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இஸ்ரரேல் இரேஇராணுவ படை படைகளின் கஇராசா மஇரா மீதான தஇரான தான தடைரேவழ
படை படையயெடுப்டைப நாஇரான்கஇராம் அகிலத்தின் அடைனத்துலகக குழ
(ICFI) கண்டிககிறது. என்ன கட் படைவிழ்ந்து வருகிறயதான தன்றஇரால்,
வ படைககு மற்றும் கிழககில் யூதான த-பஇராதுகஇராப்புவஇராதான த (சிரயெஇரானிசா ம)
அரேசா மஇராலும் மற்றும் யதான தற்கில் எகிப்தியெ ஆட்சியெஇராலும்
முற்றுடைகயி படைப்பட் படை 200  சா மதுரே டைமலுககும் குடைறவஇரான ஒரு
சிறியெ நிலப்பகுதியில் சிககியிருககும்,  பஇராதுகஇராப்பற்ற 1.8
மில்லியென் பஇராலஸ்தீன மககளுககு எதிரேஇராக ஒரு திட் படைமிட் படை
யுத்தான த குற்றம் கட் படைவிழ்ந்து வருகிறது. 

இஸ்லஇராமியெவஇராதான த பஇராலஸ்தீன இயெககத்தான தஇரால் இஸ்ரரேலுககுள
யகஇராடூரேமஇராக வீசா மப்பட் படை ரேஇராகயகட் குண்டுகளுககு ஒரு
நியெஇராயெமஇரான விடை படையிறுப்பஇராக இந்தான த தான தஇராககுதான தடைல
நியெஇராயெப்படுத்துகின்ற ஆளும் வட் படைஇராரேங்களுககுள இருககும்
அடைனவரும்,  முற்றிலுமஇராக புறககணிப்ப படை ரவண்டியெவர்கள
ஆகிறஇரார்கள.  ஹமஇராஸின்  படைஜன்கணககஇரான அங்கத்தான தவர்கள
மீதான தஇரான மற்றும் கணககில்லஇரா யபண்கள மற்றும் குழந்டைதான தகள
உட்ப படை நூற்றுக கணககஇரான பஇராலஸ்தீன அப்பஇராவி
யபஇராதுமககள மீதான தஇரான இஸ்ரரேலியெ விமஇரான தான தஇராககுதான தலுககு
ஹமஇராஸின் பதிலடி நா படைவடிகடைகயில் ஒரரேயயெஇராரு
இஸ்ரரேலியெர் யகஇரால்லப்பட்டிருககிறஇரார். 

ஜூன் மஇராதான தம் முழவதிலும்,  ஹமஇராஸின் அங்கத்தான தவர்கள
என்று சா மந்ரதான தகிககப்பட் படை 600 ககும் ரமற்பட் படைவர்கடை்டவர்களைக
டைகது யசா மய்தும் மற்றும் பஇராலஸ்தீன மககடை்டவர்களை
அச்சுறுத்தியும்,  ரமற்கு கடைரே முழவதிலும் வன்முடைறயில்
ஈடுபடுவதான தற்கு,  கஇராணஇராமல் ரபஇரான மூன்று வி படைடைல
சிறுவர்கடை்டவர்களைத் ரதான தடுவதான தற்கஇராக என்ற ரபஇராலிக கஇராரேணத்டைதான த
இஸ்ரரேலியெ படை படைகள பயென்படுத்தியெது.  க படைந்தான த இரேண்டு
வஇராரேங்களில்,  இஸ்ரரேல் மடைழயயென படுயகஇராடைலகடை்டவர்களை
நா படைத்தி குவித்திருந்தான தரதான தஇராடு,  1,000 ககும் ரமற்பட் படை
யபஇராதுமககளின் வீடுகள மட்டுமின்றி,  உணவுவிடுதிகள,
மசூதிகள, சுகஇராதான தஇராரே டைமயெங்கள, ஊ படைகங்கள என யதான தளிவஇராக
எழதான தப்பட் படை வஇராகனங்கள, நீர் நிடைலயெங்கள மற்றும் கழவுநீர்
சுத்திகரிப்பு டைமயெங்கள ஆகியெவற்டைறயும் இலககில்
டைவத்து, கஇராசா மஇராடைவ சின்னஇராபின்னமஇராக ஆககி உள்டவர்களைது.

