  عضو  سويدن  زمانيکه

EU  ميباشد  سويدن  ملي  قوانين  از  باالتر  ايد  مي  بميان .  

  فقاتو  به  EU  .ميتواند  －فته  زياد  چيزهای  ان  به  راجع  EU  که  تاس  سخنانی  يماقل  و  زيست  محيط   مسائل
   غازات  ٢٠٢٠  سال  تا  ما  بايد  سويدن  بخش  در  .شود  کمتر  هوا  در  بايد  اکسيد  دای  کاربن  مقدار  هک  رسيده
      :بياوريد  بدست  کافي  معلومات  يستز  حيطم  و  EU  به  راجع  زير  در  . کنيم  کم  ٪١٧  را  －لخانه

                                                                                          miljö) om fördjupningstexten 3, del till (länk                     

   اعضا  باالی   EU تاثير
  و  کمون  های  جلسه  در   واالتيکهس  از  ٪۶٠ تقريبا  ويدنس  ) LSK ( تين，الندس  و  کمونها  محاسبه  اساس  به

  ورط  د－رد  عملي  EU  قوانين  بايد  ان  در  . باشدمي  EU  يرتاث  زير  ميشود  زده  حرف  ان  باره  در  الندستين，
  هدف  همان  دارد  امکان  اين  . اب  و  هوا  کيفيت  يا  دنشو  خريده  چطور  دباي  ها  ماموريت  و  اموال  ،مثال

    . برسد  ان  به  دنهميخوا  EU  کشورهای  که  باشد  صيالتحت  و  هاکار
  و   زيست  محيط  تحقيق،  های  پروژه  برای  مثال  طور  ميتواند  محلي  دفترهای  و  ن，الندستي  و  کمونها

                   . دهاوبخ  EU  های  فوند  از  را  پول  تربيه  و  تعليم
                   SKL :  منبع

https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochlandsting/eupaverkarlokalt
.1753.html 
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/eu-i-lokalpolitiken-2018.html 

                                                     ؟ کنيم  تاثير  EU  باالی    ميتوانيم  طورچ  ما

  يک   ، EU  کميشنر  نفر  يک  ما  مثال  طور  .دارد  نماينده  EU  بخشهای  اميمت  در  EU عضو  بحيث  نسويد
  را  چيزها  چه  EU  در  سويدن  اينکه  . داريم  اعضا  اروپا  پارلمان  در  ما  و  است  نوزيرا  شورای  ضوع  ما  وزير

  EU  در ٢٠١٨   سال  تا  حکومتيکه  مثال  طور  . است  سويدن  تومحک  لداخ  احزاب  به  طبومر  ميبرد  پيش  به
  ويدنس  پارلمان  به  ادند  رای  طريق  از  ميتوانيم  ما  . است  مهاجرين  استسي  و   يماقل  شيها کار  ،کرده  کار

  . دهيم  نشان  EU  بر  را  خود  تاثير
  انتخاب  را  خود  دلخوا  نماينده  مستقيم  بطور  ميتواند  مردم  ان رد  که  ستيمقام  ي／انه  اروپا  لمانپار  EU  در

  را  EU  بوديجه  و  جديد  قوانين  وزيران  شورای  همکاری  هب  تا  تسنيا  EU  پارلمان  ا請لي  وظايف  .نمايد
  قوانين  مدنا  ميان  به  بر   EU در  را  خود  يرتاث   که  مميتواني  ااروپ  پارلمان  به  دادن  رای  يقطر  از  .کند  فيصله
    . يمباش  داشته

  رای  عضو  کشورهای  اعضای  از  ٪۶٢  تقريبا  ١٩٧٩  در  . شده  کم  ربسيا  EU در  اروپا  پارلمان  به  دادن  رای
  ترزياد  سويدن  دممر  سال  همان  يده  ایر  در  . بود  کرده  زولن  ٪۴٢  به  زياد  چيز  عدد  ناي  ٢٠١۴  در  و  داد



   نتخاباتا  در  . بود  ورزيده  اشتراک   سويدن  مردم  ٪٣٩  تقريبا  پارلمان  انتخابات  در  .بود  ورزيده  اشتراک
  يدهورز  اشتراک  انتخابات  در   ٪١۵  داشتند  را  ادند  رای  حق  کسانيکه  جمله  از  ٢٠١۴  سال  در  یيعن  پيشتر

                                          . بود

  اروپا  پارلمان  انتخابات
  درين  مولش  حق  اروپا  هادياتح  کشورهای  عضایا  همه  . است  اروپا  پارلمان  انتخابات  سال  پنجم  هر

  .／يسال  ٨١  قانون  طبق  دارد را  دادن  یرا  حق  باشد  رسيده  معين  سن  به  که  EU  اعضای  .دارند  را  انتخابات
  کشور  همان  نفوس  ادتعد  به  مربوط  کند  －ينمايند  بايد  نفر  چند  کشور  هر  از  اروپا  پارلمان  در  اينکه

  تغيير  نماينده  ٢١  به  تعداد  اين  ٢٠١٩  انتخابات  در  .دارد  نماينده  ٠٢ اروپا  پارلمان  در  سويدن  .ميباشد
  به  اين  .يابد  مي  کاهش  ٧٠۵  به  نمايده  ٧۵١  از  اروپا  پارلمان  اعضای  تعداد    انتخابات  از  بعد  .دميکن

   . ي／رددم  خارج  EU  از  کبير  اینياتبري  ريکهاطخ

               2019.html-2014-europaparlamentariker-sweden/sv/svenska/http://www.europarl.europa.eu   
    

  به  که  اينست  پارلمان  اعضای  وظيفه  . ميکند  فيصله  را  نو  قوانين  وزيران  شورای  شمول  به  اروپا  پارلمان
  نمايند－ي  اروپا  پارلمان  در  سويدن  سياسي  حزب  ٩  ، ٠١٩٢  تا  ١۴٢٠  از  . باشد  داشته  توجه  مردم  عالقه

  نظر  مذکور  سياسي  －روپهای  .دميورزن  اشتراک  اروپا  پارلمان  سياسي  －روپهاي  در  مذکور  احزاب  . ميکرد
  لسوسيا  لمثا  طور  .اند  کشور  کدام  مربوط  اينکه  نه  ميشوند  ترتيب  شان  سيسيا  مشخصات  به

  محيط  حزب  ،ردميب  پيش  به  را  سياست  نعي  که  اروپا  هایديموکرات  سوسيال  با  سويدن  هایکراتديمو
  و  کاران  محافظه  با  پارلمان  در  DS  یسويدن  ديموکرات  حزب  و  اروپا  سبز  ازاد  قایرف  با  زيست

   . ميباشد  جا  کي  ريفورمستان
  اين  کثرا  در  .ميکند  کار  اروپا  کميسون  شنهاداتپي  باالی  که  دارد  وجود  مختلف  ی－روپها  پارلمان  در

