
במאי   2020אחד
    ,     , מעמד  את ומפקיר מנצל בהישרדותו רק מודאג אשר העולמי הקפיטליזם

להדבקתו  הפועלים
מקום       בכל הקפיטליזם את להפיל וצריך ניתן

חברים, פועלים,
 

 בכל היבשות הדחיסה הכאוטית של האיכרים, בחיפוש אחר משכורת לשרוד, בהתקהלויות העירוניות המפחידות והמטורפות שלהקפיטליזם אחראי עיקרית להפסדים שנגרמו על ידי מגיפה זו.
הקפיטליזם, וההגירה הגועשת מבני אנוש הופכת כל מניעה בלתי אפשרית

 
במשך שנים, מדע הרפואה חזה את התפשטותו העולמית של נגיף חדש ואת השפעותיו הקשות. מגיפה שלא ניתן להימנע ממנה או לעצור אותה בתוך חברה זו. להון, תמיד בחיפוש אחר רווח מיידי, אין

אינטרס לחזות ולמנוע. היא לא הקציבה מלאי של מתקנים רפואיים, ולא הכשירה כמות מספקת של אנשי רפואה. אכן, היא צמצמה אותו באופן דרסטי בכל מקום, ואילצה אותה לעבודת יתר בלתי
נסבלת; היא סגרה בתי חולים רבים והפכה את האחרים ל"חברות ". הציווי שלה הוא תמיד לחסוך בתחזוקה ובטיפול של מעמד הפועלים.

 
ההדבקה הצפויה הגיעה בסוף, מול האנושות שאינה מוכנה לחלוטין להתמודד איתה וחיסל את הוודאות האחרונות  לגבי יכולתו של הקפיטליזם להגן על הבריאות ועל החיים על פני כדור הארץ.

 
אל מול הנגע הנושא האוניברסלי, שניתן לתקוף אותו רק באמצעות תוכנית מתואמת עולמי של מדע וסולידריות, כל מדינה עושה את שלה. גרוע מכך, המשבר מבליט את התחרות בין מרכזי ההון

הלאומיים והאנוכיות השנואה והבלתי אנושית שלהם. זה מחמיר את מלחמת הסחר מחשש שמתחרים ממדינות אחרות ינצלו אותה בכדי לשלול מהם נתחי שוק. במלחמה זו בין הבורגנים הלאומיים,
לעובדים אין מה להרוויח והכל מה לסבול.

התעשיינים דחו את סגירת המפעלים עד לנקודה בה היה עיכוב נוסף בלתי אפשרי: מסין לאיטליה וצרפת, לבריטניה ולארצות הברית, מה שהאריך את הדבקות ברצינות. גם כאשר כבר לא נדחו
אמצעים לסגירת פעילויות מסחריות ופנאי, מנהלי מרבית הענפים מצאו דרכים לעקוף את הכללים להמשך הייצור, מלבד חברות בהן היה נוח לסגור, ומצאו פרצות קלות בחוקים המעורפלים של

הגושים בממשלה. 
 

אז הם אילצו את העובדים לנסוע למפעל, אפילו בתעשיות שלא קשורות למצב חירום בריאותי, כמו ייצור פלדה, ולהתנייד על תחבורה ציבורית, תוך חלוקה גסה של החברה לאורך גבולות מעמדות:
הפרולטרים כיום הם כבר לא בעלים מחייהם. כמו במלחמה, עליהם להקריב את עצמם ל"אל" הבורגנים, הרווח.

 
בעוד שמפעלים מוחזקים פתוחים, שביתות ואסיפת עובדים אסורות. האיגודים, אשר מכרו את עצמם למשטר בשם "סולידריות לאומית", תומכים בדוגמה הבורגנית כי הפחתת הייצור "איננה אופציה".

הסתפקו כך במעט סבון ומסכות: כמה אירו.
 

מסיבה זו, כל חברה, ללא כל הסכם עם האחרים בענף, אכן במלחמה עימם, דוחפת את קצב כדי להמשיך לייצר ולנצל רווחים, בעלי הון חייבים לגדול עד אינסוף את היקף הייצור. וזה נכון.
ומידת העבודה למקסימום, בתקווה לשווא שתוכל למצוא קונה לצמיחה המטורפת של פריטים מכל הסוגים, מערכת מופחתת ואנרכית.

