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ال تھدر صوتك االنتخابي  
ادعم بھ الشیوعیین! 

أن سیاسة النظام الرأسمالي ھي دائًما نفسھا. إنھا سیاسة األغنیاء واألقویاء اقتصادیًا. 

 إنھا لیست سیاسة موجھة من اجل المحتاجین والمحرومین. ان الرأسمالیة لن تقف في صفنا نحن الغالبیة 
العظمي من الشعب. أن األحزاب البرلمانیة الیمینیة تدرك ذلك تماماً، بل أن سیاستھم تعود فقط بالفائدة على 
البنوك والشركات الكبرى..إنھا تفید أولئك الذین لدیھم الكثیر، بینما نحصل نحن علي الفتات.. نحصل فقط 

على ما یسمحون لنا بالحصول علیھ، لكي ال نتمرد. 

وأكبر دلیل على ذلك أن الوباء الذي تفشي خالل السنوات األخیرة لم یتخذ حیالھ أي إجراءات في مصلحة 
الغالبیة العظمي المتضررةً من الشعب. بل لم تقدم اي خدمات تخفف من االزدحام في المواصالت العامة، 

او تحد من البطالة والفقر الذي إزداد تفشیاً مع الوباء. لقد ازددنا فقرا.ً في الوقت الذي كنا نحارب فیھ 
البطالة والفقر وانتشار العدوى، تراكمت كثیر من االموال والثروات في حسابات الشركات ورؤوس 

األموال الكبیرة. لقد حصلت البنوك والشركات على مئات التریلیونات. 

أنھا طبیعة النظام الرأسمالي. االغنیاء یزدادون ثراء والفقراء یرزحون في بؤسھم وشقائھم. 

لقد لعبت الرأسمالیة دورھا كامالً، وأعطت كل ما یمكن ان تقدمھ. اآلن تبقي فقط االستقطاعات وخفض 
االجور، أزمات المناخ والحروب. ال یوجد أي حزب سیاسي اخرـ عدا الحزب الشیوعي السویدي ـ یطرح 

االشتراكیة كنظام بدیل. ھناك حوجة إلى حزب سیاسي یھتم بمصالح الشعب والطبقة العاملة. ھو الحزب 
الشیوعي. لذلك ال تھدر صوتك االنتخابي، بل ادعم بھ الشیوعیین! 



قائمة المرشحین الشیوعیین 

 

أندریاس سورینسن، السكرتیر العام للحزب الشیوعي السویدي 

لعدة سنوات، السكن أوبساال. ملتزماً بالحزب والحركة اإلشتراكیة 

منذ عام ٢٠١٧م.ً معلم لغة ألمانیة وانجلیزي. األول في قائمة 

المرشحین. 

 

زاھرة سرحان، سكرتیرة الحزب الشیوعي السویدي في بلدیة 

ستوكھولم. ثوریة وملتزمة سیاسیاً منذ طفولتھا. تتواجد یومیاً في 

جامعة أستوكھولم، حیث تجري دراسات متعددة التخصصات، 

اھمھا علم الجریمة. الثانیة في قائمة المرشحین. 

 

 كارل غونارسون من مدینة (فالون) ویعمل سائق شاحنات. وھو 

نائب رئیس الحزب الشیوعي السویدي والثالث على قائمة الحزب 

لإلنتخابات البرلمانیة. أن خبرتھ في العمل عامة وقطاع النقل 

والشحن بصفة خاصة، المحرك والدافع القوي ألنخراطھ في 

الحركة اإلشتراكیة والصراع الطبقي. 



ما ھي أھداف الشیوعیین؟ 

ال لحلف الناتو 
الیمكن نقبل أن یقاتل أبناؤنا وبناتنا من اجل زیادة ارباح الشركات الكبري. الناتو قصف وقسم یوغوسالفیا، اشعل 

الحرب في أفغانستان، وقتل في العراق ودمر لیبیا. ان عواقبھ وخیمة على شعوب العالم. لذلك یعارض الحزب 
الشیوعي السویدي علي عضویة السوید في حلف الناتو. 

التضامن مع الالجئین 
ال أحد یود الھرب. ومع ذلك، یضطر المالیین إلى الفرار ویواجھون بالسخریة واألسالك الشائكة والھراوات في 

الجدل السیاسي. 