   . دارد  وجود  یسويدن  اعضای  －روپها
http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/svenska-europaparlamentariker-2014-2019.html 

                                      
  کالن  حمايه ( موازبتی  و  تربيه  و  تعليم  ،ی請ح  مسائل  پارلمان  و  الندستين，  ، نوکم  انتخابات  در  اکثرا
  در  . دارد  نه  ارزش  اروپا  پارلمان  در  مذکور  مسائل  حاليکه  در  .ميباشد  زياد  ارزش  دارای  ) اطفال  و  ساالن

  اروپا  سويه  به  که  است  هاي  ساحه  اينها  يراز  دارد،  ارزش  －انپناهند  و  زيست  محيط  مسائل  اروپا  ارلمانپ
  . ميشود  فيصله  ان  مورد  در
  پارلمان  در  چرا  که  ميسازد  واضح  و  دارد  سخنی  اروپا  اتحاديه  پارلمان  عضو  اندرسن  مکس  اينجا  در

  : است  مهم  کردن  کار  عضو  حيث  به  اروپا
                                                     https://www.facebook.com/MaxAndersson.MP/videos/589116308192633/              

                                                        دهد  رای  اروپا  پارلمان  به  ميتواند  که
     . دهد  رای  اروپا  پارلمان  به  نداميتو  EU عضو  کشورهای  شهروند  هر

  و  نشيبا  ساله  ١٨  دهی  رای  روز  در  که  ددهي  رای  اروپا  پارلمان  به  دانيميتو  شما
  يا  سويدن   نفوس  دفتر  ثبت  يا  و  ) سويدن  شهروند ( borgaresvenskmed  ــ
  . باشی  دنيسو  نفوس  دفتر  ثبت  انتخابات  از  پيش  روز  ٣٠  و  EU  دي／ر  کشور  کدام  شهروند   ــ



  رای  حق  کسيکه  . دده  رای  ترپيش  هفته  چند  دميتوان  بدهد  رای  انتخابات  روز  زا  قبل  دنميخواه  کسانيکه
       .کند  کانديد  را  خود  واندميت  دارد  را  دادن

                                       rostkort/rostratt.html-och-valsystemet/rostratt-ww.val.se/svenskahttps://w           
  اعضا  فعاليت

  کميسون  راه  نهمي  از  و  ساخته  متاثر  را  EU  سياست  جديد  قوانين  پيشنهاد  در  که  هيسترا  اعضا  فعاليت
  تا  ميکند  فيصله  کميسون  請ورت  ان  در  باشد  داشته  رای  ميليون  يک  ابتکار  يک  ا－ر  . دهد  چلنج  را  اروپا

  . کند  عملي  انرا
                                       htmleu.-mino-uppdrag/medborgarinitiativ-oss/vart-https://www.val.se/om    

  

  EU   به  راجع  معلومات
  يک  ”hemmaplan på EU”   که  ٢٠١۶  سال  در  ؟ ستا  پيمانه  هچ  به  سويدن  مردم  اتمعلوم  EU  به  راجع

               چه  که  EU  ينقوان  و   EU  به  راجع  شان  خود  مردم  شده  انتخاب  سياسيون  اکثريت  －رفت  請ورت  معاينه
  انژورنالست  و  لمانمع  ، کمون  ورينمام  . ندشتدا  کم  بسيار  معلومات  اورند  مي  تاثير  رزي  را  ها  کمون  قسم

  به  جعرا  اکثرا  ديموکراسي  تدريس  وقت  در  مکاتب  در  . ميدانند  نه  چيزی  EU  باره  در  انها  که  مي／ويند
EU  ميشود  نه  －فته  چيزی .  

  به   سويدن  مردم  بود  ه－رفت  請ورت  ٢٠١۶  سال  در  که   ) EU  )  obarometernEur  کميسون  نظريات  مطالعه  در
  عجرا  سويدن  مردم  وقتيکه  در  اما  .ندنميدا  EU کار  چ／ون／ي  مورد  در  بهتر  همه  از  انها  که  بودند  نظر  اين

  سويدن  مردم  پس  .بود  کرده  خود  از  را  ١۶ جای  کشور  ٢٨  ملهج  از  بود  داده  جواب  EU  مورد  در  سوال  ٣  به
 ) Eurobarometern ( در  ٢٠١٧  . داشتند  معلومات   کمتر  EU   به  راجع  عضو  کشورهای  دي／ر   مردم  به  نظر

  ٣  همان  －فتن  جواب  در  يدنسو  مردم  معلومات  ،بود  رفته  باال  يادز  EU  به  راجع   سويدن  مردم  معلومات
   . بود  －رفته  را  دبلن  بسيار  مقام  سوال

    : منبع
https://www.europaportalen.se/2016/08/sjalvsakra-svenskar-haltar-i-eu-kunskap 
https://www.europaportalen.se/2017/07/undersokning-svensk-eu-kunskap-vaxer 
https://www.europaportalen.se/2016/02/utredare-pinsamt-lag-svensk-kunskapsniva 

                                                  

  اورند  مي  تاثير  زير  را  EU  فيصله  قدرتمندان
  يک  قدرتمندي  .اورند  يم  تاثير   تحت  ميبرد  پيش  ار  EU  تسياس  يکهها  فيصله  که  ددار  وجود  مردم  بسيار
  تا  ميکند  کوشش  خاص  های  یسپچدل  و  مختلف  وپهای－ر  انمند  هعالق  انبزر－  جايکه  است  سياسي  فشار

   نفر ١۵  ، ٢٠١٧  سال  در  هک  است  بوک  فيس  ان  لمثا  يک  .نندک  قبول  سياسی  قدرتمندان  به  را  خود  نظريات

   . بياورند  خود  قدرت  تاثير  تحت  را   EU   موسسات  تا  بود  کرده  مصرف  کرون  مليون  ٢۴  و  بود  کرده  مقرر
  های  شرکت  انقدرتمند  طرف  از  بيشتر  همه  از  و  ازاد  های  اتحاديه  －ري،کار  های  اتحاديه  تعداد  يک  حتی

  تاثير  تحت  را  EU  قوانين  اوردن  ميان  به  تا  ميشود  －رفته  تماس  اروپا  مانپارل  پايه  بلند  اعضای  با  بزرګ
                   . رندبياو

  
  



   تمرين \ مناقشه
•    ”lokala tde påverkar EU”   که  بودي  خبر  ايا  . بخوان  را   EU انقدر  را  سويدن  الندستين，  و  ها  کمون  

  حيات  زا  تا  يدکن  کوشش  ؟ ميسازد  متاثر  را  شما  زند－ی  قسم  چه  EU  ؟ دنمياور  خود  تاثير  تحت  زياد
       .کنيد  پيدا  مثال  يک  خود  روزمره

