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»تضع البشرية ابلضرورة فقط 
تلك املعضالت امامها اليت ميكن 
ان حتلها، ألن املعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

املادية حللها قد توفرت او تكون 
يف عملية التكون«

مارکس

اندلعــت انتفاضــة أكتوبــر فــي العــراق فــي هــذا اليــوم قبــل عــام 
وانتشــر لهيبهــا بعــد ثالثــة أســابيع لتغطــي أكثريــة مــدن وســط 
وجنــوب العــراق، وهــا هــي تدخــل عامهــا الثانــي والجماهيــر 
الكادحــة والتحرريــة تعقــد اآلمــال عليهــا وتســتعد إلكمــال 

مســيرتها بزخــم وقــوة وإصــرار أكبــر.

ان المنتفضيــن وهــم الشــبيبة وباألخــص الصفــوف المليونيــة 
مــن المعطــالت والمعطليــن عــن العمــل والعمــال األجــراء 
الهشــة والنســاء  العمالــة  اليومييــن والكادحيــن وأصحــاب 
ــن  ــن والمحرومي ــن والمفقري ــن التحرري ــم م ــة وغيره والطلب
ــل  ــام كام ــالل ع ــا خ ــا ثوري ــيا جماهيري خاضــوا نضــاال سياس
بالتغييــر. انهــم ســجلوا  بالحــزم واإلصــرار واألمــل  اتســم 
مالحــم بطوليــة لــم يشــهدها تاريــخ العــراق الحديــث حيــث راح 
ضحيــة هــذه الهبــة الجماهيريــة مئــات عديــدة مــن المضحيــن 
وعشــرات اآلالف مــن الجرحــى وأعــداد ضخمــة مــن المعتقليــن 
ــي ونحــن نتذكــر  ــن. تدخــل االنتفاضــة عامهــا الثان والمختطفي
هــؤالء الثورييــن المضحيــن ونرفــع رايتهــم عاليــة وبــكل 

ــر. ــرام وتقدي احت

ان االنتفاضــة وبالرغــم مــن تراجــع زخمهــا الســابق ظلــت قلعة 
الدفــاع الحصيــن للجماهيــر التحرريــة والمجتمــع بأكملــه بوجــه 
الســلطة البرجوازيــة اإلســالمية والقوميــة وقواهــا الميليشــية، 
واســتمرت الن الدوافــع االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية 
التــي كانــت وراء انبثاقهــا ال زالــت فــي مكانهــا، ال بــل واشــتدت 

وتفاقمــت وتعمقــت أكثــر مــن ذي قبــل. 

المســؤولون عــن اســتمرار المآســي وفــرض التراجــع المــادي 
ــر هــم هــذه الســلطة  ــاة الجماهي ــى حي ــي عل ــوي الكارث والمعن
الفاســدة وأحزابهــا وتياراتهــا وقواهــا الميلشــية الفاشــية، 
والــدول  وأمريــكا  إيــران  واإلقليميــة،  االمبرياليــة  والقــوى 
الخليجيــة وغيرهــا، التــي تتصــارع علــى التحكم بحيــاة ومصير 
ــي الســلطة  ــم ف ــع حلفائه ــراق بالتنســيق م ــي الع ــر ف الجماهي
الحاليــة. ان انتفاضــة أكتوبــر كانــت و ال تــزال ردة الشــعب 
ــيظل  ــا س ــا، وتقدمه ــوى بمجمله ــذه الق ــوري له ــه الث وتصدي
مرهونــا بمــدى اســتقالليتها عــن تأثيــر ونفــوذ كل هــذه القــوى 
واألجنحــة المتصارعــة ال بــل علــى شــل قدراتهــم وفــرض 

ــم.  ــع عليه التراج

ــق  ــا لتحقي ــة وتقدمه ــور االنتفاض ــروط تط ــم ش ــدى اه ان اح
والتنظيميــة  السياســية  االســتقاللية  تاميــن  هــو  االنتصــار 
والفكريــة لجماهيــر العمــال والكادحيــن والمفقريــن المنتفضيــن 
ــع االنتفاضــة  ــن يبي ــن م ــا وبي ــة بينه ورســم الخطــوط الفاصل
الســلطة  لقــوى  االنتفاضــة،  ألعــداء  ومطالبهــا  وأهدافهــا 
ــاعي  ــاط مس ــي إحب ــة ه ــة الثوري ــن. المهم ــم الدوليي وحلفائه
علــى  لإلجهــاز  عليهــم  الطريــق  وســد  الجماهيــر  أعــداء 
االنتفاضــة وتحويلهــا الــى أداة تحقيــق مــرام وأهــداف أي جناح 
ــا  ــن م ــي ضم ــذا يعن ــة. وه ــراف المتصارع ــن األط ــرف م وط
يعنــي الوقــوف الحــازم بوجــه وكشــف زيــف ادعــاءات حكومــة 
الكاظمــي وانتخاباتــه المبكــرة وعــدم الترقــب للوعــود المزيفــة 