எகிப்தினஇரால் மத்தியெஸ்தான தம் யசா மய்யெப்பட் படை ஒரு
ரபஇரார்நிறுத்தான தத்டைதான த ஹமஇராஸ்கள நிரேஇராகரித்தான ததான தஇரால் தான தஇரான் கஇராசா மஇரா
மீதான தஇரான படை படையயெடுப்பு தூண்டிவி படைப்பட் படைது என்ற
வலியுறுத்தான தலும்,  யவறுப்பூட்டுவதில் ஒன்றும் குடைறந்தான ததான தஇராக
இல்டைல.  ரபஇரார்நிறுத்தான தம் என்றடைழககப்பட் படைதில்

பஇராலஸ்தீனியெர்களின் அடிப்படை படை ரகஇராரிகடைககள எதுவுரம
உள்டவர்களை படைககப்ப படைவில்டைல,  அடைனத்திற்கும் ரமலஇராக
யபஇராரு்டவர்களைஇராதான தஇராரேத் தான தடை படைகடை்டவர்களை நீககுவது மற்றும் ரமற்கு கடைரேயில்
இஸ்ரரேலினஇரால் டைகது யசா மய்யெப்பட் படைவர்கடை்டவர்களையும்,  ஏடைனயெ
அரேசியெல் டைகதிகடை்டவர்களையும் விடுவிப்பதும் அதில்
உள்டவர்களை படைககப்ப படைவில்டைல.  அது நிரேஇராகரிககப்பட்டு,  அயமரிககஇரா,
ஐரரேஇராப்பியெ சா மகதிகள மற்றும் அரரேபியெ அரேசுகளுககு
இஸ்ரரேலியெ தான தஇராககுதான தடைல சா மட் படைபூர்வமஇராகக ரதான தடைவப்படும்
பிரேச்சா மஇராரேத்திற்கஇராகரவ முற்றிலுமஇராக அது தான தயெஇராரிககப்பட்டு
இருந்தான தது. 

ஹமஇராஸின் வீட்டுத்துடைற மந்திரி யமஇராஃபீத் அல்-ஹடைசா மனஇராஹ
ரநாற்று குறிப்பிடுடைகயில்:  “நாஇராங்கள ஒரு ரபஇரார்நிறுத்தான தத்டைதான த
விரும்புகிரறஇராம் தான தஇரான்,  ஆனஇரால் என்ன விடைல யகஇராடுத்தான தஇராவது
அந்தான த ரபஇரார்நிறுத்தான தத்டைதான த விரும்புகிரறஇராம் என்றஇராகஇராது.  நாஇராங்கள
விலங்குகள அல்ல.  சுதான தந்திரேமஇராக எல்டைல க படைகக முடியெஇராமல்,
சா மம்ப்டவர்களைங்கள இல்லஇராமல்,  ரவடைலகள இல்லஇராமல்,  அது என்ன
ஒரு ரபஇரார்நிறுத்தான தமஇரா?" என்றஇரார். 

அந்தான த தான தடைரேவழ படை படையயெடுப்புககு முன்னதான தஇராக,  ஏற்கனரவ
குடைறந்தான தபட்சா மம் 243 பஇராலஸ்தீனியெர்கள கஇராசா மஇராவில் யகஇரால்லப்பட்டு
இருந்தான தனர் என்பரதான தஇராடு,  1,800 ககும் ரமற்பட் படைவர்கள
கஇராயெமடை படைந்திருந்தான தனர். அந்தான த மனிதான தப் படுயகஇராடைலகள இப்ரபஇராது
இன்னும் அதிகரிககும். 