 
הקפיטליזם אינו מייצר על סמך מה שצריך; היא מייצרת בהתבסס על הרווח הצפוי. לרוב הסחורות המיוצרות אין שום תועלת חברתית ומענישות יותר ויותר את העובדים המייצרים אותם, את

הצרכנים המובילים להשתמש בהם ואת הסביבה, עמוסה ומרעולת שלא לצורך.
אבסורד הברור ובלתי ניתן לתיקון אשר חייב בהכרח לעיתים קרובות כל פעם יותר לחסום את כל המבנה ייצור הון ומסחר. זו כיום היא מכונה גלובלית יחידה ומחוברת זה לזה, מפלצתיות שבה עד

 מפעילותו חסרת תועלת או מזיקה.95%

למעשה, במהלך השנה החולפת, הרבה לפני פרוץ המגיפה, המשבר הכללי, ההיסטורי, בן מאות שנים, הבלתי ניתן להימנעות של המערכת הייצור הקפיטליסטי, כבר השפיע על כל תחומי החיים
והחברה.

אז לא המגיפה היא שגרמה למשבר. בידוד תברואתי, החוסם בכל העולם העכשווי את צריכת כל הסחורות שאינן נחוצות באמת לחיים, ברחבי העולם ובו זמנית, מגביר את ייצור היתר
הקיים של הסחורה וכמעט מביא את מחזורי הצטברות הון לקיפאון.

 
הבהלה התפשטה בקרב הבורגנים, שרצו למכור בבורסה, בעוד יזמים נחרדו מירידת רווחיהם. בעלי הון נואשים בכל המדינות פונים למדינה בבקשה לפקודות, זיכויים והגנה מסחרית וכן לסייע להם

: הם יכולים להעבירהם אינם מעל לחוקי הכלכלה של הקפיטליזםלהתגונן מפני מאבק העובדים. אבל מדינות אינן אלא אסוציאציות בין בעלי הון, ובסופו של דבר הן נובעות רק מייצור קפיטליסטי. 
רק עושר מחלק אחד של המעמדות השולטים למשנהו. או לצפות למשהו שחייב במוקדם או במאוחר לחזור.

חברים, עובדים
 

כישלונה של מערכת פוליטית, כלכלית, חברתית זו ניכר כל כך, שאפילו בורגנים רבים, בתחום המדעי, הפוליטי והדתי, קוראים לרפורמה העמוקה: מערכת יחסים שונה עם הטבע, דרך ייצור שונה
מערכת זו מופרכת כמו שהיא אינהובחירה אחרת של מה לייצר: "בתי חולים, לא נשק", הם אומרים. הכל דיבורים ריקים. ברגע שהחירום נגמר, ואולי אפילו לפני כן, הכל יחזור לעסקים כרגיל. 

מסוגלת לרפורמה.
 

המעמדות השולטים לא ימסרו בשלום את כוחם ולא יוותרו על זכויות היתר שלהם, הרווחים העצומים והתחמשות   המערכת המדכאת של מדינותיהם.
 

המהפך הנוכחי של קצבי החיים צריך לא רק ללמד אותנו את כישלונו של הקפיטליזם, אלא שמעמד הפועלים יכול להסתדר בלי הקפיטליזם, כל המערכת החברתית והכלכלית הזו. הבורגנות
היא זו שצריכה את מעמד הפועלים ולא להפך.

 
יש להתנגד לסולידריות הבינלאומית של הבוסים נגד הפועלים מכל העולם, שמאיים את עצם קיומם של הפועלים, עם הסולידריות הבינלאומית של מעמד הפועלים הנלחמים למען שחרורו

ולהצלת כל האנושות.
 

מעמד הפועלים יצטרך להתגייס בכל המדינות כדי להתגונן מפני ההשפעות הרסניות של משבר זה, בכדי להטיל את דרישותיו ארוכת השנים באמצעות מאבק:
 

- שכר מלא למובטלים
- הפחתה כללית של שעות העבודה עבור אותם שכר

- סדירה במעמד מכל הפועלים המהגרים
- שירותי בריאות חינם לכל העובדים

מעמד הפועלים, המאורגן היטב באיגודי המעמד האמיתיים שלו ומנוהל היטב על ידי מפלגתו, השומר על התוכנית הבינלאומית הוותיקה שלה, צריך להצליח עם המהפכה שלו לפרוץ את הקליפה העבה
של דעות קדומות וכוחות דיכוי שעדיין כלוא את החברה הקומוניסטית החדש, אשר תהיה חסרת מעמדות וחסרת מדינה, שהיא קרובה, איתנה ושלמה לשחרור עצמה ולהתפשט לכל מדינות העולם.
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