
Χαιρετιστήριο  Μήνυμα του το ADPSD - Ιράν προς το 19ο Συνέδριο της 
Ελληνική Επιτροπής για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) 

Προς τη Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ 

Αγαπητοί σύντροφοι 

Η Ένωση για την Προάσπιση της Ειρήνης, της Αλληλεγγύης και της 
Δημοκρατίας - Ιράν (ADPSD - Ιράν) χαιρετίζει την ηγεσία της ΕΕΔΥΕ, τους 
αγωνιστές και βετεράνους του αγώνα για διεθνής ύφεση και ειρήνη που 
παρευρίσκεται στο 19ο συνέδριο του οργανισμού. 

Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να ευχηθούμε σε 
όλους σας επιτυχία στην υλοποίηση των στόχων που έχετε ορίσει για αυτό το 
σημαντικό γεγονός. Η ΕΕΔΥΕ συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια 
εκστρατεία κατά του πολέμου, του μιλιταρισμού και των μοχθηρών σχεδίων 
που σκαρφίστηκαν από τον παγκόσμιο ιμπεριαλισμό υπό την ηγεσία των 
ΗΠΑ οι έμποροι του πολέμου και οι δυνάμεις κατοχής και επιθετικότητας για 
να ματαιώσουν τον αγώνα των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο για έναν 
ειρηνικό κόσμο απαλλαγμένο από την απειλή των όπλων μαζικής 
καταστροφής,  

Στηρίζουμε την ΕΕΔΥΕ για την ανιδιοτελή και συνεχή συμβολή της 
στην ανάπτυξη του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ειρήνης, ώστε  η σημαντική και 
καθαρή φωνή του κινήματός μας να φτάσει πέραν συνόρων πάντα στα 
μετερίζια του αγώνα. 

Το συνέδριό σας πραγματοποιείται σε μια περίοδο που ο κόσμος 
διέρχεται μια μεγάλη συστημική κρίση που έχει δημιουργήσει επικίνδυνες 
οικονομικές, περιβαλλοντικές, καθώς και κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. 
Από το 1991 και την καταστροφική διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και των  
σοσιαλιστικών κρατών στην Ανατολική Ευρώπη, ο κόσμος έχει γίνει μάρτυρας 
συνεχών συγκρούσεων, πολέμων με ασυγκράτητες ιμπεριαλιστικές επιθέσεις. 
Η Μέση Ανατολή ειδικότερα έχει υποστεί το κύριο βάρος αυτών των πολέμων, 
των επιθέσεων, των καταλήψεων και του συστηματικού εξαναγκασμού 
κυρίαρχων εθνών μέσω οικονομικών και χρηματοοικονομικών κυρώσεων. 

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή 
χαρακτηρίζονται από την συνέχιση της Τουρκικής κατοχής του βόρειου μισού 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, την κακοήθη επέμβασή της Τουρκίας και 
πυροδότηση της σύγκρουσης στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Λιβύη, τις 
προσπάθειές της μαζί με το Ισραήλ να βυθίσει τον Καύκασο στο χάος και τον 
πόλεμο και την  ξένη ανάμειξη που δεν επιτρέπει τα κράτη του Λιβάνου, της 
Συρίας, του Ιράκ και την Υεμένη να αντέξουν πόσο μάλλον να λειτουργήσουν. 
Η πρόσφατη παράδοση του Αφγανιστάν από τις ΗΠΑ στα χέρια των 



Ταλιμπάν, είναι αιτίες μεγάλης ανησυχίας που κρούουν τα τύμπανα κινδύνου 
για όσους αγωνίζονται για την ειρήνη και την κοινωνική πρόοδο. 

Χωρίς αμφιβολία, ο αγώνας για ειρήνη και πρόοδο στη Μέση Ανατολή 
ήταν εντονότατος τις τελευταίες δεκαετίες. Εκεί, οι δυνάμεις του 
ιμπεριαλισμού, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τους γεωστρατηγική 
κυριαρχία μιας περιοχής που καλύπτει τρεις ηπείρους, εμποδίζουν αιματηρά 
οποιαδήποτε ουσιαστική προοδευτική αλλαγή - συμπεριλαμβανομένων των 
δίκαιων αιτημάτων των λαών της περιοχής για δικαιοσύνη και κυριαρχία. Οι 
λαοί της Μέσης Ανατολής βρίσκονται αντιμέτωποι, αφενός, με τη συνεχή 
παρέμβαση των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για τον έλεγχο των πλούσιων 
φυσικών πόρων της περιοχής και, από την άλλη, με την αντίστοιχη εμφάνιση 
θρησκευτικών φονταμενταλιστικών δυνάμεων που ενισχύουν την πρόσδεση  
των μαζών σε ένα εκμεταλλευτικό σύστημα που ουσιαστικά τους γυρίζει στη 
καλύτερη περίπτωση στην φεουδαρχία.  

Η κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράν είναι μια σαφής εκδήλωση των 
συνεπειών αυτής της διπλής κρίσης. Η θεοκρατική δικτατορία είναι 
αποφασισμένη να παραμείνει στην εξουσία με οποιοδήποτε κόστος - ακόμα κι 
αν αυτό σημαίνει την ολοκληρωτική καταστροφή του πλούσιου ανθρώπινου 
και φυσικού δυναμικού της χώρας – συνεχίζοντας να κυβερνούν τη χώρα 
μέσω ωμής βίας, ενώ υποτάσσονται σιωπηρά στα εκμεταλλευτικά σχέδια 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για το Ιράν και ολόκληρη την περιοχή. 

Το ADPSD - Ιράν εύχεται στο 19ο Συνέδριο σας κάθε επιτυχία στην 
πρόοδο της ατζέντας του και υλοποίησης όλων των συγκεκριμένων  στόχων  
σας. Είμαστε βέβαιοι ότι η ΕΕΔΥΕ θα βγει από αυτό συνέδριο με μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση, ενωμένη και αποφασιστική στην προώθηση του σχεδίου της 
για μια πραγματική και διαρκής ειρήνη στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τη Μέση 
Ανατολή και παγκοσμίως. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης χρειάζεται μια 
ΕΕΔΥΕ με επιτυχίες! 

Δεσμευόμαστε να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε τις αδελφικές σχέσεις 
συνεργασίας μεταξύ των δύο φιλειρηνικών μας οργανώσεων. 

Με τις καλύτερες ευχές για επιτυχία στο Συνέδριο σας, 

Ένωση για την Προάσπιση της Ειρήνης, Αλληλεγγύης και Δημοκρατία - Ιράν 

25 Οκτωβρίου 2021 