இஸ்ரரேலியெ பஇராதுகஇராப்பு படை படைகளின் (IDF) யசா மய்தி யதான தஇரா படைர்பஇரா்டவர்களைர்
பிரிரகடியெர் யஜனரேல் ரமஇராட்டி அல்ரமஇராஸ் அறிவிகடைகயில்,
வியெஇராழககிழடைம இரேவு வடைரேயில் "பஇராரியெ விமஇரானப்படை படை
ஒத்துடைழப்ரபஇராடு,  க படைற்படை படைகள மற்றும் உ்டவர்களைவுத்துடைறரயெஇராடு
ரசா மர்ந்து யபரியெ்டவர்களைவிலஇரான தான தடைரேப் படை படைகள கஇராசா மஇராவின்
இலககுகடை்டவர்களைக டைகப்பற்றி வருவரதான தஇராடு, சுரேங்க வழகள மற்றும்
பயெங்கரேவஇராதான த நா படைவடிகடைககள மற்றும் உளகட் படைடைமப்புககு
எதிரேஇராகவும் நா படைவடிகடைக எடுத்து வருகின்றன," என்றஇரார். 

பிரேதான தம மந்திரி யபன்ஜமின் யநாத்யதான தனியெஇராஹூவின் இஸ்ரரேலியெ
அரேசா மஇராங்கம்,  இரேஇராணுவத்திற்கு ஒதுககீடு யசா மய்யெ இன்னும்
கூடுதான தலஇராக 18,000 துருப்புகடை்டவர்களைத் திரேட் படை ரநாற்று உத்தான தரேவிட் படைது.
தான தங்களின் மககடை்டவர்களைப் பஇராதுகஇராகக முயெலும்,  மிக மிக இலகுரேக
ஆயுதான தரமந்தியெ பஇராலஸ்தீன ரபஇராரேஇராளிகர்டவர்களைஇரா,  அயமரிககஇராவஇரால்
வினிரயெஇராகிககப்பட் படை  படைஇராங்கிகள,  கனரேக ஆயுதான த தான த்டவர்களைவஇரா படைங்கள,
அதிவிடைரேவு ரபஇரார் விமஇரானங்கள,  துப்பஇராககி ஏந்தியெ
யஹலிகஇராப் படைர்கள,  ஆயுதான தரமந்தான தக கூடியெ ஆளில்லஇரா
விமஇரானங்கள மற்றும் அதிநாவீன மனிதான த பஇராதுகஇராப்பு கவசா மங்கள
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என இவற்டைறக யகஇராண் படை 60,000 ககும் ரமற்பட் படை
இஸ்ரரேலியெ துருப்புகடை்டவர்களை எதிர்யகஇராண்டிருககிறஇரார்கள. 

ட்விட் படைரில் தான தங்கள யசா மய்திகடை்டவர்களைப் பதிவு யசா மய்தான த
இதான தழஇரா்டவர்களைர்களின் யசா மய்திகளும்,  மற்றும் அந்தான த தான தஇராககுதான தலின்
யதான தஇரா படைகக கட் படைங்கள குறித்து யவளியெஇரான இதான தரே
யசா மய்திகளும்,  பியெட் லஇராஹியெஇரா மற்றும் அல் அ படைஇராட்ரேஇரா
ரபஇரான்ற வ படைககு கஇராசா மஇரா நாகரேங்களில் நா படைந்தான த பயெங்கரேவஇராதான த
கஇராட்சிகடை்டவர்களை ஏற்கனரவ வர்ணித்திருககின்றன.   படைஇராங்கிகள
மற்றும் ஏவுகடைண தான தஇராககுதான தல்கள,  விமஇரானத் தான தஇராககுதான தல்கள
மற்றும் க படைற்கடைரேரயெஇராரேத்தில் இருந்தான த இஸ்ரரேலியெ யுத்தான தக
கப்பல்களின் தான தஇராககுதான தல்கள என அடைவ பஇராலஸ்தீன
எல்டைலககுள குண்டு மடைழ யபஇராழந்து வருகின்றன.
யவடிகுண்டுகள யவடிககும் யவளிச்சா மத்டைதான தத் தான தவிரே,
ஒட்டுயமஇராத்தான த இருட்டுககுள அந்தான த பகுதிடையெ மூழ்கடித்து,
மின்சா மஇராரேம் துண்டிககப்பட்டுள்டவர்களைது.

