
بيان إعلماي صادر عن الحزب الشيوعي اليوناني حول

 الحزاب الشيوعية والعمالية مان مانطقةلقاء
 المتوسط و الشرق الوسط والخليج

ظظمّ في أثينا يوم  ن26نن يوعية م زاب الش ي للحأ اء إقليم ا، لق ي أثين اني ف  تشرين الثاني\نوفمبر بمبادرة من الحزب الشيوعي اليون
ان، ا، اليون ر، فرنس ر، الجزائ ن: مص ة م يوعية و عمالي زاب  ش ه أحأ اركت في ج،  ش ط و الخلي رق األوس منطقة المتوسط و الش

إسبانيا، إيران، إسرائيل، إيطاليا، قبرص، لبنان، فلسطين، سوريا و تركيا. 

ى واء، عل د الس ى حأ زاب، عل ي األحأ ام ممثل ز اهتم ا، و ترك ي منطقتن حأيث نوقش خللا اللقاء الوضع المعقد و الخطير الناشئ ف
تعزيز التضامن مع الكفاح العادلا للشعب الفلسطيني، و ضرورة تطوير العمققل المشقترك للحأققزاب الشقيوعية والعماليققة، والطبققة

.العاملة والشرائح الشعبية األخرى، و ضد التدخلت والتهديدات المبريالية، ومواجهة خطر اندلعا حأرب إمبريالية جديدة

:و ذلك نظراا ألن اللقاء ينعقد في ظل ظروف حأيث

عزز صراعا الحأتكارات والقوى المبريالية حأولا السيطرة على احأتياطقات الطاقققة وطقرق النقققل وحأصقص األسققواق،يت
.كما أظهرت التدخلت المبريالية في سوريا والعراق وليبيا

ددىتتعزز ا تب يوعية، كم داء للش ز الع  هجمة القوى البرجوازية، ضد الحقوق العمالية و الجتماعية، في ترابط  مع تعزي
.من سعي التحاد األوروبي في حأفل عداء الشيوعية المقام  في تالين

ة ة التركي ة البرجوازي ن دور الطبق ل ع اص، فض لبي خ و تلعب الوليات المتحدة والتحاد األوروبي والناتو وإسرائيل، بدور س
بتعزيز مصالح الحأتكارات عبروممالك و إمارات الخليج (السعودية و قطر و المارات) التي تقوم عبر دور خاص و فاعل 

وسائل سياسية و اقتصادية و عسكرية.

-   حأيث نتستغل باعتبارها أحأد عناصر الحروب و التدخلت المبريالية، مختلف المنظمققات المسققلحة الظلميققة الجراميقة، علقى
طراز داعش، التي جرى تسليحها و دعمها بأساليب متعددة من قبل المبرياليين. 

امنها ن تض ان، ع ي اليون هذا و أعربت الحأزاب الشيوعية و العمالية من منطقة المتوسط و الشرق الوسط و الخليج، المجتمعة  ف
دعمّ تي ت تقلين، ال انيين المس يريزا و اليون ي س ة  حأزب ارات حأكوم د خي ح ض تي تكاف ان، ال مع  الحركة العمالية الشعبية في اليون
ت رة كري استهدافات امبرياليي منظمة حألف شمالا األطلسي، و تطور تعاونها مع إسرائيل، و تضع قاعدة سوذا العسكرية في جزي

.في  خدمة مخططات الوليات المتحدة وحألف شمالا األطلسي مع تمهيد األرضية في اليونان، لستقبالا أسلحة نووية، أمريكية

رائح ن الش واها م ة و س ة العامل الح الطبق ز مص دجلت أن تعزي د س رة، ق زاب الحاض ي األحأ ن ممثل د م و كانت تموضعات العدي
ام ارات و النظ د الحأتك ترك ض اح مش ع كف عبية م ة الش وق العمالي ل الحق ن اج ق م مّ و منس الشعبية، يتطلب تطوير صراعا منظ

الرأسمالي الستغللي.  

:ب و ضمن هذا التجاه، جرى التشديد في العديد من التموضعات على ضرورة قيام الشعوب 

- العراب عن تضامنها بنحو أقوى  مع الكفاح العادلا للشعب الفلسطيني ضد الحأتللا السققرائيلي،  مققن أجققل العققتراف
بدولة فلسطينية مستقلة و الفراج عن جميع السجناء السياسيين، و إيقاف الستيطان، و عن تضامنها مع شعب قبرص ضد

.الحأتللا التركي و من أجل إعادة توحأيد قبرص

 كما و عققنلشعب السوري، ضد العدوانية المبريالية و في الدفاعا عن حأقوقه، - العراب عن تضامنها مع الكفاح العادلا ل
حأق كافة الشعوب في اختيار طريقها نحو التطور الجتماعي والسياسي، ذاك الطريق المتفق مع مصققالحها، دون تققدخلت

.إمبريالية أجنبية

 حأظر أو تقييد نشاط األحأزاب الشيوعية والعمالية، وتقييد الحقوق و الحريات النقابية و الديمقراطيةإدانة.

.إدانة التدخل السعودي العسكري في اليمن، الذي أدى لوجود تبعات مأساوية على شعب هذا البلد

ع ران. م ع إي كري م دام العس إدانة السياسات الخطيرة ألنظمة الوليات المتحدة و إسرائيل و السعودية و تهديداتها بالص
دعمنا لكفاح الشعب اليراني من اجل الحقوق الديمقراطية و التقدم الجتماعي.



رفض الذرائع التي يستخدمها المبرياليون لتبرير التدخلت والحروب، و تعزيز الصققراعا ضققد الطبقققة البرجوازيققة فققي
ي كل بلد، ذاك الصراعا الهادف للقضاء على األسباب التي تلد الحروب المبريالية، و من اجل إلغقاء األسقلحة النوويقة، لك

.تعيش الشعوب سلميا

 التققدخلت والحققروب) من أجققل شققنأراضيها ومجالها الجوي ومياهها(استخدام بلدانها - أن تعيق الشعوب عبر صراعها 
.المبريالية

ام قليلقة مقن القذكرى المئويقة ثقورة أكتقوبر، عقن لو ختاماا، أعربت األحأزاب الشيوعية والعمالية في المنطققة، القتي التققت بعققد أي
تقديرها بأن هذه الثورة ل تزالا منارة مضيئة في صراعا شعوبنا من أجل الحقوق الجتماعية و الديمقراطية، من أجل الشتراكية.