  مي  ودخ  تاثير  تحت  را  شما  روزمره  ند－يز  EU  قسم  چه  که  ببينيد  را  سويدن  تلويزيون  ) اشکال ( －رافيک  •
   ؟ ميکنيد  فکر  چه  شما  ينا  به  عراج  ؟ بود  نو  چيز  چه  ان  در  ؟ دفهميدي  مي  قدر  چه  شما  ازين  پيش  ؟ اورد

                                          kel.aspx?programid=83&artikel=5854018https://sverigesradio.se/sida/arti      
  
  در  ماش  ايا  ؟ ندا  مهم  EU  برای  سواالت  کدام  که  ميکنيد  فکر  چه  ؟ميخواهيد  قسم  چه  را  EU  شما  •

  يک  ره  برای  سواالتيکه  ان  بر  و  ب／يريد  را  کالن  کاغذ  يک  ميتوانيد  شما  ؟داريد  مختلف  نظريات  －روپ
  چرا  نماييد  واضح  دي／ر  يک  به  و  بخوانيد  ايد  هدکر  نويشته  شما  يکهچيز  بعدا  .دبنويسي  است  مهم  شما
         . ميکنيد  فکر  اينطور  شما

  که  یمختلف  های  خواسته  و  ميتوانيد  کرده  مطالعه  را  EU  ان  توسط  که  دارد  وجود  مختلف  های  طريقه  •
EU  مورد  در  را  سويدن  حزابا  ديد  که  است  －يري  نتيجه  يک  نجادري  . باشد  طورچ  بايد  EU  ميدهد  نشان.  
eu/-i-fragor-ttp://8sidor.se/viktigah   احزاب  يا  و  حزب  کدام  به  شما   ؟ ميکنيد  فکر  چه  شما  اين  به  راجع  
   ؟ چرا  ؟ استيد  فقموا

  شما  که  است  مهم  چيز  چه   ؟ است  همم  سواالت  کدام  شما  ایبر  EU  انتخابات  در  که  اينست  پرسش   •
  سويدن  مردم  سابقه  نظر  همان  با  شما  یفعل  نظر  اين  ؟ بدهيد  رای  بحز  يک  يا  و  نفر  يک  به  ان  بخاطر

                                  . داشتند  －ذشته  انتخابات  در  انها  که  کنيد  مقايسه
  از  سياسيون  کدام  اينده  انتخابات  در  که  يدبساز  خبر  را  خود  ؟ ساندمير  EU  به  را  شما  سخنان  کس  چه  •

  انان  به  راجع  شما  و  کرده  کانديد  را  خود  که  سياسيون  به  راجع  . ميکنند  کانديد  را  خود  احزاب  ماکد
  پيش  به  انرا  اروپا  پارلمان  در  انان  که  اند  مهم  سواالت  کدام  . ريدبياو  بدست  معلومات  يدستا  متجسس

    ببرند.
                                                                            2019-valet-www.europaportalen.se/teman/eu/:/shttp           

         
  تسواال  اين  به  ييدابفرم  ؟ داشتيد  دهخوا  تاثير  اروپا  پارلمان   بر  شما  که  ميکنيد  احساس  شما  ايا   •

  نداريد  تاثيري  کدام  اروپا  لمانرپا  باالی  شما  که  ميکنيد  احساس  شما  ا－ر  .ب／وييد  درست  جوابهای
  شما  که  اردد  وجود  سوالی  کدام  نجايدر  ايا  ؟ چرا  که دب／ويي  را  شما  احساس  محرکه  کرده  مهرباني

  در  که  چهان   به  راجع  شما  .ببنيد  را  اروپا  کميسون  فلم  ،تاثير  به  راجع  ؟ باشيد  داشته  تاثير  ان  بر ميخواهيد
  ؟ ميکنيد  فکر  چه  امده  فلم

                                                                                lV1cbrpfvww.youtube.com/watch?v=vQtps://wht          

  خواهد  چه  ان  دليل  ميکند  استفاده  EU   به  خود  دهي  رای  حقه  وقحق  از  داننشهرو  از  کم  بسيار  نکهاي  •
  خواهد  چه  یديموکراس  ایبر  کار  اين  تاثير  ميورزند  اشتراک  کمتر  EU  انتخابات  در  نشهروندا  اينکه  ؟ بود
    : بخوانيد  EU  مختلف  کشورهای  مورد  در  EU  انتخابات  در  اشتراک  به  راجع  ادرينج  ؟ بود

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/sv/turnout.html        
 



  را  EU  جديد  قوانين  اوردن  يانم  به  بخش  در  EU   انتخابات  رد  شهروندان  کردن  نه  يا  و  کردن  اشتراک  •
  ان  در  شما  نظر  به  که  دارد  وجود  چيزی  ايا  ؟ بوديد  نيدهش  چيزی  اين  به  راجع  ازين  پيشتر  .ميسازد  متاثر
  چيزی  ا－ر  برداری؟  قدمی  اعضا  فعاليت  بخش  در  که ميتوانيد  کرده  فکر  شما  ؟ دميتواني  ردهک  کمک

            ؟ بود  واهدخ  چه  ان  يدميتوان
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sv                 

  
  .بياورد  خود  تاثير  تحت  را  EU  سياسی  یها  لهفيص  ميخواهد  که  دارد  وجود  سازمانها  و  هاشرکت  هزاران   •

  شما  ميبوديد  قدرتمند  شخص  يک  بروکسل  در  شما  ا－ر  ؟دارد  صنواق  يا  و  مفاد  چه  قدرتمندي  ينا  وجود
  بار  و  کار  پيمانه  چه  تا  تنباکو  شرکتهای  که  بخوانيد  ريز  در  اورديد؟  مي  خواهد  خود  تاثير  زير  را  چيز  چه

EU  است  اورده  خود  ثيرتا  تحت  را :     
eu-i-framgangar-obakslobbyistert-rabevis-eforskar-portalen.se/2014/08/brittiskahttps://www.europa  

         
•   tartieljöpMi در  ان در  که  انداخته  پيش  به  را  سلسله  يک  تزيس  محيط  حزب EU  راجع  شانرا  حزب  ظرن  

  نيدک  فکر  تان  خود  شما  ان  در  و  بخوانيد  مندیرزو  سلسله  به  جعرا  را  مضمونی  . ميدهد  نشان  ندانزورم  به
           نبوديد؟  خبر  ان  به  سابق  در  ماش  که  بود  نو  هایچيز  اين  ايا  ؟ميسازد  نمايان  را  چيز  چه  مضمون  در  که

”gastroturfin” och ”transparens”  که  ميکنم  نه  رفک  من ” مي／ويد  که  است  کسی  سلسله  درين  ؟ چه  يعني  
  داشته  را  ديموکراسي  مندي زور  بدون  ما  که  ميکنم  هن  فکر  من  .دارد  وجود  خراب  يا  و  خوب  زورمندي

