
الثورة التجتماعية ضد وباء الراسمالية ! 

في عملیة واحدة في جمیع أنحاء العالم وهو أمر غیر مسبوق ف�ي تاري�خو الرهاب معا ستخدم القمع  الراسمالیة ت

ف��یلبق��اء محبوس��ین الن��اس ال��ذين يض��طرون إل��ى ل الجم��اعي حج��زع��زل الم��دن والبل��دان بأكمله��ا ، والک .البش��رية

جمی�ع التحرك�ات الس�كانیة باس�تخدام جمی�ع أن�واعل و التتب�ع مراقب�ة ،  البائس�ةیة)حق�وق النس�انالم، الغ�اء  (من�ازله

تس��ريح الجم��اعيال كمی��ات ك��بیرة م�ن البیان��ات  وال��ذكاء الص��طناعي ...) ، نخزي��الهواتف الذكی��ة ، تک��التقنی��ات (

ئی–  النذار –  الحصار  وما إلى ذلك.   الستثنافرض حالت الحظرعمال، لل

ـ��ي جمی��ع أنح��اء الع��الم ، تنتش��ر م��ن اج��ل الس��یطرة  عل��یش��ها الی��وم ف فتجرب��ة عس��كرة الش��وارع التـ��ي نح��ن نتعاي

ا كی��ف ان عی��ون الدول��ة ت��زداد ح��دقا  خلل م��ن حرك��ات غی��ر مص��رح به��ا  و بالت��الي قمعه��ا.  و نلح��ظ أيضا��

المخالف��اتال��ذين يحرص��ون عل��ى أي ن��وع م��ن ان��واع النتهاك��ات البس��یطة و الم��واطنین الخاض��عین والخ��ائفین، 

)1المصدورة للحظر و يتساءلون عنها. ( القرارات يشکكون فی او يتابعونهم عندما الخرين للخرينالطفیفة 

، يطغى علینا الناطق باسم الدولة بذکر االتفاص�یل ح�ول انتش�ار ذل�ك ال�ذي م�ا تس�میە منظم�ةلتبرير هذا السیناريو 

 .19بجائحة کوفید  الصحة العالمیة

ومع�دل الوفی�ات،  الزدي�اد المس�تمر لالمستش�فیات، وك�ذلك  فيالمقیمین  و عدد المصابین عن ازدياد  ان العلن

ص��ور بالمرضی بالضافة الی مصحوبة بصور المستشفیات المكتظة کل ذلکبالعدوى، بالصابات التیة تنبأ  ال

 يصطفون في المشرحة واحدا وراء الخر.قوافل السیارات الجنائزية

م��ن السیاس��یین والعلم��اءم��واكب   يس��یرک��ل ذل��ک يج��ري بش��كل محم��وم أم��ام أعینن��ا ف��ي ادق التفاص��یل، ف��ي حی��ن

عرضەيت�م و   ف��ايروس کورون�ا)(ي�دعی غرقنا في حرب ضد عدو خ�ارجي ل ستمرار باوالعسكريین والصحفیین 

   . وباء يعرض حیاة كل البشر للخطرو علی انە أكبر عدو للبشرية يمثل أنە علی اعتبار 

منأو أنە خلق إيديولوجي بحت ، 19بان ل يوجد شیء اسمە کوفید ـ:  و هنا نريد أن نوضح أننا ل نريد أن نقول

الدولة.  ما نح��اول تفس�یره ف��ي ه�ذا الن�ص ه��و أن الوب��اء تس��تخدم مث�ل آلی�ة  لمكافح��ة التم��رد  و إع�ادة الهیكل�ة قبل

الراسمالیة، و أن ما يريدون بیعە لنا كحل اولي هو أسوأ بكثیر من المشكلة نفسها.

19 يمكننا من خللها تقییم التأثیر المباش��ر لکوفی��د ـ لیس لدينا أي عناصر حتى النانە مع أخذ ذلك في العتبار 

لدول�ةالره��ابی  ل  الت�دخل نتیج�ة ،   الجتم��اعي له�ذا الوب��اءبع��د الانعل��ى المس��توى ال��بیولوجي. عل�ى الرغ�م م�ن 

شیء واضح ،  بالفعل على صحتنا 

 العالمی��ة (منظم��ة الص��حة العالمی��ة وال��دولللراس��مالیةالتفاص��یل ل��دينا ه��ي تل��ك ال��تي ق��دمتها الجه��زة المختلف��ة 

 التي من الواضح أنها غیر موثوقة لنا، لن كل دولة يمكن أن تضخم إحصائیاتها او ان تق��وموالهیئات العلمیة ...)



