
Merhaba,

Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Özgür tutsakları olarak, tüm sempozyum katılımcılarına selamlarımızı
iletiyoruz.
“Dünya değişti”, “Emperyalizm değişti” propagandalarına karşın; dünya ve Ortadoğu halkların
yaşadığı gerçek; emperyalizmin yarattığı kan ve vahşet, sömürü ve barbarlık olmaya devam
ediyor. Emperyalizmin tüm “modern” görünümün altında, kendi çıkarları için dünya halklarını
kanına susayan ve kan akıtmaya devam eden bir cinayet şebekesi yatmaktadır.
Ortadoğu  bugün  kelimenin  gerçek  anlamıyla  emperyalistler  için  bir  satranç  tahtası  halini
alırken, halkları için kan deryasına dönüşmüştür.
“Arap baharı” adı altında halkların öfkesini yönlendirilmiş, emperyalizme direnen iktidarlar
devrilmiş  ve  halken  devrilmeye  çalışılmaktadır.  Suriye'de  bugün,  emperyalistleri  ve  AKP
faşizmi beslediği çeteler Suriye halkını katletmeye devam ediyor.
Ne dünya değişti ne de emperyalizm. 
Değişen  yalnızca,  anti-emperyalist  mücadeleyi  gündemlerinden  çıkaranlar,  unutanlardır.
Yüzünü direnen halklara değil, emperyalizme dönenler Ortadoğu'da emperyalizmin ittifakını
ve  işbirliğini  arayanlar;  aynı  zamanda  devrimciliğin  ABC'si  olan  anti-emperyalist
geleneklerinden kopmuşlardır. Devrimcilik günümüzün dünyasında anti-emperyalist olmakla
eşdeğerdir.  Bunun  için,  emperyalizmin  ülkemizdeki  saldırılarından  biri  olan  F  Tipi
hapishaneler politikasına karşı kan ve can bedeli 7 yıl boyunca 122 şehit vererek direndik ve
direnmeye devam ediyoruz. Ve asla;
ülkemizde  devrim  umudunu  ve  devrimciliği  teslim  almalarına,  sosyalizm  yürüyüşümüzün
önünü kesmelerine izin vermedik, vermeyeceğiz!...
Ne pahasına olursa olsun direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz.
Haziran  ayaklanması,  emperyalizmin  ülkemizdeki  tecrit  saldırılarında  başarılı  olmadığının
ifadesidir. Gezi ayaklanmasında aldığı kurşun yarasıyla geçen sene hayatını kaybeden Berkin
Elvan'ın cenazesindeki milyonlar umudun yolunda yenilmezliğimizdir.
Tüm dünyada ve Ortadoğu'da direnen halklar varolduğu sürece emperyalizm ve işbirlikçileri
kazanamayacaktır!  Gerçek  enternasyonalizm,  emperyalizme  karşı  dünya  ve  Ortadoğu
halklarının ortak mücadelesidir.  Bugün,  her zamankinden fazla,  daha fazla,  daha cüretli  ve
daha iddialı anti-emperyalist mücadele bayrağını yükseltmeye ihtiyaç vardır.  Bu mücadelede
Alişan  Şanlılar  yolumuz  aydınlatmaya  ve  emperyalizme  karşı  nasıl  mücadele  edileceğini
öğretmeye devam ediyor, edecektir de.
Tüm  katılımcıları  “HAYAT  KARIŞTIĞIN  FIRTINALARLA  DEĞİL,  GEMİYİ  LİMANA  GETİRİP
GETİREMEMENLE İLGİLENİR” diyerek tekrar selamlıyor çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Dünya Halklarının Mücadelesi!
Emperyalizm Yenilecek, Direnen ve Savaşan Dünya Halkları kazanacak!
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizm!
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