  سخن  اين  به  راجع  .” بياورند  تاثير  تحت  را  سياسيون  مهم  سواالت  در  －روپها  بعضی  انکه  بدون  باشيم
                 www.lobbyland.se   : توانيدمي  －رفته  جا  ازين  را  مندي  زور  ؟ديميکن  فکر  چه  شما

•  sundersökningenpiniono  کشورهای  شهروندان  اتنظري  اندازه  دننمو  معلوم  EU   معلومات  به  راجع  
  که  ميتوانيد  ديده  را  معلوماتی  یعلم  پرسش  ٣  همان  مضمون  درين  شما  . است  نموده  مطالعه  EU  اعضای

    ميتوانيد؟  ادهد  جواب  پرسشها  همان  به  شما  ايا  . بود  －رفته  請ورت  ٢٠١٧  و  ٢٠١۶  سال  معاينات  در
                         och kunskap-eu-i-rtahal-karssven-raww.europaportalen.se/2016/08/sjalvsakhttps://w 

                               vaxer-kunskap-eu-svensk-kninghttps://www.europaportalen.se/2017/07/underso         
                           

•  ”hemmaplan på EU”  عضو  کشور  هر  معاينه  در  EU  سويدن  مردم  که  شودمي  زده  تاپه  يدنسو  باالی  
  نه  معلومات  کدام  EU  به  راجع  مقامات  و  ها  رسانه  خاطريکه  به  اين  ، دارد  کمتر  علوماتم  EU  به  راجع

   است؟  کافي  EU  مورد  در  اشم  معلومات  که  ميکنيد  فکر  شما  ايا  ؟ ميکنيد  فکر  هچ  اين  به  راجع  . ميدهند
   ؟ کنيم  دايپ  معلومات  EU  به  راجع  که  داريم  مسئوليت  امکد  اعضا  ما

     : بياوريد  بدست  معلومات  جا  درين  اين  به  راجع
                          kunskapsniva-sksven-lag-nsamtpi-aportalen.se/2016/02/utredarehttps://www.europ 

          22054-fragor-eu-i-tighetdelak-medborgarnas-oekar-ps://www.dagenssamhalle.se/debatt/sahtt 
                                 eu-om-unskapk-adko-pa-miljoner-t/dalarna/10https://www.svt.se/nyheter/lokal  

        
  ! ماييدباز  سواالت  تمرين  طريق  از  EU  به  جعرا  را  خود  معلومات  •
                                                                                               uiz_encorner/q-http://europa.eu/teachers   
 



 بخوانيد  جاازين  بيشتر  معلومات

•   VNB  در  سويدن  تجارت  وزير  با ميتعلي  دي／ر  یها  اتحاديه  تعداد  يک  با  ٢٠١٨  جنوري  رد  UE    تحت  
  تا  رسيدند  توافق  به  اتحاديه  ١٠  همه  موافقت  اين  وقت  در  نمود.  اغاز  را  خود  کاریهم   handslag-EU  امن

   . سازد  فراهم  تامکانا  اروپا  اتحاديه  اينده  ارهب  در  مناقشات  در  شان  زياد  اعضای  به

                   : UE   اينده

                                  studieforbunden/-med-handslag-artiklar/2018/01/euhttps://www.regeringen.se/  
  



 عميق  معلومات سوم،  بخش

    است  موجود  که  حهسا  چند  يک  ما  بخش  درين  .دارد  وجود  دیازي  تسواال  ان  در  همکاري  و  امروز  EU  در
               شويد.  داخل  قعمي  ان  در  و  کنيد  انتخاب  ازان  را  ساحه  چند  يا  و  يک  . ／يريممي

    مختلف  این／اه  از  ــ EU  رب  قدن
  اعضای  هم  و  EU  عضو  کشورهای  در  د.نندار  مثبت  نظر  ان  تارساخ  و  اروپا  اتحاديه  مفکوره  مورد  در  همه
  EU  که  ،هستند ”EU mer”  زيادتر  رول  با  EU  کي  خواهان  تعداد  يک  .دندار  مختلف  هاینظر   EU خود

  دولتي  ازاد  اياالت  دارای  USA  دمانن  بايد  EU  که  ميخواهند  دي／ر  تعداد  . باشد  فيدرالي  قدرت  دارای
  امروزي  EU  از   تمتفاو  EU  يک  ها  بعضي  . ميباشند  EU  برای  کمتر  قدرت  خواهان  دي／ر  تعداد  . باشد

  را  EU ميخواهند  کسانيکه  تعداد  امروزی  سخنان  در  .－ويند  ترک  را  EU ندهميخوا  ها  یبعض  و  ميخواهد
  روز  همان  از  نعي  . نيست  جديد  واقعه   مکدا  EU  نمودن  ترک  خواست   . دميرس  بنظر  زياد  －ويند  ترک

  . ديده  ترديد  و  کش  نظر  به  EU  امدن  انمي  به  در  که  دارند  وجود  یيکشورها  و  احزاب  اروپا  در  EU  شروع
                                    . است  متفاوت  همدي／ر  زا  الکلب EU تنقيد  داليل

  ومتامق  زيست  محيط  حزب  حتی  و  －را  پچ  سياسي  حزب  EU  برای  ميعمو  ادند  رای  وقت  در  سويدن  در
 اورد  بميان  را  ازاد  بازار  سياسي  هدف  هر  به  نسبت  EU  که  بود  اين  شان  اتتنقيد  جمله  از  . داد  نشان  يادز

    . ديد－ر  کشور  اين  رد  －را  راست  سياست  يک  اوردن  وجود  به  همانا  UE  در  سويدن  عضويت  نتيجه  که
  ادزي  EU  باالی  ترديد  و  شک  زياد  کشورهای  در  اواخر  اين  در  . است  دي／ر  اتيرنظ  سر  رب  نقد  مروزا  اما
  های  کشور  －ويا  که  يکندم  تغيير  رازي  EU  مورد  در  مهاجرين  ضد  －روپهای  و  ها  ستينشنل  نظر  . شده  تر

EU  بالکل  ها  کشور  همه  در  ميايد  ميان  به  ينمنقد  طرف  از  که  یداليل  . کندمي  قبول  را  زياد  مهاجرين  
                                          . است  ان／لستان  و  فرانسه  ، سويدن  چه  ،ميباشد  يکسان

  برای  تراکاش  و  همکاری  برای  ٢٠٠٣  سال  در  و  EU در  عضويت  برای  ١٩٩۴  سال  در  سويدن  مردم  زمانيکه
  EU  در  سويدن  عضويت  مخالف  دو  هر   زيست  محيط  حزب  و  اچپ／ر  حزب  ندداد  عمومي  رای  euro ايرو

  بر  چپ／را  حزب  .دبمان  EU  اروپا  اتحاديه  در  سويدن  که  ميخواهد  زيست  محيط  حزب  امروز  . بودند
  چي／را  حزب  در  .برايد  EU  از  کبير  بريتانيای  ميخواهد  که  مي／يرد  ديتنق  نيشنليستي  و  ارتجاعي  قوتهای

