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Κοινή ανακοίνωση προς τους λαούς της Τουρκίας και της Ελλάδας
Η ευρύτερη περιοχή μας, απ’ την Ελλάδα μέχρι την Βόρεια Αφρική, απ’ το Αφγανιστάν μέχρι το
Πακιστάν και απ’ την Ινδία μέχρι τη Ρωσία, η «μεγάλη Μέση Ανατολή», όπως σε όλη τη διάρκεια της
ιστορίας, έτσι και σήμερα έχει μετατραπεί σε περιοχή συγκρούσεων μεταξύ των μεγάλων
ιμπεριαλιστικών χωρών και των αντιδραστικών δυνάμεων και καθεστώτων μιας σειράς
χωρών. Στην περιοχή υπάρχουν μεγάλα ενεργειακά αποθέματα όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο,
ενώ ταυτόχρονα η σημασία της ως αγορά αναβαθμίζεται ανοίγοντας την όρεξη των ιμπεριαλιστών.
Για να αποκτήσουν τα αποθέματα και τις αγορές, οι διεθνείς κυρίαρχοι αντιδραστικοί επιθυμούν το
ξαναμοίρασμα, την αποικιακή πολιτική και τον επεκτατισμό. Ο λόγος του άγριου ανταγωνισμού είναι
ακριβώς αυτός. Στη Συρία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και την Ουκρανία αυτό γίνεται.
Η βαθιά καπιταλιστική κρίση ενισχύει την επίθεση στους εργαζόμενους και τους λαούς.
Παράλληλα, ενισχύει τους ανταγωνισμούς και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή για το
ξαναμοίρασμα του παγκόσμιου καπιταλισμού που εκτυλίσσεται με έντονο τρόπο απ’ την
Ασία έως τον Ειρηνικό. Η αντιπαράθεση των ιμπεριαλιστικών χωρών δημιουργεί όλο και
περισσότερα πεδία μάχης και πολέμων. Η προσπάθεια αποκλεισμού της Ρωσίας και ανακοπή του
επεκτατισμού της Κίνας στην περιοχή αλλά και οι απευθείας παρεμβάσεις των μεγάλων
ιμπεριαλιστικών χωρών είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου. Οι συγκρούσεις που
γίνονται μεταξύ των ιμπεριαλιστών στην περιοχή παίρνουν διάφορες μορφές. Πολλές φορές
«βγάζουν τα κάστανα απ’ τη φωτιά» χρησιμοποιώντας τα αντιδραστικά καθεστώτα ή τις
συμβιβασμένες δυνάμεις σε μια σειρά χώρες. Γινόμαστε μάρτυρες πολέμων μεταξύ των
«εργολάβων» των ιμπεριαλιστών. Ταυτόχρονα γινόμαστε μάρτυρες των τρομοκρατικών
αντιδραστικών οργανώσεων όπως το ISIS, Nusra, Ahrarus Sam, Αλ Κάϊντα. Απ’ αυτούς ο Ελεύθερος
Στρατός της Συρίας, το ισλαμικό μέτωπο οπλίζεται και τροφοδοτείται απ’ την Τουρκία, τη Σαουδική
Αραβία και τις υπόλοιπες αντιδραστικές χώρες.
Το ISIS και παρόμοιες οργανώσεις που χρησιμοποιούν την αντιδραστική τρομοκρατία χωρίς όρια,
οργανώνονται στη Συρία και το Ιράκ, αλλά ταυτόχρονα και στις χώρες που τις υποστηρίζουν. Οι
κρατικές μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν αυτές τις οργανώσεις για κάθε σκοπό. Η τελευταία
δολοφονική βομβιστική επίθεση που έγινε στην Άγκυρα από δύο μέλη του ISIS ήταν ξεκάθαρα
μία δραστηριότητα των παρακρατικών δυνάμεων που χρησιμοποιήθηκαν απ’ τις μυστικές
υπηρεσίες.
Εμείς, ως ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και Κόμμα Εργασίας-EMEP
καταδικάζουμε τις τρομοκρατικές οργανώσεις, τις δολοφονίες, τις απειλές κατά των λαών
στην περιοχή και τις παρεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Πίσω απ’ την επίθεση της
Άγκυρας δεν είναι μόνο μία πράξη του ISIS αλλά η πολιτική των ιμπεριαλιστών.

