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مــع هــذا اإلعــان المشــترك، تــود منظمــة 
ــن  ــاد م ــراق واالتح ــي الع ــل الشــيوعي ف البدي

أجــل الشــيوعية التأكيــد علــى مــا يلــي:
ــاس  ــكل اس ــؤولة بش ــي المس ــمالية ه  - الرأس
للفيــروس  الســكان  تعــرض  ازديــاد  عــن 

 COVID-19 ومــرض  التاجــي 
ســوية،  االقتصــادي  والركــود  الجائحــة،    -

تبيــن التضــادات الطبقيــة
 -  مــن الضــروري أن تتبنــى نضــاالت الطبقــة 

العاملــة ومنظماتهــا افــق ثــوري اممي.
تســببت الجائحــة فــي احــداث اضطــراب فــي 
النظــام االقتصــادي، ممــا يثبــت عجــز الســوق 
عــن حــل األزمــة. مــن خــال االســتمرار 
ــدالً  ــة ب ــر الضروري ــات غي ــاج المنتج ــي إنت ف
ــطتهم  ــه أنش ــال و / أو توجي ــة العم ــن حماي م
إلــى المنتجــات الضروريــة، أثبتــت الشــركات 

ــاذى. ــا مبعــث ل كونه
وفقـًـا لبرنامــج االغذيــة العالمــي يمكــن أن يتأثر 
265 مليــون شــخص بالجــوع في عــام 2020، 
مقارنــة بـــ 135 مليونـًـا في عام 2019، بســبب 
ــة  ــات الضروري ــد المنتج ــي توري ــاع ف االنقط
للزراعــة وإنتــاج الســلع. ان الطــرق المالوفــة 
التــي اســتخدمت مــن قبــل راس المــال فــي 
نهايــة القــرن العشــرين إلعــادة تحديــد معدالت 
ــع  ــز مصان ــا: تركي ــر محدودياته ــح، تظه الرب
ــة  ــدم كفاي ــن، وع ــد أوالصي ــي الهن ــة ف األدوي
ــات ســوية مــع انقطــاع اللوجســتيات  المخزون
خلــق نقــص فــي العديــد مــن البلــدان. أحــد 
ــة،  ــة الصيدالني ــة الصارخــة هــو األدوي األمثل

الباراســيتامول. مثــل 
ــن  ــم تتمك ــدان، ل ــن البل ــل م ــتثناء عــدد قلي باس
االســتجابة  مــن  وحكوماتهــا  الــدول  معظــم 
ــاء  ــررت اعط ــوب للوضــع وق ــكل المطل بالش
مــن  بــدالً  الرأســمالية  للمصالــح  االولويــة 
حيــاة النــاس. وقــد تــم ذلــك فــي بعــض األحيــان 
هــو  كمــا  الســخرية،  علــى  تبعــث  بطــرق 

ــة  ــل الحكوم ــث تقات ــل حي ــي البرازي ــال ف الح
عانيــة ضــد أي إجــراء صحــي. لــم يكــن 
الوضــع أفضــل بكثيــر فــي فرنســا، حيــث 
أوقفــت الحكومــة فــي 29 فبرايــر مناقشــة فــي 
البرلمــان حــول الوقايــة مــن االوبئــة مــن أجــل 
حقــوق  علــى  رجعيــة  إصاحــات  فــرض 
ــة  ــع المرون ــت ذرائ ــد. تح ــي التقاع ــال ف العم
الخــوف  )أوباالحــرى  واالبتــكار  والتكيــف 
أي  رفــض  تــم  المخطــط(،  االقتصــاد  مــن 
ــح  ــر لصال ــبقة أو التدبي ــة مس ــراءات وقائي اج
ان  )دوغمــا(.  أنــه  الجماهيرعلــى  رفاهيــة 
ــع ملحــوًظ:  ــو واق ــي ه ــاون امم ــاب أي تع غي
شــبه انعــدام الدعــم المالــي العالمــي فيمــا بيــن 
الــدول، عــدم وجــود تبــادل للمعلومــات حــول 
ــام للمؤسســات  مخاطــر الجائحــة، وتقاعــس ت
ــي(،  ــاد األوروب ــل االتح ــدول )مث ــوق ال ــا ف م
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  وايقــاف 
الصحــة  منظمــة  ميزانيــة  فــي  لمشــاركتها 
العالميــة، ومــا إلــى ذلــك. ليــس ذلــك فحســب، 
ــم الوضــع  ــن تفاق ــد شــددت م ــدول ق ــل إن ال ب
مــن خــال القتــال فيمــا بينهــا حــول اقتنــاء 
األقنعــة، فــي زعزعــة أســعار النفــط، فــي 
ــة المســتمرة، والحصــار أو  الحــروب التجاري
النزاعــات المســلحة. فــي فرنســا تحــت الحجــر 
الصحــي، واصلــت صناعــة األســلحة عملهــا. 
فــي العــراق، مــن جهــة اخــرى، باالضافــة 
ــي  ــى اســتمرار الصــراع االمريكــي االيران ال
وقواتهــا  الحكومــة  ادامــت  العــراق،  حــول 
بقمــع  االســتمرار  وميليشــياتها  االمنيــة 

