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Stop the fascist war of aggression on Rojava/Northern Syria!
Afrin will live!
وقف الحرب العدوانية على روجافا شمال سوريا
تحيا عفرين
On 20 January 2018 the fascist Erdogan Regime opened a new war front against Afrin and
numerous other cities and towns in Rojava in Northern Syria. This has created a new hotbed
of war with global significance.
 قام النظام الفاشي لردوغان بفتح جبهة حرب جديدة على عفرين وعلى مناطق عديدة من روجافا شمال2018  يناير20 بتاريخ
 ما ادت إلى خلق بؤرة جديدة للحرب ذو اهمية عالمية.  سوريا.
The closing resolution of the 3rd ICOR World Conference confirmed:
“We support the Kurdish liberation movement against the attempts of imperialism to influence
the revolutionary course in Rojava; we will continue to make come alive the Solidarity Pact
between the ICOR and the Kurdish liberation movement.”
 وأكد القرار الختامي للمؤتمر العالمي لمنظمة إيكور على:
نحن نؤيد حركة التحرير الكردية ضد محاولت المبريالية للتأثير على المسار الثوري في روجافا؛
 سنستمر في جعل ميثاق التضامن لحياء العلقة بين المجلس الوطني الكردستاني وحركة التحرير الكردية.
The SDF (Syrian Democratic Forces, in which the Kurdish forces play the leading role) had
delivered severe blows to the reactionary-fundamentalist, fascist IS (“Islamic State”) in Kobane
and Raqqa. Now the inter-imperialist contradictions are developing around the division of
spheres of influence. The USA, EU, Israel, Russia, as well as Turkey, Iran and Saudi Arabia
are contending over the domination of the Middle East.

 التي تلعب فيها القوات الكردية الدور القيادي،) قامت قوات قسد )القوات السورية الديمقراطية
 ومنظمة داعش الفاشية غلرهابية ) تنظيم الدولة السلمية ( في كوباني وفي،بتوجيه ضربات قاسية إلى الوصولية الرجعية
،  بين الوليات المتحدة المريكية.  و الن هنالك تناقضات بين المبريالية تتطور حول تقسيم مجالت النفوذ. مدينة الرقة
 وتركيا أيضا،  روسيا،  إسرائيل،  التحالف الدولي.
 وكما هو الحال منافسة إيران و السعودية على هيمنة سيطرتها على منطقة الشرق الوسط.
Turkey's goal is to draw a 30 kilometer-long border corridor through Rojava. That would bring
all of the large cities there under their control. The US imperialists gave notice beforehand that
they “are not present in Afrin”.

 وهذا سيؤدي إلى إخضاع جميع المدن الكبيرة الواقعة.  كيلومترا من خلل روجافا30 وهدف تركيا هو رسم ممر حدودي طوله
 وكما أعلن التحالف الدولي بأنه سوف لن يكونوا موجودين في عفرين.  في تلك المنطقة تحت سيطرتها.
The NATO alliance stands behind Turkey. But the attack also was made possible by Russia,
as the protecting power of the Assad Regime, by withdrawing its military forces 17 kilometers
back from the Turkish border.

 عن طريق،  للقوات الحكومية السورية التابعة للسد،  وربما يكون الهجوم بمساندة روسية. حلف الناتو يقف لمساندة تركيا في هذا
 كيلومترا من الحدود التركية17  سحب قواتها العسكرية على بعد.
This attack, the attempt to occupy Afrin and massacres of the population are cynically being
called “Operation Olive Branch” by the fascist Turkish state. It is working together for this
purpose with militias of the FSA (“Free Syrian Army”), which are armed mainly by Turkey and
the Western alliance, too.
 تقوم التركية بهذه الحملة. ( إن هذا الهجوم الهمجي من قبل القوات التركية على منطقة عفرين أطلق عليه إسم ) غصن الزيتون
 بمساعدة بعض فصائل الجيش الحر السوري التي حضنتها تركيا.
This attack is also an attack upon the international working class and all oppressed! In the
entire world Rojava stands for the successful struggle against the IS, for democracy and
freedom, women's rights, environmental protection, the respect of all ethnic groups and
religions.
 بعد ما اثبتت مقاومة روجافا للعالم أجمعها على انها، إن هذا الهجوم الغاشم لتركيا يعتبر هجوم على كافة فئات الطبقة العاملة العالمية
 حقوق،  وكان هدف مقاومة روجافا من أجل الديمقراطية والحرية، هي التي قامت بالتصدي وناضلت ضد منظمة داعش الرهابية
 وعلى إحترام جميع الفئات العرقية والدينية في المنطقة،  حماية البيئة،  المرأة.
The Arab and the Turkmen population are strengthening the struggle against the Turkish
invasion. The Kurdish nation – as so often in history – is being fought by imperialists
maintaining to be their “friends”. The limits of the “friendship” of imperialists are always
determined by their own interests.