" படைஜன் கணககஇரானவர்கள வ படைககில் உள்டவர்களை
மருத்துவமடைனகளுககு யகஇராண்டு யசா மல்லப்பட்டிருககிறஇரார்கள,
அவர்கள ஒருவிதான தமஇரான வஇராயுவஇரால் மூச்சுதிணறலுககு
உள்டவர்களைஇராகி இருப்பதான தஇராக யசா மய்திகள யதான தரிவிககின்றன"  என்று
பஇராலஸ்தீன சுகஇராதான தஇராரே அடைமச்சா மகம் குறிப்பிட்டுள்டவர்களைது.  2008-
2009 இல் கஇராசா மஇரா மீதான தஇரான தான தஇராககுதான தலில் அது யசா மய்தான தடைதான தப்
ரபஇராலரவ,  மற்றும் ஈரேஇராககில் பல்லூஜஇராஹின் 2004
முற்றுடைகயின் ரபஇராது அயமரிகக படை படைகள யசா மய்தான தடைதான தப்
ரபஇராலரவ,  IDF  சா மட் படைவிரரேஇராதான தமஇரான யவளடை்டவர்களை பஇராஸ்பரேஸ்
யவடிமருந்துகடை்டவர்களைக யகஇராண்டு மீண்டும் தான தஇராககி வருவதான தஇராக,
தான தடைரேவழ தான தஇராககுதான தலுககு முன்னதான தஇராக ஏற்கனரவ
சுகஇராதான தஇராரேத்துடைற அதிகஇராரிகள குற்றஞ்சா மஇராட்டி இருந்தான தஇரார்கள. 

ஹமஇராஸ் அரேசா மஇராங்கத்டைதான தத் தூககியயெறிவது ரநாஇராககமல்ல
என்று யநாத்யதான தனியெஇராஹூவின் பிரேதிநிதிகள
யதான தரிவித்திருககிறஇரார்கள.  பஇராரியெ படுயகஇராடைலகள மற்றும்
பஇராரியெ ரபரேழவுகடை்டவர்களை நா படைத்தியெ பின்னர்,  கஇராசா மஇராடைவ ஒரு
எரிந்துரபஇரான சா மஇராம்பலஇராக விட்டு விட்டு திரும்புவரதான த அந்தான த
தான தஇராககுதான தலின் ரநாஇராககமஇராகும்.  இஸ்ரரேலின் எல்டைலககருகில்
இருந்தான த ஒட்டுயமஇராத்தான த ஆறு நாகரேங்களின் மககடை்டவர்களையும்,
அவர்களின் வீடுகடை்டவர்களை விட்டு விட்டு,  கஇராசா மஇரா நாகரேத்திற்குள
தான தஞ்சா மம் ரகஇராருமஇராறு,  அந்தான த நிலப்பகுதியின் வ படைககில்,
விமஇரானத்திலிருந்து IDFஆல் வீசா மப்பட் படை துண் படைறிகடைககள
உத்தான தரேவிட் படைன.  அப்பகுதியின் டைமயெத்தில் உள்டவர்களை நாஇரான்கு
நாகரேங்களில் வசிப்பவர்கள கஇரான் யூனிஸிற்கு
யவளிரயெறுமஇராறு உத்தான தரேவி படைப்பட்டிருந்தான தனர், அரதான தரவடை்டவர்களையில்
யதான தற்கில் இருந்தான த இரேண்டு நாகரேங்களின் மககள ரேஃபஇராவிற்கு
நாகருமஇராறு அறிவுறுத்தான தப்பட்டு இருந்தான தனர். 