  از   SD  نسويد  ديموکراتهای  . ميباشد  EU از  سويدن  امدنبر  حاکی  که  دارد  وجود  سخنانی  و  ها  اقشهمن
                                   . ميداند  EU  پروژه  ضد  بر  وسيع  رازيزم  را  ) اروپا  اتحاديه ترديد  و  شک ( euroskepticismen  خود  نظر

 : بخوانيد  اينجا  را مزيد  معلومات

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6460212 

https://www.etc.se/debatt/jonas-sjostedt-dags-att-pausa-kravet-pa-eu-
uttrade?fbclid=IwAR2xNGwagtPhwzqTTb-JQ68QxyUz8Hlc5wsluAKqT1Zt0AStefyA5ANPQVk 

rexitB  ار  کبير  برتانيای  برامدن  EU 

Brexit   از  بريتانيا  امدن  بر  برای  است  مخفف  يک  EU .  Br  و  يابريتان  برای  مخفف  exit  خروج  معنای  به  
 ی را  ٪۵٢   .دادند  یعموم  رای  بريتانيا   ردمم  ٢٠١۶  در  EU زا  خروج  برای  . EU  از  بريتانيا  خروج  یيعن



  هاتحادي  در  بريتانيا  که  دادند  رای  بريتانيا  شهروندان  ٪۴٨  و  دشو  خارج  EU از  بايد  بريتانيا  که  ادندد
             . دماب  باقي  اپارو

  معلوم  بارز  مشکل  کي  بريتانيا  به  EU  دي／ر  کشورهای  از  مهاجرين  امدن  تانيابري  شهروندان  کثرا  برای
  که  داشتند  وجود  هم  یدي／ر  نيشنليستی  قوای  ／لستاننا  در  . دادند  EU از  خروج  برای  رای  انها  زيرا  دميش
  همه  انطرفدار  و  دندبو  قبول  قابل  غير  ان／لستان  در  دي／ر  کشورهای  طرف  از  مقررات  و  قوانين  انها  برای

 کار  فظهامح  اخبار  بريتانيا  در  عمومي  دهي  رای  وقت  در  . دندبو  ها  ان／ليس  فطر  از  بريتانيا  در  قوانين
Telegraph The  مذکور  داليل  طبق  مردم  تا  ودب  کرده  نشر  و  اوري  جمع  را  اروپا  اتحاديه  از  خروج  دليل ٢٠  

  اقتصادي  همکاريهای  از  ها  ان／ليس  خال請ي  برای  داليل  همه  اين  .ندده  رای  اروپا  اتحاديه  از  خروج  برای
  شهروندان  و  －ردد  نه  تحميل  انها  رب  زيست  محيط  اتمقرر  تا  هم  و  ندبود  EU  دي／ر  کشورهای  سياسي  و

   . کنند  نه  سفر  لستانان／  کشور  به  دازا  طور  EU دي／ر  کشورهای
         : بخوانيد  جا  درين  بيشتر

https://www.europaportalen.se/teman/brexit 

   مي／يرد  قوت  ／راراست  بحرانيان
  اين  مشترک  تقادان  .ميشود  تر  ویق  مهاجرين  ضد  احزاب  يا  و  راست／را  －روپهای  جا  مهه  در اروپا  رد

   تقسيم  و   سياست  يک  وعض  کشورهای  همه  در  دميخواه  اروپا  اتحاديه  که  اينست  احزاب  و  －روپها
  احزاب  بين  در  يشنليستین  باحزا  EU  کشورهای  از  بسياري  در  . بياورد  ميان  به  را  مهاجرين  جذب  مشترک
  بارز  رول  احزاب  اين  ارای  ری－ي  رای  وقت  در  که  معنی  اين  به  ، است  رفته－  را  دلتعا  حزب  موقف  مخالف

                              . است  －رفته  بخود  ار
  .) بنون  ويست ( annonB veSte  طرف  از  مثال  طور  . ميشوند  حمايه  اروپا  از  بيرون  مذکور  راست／رای  قوتهای

Bannon veSte ) شد  ترمپ  مهم  مشاور  بعدا  و  شود  جمهور  يسر  تا  کرد  کمک  را  ترمپ  ) بنون  ويست .  
Bannon  فحه  همان  مسئوليت  یتح請  راست／را  نيتی  انتر  News Breitbart  الفع  . داشت  عهده  به  هم  را  
Bannon   سازد  عملی  اروپا  در  را  خود  اترينظ  ات  دارد  پالن .  Bannon  ترتيب  را  سازمان  يک  ميخواهد  

  در  بحراني  ／رایراست  زياد  احزاب  تا  اينست  او  هدف  . کند  پيدا  قوت  اروپا  ی／راتراس  احزاب  تا  دهد
                     . ورزند  اشتراک  دنميشو  بر－ذار  ٢٠١٩  سال  می  ماه  در  که  اروپا  يهاتحاد  اينده  تخاباتنا

  TAP mFreedo and Peace for Alliance  منا  به  زبیح  اروپا در  بحراني  ／رایراست  －رفتن  قوت دي／ر  حمايه  يک
  جمع  هم  با  بحراني  راست／رای  احزاب  تا  دهام  وجود  به  بخاطر  حزب  اين  . است  ) ازادي  و  請لح  برای  اتحاد (

        . است  sonacobsJ antefS  سويدنی  تنازس  APT  قوتهای  همه  اين  ريس  .کند  عمل  EU  سويه  به  و  شوند
            : منابع

 
Källor: 
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-fd-trumpradgivare-vill-sprida-hogerpopulism-1 
https://www.europaportalen.se/2018/07/trump-radgivare-vill-hjalpa-europeisk-extremhoger 
https://expo.se/fakta/wiki/alliance-peace-and-freedom 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/allt-fler-hogernationalister-i-europas-regeringar 

 
  مناقشه  برای  تمرينات



  ب／وييد  کنيد  کوشش  .ميباشد  بنا  مختلف  اتاساس  بر  و  دارد  زياد  تفاوتهای  همدي／ر  از  EU بر  تنقيدات  •
  . است  چه  به  راجع  مختلف  －روپهای  و  احزاب  نظر  از  ر／دي  ممالک  در  هم  و  سويدن  در  هم  تنقيدها  اين  که

                .کنيد  استفاده  امده  باال  در  لينکهايکه  از  ميتوانيد

  معلومات  حهف請  درين . /:pejl.svt.se/brexit//http ببينيد  را  SVT  سويدن  تلويزيون  請فحه  Brexit  مورد  در   •
  انهايکه  و  شوند  خارج  EU از  ميخواهد  کهانيان  ، امده  －اندهند  رای  غريب  و  عجيب  نانخس  Brexit  به  راجع

