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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την
πολύνεκρη επίθεση του τουρκικού κράτους στις συγκεντρώσεις των
οργανώσεων και συνδικάτων της αριστεράς και του εργατικού
κινήματος στην Άγκυρα, στο μεγάλο συλλαλητήριο των μαζικών
οργανώσεων της Τουρκίας για την Ειρήνη, ενάντια στον πόλεμο και το
φασισμό.
Πρόκειται κυριολεκτικά για κήρυξη εμφυλίου πολέμου του βαθέως
κράτους, του Ερντογάν και της αστικής τάξης ενάντια στο μαζικό
κίνημα, τα συνδικάτα και την τουρκική αριστερά που μάχονται για το
ψωμί, τα εθνικά και δημοκρατικά δικαιώματα των λαών της Τουρκίας και
του Κουρδιστάν.
Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση παζαρεύει νέες συμφωνίες
με το καθεστώς Ερντογάν, ενώ οι ελληνικές Κυβερνήσεις συνεχίζουν να
θεωρούν "τρομοκρατικές" τις οργανώσεις της τουρκικής αριστεράς να
συμμετέχουν

στην

"αντιτρομοκρατική'

εκστρατεία

του

ιμπεριαλισμού.
Το διεθνές εργατικό και λαϊκό κίνημα, πρέπει να υψώσει
αγωνιστικό φραγμό στα σχέδια του ιμπεριαλισμού και των ντόπιων
συμμάχων του σε όλες τις χώρες.
Για να σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, οι πόλεμοι για
την μοιρασιά του πλούτου της περιοχής. Για το δικαίωμα της

2

αυτοδιάθεσης και της ανεξαρτησίας των λαών. Για δημοκρατία ενάντια
στο σύγχρονο φασισμό και ολοκληρωτισμό.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια
μας στα συνδικάτα, στις οργανώσεις, στον κουρδικό και τούρκικο λαό
που έχασαν αγωνιστές στη προχθεσινή φασιστική επίθεση. Ενώνουμε τη
φωνή μας με το λαό της Τουρκίας και του Κουρδιστάν, με όλους τους
λαούς της περιοχής, για να ζήσουμε ελεύθεροι και όρθιοι!
Καλούμε

τους

εργαζόμενους,

στην κινητοποίηση καταγγελίας

να

συμμετάσχουν

μαζικά

της δολοφονικής επίθεσης των

τουρκικών δυνάμεων καταστολής και αλληλεγγύης στους λαούς της
Τουρκίας και του Κουρδιστάν τη Δευτέρα, 12 Οκτώβρη 2015, στις 6.30
μ.μ., στο Σύνταγμα και στην πορεία στην Τουρκική Πρεσβεία.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