 وعلى مر العصور كانت المة الكردية تقوم دائما على. وكما يقوم جميع السكان من العرب والتركمان الكفاح ضد الغزو التركي
 إقامة علقات وصداقة وطيدة مع سكان المنطقة للنضال ضد المبريالية التي كانت تهدد أمن المنطقة.
The real alliance partners of the struggle for freedom, democracy and socialism are the
ordinary people, the international working-class movement and the peoples of the world.

 وحركة الطبقة العاملة،إن شركاء التحالف الحقيقيين للنضال من أجل الحرية والديمقراطية والشتراكية هم الناس العاديون
 وشعوب العالم، الدولية.
At its 3rd World Conference the ICOR braced itself for unexpected upheavals and an upswing
of the struggles. This foresaw the strengthening of the Kurdish struggle, as also a renewed
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flaring up of the struggle for freedom and democracy in the region with mass protests in Iran, a
nationwide rebellion in Tunisia and the struggles in Palestine.

وابدت منظمة إيكور في مؤتمرها العالمي الثالث رأيها على جميع الضطرابات الدولية الغير المتوقعة وكما أشارت قلقها على
 وكذلك تجدد النضال من أجل الحرية والديمقراطية،  وكما توقعت تصعيد تعزيز النضال الكردي. تصعيد الصراع في المنطقة
 وتصعيد الوضاع على مستوى البلد في تونس والصراعات في فلسطين، في المنطقة مع الحتجاجات الجماهيرية في إيران.

The 2014 Solidarity Pact of ICOR with the Kurdish liberation struggle is gaining influence and
significance.

 مع النضال التحرري الكردي نفوذا وأهمية2014 ويكتسب ميثاق التضامن لمنظمة إيكور لعام.
ICOR's principle is: no liberation struggle should stand alone and isolated! The worldwide
cooperation and coordination of the struggles for peace, freedom, socialism for the preparation
of the international socialist revolution is the order of the day.

 ل ينبغي أن يكون النضال التحرري قائما بمفرده ومعزول ! التعاون والتنسيق على الصعيد العالمي للنضالت من: مبدأ إيكور هو
 مطلب اليوم هو الشتراكية لعداد الثورة الشتراكية الدولية، أجل السلم.

Every progressive struggle must become a part of the worldwide anti-imperialist struggle and
of building up an anti-imperialist united front. ICOR has taken a decision for a process of
building consciousness among the working class and the broad masses about the character of
imperialism and its new developments.

 وأن يصبح كل نضال تقدمي جزءا من هذا الكفاح المناهض للمبريالية في جميع أنحاء، يجب بناء جبهة موحدة معادية للمبريالية
 وقد اتخذت إيكور قرارا لعملية بناء الوعي بين الطبقة العاملة والجماهير العريضة حول طابع المبريالية وتطوراتها. العالم
 الجديدة.
Therefore: Organize and support worldwide protests and solidarity actions!

 تنظيم ودعم الحتجاجات في جميع أنحاء العالم وعملية التضامن: لذلك.
Hands off Afrin! Turkey out of Rojava! All Imperialists out of Syria!
! ل تقربوا على عفرين ! تركيا أخرجي من روجافا ! خروج جميع المبرياليين من سوريا
End arms delivery and military support of Turkey!

وقف تسليم السلحة والدعم العسكري لتركيا
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End the political persecution of democratic and revolutionary Kurdish and Turkish
activities on the instructions of the Erdogan dictatorship!

! إنهاء الطضطهاد السياسي للنشطة الديمقراطية والتركية الكردية والثورية بناء على تعليمات دكتاتورية أردوغان

Long live proletarian internationalism!

! عاشت البروليتارية الدولية
For peace, freedom, socialism! Forward with the ICOR!

