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 تمــر الذكــرى الســنوية الثانيــة النــدالع انتفاضــة أكتوبــر يــوم 
األول مــن شــهر أكتوبــر وجميــع المعضــات والقضايــا التــي 
طرحتهــا االنتفاضــة وناضلــت مــن اجــل حلهــا وتلــك األهــداف 
ــدة  ــد بش ــن جدي ــها م ــت تطــرح نفس ــا بات ــي ســعت لتحقيقه الت

وإلحــاح أكثــر.

انتفاضــة أكتوبــر اهــم حــدث سياســي فــي تاريــخ  كانــت 
ــا  ــا السياســية وثوريته ــث راديكاليته ــن حي ــث م ــراق الحدي الع
ــا  ــة قواه ــث تركيب ــن حي ــل النظــام، وم ــا؛ إســقاط مجم وهدفه
ــة  ــة المناضل ــة والكادحــة والشــبيبة الثوري ــة البروليتاري الطبقي
ومــن حيــث نضــال المــراة الفعــال والمباشــر مــن اجــل التحــرر 

ــا. ــوري بأيديه ــر الث ــداث التغيي وإح

كان هــذا الحــدث التاريخــي، موضوعيــا، نتاج تطــور تناقضات 
ــة  ــم أزم ــراق وتفاق ــي الع ــمالية ف ــة الرأس ــات االقتصادي العاق
حكــم البرجوازيــة اإلســامية والقوميــة والتضــاد المســتعصي 
علــى الحــل بيــن الجماهيــر وبيــن هــذه القــوى الحاكمــة والــدول 
اإلمبرياليــة واألقطــاب اإلقليميــة، وباألخــص أمريــكا وإيــران 
الناحيــة  العــراق. ومــن  داخــل  وتدخاتهمــا وصراعاتهمــا 
ــة  ــوالت راديكالي ــوري وتح ــور ث ــا لتط ــت تتويج ــة، كان الذاتي
ــك  ــي وذل ــا السياس ــر وأفقه ــذه الجماهي ــة ه ــي رؤي ــت ف حصل
نتيجــة تجــارب نضــاالت طويلــة ومريــرة خاضتهــا مــن اجــل 
ــتها  ــا ومعيش ــي حياته ــر، ف ــداث التغيي ــاح وإح ــق اإلص تحقي
وإنهــاء الظــروف المأســاوية السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة التــي باتــت تخنقهــا منــذ 2003، وذلــك عــن 

ــة. ــات المتتالي ــى الحكوم ــق الضغــط عل طري

ــث  ــر حي ــة أكتوب ــت انتفاض ــل اندلع ــذه العوام ــكل ه ــة ل نتيج
أقدمــت الجماهيــر علــى إيجــاد التغييــر بأيديهــا وشــن النضــال 
ــي  ــع الت ــزاب والمراج ــوى واألح ــع الق ــام وجمي ــقاط النظ إلس
باتــت تحكــم العــراق منــذ ســنوات طويلــة بقــوة الســاح ومــن 
خــال نشــر الخرافــات واألوهــام وتقســيم المجتمــع علــى 
أســاس الطائفــة والمذهــب والقوميــة، والتــي باتــت تفــرض 

ــروات  ــب ث ــا وتنه ــر وتقمعه ــى الجماهي ــار عل ــؤس واإلفق الب
المجتمــع وتغــرس الفســاد فــي كل مــكان. حصيلــة ضحايــا هــذه 
االنتفاضــة وهــذا النضــال الثــوري العظيــم أكثــر مــن 800 مــن 
المنتفضيــن ووقــع بينهــم عشــرات اآلالف مــن الجرحــى وآالف 
مــن المعتقليــن والمختطفيــن مــن قبــل قــوى النظــام وميليشــياته 

ــه. وعصابات

فــي هــذا األثنــاء كان االنتهازيــون والمســاومون مــن كل صنف 
و نــوع، أحــزاب و مجموعــات و مثقفيــن »مصلحيــن« مواليــن 
للنظــام، ومندســي األحــزاب البرجوازيــة اإلســامية و القوميــة 
الحاكمــة داخــل االنتفاضــة، و أحزاب و مجموعــات المعارضة 
البرجوازيــة القوميــة والليبراليــة المرتبطــة بهــذه الدولــة او تلــك 
ــارات اإلســام السياســي وقادتهــم الشــعبويين ومراجعهــم  و تي
االنتفاضــة،  أوســاط  مــن  انبثقــوا  جــدد  انتهازيــون  وقــادة 
يحاولــون جميعهــم، وبشــتى الطــرق، اإلجهــاز علــى االنتفاضــة 
واســتغالها لصالــح اســتراتيجياتهم السياســية الخاصــة بهــم. لقد 
كان الهــم األســاس بالنســبة لهــذا المعســكر الواســع مــن القــوى 
البرجوازيــة، جــر الجماهيــر المنتفضــة الــى مشــاريع مســاومة 
مــع الســلطات والتيــارات الحاكمــة وســد الطريــق أمــام تحــول 
األوضــاع الثوريــة الموجــودة الــى أزمــة ثوريــة شــاملة وثــورة 

عارمــة علــى صعيــد البــاد.

