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CHIPRE - SOBRE A REUNIÃO DAS NAÇÕES UNIDAS ORGANIZADA NO
FINAL DE ABRIL

A 27-29 de Abril de 2021, imperialistas e colonialistas reuniram-se novamente para
discutir a "questão Cipriota" num evento organizado pelas Nações Unidas. Juntamente
com os representantes da Turquia, Grécia e Reino Unido, haverá representantes das
elites políticas cipriotas de língua grega e turca que estão actualmente a servir de regimes
fantoches das países principais.

Historicamente, o Chipre foi o centro das rivalidade no Mediterrâneo, durante a Guerra
Fria. O Chipre foi (e é) motivo de desejo por parte dos Estados membros da NATO - tanto
a Grécia como a Turquia, mas também a Inglaterra (que a colonizou entre 1878 e 1960).

A zona Norte do Chipre está sob a ocupação da Turquia desde 1974, após uma tentativa
de golpe organizada pela junta da Grécia, apoiada pelos EUA, com o objectivo de anexar
a ilha. Desde então, a República Cipriota consociativista e unitária, que era uma ameaça
à existência militar estrangeira, não existe.

Há mais de 50 anos, que a ideia do "Chipre federal bicomunitário bizonal”, apoiado pela
NATO, está em cima da mesa e é falada por todos os lados. E há 50 anos que o povo do
Chipre luta por uma ilha totalmente independente.

Na reunião 5+1, as partes falaram novamente sobre o plano da federação que o povo
Cipriota rejeitou em 2004. Liberdade e auto-determinação são os desejos mais profundos
do povo Cipriota e das várias nacionalidades.

Dos movimentos de libertação camponesa da Revolta Gavur İmam aos movimentos de
trabalhadores contra a Cyprus Mines Corporation dos Estados Unidos, a luta comum pela
independência dos cipriotas continua a existir hoje em dia.

A solução para a chamada "questão Cipriota" só é possível se o povo do Chipre
determinar, por si, o seu futuro. Para tal, primeiro as tropas estrangeiras têm que sair da
ilha! O direito à auto-determinação dos povos pode ser finalmente realizado sob o
socialismo - quando o imperialismo for ultrapassado e os povos do mundo trabalhem para
o seu bem comum.

O evento que teve lugar no final do mês de Abril, é apenas mais uma tentativa dos
imperialistas em convencer o mundo de que existem duas opções para o Chipre, a
legitimação da ocupação da ilha ou a continuação do status quo vigente.

Por conseguinte, como ICOR, gostaríamos de expressar o nosso apoio ao povo Cipriota e
à sua luta contra o imperialismo. Reconhecemos que os acontecimentos no Mediterrâneo
Oriental e nas reunião das Nações Unidas, são uma expressão da intensificação da
competição inter-imperialista e rivalidade, que incluem a NATO e significam
neocolonialismo para o Chipre. O Chipre não será o porta-aviões inafundável da NATO na
Ásia Ocidental e Norte de África, nem uma plataforma do imperialismo fóssil.

Imperialistas e todas as forças ocupantes, fora da ilha!

O Chipre pertence aos Cipriotas!

Fortaleçamos a Frente Única Anti-imperialista e Antifascista Internacional!
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Signatários (a partir de 29 de Abril de 2021, são possíveis mais signatários):

1. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)

2. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Operário Búlgaro
(Comunistas))

3. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido trabalhista - Bósnia e Herzegovina)

4. UC Unité Communiste ( União Comunista), França

5. UPMLUnion Prolétarienne Marxiste-Léniniste (União Marxista-Leninista Proletária),
França

6. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do
Luxemburgo)

7. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organização da Comunidade da
Juventude Húngara)

8. RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos

9. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa

10. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma ( Plataforma Marxista-Leninista ), Rússia

11. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista da Suíça)

12. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace
(Partido Comunista de Checoslováquia – Partido trabalhista Checoslovaco),
República Checa

13. TKP-ML Türkiye Komünist Partisi - Marksist-Leninist (Partido Comunista da Turquía -
Marxista-Leninista)

14. MLKP Marxist-Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-Leninista
da Turquia/ Curdistão)

15. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de Coordenação
do Movimento da Classe Trabalhadora), Ucrânia

16. UoC Union of Cypriots (União de Cipriotas), Chipre