  رای  －روپ  دو  هر  به  راجع  . دارد  وجود  －روپ  دو  ره  در  مبارزات  برای  که  یداليل  همه  و  ندا   EU  دارطرف
  کبير  بريتانيای  ا－ر  ؟ميکنيد  فکر  چه  شما  هداميخو   EU  در  ماندن  انانيکه  و  EU  از  خروج  انانيکه  دهند－ان

                             ؟ بود  خواهد  چه  －روپ  دو  هر  برای  ان  نتايج  دشو  خارج  EU از

  خروج  باره  در  ان  در  که  کرد  نشر  لست  يک  Telegraph The  کار  همحافظ  اخبار  exitBr  انتخابات  زا  پيش  •
  .کنيد  مناقشه  خود  بين  و  بخوانيد  را  لست  همان  .بود  شده  نويشته  －ان  دهنده  رای  برای  دليل ٢٠ EU  از

    ؟ دداري  موافق  يا  و  مخالف  نظر  EU  هب  راجع  اشم  ياا  ؟ ميکنيد  فکر  چه  شما  خوانديد  را  داليل  وقتيکه

   : دليل  ٢٠  همان  خال請ه
https://www.europaportalen.se/teman/brexit 

  : hgrapTele heT  از  مکمل  لست
      on/uni-european-the-leave-to-vote-should-you-reasons-16/06/22/20https://www.telegraph.co.uk/news/20   

          
  امده  لينکها  در  که  ／ردي  نمضامي  . بخوانيد  ” وندميش  یقو  راست／را  بحرانيان ” ي／ويدم  که  مضمون  اين  •

          ؟کنيدمي  فکر  چه  شما  ان  باره  در  امده  انجا  در  که  چه  هر  .بخوانيد  هم
  ايدب  چه  بحراني  یيست／رارا  ضد  بر  که  مينويسد  مونمض  يک  در  Expo،  Nilsson Niclas  موسسه  در  •

  احساس  ماش  .ديا  هاستاد  شما  جايکه  مميکن  شروع  جا  ان  از  من ؟ يمکنمي  چه  ما  ، پس ” : ب／يرد  請ورت
  يک  دي／ران  با  ميکنيد  احساس  تنها  را  خود  ا－ر  خوانيد.ب  پس  ين،بياموز  زياد  چيز  بايد  شما  که  ميکنيد

  شما  چيزيکه  به  . کنيد  شروع  زدن  سخن  ، استيد  خاموش  شما  ا－ر  . بسازيد  مجسنم  را  خود  و  شويد  جا
  زند－ي  را  ديموکراسي  و  يدرب／ي  جا  . بسازيد  باورمند  را  ／راندي  و  نماييد  請حبت  ان  به  راجع  داريد  باور

   ” .بياوريد  بميان  عمل  و  －فتار  در  را  نو  امکانات  و  يدخشب  نو
   : بخوانيد  جاندري  را  مضمون  اين  امتم

https://expo.se/2018/10/s%C3%A5-vinner-vi-mot-
sd?fbclid=IwAR2LNjKAsr9tZyD_2wf8CYADboyF3C_GWjtOdKavm865KJlZY03DpvplJ0s 

  بياوريد  بدست  را  زيادتر  معلومات  درينجا

  انيراست／را  رچطو  Bannon Steve  که  ينيدبب  را  SVT  سويدن  لويزيونت   muroF  مناقشات  و   سخنان  •
     . ميکند  تشويق  و  کاريهم  را  اروپا

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-fd-trumpradgivare-vill-sprida-hogerpopulism-1 
 

  هاجرين،ضدم  اشخاص  طورچ  که  ميدهد  نشان  اخبار  و  راپورتاژ  ی سلسله  يک  رد  سويدن  ورادي  نماينده   •
  . ميکند  یسخنران  اروپا  مختلف  اتساح  در  یبحران  راست／رای  و  اننيشنليست

https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=10667      
                                                                                                                        

    :بياورند  تاثير  تتح  را  مردم  تا  مي／يرد  کار  ترنيتنا  از  بحراني  ／رايانراست  چطور  اينکه  به  راجع  •
                                                                                                                                        /expo.se/trolltiderps:/htt  



  جهنشک  و  ظلم  به  راجع  رسانده  پچا  به  انرا förlag nierBon Albert 1720  مطبعه  که  Snyder Timothy  کتاب  •
    .بخوانيد  ميدهد  ننشا  را  اموزشي  ی هطنق  ٢٠  که  بيست  قرن

 
  کتاب  ”  sTama Gellert Axelsson, Majgull ,Larsmo Ola ,Fried diHé : هاینويسند  های  نويشته  زا  کتاب  •

   .بخوانيد  کرده  طبع  انرا  Kultur & aturN  مطبعه  ٨٢٠١  سال  در  که  ” اتهاديموکر  برای

      مهاجرت
 ١٩   و  ١٨  قرن  در  . کرده  مهاجرت  اعظم  بر  ازين  انسانها  که  تاس  اعظم  بر  يک  اروپا  تاريخ  ن／اه  از

  از  بعد .کردند  مهارت  امريکا  به  مثال  طور  اعظم  بر  ازين  نو  زند－ي  يک  اوردن  بدست  برای  بزرګ  －روپهای
                 . دندکر  تمهاجر  اروپا  زا  فرار  يتمجبور  خاطر  به  اروپا  باشند－ان  از  اريبسي  دوم  عمومي  جن，
  به  انها  .دميکن  قبول  را  انسانها  بزګ  －روپهای  دنيا  دي／ر  بخشهای  ار  که  است  عظمابر  يک  اروپا  امروز
            .باشدمي  ن，ج  و  هافشار  يا  و  کردن  کار  ان  مثال  يک  . ميايند  اينجا  －ونا－ون  داليل  اساس

  به  را  خود  تا  شده  دشوار  －انهندپنا  و  مهاجرين  برای  کرده  کنترول  را  خود  سرحدات  اروپا  که  اواخر  اين  در
      .برسند  EU  به  تا  ب／يرند  را  خطرناک  سيارب  دي／ر  راهای  مهاجرين  ايدب  روزام  . برساند  اروپا

  تا  است  موانع  مهاجرين  امدن  مقابل  هب  اروپا  سرحدات  کنترول  که  مي／ويند   کنند－ان  انتقاد  از  تعداد  يک
  للیالم  بين  حافظهم  الفخ  عمل  ينا  که ايند  می  اروپا  به  یند－پناه  برای  که  ب／يرند  را  یانسانها   دنام  جلو

                  . ميباشد

  EU  مهاجرين  سياست
  سياست  .ببرد  بپيش  يکسان  را  پناهند－ان  استسي  همه  تا  يخواهدم  عضو  کشورهای  از  EU  کميسون
  EU  .／يردب  را  مدترانه  بحيره  در  را  قاچاقچيان  جلو  هم  و  است  سرحدات  منظم  حافظهم   EU یپناهند－