Απευθυνόμαστε στους λαούς μας λέγοντας ότι πάλι εμείς «πληρώνουμε το λογαριασμό»
των ιμπεριαλιστικών και αντιδραστικών επιθέσεων. Πάλι φορτώνουν στην πλάτη των λαών και
των κινημάτων το βάρος αυτών των πολιτικών. Δεν πληρώνουμε μόνο εξοπλισμούς και πολεμικές
δαπάνες με πρόσχημα την τρομοκρατία και τις επεμβάσεις στην περιοχή, αλλά συνεχώς δεχόμαστε
την άγρια επίθεση και την ένταση της εκμετάλλευσης, με νέους νόμους, νέους φόρους,
μειώσεις μισθών και μια σειρά αντιδραστικές πολιτικές ενάντια στην εργασία και τα
δικαιώματά μας. Ταυτόχρονα εκατομμύρια φτωχοί άνθρωποι παίρνουν το δρόμο της
ξενιτιάς ως πρόσφυγες και μετανάστες και πολλοί απ’ αυτούς ξεψυχούν στα κρύα νερά του
Αιγαίου.
Καταδικάζουμε τους υπεύθυνους των πολέμων και της προσφυγιάς, τις ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, που αφού
βομβαρδίζουν και διαλύουν τις χώρες τους, «κλείνουν τις πόρτες» στους πρόσφυγες που οι ίδιοι
δημιούργησαν, στο όνομα της «προστασίας» και της «ασφάλειας» της Ευρώπης.
Καταδικάζουμε την αντιδραστική πολιτική της κυβέρνησης Ερντογάν. Καταδικάζουμε την πολιτική
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ειδικά τη συμμετοχή της στον αντιδραστικό άξονα Ισραήλ –
Αιγύπτου – Κύπρου.
Ως ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και Κόμμα Εργασίας-EMEP τονίζουμε ότι
είναι οι ίδιες ιμπεριαλιστικές και μονοπωλιακές δυνάμεις που επιβάλλουν την
καταστροφική πολιτική τους στον ελληνικό λαό και τους λαούς της Τουρκίας. Η κρίση που
έχουν ρίξει στην πλάτη των λαών μας είναι κρίση του καπιταλισμού. Αυτές οι δυνάμεις,
ευθύνονται και για τις δολοφονίες και τους πολέμους στη Μέση Ανατολή χύνοντας το αίμα των λαών.
Ο ιμπεριαλισμός και το κεφάλαιο δεν περιορίζονται μόνο στην εχθρότητα απέναντι και ενάντια
στους λαούς αλλά επιβάλλουν με την πολιτική τους την ανεργία, τη φτώχια, τις
ιδιωτικοποιήσεις, την ελαστική εργασία. Προσπαθούν να πνίξουν τους λαούς μας στο βάλτο
των δανείων, κόβουν και καταργούν κατακτήσεις και καταπατούν τις δημοκρατικές
ελευθερίες.
Καλούμε τους λαούς μας και τους λαούς της περιοχής να ενωθούν ενάντια στην ιμπεριαλιστική
μονοπωλιακή πολιτική, ενάντια στο φασισμό των αντιδραστικών δυνάμεων. Επίσης τους καλούμε να
υψώσουν τον κοινό αγώνα τους ενάντια στο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν και
τροφοδοτούν την τρομοκρατία.
Μία τέτοια ενότητα είναι αναγκαία και εφικτή, γιατί ξέρουμε ότι κανένας λαός και χώρα δεν
έχει συμφέρον απ’ αυτές τις επιθέσεις. Με οποιαδήποτε μορφή κι αν γίνονται αυτές οι επιθέσεις,
ευθύνεται ο ιμπεριαλισμός, τα μονοπώλια και οι πολυεθνικές, ο ίδιος ο καπιταλισμός.
Όπως ευθύνεται το ιμπεριαλιστικό καπιταλιστικό σύστημα για τον εθνικισμό και την εχθρότητα
μεταξύ των λαών, ευθύνεται και για τα προβλήματα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, όπως η
ΑΟΖ, το Αιγαίο και οι «γκρίζες ζώνες». Σκοπός τους είναι να εμποδίσουν την κοινή αντίσταση
των λαών μας.
Γι’ αυτό στις χώρες μας και στην περιοχή μας χρειάζεται να ενώσουμε όχι μόνο τον αγώνα των
εργαζομένων και των λαών μας για ελευθερία, αλλά και τους καθημερινούς αγώνες, τις
εργατικές και συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, τον πολιτικό αγώνα και όλες τις διεκδικήσεις
και απαιτήσεις. Η κοινή πάλη και αντίσταση είναι απαραίτητα.
Για να τα καταφέρουμε όλα αυτά, ο μόνος δρόμος είναι η αδελφοσύνη των λαών, η αλληλεγγύη
και ο κοινός αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τις διεθνείς και αντιδραστικές
επιθέσεις του συστήματος στην προοπτική της επανάστασης και του σοσιαλισμού –

κομμουνισμού.
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