அந்தான த கட் படைடை்டவர்களைககு பத்தான தஇராயிரேக கணககஇரான மகக்டவர்களைஇரால்
அடிபணியெ முடியெஇராது அல்லது அடி பணியெ மஇராட் படைஇரார்கள
என்பதான தஇரால்,  அவர்கள இஸ்ரரேலியெ இரேஇராணுவத்தின்
கருடைணககஇராக தான தற்ரபஇராது கஇராத்திருககிறஇரார்கள.
கஇராசா மஇராவிலிருந்து இஸ்ரரேலுககுள வரும் சுரேங்கங்கடை்டவர்களையும்
மற்றும் பயெனற்ற ரேஇராகயகட் தான தஇராககுதான தடைலத்
யதான தஇரா படைங்குவதான தற்கஇரான ஹமஇராஸ் ரபஇராரேஇராளிகளின் ஆற்றடைலயும்
அழப்பதான தற்கஇராக என்ற ரபஇராலிககஇராரேணத்தின் மீது,  அந்தான த

இலககில் டைவககப்பட் படை சா மமூகங்கடை்டவர்களை முற்றிலுமஇராக
தான தடைரேமட் படைமஇராகக IDF  உத்தான தரேவி படைப்பட்டு இருககிறதான தஇரா என்படைதான த
வரேவிருககும் நாஇராட்கர்டவர்களை எடுத்துககஇராட்டும். 

யூதான த-பஇராதுகஇராப்புவஇராதான தத்டைதான தப் (சிரயெஇரானியெம்)  பஇராதுகஇராப்பவர்களின்
முற்றிலுமஇரான அறயநாறிரீதியிலஇரான சிடைதான தடைவயும், மற்றும் மத்தியெ
கிழககில் ஒரு பிரிவிடைனவஇராதான த யூதான த முதான தலஇராளித்துவ அரேசு
யசா மதுககி வரும் அதான தன் பிற்ரபஇராககுத்தான தனமஇரான முன்ரனஇராககின்
இறுதி முட்டுச்சா மந்டைதான தயும் யநாத்யதான தனியெஇராஹூவின் ஆட்சியினது
நா படைவடிகடைககள நிரூபணப்படுத்துகின்றன.  இஸ்ரரேலுககுள
நிலவும் ஆழ்ந்தான த வர்கக மற்றும் சா மமூக பதான தட் படைங்கடை்டவர்களை,
பஇராலஸ்தீன மககளின் தான தசா மஇராப்தான தகஇரால எதிர்ப்டைப நாசுககுவடைதான த
ரநாஇராககி திடைசா மதிருப்பிவிடும் யூதான த-பஇராதுகஇராப்புவஇராதான த முயெற்சியெஇரானது,
இனப்படுயகஇராடைலயின் பரிமஇராணங்கடை்டவர்களை எடுத்துள்டவர்களைது.
எவ்வஇராறிருந்தான த ரபஇராதினும்,  வரும் நாஇராட்களிலும் மற்றும்
வஇராரேங்களிலும் இஸ்ரரேல் ஏவுகடைணகள மற்றும் துப்பஇராககி
குண்டுகளினஇரால் கஇராசா மஇராவில் பலர் இறப்புககுள்டவர்களைஇராவர்,  ஏறத்தான தஇராழ
குடிநீர் வினிரயெஇராகங்கள மற்றும் கழவுநீர் சுத்திகரிப்பு ரபஇரான்ற
ரசா மடைவகளின் யபஇராறிரவஇராடு நூறு ஆயிரேக கணககஇரானவர்களின்
வஇராழ்கடைக அச்சுறுத்தான தப்பட்டுள்டவர்களைது. 