انتفاضــة اكتوبــر. 
كانــت إدارة أزمــة الجائحــة أكثــر أو أقــل كفاءة 
ــة  ــا موجه ــت دائًم ــا كان ــدان، لكنه ــب البل حس
وحكوماتهــا  البرجوازيــة  مصالــح  لحمايــة 
االقتصــادي  النظــام  السياســية.  وانظمتهــا 
ــة،  الحالــي مــرادف لعــدم المســاواة االجتماعي
ــتقطاعات  ــروة، واس ــي الث ــاواة ف ــدم المس وع
ــت  ــي أضعف ــة الت ــم الصحي ــة النظ ــي ميزاني ف
يــكاد  الســكان.  حيــاة  حمايــة  علــى  القــدرة 
يكــون مــن المســتحيل تنفيــذ تدابيــر الحجــر 

الظــروف  بســبب  االجتماعــي  واالبعــاد 
ويتضــح  الرأســمالية.  تمليهــا  التــي  الماديــة 
ــث  ــة حي ــة العامل ــاء الطبق ــي أحي ــر ف ــك أكث ذل
يضطــر النــاس للعيــش فــي أماكــن مكتظــة 
ــة، واســتخدام الحافــات ومتــرو  وغيــر صحي
األنفــاق المزدحمــة والذهــاب إلــى محــات 
بكامــل  المصانــع  أو  ماركــت  الســوبر 
التشــغيل. لــن تغيروحشــية الشــرطة أي شــيء 
حيــال ذلــك )قتــل 18 شــخًصا فــي نيجيريــا فــي 
مــارس، وحــاالت عديــدة مــن قســاوة الشــرطة 
واهانتهــم لــكل مــن يخالــف قواعــد الحجــر مــن 
حــول العالــم منــذ بدايــة الحجــر الصحــي(. 
تضحــي:  التــي  هــي  العاملــة  الطبقــة  إن 
االجتماعيــة،  والرعايــة  الصحــة  عمــال 
والبريــد  والمواصــات  النقــل  التنظيــف، 
وعمــال المصانــع، والنســاء والعامليــن  وفــق 
ــة،  ــال الخدمــات الحيوي ــر، وكل عم نظــام اوب
ــة.  ــة ضــد الجائح ــي خــط المواجه ــم ف جميعه
الفقــراء الذيــن ليــس لديهــم مســكن او يســكنون 
االحيــاء المحرومــة، النازحــون والاجئــون 
المخيمــات  وســكان  العشــوائيات  وســكان 
الخاصــة،  االحتياجــات  وذوي  والســجناء 
أمــراض  مــن  يعانــون  الذيــن  واألشــخاص 
التــي  والســمنة  الســكري،  مزمنــة )مــرض 
ــم  ــراء(، جميعه ــى الفق ــب عل ــي الغال ــر ف تؤث
إنهــم  كوفيــد-19.  مــن  األولــى  الضحايــا 
التــي  االجتماعيــة  للدروينيــة  الضحايــا  أول 
راهنــت  التــي  الحكومــات  عنهــا  عبــرت 
الوبــاء.  لمحاربــة  القطيــع«  علــى »مناعــة 
هــذه هــي حقوقنــا التــي تتعــرض للهجــوم مــن 
اجــل زيــادة معــدل االســتغال )تخفيضــات 
األجــور، وإالصاحــات الرجعيــة فــي قوانيــن 
العمــل... الــخ(. علــى الطــرف اآلخــر مــن 
المعســكر، يتمتــع الرأســماليون بالدعــم المالــي 
مــن الحكومــات، دون طــرح أي أســئلة، علــى 
ــة  ــهم المالي ــاذ األس ــات إنق ــال عملي ــبيل المث س
مــن قبــل االحتياطــي الفيدرالــي فــي الواليــات 
لصناعــة  الدعــم  أو  األمريكيــة  المتحــدة 