ومؤسس��ات الطبی�ة من��ازل كب��ار الس�ن والس��جون ک��ل م�نفي المضیق علیها  بالبرولیتاريا أن الساءة  و. ويههابتم

النفسیة بات امرا واضحا … لن هذه المراكز  ستتحول  الی مراکز للبادة أكثر من أي وقت مضى. 

واس��عةال وارث على الرغم من  الكالراسمالیة العالمیةالسؤال الساسي الذي يجب مراعاتە، هو أن ، لكن مع ذلك 

 عل��ى آلفو تع��بر ع��ن نفس��ها ال��تي تظه��ر )الوبئة والم��راض والمجاع��ات والك��وارث البیئی��ة ...ک��النط��اق (

) 2(التضاريس   ا م�ن قب��ل کهذهلم تتخذ إجراءات مماثلة    بالنس��بة لن�الج��راءت ض�د فی��روس کورون��ا  اأن ف� أب��دا

ةحامی��ال ا عل��ى أنه��ا م��ن أج�ل تق��ديم نفس��هالمفکک�ةزرع الخ��وف والعج��ز ف��ي الس��كان و ان الدول��ة ت�� ة إنس��انییستل

 التضحیات اللزم��ة، والتع��اون م��ع ك��ل م��او لتقديمدعو الجمیع إلى التوحد للقتال ضد هذا العدو تلبشرية. القديرة ل

 من أجهزة الدولة المختلفة.   المصدرةوامر لل، والخضوع للمبادئ التوجیهیة و علیناتملیە السلطات 

ف��ان قص��ة ال��دفاع ع��ن الص��حة ه��ذە لیس��ت ل غن��ى عن��ە. ا عل��ی التفاص��یل تعتیم��يف��رضك��ل ه��ذا المش��هد الم��ذهل 

ـ إع��ادة النت��اج حی��ث  و النتاجوعیة منهذه الن اعلم أن الموت والكارثة المنتشرة هما جوهرعلی نحن صحیحة. 

أبە برفاهی��ة النس��ان - ح��تى ل��وي�� ل الراسمالي ال��ذي ل لتعزيزالنتعاش سوى وسائا والكوكب لیسالحیاة النسانیة 

ألشكال تضع حدودا، کي تحافظ علی الساس المادي له��ذا النتع��اش م�ن الت��دمیر بش��کل المختلفة الداراتكانت 

ه الدوات، وانحللها وتدمیرها سیتغلب في نهاية المطاف عل��ى أي عقب�ة، لن ه��ذا ه��و الش��كل فإن سلب هذکامل.

ظام الراسمالي.الطبیعي  لتطور الحیاة  ضمن الن

ان تدمیر الکوکب الرضي و سكانها، الموت المتزايد الذي ل يمكن وقفە لمليین البشر بسبب الجوع والح��رب و

لیس��وا بمش��اکل بالنس�بة للراس��مالیة أب�دا  يس��تجبالوباء، التسمم، العمل،  المجاعة، النتحار وأكثر من ذل��ك بك��ثیر 

حلها، بل مجرد أضرار جانبیة أو بالحرى  نمط تطورها المحددة.

الج��راءات التش��ريعیة ه��يان��واع  والتط��وير العلم��ي الط��بي أو أي ن��وع م��ن لبح��ث  ا،"التض��امن"- إن حملت 

،الض��خمة ش��اکل على كافة المخاوف التي تنشأ عن هذه المللقضاء  "حلولها"  راسمالیةالشكال التي تطبق فیها ال

 طغیان القیمة.من تحت ازرها تعانی النسانیة والتي 

 لت��برير الج��راءات العام��ة المتخ��ذة الی��وم، أيو الخادعة التي تس��تخدمها العل��محتى لو طبقنا نفس المعايیر المقیدة 

 "ت��دابیر مكافح��ةاخ��ذ أن في ك��ل م��ن البل��دان ال��تي يت��م فیه��ا علی علم، نحن ) وجود فیروس يهدد صحة المجتمع (

