
Terör vahşetine ve ırkçı kampanyaya hayır !  
Yaşasın emekçilerin birliği !  
 
7 Ocak Çarşamba günü Paris’te Charlie Hebdo dergisine düzenlenen ve 12 kişinin 
öldürülmesiyle sonuçlanan terörist saldırı, Fransa ve dünya çapında tepkilere neden oldu. 
Herhangi bir mantıktan yoksun, hiçbir (siyasal, felsefi, ideolojik) amaca hizmet etmeyen, 
tümüyle insanlık düşmanı, mel’un bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuzdan şüphe yok. 
 
Saldırıyı düzenleyen kişilerin eylem sırasında islamı öven sloganlar attıkları ve geçmişte 
Irak’ta El Kaide örgütünün saflarında yeraldıkları söyleniyor. Bunlar hangi örgüt saflarında 
yeralmış olurlarsa olsunlar ve ne amaca hizmet ettiklerini düşünürlerse düşünsünler, 
sağduyulu hiçbir insan tarafından onaylanmayacak vahşi bir cinayete imza atmışlardır. Bu 
katliam, Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa’da farklı dini inanca sahip insanlar arasındaki 
önyargıları teşvik edecektir. En başta da islamofobiya daha da derinleşecek, emekçiler 
arasına nifak tohumu sokmak isteyenlerin elini kuvvetlendirecektir. Nitekim, olayın 
duyulmasından itibaren bu yönde propaganda yapan fesat yuvaları devreye girmiş ve belirli 
topluluklara karşı kinlerini kusmak için bu fırsattan faydalanmaya başlamışlardır bile. 
 
Hükümet ve muhalefetteki burjuva partileri de bu olayı değerlendirerek, kendi suçlarını ve 
sorumluluklarını unutturmak üzere “ulusal birlik” çağrıları yapıyorlar. Evet, bu ülkenin 
çoğunluğunun böyle bir olay karşısında ortak tutum almaları, birlik olmaları iyi bir şeydir. 
Ama bu türden olayların nasıl meydana gelebildiğini, bu kadar acımasız ve amaçsız terör 
gruplarının nasıl peydah olduğunu da sorgulamak lazımdır. 
 
Nüfusunun çoğunluğu müslüman olan ülkelerde terör estiren El Kaide, İŞID gibi örgütler de, 
Batılı ülkelerde ortaya çıkan bu gibi grup ve kişiler de, ABD’nin ve Avrupalı emperyalistlerin 
izledikleri işgalci, sömürgeci politikaların eseridir. Bu canavarı emperyalistler üretmiş, 
besleyip büyütmüşlerdir. Meydandaki vahşetin sorumlusu, bu ülkelerde birer emekçi olarak 
alınterleriyle yaşayan sade göçmen vatandaşlar ve gettolara mahkum edilen gençler değildir. 
 
Biz İşçi ve Gençlik Dernekleri Federasyonu (DİDF) olarak, başta Türkiye kökenli emekçiler ve 
göçmenler olmak üzere, tüm göçmenleri, bu vahşet karşısında tutum almaya, ortak 
gösterilere katılmaya çağırıyoruz. Bu hassas süreçte birlikte mücadeleyi, bölünmeye karşı 
birliği ve kardeşliği savunmaya çağırıyoruz.  
 

Yaşasın halkların kardeşliği ! 
 

 

    Miting : 11 Ocak Pazar günü saat 15.00’de, République meydanı  
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