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Stop de fascistische aanvalsoorlog tegen Rojava (Noord-Syrië)!
Afrin zal leven!
Op 20 januari 2018 opende het fascistische Erdogan-regime een nieuw oorlogsfront tegen
talloze plaatsen in Afrin (Rojava-Noord-Syrië). Daarmee is een nieuwe oorlogshaard
ontstaan, met een wereldwijde uitstraling.
De slotresolutie van de 3e ICOR Wereldconferentie bevestigde:
"We steunen de Koerdische bevrijdingsbeweging tegen de aspiraties van het imperialisme
om de richting van de Rojava-revolutie te beïnvloeden en zullen het solidariteitspact tussen
ICOR en de Koerdische bevrijdingsstrijd verder met leven blijven voeden."
De SDF (Syrische democratische strijdkrachten, waarin de Koerdische troepen de hoofdrol
spelen) heeft in Kobani en Raqqa zware klappen uitgedeeld aan de
reactionair-fundamentalistische fascistische Islamitische Staat. Nu ontplooien zich de
interimperialistische tegenstellingen over de opdeling van invloedssferen. De VS, EU,
Israël, Rusland en ook Turkije, Iran en Saoedi-Arabië streven naar de hegemonie in het
Nabije- en Midden-Oosten.
Het doel van Turkije is om door Rojava een 30 kilometer brede grenscorridor te trekken. Dat
zou alle grote steden daar onder zijn controle brengen. De Amerikaanse imperialisten
hebben van tevoren aangekondigd dat ze ‘niet aanwezig’ zouden zijn in Afrin. Achter Turkije
staat de NAVO-alliantie. De aanval is echter ook door Rusland mogelijk gemaakt - als de
beschermer van het Assad-regime - door zijn militaire macht terug te trekken op 17
kilometer van de Turkse grens. Deze aanval, de poging om Afrin te bezetten en een
bloedbad onder de bevolking aan te richten wordt door de fascistische Turkse staat cynisch
beschreven als ‘Operatie Olijftak’. Turkije werkt daarvoor samen met milities van de FSA
(‘Vrije Syrische Leger’), die voornamelijk worden bewapend door Turkije en de westerse
alliantie.
Deze aanval is ook een aanval op de internationale arbeidersklasse en alle onderdrukten!
Rojava staat wereldwijd voor de succesvolle strijd tegen IS (‘islamitische staat’), voor
democratie en vrijheid, vrouwenrechten, milieubescherming, het respect voor alle etnische
groepen en religies. Zoals zo vaak in de geschiedenis wordt de Koerdische natie bestreden
door imperialisten die zich als ‘vrienden’ voordoen. De grens van de 'vriendschap' van de
imperialisten wordt altijd bepaald door hun eigen belangen. Bondgenoten in de strijd voor
vrijheid, democratie en socialisme zijn daarentegen het gewone volk, de internationale
arbeidersbeweging en de volkeren van de wereld.
ICOR heeft zich op de 3e Wereldconferentie voorbereid op onverwachte schokken en een
opleving van strijdbewegingen. Vooruitkijkend zag ze de versterking van de Koerdische
strijd, evenals de hernieuwde opbloei van de strijd voor vrijheid en democratie in de regio,
met de massaprotesten in Iran en de natiewijde opstand in Tunesië, de gevechten in
Palestina. Ondersteuning van de strijd tegen de Turkse invasie wordt ook geleverd door de
Arabische en Turkmeense bevolking.
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Het solidariteitspact van ICOR met de Koerdische bevrijdingsstrijd uit 2014 wint aan invloed
en betekenis. Het principe van ICOR is: geen bevrijdingsstrijd mag op zichzelf staan en
geïsoleerd zijn! De wereldwijde samenwerking en coördinatie van de strijd voor vrede,
vrijheid, socialisme ter voorbereiding van de internationale socialistische revolutie staat nu
op de agenda. Elke progressieve strijd moet deel gaan uitmaken van de wereldwijde
anti-imperialistische strijd en van de opbouw van een anti-imperialistisch eenheidsfront.
Daartoe heeft ICOR besloten tot een bewustmakingsproces onder de arbeidersklasse en
de brede massa's over het karakter van het imperialisme en zijn nieuwe ontwikkelingen.
Daarom: Organiseer en steun wereldwijde protesten en solidariteitsacties!
Handen af van Afrin! Turkije weg uit Rojava! Alle imperialisten weg uit Syrië!
Stop de wapenleveringen en militaire steun aan Turkije!
Stop de politieke vervolging van democratische en revolutionaire Koerdische en Turkse
acties door de Erdogan-dictatuur!
Lang leve het proletarisch internationalisme!
Voor vrede, vrijheid, socialisme! Vooruit met ICOR!
Proletariërs van alle landen, verenigt u! Proletariërs van alle landen en onderdrukte volken,
verenigt u!
26 januari 2018
Signatories (as of 31 January, 2018, further signatories possible):



RCP Revolutionary Communist Party of Egypt



MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line



PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Patriotic Democratic Socialist Party),
Tunisia



MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan



CPB Communist Party of Bangladesh



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



NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party, Sri Lanka



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



KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Communist Organization of Luxemburg)

 RM Rode Morgen (Red Dawn), Netherlands
 BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Bolshevik Party (North
Kurdistan-Turkey))
 MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Marxist-Leninist Platform), Russia
 MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Marxist-Leninist Group of Switzerland)
 TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Union of Revolutionary Communists of Turkey)
 MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Marxist Leninist Communist
Party Turkey / Kurdistan)
 KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Coordination Council of the
Workers Class Movement), Ukraine
 PR Partija Rada (Party of Labor), Yugoslavia (ex)
 PR-ByH Partija Rada - ByH (Party of Labor - Bosnia and Herzegovina), Bosnia and
Herzegovina
 PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Communist Party of Colombia - Maoist)
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 PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Communist Party (Marxist-Leninist)),
Dominican Republic
 NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (New Communist Party
of Haiti (Marxist-Leninist))
 PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Paraguayan
Communist Party (independent))
 PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Marxist-Leninist Party of Peru)
 PPP Partido Proletario del Perú (Proletarian Party of Peru)
 PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Socialist Platform – Change of Course),
Venezuela
 CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Parti communiste d'Afrique
du Sud (marxistes-léninistes))
 Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Group of Communist
Revolutionaries “Krasnyj Klin” [Red Wedge]), Belarus
 NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal)
Signed after the release date:
 KSC-CSSP
Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace
(Communist Party of Czechoslovakia – Czechoslovakian Workers Party), Czech Republic
 PC/ML
Partido Comunista
(Marxist-Leninist) of Panama)

(Marxista-Leninista) de

Additional Signatories (Non-ICOR):
Trotz alledem!, Germany
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