م��ن و عل��ی رغ��م ، م��ترجم]  أخ��رىال وجود فیروس��ات [ومیكروب��ات ؛ ، ان وجود هذه وبالتالي "کورونافیروس 

 وفقا لمصادر رسمیة.،كبیرالقلق لل ا، لم يكن أبدا مصدربها  المرافقةكبیرةالصحیة الها آثار

هذا ل يعني أن الدولة لم تكن ملزمة بالتدخل بسبب كارثة معینة، كما فعلت ف��ي ع��دة مناس��بات و ق��امت تغتن��م فیه��ا

ا لتخاذ إجراءات. لو لم تکن مسالة الوباء جارية لك�انت ستس��بب ه�ذه الج��راءات  التم��رد  کم��ا ک��ان الفرصة دائما



الوضع دائما في أوقات أخرى. لذلك يتضح لنا أن جمیع التدابیر التي اتخذتها الراسمالیة  "لمكافح��ة وب��اء فی��روس

كورونا"، ل تضع هدف صحتنا ورعايتنا ورفاهیتنا في العتبار. من المناسب أن نسأل لم��اذا الراس��مالیة ف��ي ه��ذه

الحالة الملموسة بالذات خلق حالة الحرب، والهم من ذلك، م��ا علین��ا القی��ام ب��ە نح�ن كبرولیت��اريین و ث��وريین  ف��ي

هذه الحالة؟

البروليتاريا العالمية. حرب ضد ال هي کورونا الحرب ضد فيروس انليس لدينا شك. 

إن تدابیر الدولة التي تبررها الحرب ضد فی��روس کورون��ا ه��ي قف��زة حاس��مة ومتجانس��ة ف��ي الج��ودة عل��ی النط��اق

، وف��يتراكم رأس الم��الل��دورة جدي��دة لتوظی��ف  البرجوازيیـة ونوايا لل قاوفي من اجل محاربة النتفاضات  العالم

لحرب فان برولیتاريا تجد نفسها امام اختیارين،  ال و هی : التضحیة بحیاته��ا م��ن اج��ل الح��رب أو امواجهة تلك 

مواجهتها للدفاع عن احتیاجاتها البشرية.  

لە. فالتقلی��ل م��ن الطع��ام والحتیاج��ات الساس��یة، عادة  التطويق نظام اجتماعي اجعل ضمن نعیشمن المؤكد أننا 

 الطف��ال، مراك��ز العم��ل، دور المس��نین، ت��دجینتطويقنا نحن في الشقق، السیارات، مراك��ز التس��وق،  ف��ي مراك��ز

 براغ�يش��دالمراكز الصحیة ، السجون و في مراكز المخصصة للترفیە او للعطلت. فان هذه الت��دابیر تحک��م ف�ي 

نظام التعزيل و التفريد مجددا و تقوم بتحويل  العالم الی مستودع  معسكرات للعتقال.

 ولكن ل يمكن تجاهل أن كل هذا يح��دث بالض��بط  عن��دما تص��ل الكارث��ة الراس��مالیة إل��ى مس��تويات جدي��دة، عن��دما

       تصل العداوة  بین الحیاة و الراسمالیة إلى حد معین و أكثر قساوة من الماضي.

ان تدمیر الرض و نهب مواردها و تسمیم كل ما هو موجود، تش��ديد جمی��ع آلی��ات الض��طهاد و س��لب النس��ان و

الطبیعة بکاملها، هي جوانب هذه الطرق النتاجیة  النموذجیة التي تتم تحدي��دها م�ن قب��ل القتص��اد بش��کل دائم��ي،

فهذه الجوانب تصلن الی حدود ل تطاق للبقاء المجرد لي کائن حي.

الراسمالیة، حیث لديها المزيد والمزيد م��ن الص��عوبات ف��ي تجدي��د دورات إعادة النتعاش دينامیات صوصا انوخ

اعادة انتاجها بسبب انخفاض قیمة العملة وال��تي ب��دورها ت��دفع بتناقض��ات ه�ذا النظ��ام  إل��ى ح��دودها. ل�ذا فنح��ن ف��ي

طريقنا نحو تخفیض في قیمة العملة لم تسبقها مثال. و ان الغوص الراسمال الخیالي الذي يدعم الدورات النتاجیة

الراسمالیة بشكل مصطنع بات تعلن عن نفسها في الفق.