اإلصالحيــة للمســاومين المتالعبيــن بقضيــة الجماهيــر. 
ان مصيــر هــذه االنتفاضــة مرهــون بدرجــة تنامــي االســتعداد 
السياســي والتنظيمــي والفكــري للجماهير المحرومــة والكادحة 
طليعــة هــذه االنتفاضــة، وتنظيــم صفوفهــا وقواهــا بشــكل 
مســتقل، وكذلــك بتقويــة ارتبــاط هــذه االنتفاضــة بالصــراع 

ــي المجتمــع. ــر ف ــي واالجتماعــي الدائ ــي العمال الطبق

معا للسير باالنتفاضة حتى تحقيق االنتصار
عدد خاص
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عادت أكتوبر

انتفاضــة أكتوبــر لــم تكــن وســوف لــن تكــون مغامــرة فئــة 
قليلــة وال هيجــان سياســي غيــر ذي ربــط بجذورهــا الطبقيــة 
واالجتماعيــة للجماهيــر الكادحــة، إنهــا لــم تكــن هوايــة 
ــت ضــرورة و ال  ــل كان ــا، ب ــن االســتغناء عنه سياســية يمك
تــزال وهــي حصيلــة ومنتــوج تاريــخ من الصــراع االجتماعي 
والسياســي فــي العــراق وتمتــد جذورها الحتجاجــات 2011. 

البديــل الشــيوعي فــي العــراق ومنــذ  انخرطــت منظمــة 
ومســتمرة  االنتفاضــة  هــذه  فــي  قوتهــا  وبكامــل  البــدء 
فــي النضــال فــي أوســاطها والدفــاع عنهــا. جنبــا بجنــب 
السياســي  الحــراك  هــذا  فــي  والمنتفضــات  المنتفضيــن 
الجماهيــري الثــوري، نناضــل مــن اجــل ان تتبنــى االنتفاضــة 
أهــداف ومطالــب اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية تخــدم 
ــن  ــع المحرومي ــة وجمي ــر الكادح ــة والجماهي ــة العامل الطبق
والمضطهديــن ومصالــح النضــال االشــتراكي لهــذه الطبقــة. 
فــي  عملنــا  وبرنامــج  لسياســاتنا  العامــة  الخطــوط  ان 
االنتفاضــة معلنــة منــذ بدايــة االنتفاضــة، اذ ناضلنــا وال نــزال 
كــي يكــون نضالنــا وسياســتنا أداة لتقــدم االنتفاضــة وتحقيــق 
ــة  ــم نفســها بمثاب ــى تنظي ــدم عل أهدافهــا ومطالبهــا وكــي تُق
ســلطة جماهيريــة بديلــة تحقــق اإلرادة السياســية المباشــرة 

للجماهيــر. 

لقــد رفعنــا فــي هــذا المضمــار شــعار كل الســلطة للجماهيــر 
المنتفضــة.

يــا جماهيــر العمــال والكادحيــن والشــبيبة والنســاء والطلبــة 
وجميــع المضطهديــن

ان انتفاضــة أكتوبــر بتقاليدهــا الثوريــة وتصديهــا البطولــي 
والقومييــن  السياســي  لإلســالم  البرجوازيــة  لتيــارات 
ــدق  ــتبقى الخن ــة الفاســدة، س ــلطتهم الميليشــية والقمعي وس
الــذي يحمــي المجتمــع مــن أيــدي هــؤالء وهــي األمــل 
لتحقيــق األهــداف والمطالــب التــي انطلقــت االنتفاضــة مــن 

ــا.  أجله

ــا  ــتوى تنظيمه ــع مس ــويا لرف ــل س ــوي االنتفاضــة ونعم لنق
ووحــدة نضــال قواهــا التحرريــة. ولنناضــل مــن اجــل تحولها 
ــة  ــدة وذات رؤي ــدرة وموح ــة مقت ــية منظم ــوة سياس ــى ق ال
سياســية تحرريــة تخطــو صــوب انتصارهــا وتحقيــق الحريــة 

والرفاهيــة والعدالــة. 

عاشت انتفاضة أكتوبر 
عاش نضال الجماهير من اجل الحرية 
والعدالة االجتماعية والرفاهية للجميع

عاشت االشتراكية
منظمة البديل الشيوعي في العراق
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