ــا. ــي فرنس ــران ف الطي

اعالن مشترك لمنظمة البديل الشيوعي في العراق و االتحاد من اجل الشيوعية

تتمة ص2



2

االتصال بنا
sawtalintifdha@yahoo.com

على الفيسبوك : صوت االنتفاضة
الحرية لكل معتقلي االنتفاضة

في سجون السلطة و ميليشياتها 

العـدد  205     تصدر عن الجماهير المنتفضة في ساحة التحرير     الجمعة  2020/5/29

صــوت اإلنتفاضة

STAY                SAFE

عاش األول من أيار يوم التالحم األممي للطبقة العاملة

وتناقضــات  الفوضــى  تعجيــل  خــال  مــن 
النظــام الرأســمالي، أنتجــت األزمــة الوبائيــة 
عــام  أزمــة  مــن  أشــد  اقتصاديــا  ركــودا 
ــي طــور  ــد ف 2008. كان هــذا الركــود الجدي
التكويــن لعــدة ســنوات. ربمــا ســتصبح أكثــر 
العمــال  ســتجعل  البرجوازيــة   خطــورة، 
ــادة  ــق زي ــن طري ــا ع ــن أخطائه ــون ثم يدفع
اســتغالهم. هــل ان هــذا الهجــوم المضــاد 
الصراعــات  يقهــر  ســوف  للبرجوازيــة 
نشــطة  كانــت  التــي  العديــدة  االجتماعيــة 
منــذ شــهور فــي العالــم )تشــيلي، بوليفيــا، 
الجزائــر، العــراق، فرنســا أو لبنــان، مــن بيــن 

أخــرى(؟ دول 
مــن المحتمــل أن تتميــز نهايــة األزمــة بتطور 
ــوى  ــن الق ــتراتيجي بي ــوازن الجيواس ــي الت ف
البرجوازييــن،  للقــادة  بالنســبة  العالميــة. 
ــة  ــد فرصــة مثالي ــرة بالتأكي ســتُعتبر هــذه الفت
إلعــادة هيكلــة النظــام الرأســمالي وإيجــاد 
ــات  ــاح. الوصف ــق األرب ــدة لتحقي ــرق جدي ط
الرأســمالية.  إلنقــاذ  اقتراحهــا  تــم  القديمــة 
لكــن مكوناتهــا هــي قديمــة أو بالفعــل فــي 
طــور التكويــن: االبتــكارات الرقميــة التــي 
)اكتمــال  االســتغال  لتشــديد  إنشــاؤها  تــم 
العمــل(،  إلدارة  االصطناعــي  الــذكاء 
العمــل،  ســاعات  فــي  والمرونــة  االزيــاد 
دخــل عــام ولكــن بادنــى حــد مقابــل االســتغناء 
عــن العمــل الثابــت، نقــل المصانــع، وتطويــر 
ــل  ــاعدة الغس ــراء« بمس ــمالية الخض »الرأس
األخضــر، ..الــخ. مهمــا ســتكون النتيجــة، 

فســيكون مــن الصعــب علــى الطبقــة العاملــة 
لمحاربتهــا  الطــرق  تجــد  لــم  مــا  تحملهــا 