 ، تعبر عن استنفاد2008إن الزمة المالیة التي شهدتها السنوات الخیرة ، والتي بدأت انفجارها الول في عام 

آلیة التنفس الصطناعي، التي أبقت القتصاد العالمي على قید الحیاة. و الیوم  حیث  الراسماال بکلیتە تعتمد في

أسسە علی اعادة النتاج المستمر  للراسمال الخیالي الذي يحتفظ بأطنان من الديون وجمیع أنواع الضخ المالي



  بدأت البرجوازية تدرك أن الخیال لالتي تسمح باستمرارية الراسمالیة في ان تمتص دم البرولیتاريا العالمیة.

يمكنە  الهرب من المنطق  الذي بني علیە ، ول يمكنە تحرير نفسە من قانون القیمة، وكل هذا التراكم الضخم

للرأس المال يؤدي بالخر إلى انهیار.

. ان ک��ل ه��ذا الح��رب ض��د فی��روسم��ن الواض��ح أنن��ا  قب��ل ك��ل ش��يء ل نس��تطیع تجاه��ل س��ؤال آخ��ر أك��ثر أهمی��ة

کورون��ا، يح��دث بالض��بط ف��ي ه��ذا الت��وقیت،  حی��ث تنب��أت باض��طرابات ك��بیرة م��ن ج��راء الكارث��ة ال��تي وض��عتها

  و2019البرجوازية على عتق البرولیتاريا، تلک الصراعات الناجمة ع��ن موج��ة الض��رابات ف��ي الع��ام الس��ابق 

 س��وف يمح��وکانت بمثابة  تاجیج نی��ران لحري��ق. 2020التي اندمجت في عشرات البلدان في أوائل العام الجاري 

 يع��ود إل�ىلموض��وع الی��وم ف��ي  الحلق�ات البرجوازي��ة وأمت��داول کالنظام الراسمالی بكاملە، هي مش��كلة أص�بحت 

) 3في الوقت عینە. (قلوب البرولیتاريا 

 على الرغم من أن ك��ل آلی��ة في جمیع أنحاء العالم لسنوات.محاربة التمرداتهذا هو السبب في تضاعف عملیات 

ضد التمرد قد تدمر في الواقع استقللیة البرولیتاريا، فقد کانت أشكال تلک اللیات للضطهاد ع��بر التاري��خ اک��ثر

تنوعا.

 الحرب آلمبريالي  الذي لم يتوقف قط عن التطور كانت دائما الملذ بامتیاز في اللجوء إل��ى الع�داء بی�ن الطبق�ات

لتحويل هذا العداء إلى قتال بین الفصائل البرجوازية و استعادة الوحدة الوطنیة ضد عدو خارجي، و إبادة الذي ل

الظروف البائسة للبرولیتاريا و المطالبة بضحايا الحرب وما بعد الحرب. لخل��ق براغي يقهر و الستمرار في شد

دمار مادي وبشري يکفي  لحیاء عملیة اعادة النتاج الراسمالي و البدء في مرحلة النتعاش الجديدة.

ان وب��اء فی��روس کورون��ا ل��ديها ك��ل ممی��زات الح��رب المبريالی��ة:  کالع��دو الخ��ارجي، الوح��دة الوطنی��ة، اقتص��اد

الحرب، ضحايا في سبیل الوطن الم أو "الصالح العام"، المتعاونین، الموتى، إعادة الهیكل��ة القتص��ادية و إل��خ...

مثل أي حرب امبري��الي آخ��ر تف�ترض وق��وع خس��ائر عل�ى الم��دى القص��یر (عل�ى الرغ�م م�ن أن بع�ض القطاع��ات

.يتشهد ارتفاعا كبیرا في أرباحها)، لكنها تحتوي على السس المادية لنشاء مرحلة جدي��دة م��ن ال��تراكم الراس��مال

و بالتالي فان هذه العملیة لحیاء الراس��مال  المحتض��ر، ال��تي تج��ري تح��ت س��تار الح��رب ض��د فی��روس کورون��ا و

تحتوي بدورها علی الهجوم علی الشروط المعیشیة للبرولیتاريا،  تجلب مع نفس��ها المح��رك للمرحل��ة الجدي��دة م��ن

التراكم.