  به  انها  تا  سازد  فراهم  را  زند－ي  خوب  شرايط  EU  کشورهای  از  خارج  یانسانها  برای  که  است  اين  اهانخو
                              . دکن  نه  پيدا  احتياج  مهاجرت
  مسئوليت  پناهند－ان  مورد  در  EU عضو  کشورهای  همه  تا  خواسته ٢٠١٨   سال  تا  سويدن  حکومت

  請ورت  در  .دورز  نه  ابا  هند－اناپن  یقبول  از  عضو  کشور  يچه  هک  نیمع  ينا  به  ب／يرد را  خود  سوليدارتي
  همان  کردن  جريمه  يا  و  اقتصادي  های کمک  کردن  کم  خواستار  سويدن  ، مهاجرين  کردن  قبول  ممانعت

            . است  EU  جانب  از  هاکشور
      aportalenropEu  : منبع

Källa: Europaportalen 
https://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration 

  تر  عميق  معلومات  و  مناقشه
  چطور  دنيا  کشورهای  در  اروپا  تصوير  .／وييدب  را  خود  مثال  شما  ؟بيايند  روپاا  هب  ندهميخوا  مردم  چرا  •

  معرفي  غيره  و  عالماتا  در  ، وی تی  ،رسانها  در  که  ند－يز  همان  و  ميشود   معلوم  چطور  اروپا   ؟ است
   ؟تساخ  وادار  خانه  ترک  هب  را  شمار  که  بود  چه  ؟ ميشود

  یهمکار  اين  و  دارد  مهاجرين  ترهایدف  زانهرو  فعاليتهای  رایب  زياد  ارزش  UE  کشورهای  بين  همکاري  •
  که  بخوانيد  يرز  در  .دارد   زياد  تاثير  شان  های  فاميل  با  پناهند－ان  شدن  جايک  باهم  ی عمليه  بر  جمله  ان  از
          : دارد  تاثير  سويدن  مهاجرين  دفتر  عملی  ارهایک  در  UE طورچ

          tion.htmlmigra-och-t/EUlleninternatio-och-Migrationsverket/EU-nsverket.se/Omgratio://www.mihttps  



  ؟ ميکنيد  فکر  چه  شما  مورد  درين
   عضو کشور  هر  در  مورد  اين  در  حتی  و  دارد  مختلف  هاینظر  نند－اهاپن  مورد  در  UE اعضای  کشورهای  •

  غير  و  مشکل  ضوعمو  کي  UE  برای  مهاجرين  مسئله  . دارد  وجود  نظر  تالفاخ  مختلف  احزاب  بين  در
   . بخوانيد  را  ريز  لينک  . است  مهم  بسيار  UE  برای  پناهند－ان  مسئله  که دنمي／وي  ها  بعضي  . است  حل قابل

 .ميشود UE نترف  بين  از  سبب  UE  برای  پناهند－ان  مسئله  ميشود  －فته  که  يکنيدم  فکر  چه  شما  مورد  درين
  ب／يرد  بدوش  را  پناهند－ان  ریخومغ  ئوليتمس  عضو  هایکشور  همه  UE در  که مي／ويد  سويدن  مورد  درين

  اين  مورد  در  شما  ؟ ميکنيد  فکر  چه  شما  مورد  درين  . نندميک  مخالفت  کار  اين  به  کشورها  بعضی  الکن  و
  مهاجرين  ضد  کشورهای  که  مي／ويند  که  ميکنيد  فکر  چه  چيک  و  پوليند  هن／ری،  کشورهای  سخن

    اروپا  انپارلم  در  ويدنس  مايند－انن  ؟يدميکن  فکر  چي  ”ifrån rfräse länder aFlyktingfientlig” ميکند  یسرکش
        ؟ ميکنيد  فکر  چي  شما  پيشنهاد  اين  مورد  رد  . شود  حل  چطور  مهاجرين  مسئله  که  رددا  پيشنهاد  يک

•  EU   يک  و  ميکنند  جور  هاديوار اينها  مي／ويند  که  اينست  کنند－ان  انتقاد  نظر  الکن  ميشود  متحد  
  معلومات  زير  لينکهای  کمک  به  مورد  ندري  . ميکنند  جور  ”Europa Fort”  مهاجرين  دخول  مانع  يکهاروپا

  کسانيکه  با  هم  شما  ؟ميکنيد  فکر  چه  دهام  مضمون  اين  در  که  ان  رهبا  در  شما  .بياوريد  بدست  زيادتر
  جويان  اهپن  مقابل  EU   سياست  مورد  در  ؟داريد  هموافق  ده－ردي  تبديل  aEurop Fort  به  اروپا  که  مي／ويند

     ؟ است  چه  شما  نظر
 

  بياوريد  بدست  بيشتر  معلومات  جا  درين
  و  افتند  مي  سانینا  تجاران  چن，  در  يا  که  ستيشهروندان  EU  در  －ذار  و  －شت  تراژيديک  تحال  يک  •

    : بخوانيد  زير  در  زياد  معلومات  مورد  يندر  . مي／ردند  －دايی  به  مجبور  ناداري  و  فقر  ثرا  به  يا
https://www.eumedborgareisverige.se/  
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---
stockholm/2018-02-19-myndigheterna-identifierar-fler-offer-for-manniskohandel.html 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-skarper-straffratten-mot-
exploatering-och-manniskohandel/ 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20021518.2017.1389586 
   

  دران  که  کرد  پخش  را  راپورتاژها  تعداد  يک  سويدن  ديورا  ٢٠١۵  سال  در  جويان  پناه   ینبحرا  حالت  در  •
        : است  شده  اوري  معج  اجندري  همه  مذکور  ورتاژهایراپ  .ميداد  نشان  را  جويانپناه  امدن  راه

https://sverigesradio.se/tema2015fortresseurope 
 

  : دميشو  پخش  ٢٠١٩  جنوری  زا  بعد  که  knLä  یلينک  •
https://www.nbv.se/om-oss/nyheter/nyheter/nbv-samarbetar-med-institutet-for-
framtidsstudier/?fbclid=IwAR1gkHtHcaauzGjXnbIMRkNTdyRdYkPls-M4M4jJ2BkkrQniL80cfWmwqck 

  
  زيست  محيط

  سرحدات  از  خارج  اب  و  هوا  در  مضر  مواد  نشر  . است  مهم  ی ساحه  يک  EU  برای  زيست  محيط  و   ليماق
  به  لذا  .ميشود  دي／ر  هایکشور  بار  و  رکا  زا  رمتاث  کشور  يک  زيست  محيط  مشکل  . باشدمي  تهالم  ملي

                             . ندشو  حل  مذکور  کالتمش  تا  است  احتياج  زیمر  بيرون  همکاريهای



  احهس  همه  در  که  رسيده  جایب   EU  امروز  . است  شده  دي／ر  چيز  هر  از  ترممه  زيست  طمحي  سياست  EU در
  کثافات  و  اقليم  تغييرات  ، اب  و  هوا  در  کثافات  مثال  طور کندمي  عمل  زيست  محيط  سياستهای  های