توجــت مســاعي هــذه القــوى االنتهازيــة المضــادة للثــورة 
وباالرتبــاط مــع اســتراتيجية األحــزاب الحاكمــة بالوصــول 
ــاض  ــدف إجه ــك به ــرة« وذل ــات المبك ــى إجــراء »االنتخاب ال
االنتفاضــة وتأطيــر االنتفاضــة فــي إطــار النظــام البرجــوازي 
ــائدة. ــة الس ــية واالجتماعي ــاراته السياس ــا بمس ــم وإدغامه القائ

والمقاطعــة  أكتوبــر  انتفاضــة  مــن  الثانيــة  الســنة  ندخــل 
الجماهيريــة الواســعة لانتخابــات المبكــرة تمثــل القلــب النابض 
لانتفاضــة وتوأمهــا وهــي العمــل السياســي المباشــر للجماهيــر 

ــم. ــيا القائ ــع والميليش ــاد والقم الرافضــة لنظــام الفس

انتفاضة أكتوبر ودروسها،
ة الجماه�ي الثورية المتواصلة للتحرر مس�ي
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ــم  ــي الحك ــة واإلســامية، ف ــة القومي ــزاب البرجوازي إن األح
وفــي المعارضــة فــي إقليــم كوردســتان، شــركاء للنظــام فــي 
العــراق وسياســاته، أمــا العمــال والكادحيــن والتحررييــن 
ــم  ــا لنضاله ــا دعم ــرون انتصاره ــة وي ــع االنتفاض ــم م قلوبه

ــزاب. ــؤالء األح ــة ه ــن قبض ــرري م التح

فــي ســنتها الثانيــة تحتــاج القــوى الثوريــة الــى اســتنباط 
الــدروس مــن تجــارب االنتفاضــة وتتغلــب علــى نقــاط ضعفهــا 
وباألخــص الضعــف التنظيمــي والسياســي المتمثل بعــدم تنظيم 
ــة  ــي بحاج ــتقل. وه ــكل مس ــة بش ــة الثوري ــا البروليتاري قواه
ــن ان  ــوى م ــذه الق ــن ه ــث تتمك ــص بحي ــذا النق ــد ه ــى س ال
تنظــم نفســها فــي مجالســها وتنظيماتهــا الجماهيريــة المختلفــة 
النضاليــة وبرؤيــة سياســية تحرريــة  ونقاباتهــا ووســائلها 
ــال  ــن خ ــلمات م ــن المس ــات م ــا ب ــتراكي. كم ــج اش وبرنام
ــد انتصــار االنتفاضــة عليــه  ــان مــن يري ــة االنتفاضــة ب تجرب
أن ينبــذ األوهــام البرجوازيــة مثــل الـــاحزبية والـــاتنظيمية 
والـــاسياسية و الـــانظرية و »الوطنيــة« البرجوازيــة و 
االعتمــاد علــى التغييــر مــن الخــارج مــن خــال ضغــط الــدول 

ــة. ــة و اإلقليمي ــة الغربي البرجوازي

ناضلــت منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العراق وســتناضل جنبا 
الــى بجنــب جماهيــر المنتفضيــن لتحقيــق أهــداف االنتفاضــة 
ــاء لانتفاضــة  ــاط ضعفهــا، وان أحســن وف ــى نق ــب عل والتغل
النضــال  إدامــة  هــو  الثــوار  المناضليــن  مــن  وضحاياهــا 
والعمــل الــدؤوب علــى إدامــة المســيرة التحرريــة لانتفاضــة 

ــة. ــا العادل ــة ومطالبه ــا الثوري ــق أهدافه لتحقي

عاشت انتفاضة أكتوبر
عاشت االشتراكية  

كل السلطة للجماهير المنتفضة
منظمة البديل الشيوعي في العرا ق

29 أيلول 2021

انتفاضة اکتوبر و دروسھا،
مسیرة الجماھیر الثوریة المتواصلة للتحرر
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