فلیست بامكان تطوير هذه المرحلة الجديدة  إل من خلل تدمیر رأس المال عبر أبعاد وعواقب غیر عادية و غیر

معروف��ة.  م��ن الواض��ح ان  دينامیكی��ة که��ذه حی��ث يمث��ل ال��رأس الم��ال الخی��الي فیه��ا  المح��ور ال��ذي يح��افظ عل��ى

تراكمە، هي الرضیة بالطبع و منها سیبدأ الدمار .



يتطلب الشلل الجزئي والمؤقت لنتاج السلع و تداولها في الوقت الحالي مبالغ استثنائیة من الرأس الم��ال الخی��الي،

من اجل الحفاظ على النسیج الجتماعي، بالضافة إلى تمركز جزء كبیر من رأس المال في الجی��ش وف��ی القط��اع

الصحي.

ومع ذلك ، فإن هذا الت��دفق م�ن الص�فقات الم�ال ال��وهمی ال��تي تس��عی ض��منا ال�ی التخفی��ف م�ن ش�لل الس��وق، ال�ذي

احتوى بالفعل على تراكم مفرط غیر مستدام لرأس المال الوهمي، و بالفعل تم تداول هذا الراس��مال إل��ى ح��د ك��بیر

رأسدمر كل ه��ذا سی الفعلي للسوق،  التداول  في ةضخمسوق المال الوهمی بارقام إغراق عبر السواق المالیة. 

.حیث القیمة الرمزيةمن  و من خلل التصحیح اللزامي الذي سیدركە السوق عاجلا أم آجلا المال 

هذا يعني أن تخفیض قیمة العملة، وفرض الستبداد لقانون اعتقدت حی��الە البرجوازي��ة، ان��ە س��یؤدي إل��ى تخفی��ض

 ي��ؤثر عل��ى العس��ار الع��ام للش��ركات  وال��دول، عل��ی تخفی��ف ال��ديون الهائل��ة،مس��بوق وقیم��ة العمل��ة بش��كل غی��ر 

وبالطبع علی الدافع البرجوازي لعادة هیكلة القتصاد العالمي، و الذي يضمن (تمركز ه��ذا القتص��اد ف��ی بع��ض

المناطق الجديدة و تصفیة الخر و  دمج الیات التداول الجديدة ...)  بمعنی أنە يحاول بدء دورة جديدة من التراكم

لمرة أخرى. و من الواضح أن هذا السیاق ل يمكن تطويره إل من خلل  التضحیة من قب��ل الپرولیتاري��ا  قب��ل ك�ل

شيء اخر. ب�ل أن�ە س��یؤدي إل�ى انهی��ار ك�بیر  يس��بب  ف��ي تمدي��د الظ��روف البائس�ة ف��ي ك�ل مك�ان و س��تجعل البق�اء

يصبح مستحیلا أكثر فأكثر. 

من ناحیة أخرى ، فإنە سیحث البرولیتاريا على القیام بالتمرد للدفاع عن مصالحە ضد كوارث الرأس الم��ال. ه��ذا

)4هو المستقبل المحدد من قبل الرأس المال العالمي للبشرية: اما تفاقم الكوارث  او الثورة.(

طبقا لهذا السیاق يمکننا فهم إجراءات الدول بشكل أفضل [السجن الجماعي، انتشار الجیش في الش��وارع، مراقب��ة

المواطنین، شد الحزام للبرولیتاريا کلها و اعلن الدولة عن تبريکها لتضحیات عديدة و أكثر صعوبة. فان نوعی��ة

ردفعل البرولیتاريا ب��النظر إل��ى الحال�ة الس��تثنائیة ت��م تقییمه��ا م�ن قب��ل الدول��ة، وق��د اس��تطاعت الدول�ة  ان تض��طر

الحتجاجات و التمردات المتطورة فی کل من فرنسا،  اليران و  العراق، لبنان، الجزائر، هونغ کونغ، تش��یلی و

الخ  الی النسحاب المؤقت. 