யநாத்யதான தனியெஇராஹூவின் அரேசா மஇராங்கம் அதான தன் குற்றங்களுககுத்
துடைண சா மஇராதான தன யதான தஇராகுப்புகள இல்லஇராமல் பஇராலஸ்தீன மககள
மீது அதான தன் யுத்தான தத்டைதான த நா படைத்தான த முடியெஇராது.  அயமரிகக
ஏகஇராதிபத்தியெம் முடிவில்லஇராமல் அரேசியெல் மற்றும் இரேஇராணுவ
உதான தவிகடை்டவர்களை இஸ்ரரேலுககு வினிரயெஇராகிககிறது. கஇராசா மஇராவில் உள்டவர்களை
"அப்பஇராவி மககள வஇராழ்கடைக இழப்பது குறித்து"  ஐரரேஇராப்பியெ
ஒன்றியெம் "ஆழமஇராக இரேககப்படுகிறது” என்றஇராலும், “இஸ்ரரேல்
அதான தன் மககடை்டவர்களைப் பஇராதுகஇராககும் உரிடைமடையெ அது
யகஇராண்டிருககிறது," என்று அறிவித்து, ஒரு அனுமஇரானிககத்தான தகக
அறிகடைகடையெ பிரேசுரித்தான தது.  எகிப்தும்,  ஏடைனயெ அரேபு
முதான தலஇராளித்துவ அரேசுகளும் மற்றும் பஇராலஸ்தீன ஆடைணயெத்தின்
தான தடைலவர் மஹயமஇராத் அப்பஇராஸூம் ூம் இஸ்ரரேல் உ படைனஇரான அவர்கள
ஏற்பஇராடு யசா மய்தான த ரபஇரார்நிறுத்தான த நாஇரா படைகத்டைதான த ஹமஇராஸ் ஏற்க
மறுத்தான ததான தற்கு அடைதான த குற்றஞ்சா மஇராட்டி உள்டவர்களைனர்.  ஹமஇராஸின்
தான தடைலடைமரயெ கூ படை அரதான த அரேபு முதான தலஇராளித்துவ சா மகதிகளி படைமும்
மற்றும் பஇராலஸ்தீன மககடை்டவர்களை முற்றிலும் கஇராட்டிக யகஇராடுத்துள்டவர்களை
ஏகஇராதிபத்தியெ-கட்டுப்பஇராட்டிலஇரான ஐககியெ நாஇராடுகள சா மடைபயி படைமும்
முடைறயிடுவடைதான தத் தான தவிரே,  அத்தான தஇராககுதான தலுககு அதான தனி படைம் ரவறு
எந்தான தயவஇராரு பதிலும் இல்டைல. 

கஇராசா மஇராவில் நா படைத்தான தப்பட்டு வருகின்ற அட்டூழயெங்கள,
இஸ்ரரேலிலும்,  மத்தியெ கிழககு முழவதிலும் மற்றும் உலகம்
முழவதிலும் யதான தஇராழலஇரா்டவர்களைர்கள மற்றும் இடை்டவர்களைஞர்களின்
அவர்க்டவர்களைது தான தத்தான தமது நாஇராடுகளின் அரேசா மஇராங்கங்கள மற்றும் ஆளும்
வர்ககங்களின் மீது அவர்களின் யகஇராந்தான தளிப்டைப மற்றும்
குரரேஇராதான தத்டைதான த ஆழப்படுத்தும்.  உலக ரசா மஇராசா மலிசா ம வடைலத் தான த்டவர்களைம்
ஜூடைல   12      ஆம் ரதான ததி முன்ரனஇராககில் வலியுறுத்தியெடைதான தப் ரபஇரால,
ரசா மஇராசா மலிசா ம சா மர்வரதான தசியெத்தின் ரவடைலத்திட் படைத்திற்கஇராக,  அரேபு
மற்றும் யூதான த யதான தஇராழலஇரா்டவர்களைர் வர்ககத்தின் ஐககியெத்திற்கஇராக,
முதான தலஇராளித்துவம் மற்றும் ஏகஇராதிபத்தியெத்திற்கு எதிரேஇரான ஒரு
யபஇராதுவஇரான ரபஇராரேஇராட் படைத்தில் நாஇரான்கஇராம் அகிலத்தின்
அடைனத்துலகக குழவின் பிரிவுகடை்டவர்களைக கட்டியயெழப்புவதான தன்
மீரதான த எதிர்கஇராலம் தான தங்கியுள்டவர்களைது.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்

தத் உலக சோடர்புகளுக்கு : editor@wsws.org

©World Socialist Web Site http://www.wsws.org

http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/12/pers-j12.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/12/pers-j12.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/12/pers-j12.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/12/pers-j12.html

