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Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση για την
επίσκεψη Τσίπρα στην Τουρκία
H επίσκεψη του Α. Τσίπρα στην Άγκυρα και η συνάντησή του με τον Ερντογάν φανέρωσαν ανάγλυφα
τα δύο πρόσωπα της πολιτικής των αστικών τάξεων και των κυβερνήσεων στις δύο χώρες.
Από τη μια η κοινή εκμεταλλευτική ουσία και η προώθησή της με συμφωνίες και παζάρια
για εμπορικά και ενεργειακά δίκτυα. Σύμμαχοι στο πλαίσιο της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ,
της εφαρμογής της ανθρωποκτόνας συμφωνίας της ΕΕ για τους πρόσφυγες που πνίγονται στο Αιγαίο
ή υποφέρουν σε hot spot της ντροπής και της πολιτικής κατά της «τρομοκρατίας». Ιδιαίτερη
ανησυχία προκαλεί, απ’ αυτή την άποψη, πως Τσίπρας και Ερντογάν μίλησαν για αναβάθμιση της
συνεργασίας τους στην (εχθρική) αντιμετώπιση προσφύγων και μεταναστών και στην καταπολέμηση
της «τρομοκρατίας», δηλαδή του αγώνα του εργατικού-λαϊκού κινήματος, της Αριστεράς και των
Κούρδων.
Από την άλλη, ο ανταγωνισμός για τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων
στις δύο χώρες, για την καταλήστευση και «οικοπεδοποίηση» των θαλασσών από τις
πολυεθνικές εξόρυξης μέσω της διαπάλης για τις ΑΟΖ και στον αγώνα δρόμου τους στο ρόλο των
«προθύμων» συνεργατών των ΗΠΑ και των ιμπεριαλιστικών συνασπισμών.
Κοινός παρονομαστής, είναι η καλλιέργεια του εθνικισμού και στις δύο χώρες στο όνομα
του κινδύνου της καθεμιάς από την «άλλη», φορτώνοντας υπέρογκες πολεμικές δαπάνες στις πλάτες
των λαών και συσσωρεύοντας εύφλεκτο υλικό πολέμου και μίσους. Χρησιμοποιούν χυδαία για αυτό το
σκοπό τις μειονότητες στις δύο χώρες, επιλέγοντας ρόλους «πατρωνίας» και
αποκλεισμού/στιγματισμού τους.
Η ειρήνη στην περιοχή περνάει μέσα από την κοινή πάλη των λαών σε Ελλάδα και Τουρκία για την
ανατροπή των αντεργατικών πολιτικών και στις δύο χώρες, ενάντια στο πόλεμο και για τη
δημοκρατία, για την αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ, σε ρήξη με τις πολεμοκάπηλες αστικές τάξεις
και στις δύο όχθες του Αιγαίου.
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