ففی تشیلی ندا الدولة بالحالة  الستثنائیة، حتی قبل ان يتم العلن عن وجود اي��ة حال�ة وف��ات او اتخ��اذ أي إج��راء

ص��حي. به��ذه الطريق��ة اس��تخدم ال���دول الوب��اء لس��تعادة الس��لم الجتم��اعي ف���ی المن���اطق ال��تي ک��انت الوقف���ات

کب��ت الحتجاج��ات والحتجاجی��ة و التم��ردات فیه��ا جاري��ة ف��ي الس��نوات الخی��رة. و م��ن أج��ل خل��ق بیئة مواتی��ة  ل

المواجهات ضد الجراءات الرهیب��ة ال��تي تت��م إع��دادها حالیا��ا ع�ن طري��ق زي��ادة الق��درة عل��ى الس��یطرة الجتماعی��ة

لديهم خصوصا في ألمناطق التي کثفت فیها هذه الحتجاجات. 



 تاريخیا تعديلت جديدة وتقلبات على الستغلل، كانت هناكالراسمالیةإلى حد فرضت فیە  و قد وصل المر بە 

أكثر أو أقل عبر التاريخ. لذا كان من المف��اجئ ف��ي البداي��ة أنبشکل  انتفاضات و ثورات. ، جماعیةات مقاومدائما

مواس��یا ک��ان ال��دول، مم��ا ل ش��ك فی��ە أن��ە ا طبقته��ال��تيج��راءات ال لبرولیتاري��ا تج��اهن��رى القب��ول الك��بیر م��ن قب��ل ا

البرولیتاري��ا وم��ع ذل��ك، أعل�ن بع��ض فی��ە، الوض��ع الجدي��د ال��ذي ك��انوا ف��يلقوة الوس��یطة لجه��از الدول��ة ل للبعض و

 قب��ول ت��دهورو النظام لرهاب  لدولة و الستسلم اةدحضهم الول لجمیع هذه التدابیر، أنهم رفضوا اتباع جعجع

تعبئة الحتجاجات بدأت تتكاثر.و صرخات ال الملمح، نرى كیف  و من هنا شیئا فشیئا یة.ظروفهم المعیش

تفرض��ها الدول�ة خلل الحج��ر و الع�زل، تح��اول طبقتن��ا عل�ی تنظی��م رده��ا ال��تيعلى الرغم من الظ��روف الص�عبة 

لهجوم الدول�ة، و ه��ذا ال�رد ل يش��مل فق��ط القی��ام بأفع��ال العص��یان الص��غیرة، ال��تي تقمعه�ا الدول��ة خلل الغرام�ات،

العتقالت ومزاعم انعدام التضامن بل يشمل اکثر من ذلک.

مثال علی ذلک، أولئك الذين يشككون في الرواية الرسمیة حول القض��ايا الص��حیة، ال��ذين يح��ذرون الخري��ن ع��ن

وجود السیطرة و ويش��یرون إل��ى الجواس�یس، أولئك ال�ذين يخ��ترعون جمی�ع أن��واع الحی�ل والخ��دع  بالض��افة ال�ی

جمیع الج��راءات ال��تي تع��بر ع�ن حاجاتن��ا البش��رية، ک��اختراق الس�جن و الطل�ب من��ا عل��ی القی��ام ب��اختراق الع�زل،

ناهیک عن الحتجاجات و المواجهات الجارية في الشوارع. ففي محافظة ه��وبی، المرك��ز الول حی��ث ت��م ف��رض

الحالة الستثنائیة فیە يشهد الكثیر من المضاهرات و المواجهات في العديد من الماكن. و في فلیبین تم اس��تجواب

مسالة العزل من قبل المتضاهرين، حیث طلبوا الطعام والمنتجات الساسیة الخرى. 

فی الهند تصدوا العمال المهاجرون للبولیس، فی اليطالیا تم تنظیم المظاهرة وفقا لشعار ( علینا أسترجاع ک��ل م��ا

سلبتم منا). فالضطرابات في السجون و فی مراکز التوقیف المختصة بالمهاجرين الغیر مرخصین تنتقل م��ن بل��د

إلى آخر، و يجب ذکر عملیات النهب  و النداء الداعمة لعدم دفع اليجار في حین بدا الخرين عن الضراب ع��ن

العمل في بعض الماکن، بالضافة  لشبكات المساعدة المتبادلة  لجمع امساعدات المالیة لدعم حرکـة التمرد. 

