
Η
πολύνεκρη σφαγή αθώων κατοίκων του
Παρισιού είναι ένα έγκλημα για το οποίο οι
ευθύνες ανήκουν στις ηγεσίες των ιμπε-

ριαλιστικών κρατών της Ευρώπης. Από τότε που
οι Πρόεδροι των ΗΠΑ κήρυξαν τον λεγόμενο πό-
λεμο κατά της τρομοκρατίας μετά τις επιθέσεις
της Αλ Κάιντα στη Νέα Υόρκη στις 11 Σεπτέμβρη
2001, η συμμαχία των «προθύμων» αυτών των πο-
λέμων έχει καταστρέψει κατά σειρά το Αφγανι-
στάν, το Ιράκ, τη Λιβύη και τώρα τη Συρία, σκο-
τώνοντας χιλιάδες άμαχους και θεριεύοντας αντι-
δραστικά φαινόμενα όπως το Ισλαμικό Κράτος
που ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό στο Πα-
ρίσι.

Είναι έσχατη υποκρισία να καταγγέλλει την τυ-
φλή βία των τρομοκρατών ο Φρανσουά Ολάντ
που έχει στείλει την γαλλική αεροπορία να συμ-
μετέχει δίπλα στην αμερικάνικη και τη ρωσική
στους τυφλούς βομβαρδισμούς στη Συρία και
έχει αναβιώσει τη γαλλική αποικιοκρατία στο Μα-
λί και άλλες χώρες της Αφρικής.

Είναι ακραία αντιδραστική η απόφαση του
Ολάντ με τη στήριξη Σαρκοζί, να κηρύξει τη Γαλ-
λία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιορίζον-
τας τις δημοκρατικές ελευθερίες και παραχω-
ρώντας στις αρχές εξουσίες να απαγορεύουν
συγκεντρώσεις και να λογοκρίνουν τον τύπο. Στε-
κόμαστε στο πλευρό των συντρόφων του NPA
που δηλώνουν ότι «αρνούμαστε κάθε εθνική ενό-
τητα με τους υπεύθυνους των πολέμων, την αστι-
κή τάξη, τον Ολάντ, τον Σαρκοζί και τη ΛεΠέν».

Οι κυβερνήσεις και οι άρχουσες τάξεις της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να κρύψουν τις
δικές τους ευθύνες πίσω από ρατσιστικές ισλα-
μοφοβικές κραυγές που επιχειρούν να εμφανί-
σουν τα κύματα των προσφύγων ως «απειλή ει-
σβολής τζιχαντιστών». Μια Ευρώπη φρούριο που
βομβαρδίζει τη Μέση Ανατολή και πνίγει μικρά
προσφυγόπουλα στα νερά της Μεσογείου δεν εί-
ναι εκπρόσωπος του «πολιτισμένου κόσμου», εί-
ναι φορέας της χειρότερης καπιταλιστικής βαρ-
βαρότητας.

Μόνο γελοίοι μικροπολιτικοί σαν τον Σταύρο
Θεοδωράκη μπορούν να ισχυρίζονται ότι «κινδυ-
νεύουμε γιατί επιλέξαμε να ζούμε σε μια κοινωνία
χωρίς φετφάδες». Ζούμε σε μια Ευρώπη όπου οι
φετφάδες των τραπεζιτών σπέρνουν τη φτώχεια
μέσα στα σύνορα και τον θάνατο πέρα από αυτά.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να
απεμπλακεί από τον «πόλεμο κατά της τρομοκρα-
τίας». Καμιά διευκόλυνση στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, να κλείσουν οι
βάσεις και να ανοίξουν τα σύνορα για τους πρό-
σφυγες. Το εργατικό κίνημα που ήρθε ορμητικά
στο προσκήνιο με την Πανεργατική απεργία της
Πέμπτης είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να
ανοίξει διέξοδο από αυτή τη φρίκη παλεύοντας
ενάντια στον πόλεμο, τους φράχτες και τα μνη-
μόνια.
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