بســرعة.
مبــادرات  فــي  العاملــة  الطبقــة  انخرطــت 
األساســي  التضامــن  نطــاق  ضمــن  تقــع 
ومــا  والســلع،  الغذائيــة  المــواد  )توزيــع 
هجمــات  بوجــه  الدفــاع  ذلــك(،  إلــى 
اإلنتــاج  قطــع  )اإلضرابــات،  الرأســماليين 
ــم،  ــر الضــروري، النضــال ضــد التضخ غي
ــابه(، أو  ــا ش ــار، وم ــه اإليج ــات بوج إضراب
العمــال  )ســيطرة  ثوريــة  ممارســات  بــدء 

إلــخ(. والمصــادرات،..  اإلنتــاج،  علــى 
هجمــات  علــى  الــردود  تلــك  كانــت  إذا 
الرأســماليين أكثــر او اقــل قــوة اعتمــاًدا علــى 
الموقــع وحالــة التضــادات الطبقيــة، وتــوازن 
القــوى الطبقــي، فمــن الضــروري شــن هجوم 
مضــاد علــى المســتوى االممــي. تــم وبشــكل 
صحيــح تشــخيص اســباب االزمــة الحاليــة في 
الــدول  قبــل  مــن  الدوليــة  السياســة  فشــل 
ــوة الشــركات  ــدول، وق ــوق ال والمؤسســات ف
ــام.  ــكل ع ــمالية بش ــة الرأس ــة والعولم العالمي
ــا إلــى  ــة، جنبً بعــض منظمــات الطبقــة العامل
جنــب مــع المنظمــات الرأســمالية، تطــرح 
تدابيــر حمائيــة بوصفهــا إجابــات مقبولــة. 
ــية  ــة السياس ــتكون الترجم ــة، س ــي كل حال ف
ــة،  ــة العامل ــة للطبق ــر دراماتيكي ــذه التدابي له
 .)nationalism( تفتــح البــاب أمــام القوميــة
ــة  ــات التقدمي ــاع السياس ــدوا قن ــن أن يرت يمك

فــي إطــار اشــتراكي ديمقراطــي، أو علــى 
ــال  ــون أعم ــن ان تك ــك، يمك ــن ذل ــس م العك
الحكومــات القوميــة واالســتبدادية. ولكــن مــن 
ــراءات  ــذه اإلج ــتؤدي ه ــة، س ــة العملي الناحي
ــة  ــات العامل ــن الطبق ــة بي ــم المنافس ــى تفاق إل

ــدول. ــن ال ــة وبي ــكل دول المحــددة ل
ــع الشــيوعي  ــاء الحــدود، ســيبني المجتم بإلغ
علــى  والتبــادل  التعــاون  علــى  المســتقبلي 
تلبيــة  بهــدف  ولكــن  العالمــي،  المســتوى 
احتياجــات البشــرية جمعــاء وليــس احتياجات 
ــي الصــراع  ــا ف ــي انخراطن ــذا، فف ــة. ل األقلي

الطبقــي، مــن الضــروري التالــي:
لبنــاء  الســعي  المحلــي،  المســتوى  علــى   -
ولكــن  بتواضــع  العاملــة  للطبقــة  منظمــة 
الســيطرة  مــن  العمــال  لتمكيــن  بتصميــم، 
علــى وادارة االنتــاج االجتماعــي بطريقــة 
عقانيــة واالنخــراط فــي النضــاالت اليوميــة 
حركــة  وانشــاء  االنيــة  للمطالــب  للعمــال 
عماليــة سياســية جماهيريــة مقتــدرة لاطاحــة 
االشــتراكي  التحــول  وتحقيــق  بالراســمال 

للمجتمــع.
علــى  العمــل  العالمــي،  المســتوى  علــى   -
وتوحيــد  التضامــن  روابــط  بنــاء  اعــادة 
علــى  العاملــة  للطبقــة  السياســية  الجهــود 
الصعيــد االممــي، بهــدف إالطاحــة بــرأس 

المــال.
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