 تحاول مختلف الدول القومیة صد هذه الحتجاج��ات و عزله�ا، م�ن خلل اس��تغلل ممی��زات الحال�ة الس��تثنائیة او

الطواریء. لقد ذكر الرئیس الفلبینی بوضوح، اذ انە سیقوم بقتل کل من يتهرب م��ن الع��زل. و م��ن ناحی��ة أخ��رى،

 س��جان ف��ی اي��ران. و ق��اموا100.000أعلنت ع�ن تن��ازلت ص��غیرة م�ن قب��ل الدول��ة، مث��ل الف��راج الم��ؤقت لنح��و 

بإنشاء قسائم اجتماعیة للغذية فی ايطالیا.

نحن مقتنعون بان رمي قطعة من الرغیف الیابس لن يخدم الجوع و لن تل��بي الحتیاج��ات ال��تي ت��م قمعه��ا م��ن قب��ل

الراسمالیة لقرون و قرون.

ه��ذه المناوش��ات الول��ى ال��تي تنظ��م نفس��ها ض��د حال��ة الط��وارئ العالمی��ة تع��زز الفك��رة  أن البرولیتاري��ا ل تبق��ى



محاصرة فی شققها للتفرج علی م�ا ي��دور حوله��ا و عل�ی  كیفی�ة جره�ا إل��ى می�دان المج��زرة، ول�ن تقب�ل ان تص�بح

ضحیة للقتصاد.

 ون��دفع ه��ذا النق�ض بأكمله��ا ال�ی الم��ام ح��تى يخ��ترق قل��ب وح��ش الراس��مالیة.  ان ن��دفعنظ��م عالمی��الكن علین��ا أن ن

بالخوف إلى الجانب الخر، حتی تزرع حالة من الذعر في صفوف البرجوازية.

نرجو أن يتحول الخوف من وباء فیروس کورونا إلى الخوف من وباء الثورة

ان الحرب ضد  فيروس کورونا هي الحرب ضد البروليتاريا العالمية.

 دعونا نفرض احتياتجاتنا النسانية ضد احتياتجات الراسمالية العالمية.

 البرو ليتاريا الممية

2. April.2020
Internationalist Proletarians  

الملحظات:

ــ  لتوض��یح أن الراس��مالیة رغ��م حال��ة الط��وارئ والعزل��ة المفروض��ة ف��ي عش��رات ال��دول ح��ول الع��الم تواص��ل1
تشغیل القطاع�ات النتاجی��ة ال�تي تراه��ا ض��رورية و  تس��تمر  ف��ي اجب��ار البرولیتاري��ا ف�ي مواص��لة العم�ل فیه��ا، و
بالتالي جرهم  للبقاء في. بیوتهم منفردين بعد النتهاء من العمل.  فوفق المرسوم الغامض والم��رن ج��دا: الولوي��ة
هي "للعمل الساسي فقط" و الذي يعطي النطباع  کان اتم��ام العم��ل  ب��اتت مخصص��ة فق��ط لحتیاجاتن��ا البش��رية،

حتى ل يخلق عقبة أمام الحتیاجات الراسمالیة.

من تشوانغ )chuangcn.org/2020/02/social-contagion  انظر: ( 2

The Pandemics of Capital from Grupo Barbaria  انظر کذلک 

) barbaria.net/2020/03/29/the-pandemics-of-capital/ (

http://chuangcn.org/2020/02/social-contagion/
http://barbaria.net/2020/03/29/the-pandemics-of-capital/


 انظر نصنا (التمردات العالمیة ضد الراسمالیة العالمیة))3( 

http://www.en.proletariosinternacionalistas.org/international-revolt-2/

الوب��اء  "ه��ا م��ن خلل في الواقع ندعي أننا تتطور على الفور ، ولكنالسیرورةنحن ل ندعي أن هذه ) 4(
" قد حققت قفزة نوعیة في تطورها.لفیروس کورونا

المصدر:

 http://www.en.proletariosinternacionalistas.org/against-the-capitalist-pandemic/ 

http://www.en.proletariosinternacionalistas.org/against-the-capitalist-pandemic/
http://www.en.proletariosinternacionalistas.org/international-revolt-2/