! إلى الما م مع إيكور ! من أجل السل م والحرية والتشتراكية

Workers of all countries, unite! Workers of all countries and oppressed peoples, unite!
 توحدوا، ! ياعمال جميع العالم توحدوا ! ياعمال جميع البلدان والشعوب المضطهدة

Signatories (as of 31 January, 2018, further signatories possible):

 يمكن توقيع المزيد، 2018  يناير31 ) الموقعين ) بتاريخ

1. RCP Revolutionary Communist Party of Egypt

1 - الحزب الشيوعي الثوري في مصر
2. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line

2 -  اللينيني المغربي- الخط المغربي
3. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Patriotic Democratic Socialist Party), Tunisia

3 –  تونس، الحزب الوطني الشتراكي الديمقراطي
4. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan
4 - أفغانستان
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5. CPB Communist Party of Bangladesh
6 - البنجلديشي

الحزب الشيوعى

6. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
6-

 اللينيني( النجمة الحمراء- ريد ستار الحزب الشيوعي الهندي )الماركسي

7. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party, Sri Lanka
7 - سريلنكا

،الحزب الديمقراطي الماركسي اللينيني الجديد

8. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Marxist-Leninist Party of Germany)

8 - ألمانيا

 اللينيني في- ) الحزب الماركسي اللينيني في ألمانيا )الحزب الماركسي

9. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Communist Organization of Luxemburg)

9 – المنظمة الشيوعية في لوكسامبورغ
10. RM Rode Morgen (Red Dawn), Netherlands
10- هولندا

،( رود مورغن )الفجر الحمر

11. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Bolshevik Party (North Kurdistan-Turkey))

( ( الحزب البلشفي-11 ((شمال كردستان تركيا )شمال كردستان تركيا
12. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Marxist-Leninist Platform), Russia
12 -

 روسيا،(اللينينية منصة-لينين سكاجا بلتفورما )الماركسية-ماركسي سكو

13. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Marxist-Leninist Group of Switzerland)
13 - سويسرا

 اللينينية مجموعة-  اللينينية سويسرا )الماركسية- )المجموعة الماركسية

14. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Union of Revolutionary Communists of Turkey)
14 – ) الرابطة الشيوعية الثورية التركية ) إتحاد الشيوعيين الثوريين في تركيا
15. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Marxist Leninist Communist Party
Turkey / Kurdistan)
15 –كوردستان
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16. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Coordination Council of the Workers
Class Movement), Ukraine
16 –

 أوكرانيا، مجلس التنسيق لحركة الطبقة العاملة

17. PR Partija Rada (Party of Labor), Yugoslavia (ex)
17 – سابقا

) ) حزب العمل يوغسلفيا

18. PR-ByH Partija Rada - ByH (Party of Labor - Bosnia and Herzegovina), Bosnia and
Herzegovina

18 – حزب العمل – البوسنة والهرسك

19. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Communist Party of Colombia - Maoist)

19 – الحزب الشيوعي الكولموبي – الماوي
20. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Communist Party (Marxist-Leninist)),
Dominican Republic

20- الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني – جمهورية الدومينيكا

21. NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (New Communist Party of
Haiti (Marxist-Leninist))

21- الحزب الشيوعي الجديد ) الماركسي – اللينيني ( هاييتي
22. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Paraguayan Communist
Party (independent))

22- الحزب الشيوعي المستقل – باراغواي
23. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Marxist-Leninist Party of Peru)

23- الحزب الماركسي اللينيني – بيرو
24. PPP Partido Proletario del Perú (Proletarian Party of Peru)

24-  في بيرو- الحزب البروليتاري
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25. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Socialist Platform – Change of Course),
Venezuela

25-  فنزويل،( تغيير الدورة-  غولبي دي تيمون )المنصة الشتراكية- المنصة الشتراكية

26. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste d'Afrique du
Sud (marxistes-léninistes))

26-  اللينين-  اللينيني( )الحزب الشيوعي في جنوب افريقيا )الماركسيين- ))الحزب الشيوعي في جنوب افريقيا )الماركسي
27. Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Group of Communist
Revolutionaries “Krasnyj Klin” [Red Wedge]), Belarus

27- " وبيلروس،([كراسنيج كلين" )مجموعة من الثوار الشيوعية "كراسنيج كلين" ]الوتد الحمر
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