الشیوعیون یناضل من أجل سیاسة ھجرة تضامنیة إنسانیة كما یریدون محاربة قضایا ومسببات الھجرة ولیس 
الالجئین - انھم بحاجة إلى تضامننا.  

الحد من ارتفاع األسعار! 
مع ارتفاع األسعار تصبح تكلفة المعیشة اغلي ویلتھم التضخم ما تبقي من الدخل الزھید. وكل من في السلطة 

یتجاھل ذلك النھ ال ضرر علیھ. 

لذلك یرید الشیوعیون إلغاء ھذا النظام الذي ینتج الفقر بأكملھ. 

في مواجھة األزمة المناخیة 
یواجھ العالم أزمة مناخیة ضخمة. فیضانات، جفاف، حروب ومجاعات تأتي تباعاً. 

الرأسمالیة ال تستطیع التعامل مع ھذه األزمات وایجاد عالجھا، ألنھا تبحث فقط عن أرباح الشركات ولیست في 
مصالح الناس. باقتصاد مخطط مركزیًا وتضامنًیا یمكننا مواجھة األزمة المناخیة الراھنة. 

حیاة عملیة آمنة 
خالل الفترة الصیفیة، تسوء ظروف العمل ویصبح من األسھل طردنا من وظائفنا!! حتى تتمكن الشركات من 
المنافسة بشكل افضل. الشیوعیون یعارضون العالم الذي تصمم فیھ السیاسات وفقا لمصالح رأس المال بدیالً 

للسیاسات التي توفر االمن للناس! 

التقاعد  
یتم رفع العمر التقاعدي باستمرار، ویزداد المسنون فقًرا بسبب التضخم المتزاید واالرتفاع الباھظ لألسعار: 

 الشیوعیون یقاتل من أجل معاش تقاعدي الئق في سن مبكرة، حیث لن یضطر أحد للقلق بشأن كفایة األموال 
خالل الشھر القادم. الشیوعیون یناضلون من أجل كریم العیش في الشیخوخة! 



ال ترمي بصوتك - عزز الشیوعیین! 
  إصنع فرقاً - صّوت للحزب الشیوعي السویدي

(SKP) 

ما وجب علي الرأسمالیة تقدیمھ، قد تم بالفعل - انھا الفجوة بین ما نملك اآلن وما كان یمكن الحصول علیھ. 
أن الرأسمالیة لم تعطي ھبة من تلقاء نفسھا، لقد انتزعتھ الجماھیر عبر نضال مریر. أن الشیوعیین عبر 
التاریخ وضعوا االشتراكیة في جدول أعمالھم النضالي الیومي وأظھروا للرأسمالیین أن العالم لیس في 

حوجة لھم. 

ان الخیارات التي یطرحونھا عبارة عن اوھام لسنا بحاجة لھا، لذلك نكافح من أجل تحسین أوضاع الناس، 
وألننا ندرك ان كل اإلصالحات مؤقتة لذلك نتطلعوا دوماً الي االمام.  

أن انتخاب الشیوعیین ھو تصویت ضد الضغط المتزاید الذي نشعر بھ في حیاتنا، في أماكن عملنا، في 
منازلنا وفي مدننا. إنھ انتخاب ضد الرأسمالیة، التي ترسل كل یوم مئات اآلالف من الناس إلى المحرقة من 

أجل الربح. 

انتخاب الحزب الشیوعي السویدي ھو انتخاب لحزب لیس لدیھ مصالح أخرى غیر مصالح الطبقة العاملة. 
إنھ خیار ضد الرأسمالیة، القمع واالستغالل والحرب والبؤس - انھ خیار من أجل االشتراكیة! 

لذلك ال یجب فقط ان نكتفي بانتخاب الشیوعیین، ولكن ایضاً الوقوف والنضال معھم من اجل عالم افضل! 

  

  اقرأ المزید على
val2022.skp.se 

اذا لم تتوفر بطاقات اقتراع باسم الحزب الشیوعي 
السویدي في مراكز إنتخابات البلدیة واإلقلیمیة 

اوالبرلمانیة بأمكانك أن تكتب على ورقة بیضاء: 

الحزب الشیوعي السویدي 

(SKP) 
skp.se – skp@skp.se – riktpunkt.nu – 08-7358640