       . روزمره

EU  یرضاال  بين  های  موافقه  همه  در  مشترکا ) lgloba ( حيث  به  هم  سويدن  . ميکند  عمل  زيست  محيط  
  تغييرات  در  ،  Agenda 2030  مثال  طور  للیالم  بين  های  نامهموافقت  مانند  مشترک  ایکاره  در  EU عضو

  متن  در  که  målen lGloba /2030 Agenda  ينکل  : پيشنهاد (  .ميورزد  اشتراک  دوامدار  قوي  جامعه  يک
 )امده

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
   

  قبل  سال  يک  را  اقليم  المللی بين  قرارداد  UE  زيست  محيط  زرایو  پاريس  در  ٢٠١۶  سال  سپتمبر  ماه  در
  تا  و  ٪۴٠ به ٠٢٠٣  سال  تا  را  2CO اکسيد  دای  کاربن  مقدار  که  دنمو  قبول  اينرا  UE . نمود  امضا  قتشو  از

  ن／اه  زنده  را  قراداد  اين  و  برسد  خود  هدف  اين  به  UE  اينکه  برای  .داورمي   پايين   ٪٨٠  به  ۵٠٢٠  سال
  تعداد  يک  سر  بر  UE  حاضر  حال  در  بياورد  نپايي   درجه  ۵١،   را  المللی  بين  حرارت  درجه  و  بدارد

  بميان  خود  کشور  در  را  UE  قوانين  از  شديدتر  قوانين  اهدميخو  که  کشور  هر  .ندميک  کار  پيشنهادات
    .ميتواند  بياورد

Läs mer om EU:s miljö- och klimatarbete:  
https://ec.europa.eu/info/policies/climate-action_sv 
https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/euspolitikomraden/miljo/ 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/ 

               

        ميباشد  فادهاست  مورد بار  يک  که  پالستيکی  اشيای  بر  تممانع
  .داد  رای  پالستيک  مختلف  اقسام  ساختن  عونمم  به  عظيم  اکثريت  يک  به  UE  ناپارلم  ٢٠١٨  اوکتوبر  در

    . بخشد  نجات  را  اب  يرز  زند－ی  ابحار  در  تا  است  اين  UE  خواست
 . ميدهد  کار  دي／ر  چيز  ان  عوض  به  که  شوند  ممنوع  بايد  پالستيکی  چيزهای  همه  که  اينست  شان  پيشنهاد

  قابهای  ی،پالستک  پنجه  قاشق  －وش،  برای  دار  هپنب  چوبکهای  : يباشدم  ذيل  اشيای  بر  ممانعت  اين
             . ها  فوقانه  پالستيکی  چوبکهای  و  ميدنااش  برای  نلها  ،پالستيکي

  ان  لهجم  از  .دارد  ودوج  پالستيک  تن  مليون  ١۵٠  اب  زير  ابحار  در  امروز  اروپا  پارلمان  ی معاينه  اساس  به
   . است  کیپالستي  یقابها  ٪٧٠
  . شود  هداتسرف  UE  عضو  حکومتهای  هب  شود  عملی  ازينکه  قبل  پيشنهاد  اين

      : بخوانيد  زيادتر  ايجا
https://www.europaportalen.se/2018/10/eu-parlamentet-sager-nej-till-engangsplast  
https://www.dn.se/nyheter/varlden/eus-kommande-plastforbud-har-redan-fatt-
effekt/https://www.nyteknik.se/miljo/eu-forbud-mot-engangsplast-ska-halvera-sopmangden-6916865 

  مزيد  معلومات  و  مناقشه
  ساحه  اين  در  یايندستر  دا－نس  مقاله  سر  يک  در  . ميباشد   ترمهم  همه  از  زيست  محيط  ائلمس   EU در  •

   امده  مقاله  همان  در  که  جديد  قوانين  و  ها  فيصله  اين  هب  راجع  شما  ايا  . امده  ها  فيصله  تعداد  يک  نام
          ؟ ميکنيد  فکر  چه  شده  ذکر  فوق  در  که  مثالها  اين  به  راجع  شما  ؟داشتيد  معلومات

https://www.di.se/ledare/eu-ar-pa-vag-att-bli-en-miljounion/ 



 
  اين  که  مي／ويند  ها  بعضی  .دارد  وجود  تنقيد  امدند  انبمي  ٢٠١۴  در  که  قليما  اهداف  همان  مورد  در  •

            .ميداند  نه  اسان  کار  مذکور  اهداف  به  دنرسي  دي／ران  حاليکه  در  ندا  بلند  بسيار  افداه

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kritik-mot-eu-s-nya-klimatmal   
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6000677 

 
  هک  کیپالستي  ينرت  عادي  یاشيا  تعداد  بر  پيشنهاد  يک  نتيجه  در  اروپا  پارلمان  ٢٠١٨  سال  خزان  رد  •

  . دهد  نجات  ابحار  در  را  حيات  بخاطريکه  خاص  هم  ان  اورد  بميان  ممانعت  اند  استفاده  ابلق  بار  يک
  .کندمي  بيان  را  پيشنهاد  اين  که  شويد  ها  لينک  همان  داخل  و  بخوانيد  را  پالستيک  ممانعت  مضمون

  مختلف  نظرات  سويدن  احزاب  پيشنهاد  اين  ارهب  در  ؟ ميکنيد  فکر  چه  شما  مذکور  پيشنهاد  مورد  در
                 ؟ ميکنيد  فکر  چي  شما  دموري  ان  در  امده  داليل  کدام  مضمونيکه  در  . دارد

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7036592 

  وريدابي  بدست  ااينج  در  بيشتر  علوماتم

                                                                                                                tema/miljo/portalen.seeuropahttps://www.
                          

  :اروپا  پورتال  در  زيست  محيط  مورد  رد  نمضامي  •

                                                                                                          tema/miljo/portalen.seeuropahttps://www. 
  . EU   زيست  محيط  سياست  بندی  درجه  •

http://www.caneurope.org/docman/climate-energy-targets/3357-off-target-ranking-of-eu-countries-ambition-
and-progress-in-fighting-climate-change/file                                               

   : زيست  محيط   زشت  قوانين  مقابل  در  سازي  موتر  های  فابريکه  العمل عکس  •

  https://www.nyteknik.se/miljo/eu-s-utslappsforslag-uppror-biltillverkare-6930042 

  و  اروپا  انپارلم  اعضای  با  ويانترو  . ”ندارد  خوش  اقليم  مورد  در  را  انسخن  فوسيلي  شرکتهای ”  •
    : اقليم  تغيير  مورد  در  زورمند  سياسيون

https://www.omvarlden.se/Intervju/2018/fossilforetagen-undergraver- 
klimatforhandlingarna/?fbclid=IwAR149Z9LJy7kr3PkNnkF-
GoetgWSD3HvbBL0r1FD29w8zeyEXEMUPAHijSw    
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