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அமெரிக்க ஏகஏகாதிபத்தியெஏகானத, அதன் இளஇளைய பங்கஏகாள

இஸ்்ரஸ்ரேலுடன் ்ரடன் சேர்ந்த மகஏகாண்ட,  ஈஸ்ரேஏகானுக்கு எதிஸ்ரேஏகாய் ஒர

டன் சேகல-முளனயிலுெஏகான இஸ்ரேஏகாணுவ,  இஸ்ரேஏகாஜதந்திஸ்ரே,  ெற்றும

மபஏகாரஇளைஏகாதஏகாஸ்ரேத் தஏகாக்குதளலத் மதஏகாடக்கியுள்இளைத.

மடன் சேவ்வஏகாய்கிழளெயன்று,  ஜனஏகாதிபதி மடஏகானஏகாலட டஸ்ரேமப

ஐ.நஏகா. பஏகாதகஏகாபபு டன் சேளப-ஒபபுதல மபற்ற ஈஸ்ரேஏகான் அணு

ஒபபந்தத்தில இரந்த அமெரிக்கஏகா விலகுவதஏகாகவும

“ஈஸ்ரேஏகானுக்கு எதிஸ்ரேஏகாய்”  “மிக உயர்ந்த ெடடத்திலஏகான”

”உலகஇளைஏகாவிய மபஏகாரஇளைஏகாதஏகாஸ்ரேத் தளடகளஇளை”  ஒரதஸ்ரேபபஏகாக

திணிக்கவிரபபதஏகாகவும அறிவித்தஏகார்.  அவ்வஏகாறு

மடன் சேய்ளகயில,  டஸ்ரேமப வஏகாஷிங்டனின் பஏகாஸ்ரேமபரியெஏகான

ஐ்ரஸ்ரேஏகாபபியக் கூடடஏகாளகளஇளை புறந்தள்ளய்ரதஏகாட,  ெத்திய

கிழக்கில இஸ்ரேஏகாணுவப பற்றளவபபுக்கு அவர் திரி

மகஏகாளுத்தகிறஏகார் என்ற அவற்றின் எச்டன் சேரிக்ளககளஇளையும

ஆணவத்தடன் உதறித்தள்ளனஏகார்.

புதன்கிழளெ இஸ்ரேவு,  இஸ்ரேண்ட டஜனுக்கும அதிகெஏகான

இஸ்்ரஸ்ரேலிய ்ரபஏகார் விெஏகானங்களும,  அவற்றுடன்

இஸ்்ரஸ்ரேலின் தளஸ்ரே-விடட-தளஸ்ரே பஏகாயும ஏவுகளணகளும,

சிரியஏகாமவங்கிலும ஈஸ்ரேஏகானின் இஸ்லஏகாமிக் புஸ்ரேடசிகஸ்ரேப பளட

நிளலகளன் மீத —அங்கு அளவ,  ஸ்ரேஷ்யப பளடகளுடன்

இளணந்த, எடட வரடங்கஇளைஏகாக பாக பஷஏகார் அல-அடன் சேஏகாத்திற்கும

அவஸ்ரேத பஏகாத்திஸ்ட ஆடசிக்கும எதிஸ்ரேஏகான அமெரிக்க-

ஆதஸ்ரேவிலஏகான கிஇளைர்ச்சிக்கு எதிஸ்ரேஏகாய் ஒர முக்கியெஏகான

பஏகாத்திஸ்ரேத்ளத வகித்த வந்திரக்கின்றன— தஏகாக்குதல

நடத்தின.

இஸ்்ரஸ்ரேலின் பஏகாதகஏகாபபுப பளடகள் (IDF) "சிரியஏகாவில

கிடடத்தடட ஈஸ்ரேஏகானிய உள்கடடளெபபு அத்தளனயின் மீதம

தஏகாக்கின”  என்று இஸ்்ரஸ்ரேலின் பஏகாதகஏகாபபு அளெச்டன் சேஸ்ரேஏகான

அவிக்்ரடஏகார் லபர்ென் ்ரநற்று மபரளெயடித்தஏகார்.

முஸ்ரேண்பஏகாடஏகான மடன் சேய்திகள் வந்த்ரபஏகாதம,  சிரியஏகாவின் ெனித

உரிளெகள் பஏகார்ளவயஏகாஇளைர் அளெபபு,  இஸ்்ரஸ்ரேலின்

தஏகாக்குதலில 24  ்ரபர் மகஏகாலலபபடடதஏகாகவும,  இவர்களல

மபரமபஏகாலஏகா்ரனஏகார் “மவளநஏகாடடப ்ரபஏகார்வீஸ்ரேர்கள்” என்றும

மதரிவிக்கிறத.

மதஹ்ஸ்ரேஏகானில ஆடசி ெஏகாற்றமும ஈஸ்ரேஏகானிய ெக்களஇளை நவ-

கஏகாலனித்தவ அடிபணிவுக்கு இலக்கஏகாக்குவத்ரெ ஈஸ்ரேஏகானுக்கு

எதிஸ்ரேஏகான வஏகாஷிங்டனின் புதிய தஏகாக்குதலின் ்ரநஏகாக்கெஏகாகும.

டஸ்ரேமபு்ரெ கூட இதளன மவளச்டன் சேம ்ரபஏகாடடக்

கஏகாடடியிரக்கிறஏகார்.  ்ரதசியப பஏகாதகஏகாபபு ஆ்ரலஏகாடன் சேகஸ்ரேஏகான

்ரஜஏகான் ்ரபஏகாலடன் ்ரபஏகான்ற ஈஸ்ரேஏகானுடனஏகான ்ரபஏகாரக்கு

நீண்டகஏகாலெஏகாக ஆ்ரலஏகாடன் சேளனயளத்த வரபவர்களஇளை

முக்கியெஏகான பதவிகளல அெர்த்தம மபஏகாரடட தனத

நிர்வஏகாகத்தின் தளலளெயஏகான ஆடகளஇளை டன் சேமீபத்திய

வஏகாஸ்ரேங்களல அவர் இடமெஏகாற்றியிரக்கிறஏகார்.  ஈஸ்ரேஏகானுடனஏகான

அணு ஒபபந்தத்ளத ளகவிடவதஏகாக மடன் சேவ்வஏகாயன்று

அறிவித்த உளஸ்ரேயின் ்ரபஏகாத,  டஸ்ரேமப மீண்டம 1979 க்கு

முந்ளதய ஈஸ்ரேஏகானின் புகழ் பஏகாடினஏகார்; அச்டன் சேெயத்தில ாக பஷஏகாவின்

அமெரிக்க-ஆதஸ்ரேவு முடியஏகாடசி டன் சேர்வஏகாதிகஏகாஸ்ரேெஏகானத ஈஸ்ரேஏகானிய

ெக்களஇளை மகஏகாடூஸ்ரேெஏகாக ஒடக்கிய்ரதஏகாட ெத்திய கிழக்கிலும

ெற்றும யூ்ரஸ்ரேஏகாஆசியஏகா எங்கிலும அமெரிக்க ஏகஏகாதிபத்திய

மூ்ரலஏகாபஏகாயத்தின் ஒர அச்டன் சேஏகாணியஏகாக ்ரடன் சேளவமடன் சேய்தத.

மபரம ெத்திய கிழக்கு எங்கிலும கஏகால-நூற்றஏகாண்ட கஏகாலப

்ரபஏகாரக்குப பின்னர்,  அமெரிக்க ஏகஏகாதிபத்தியெஏகானத,

மிஸ்ரேடடல,  வன்முளற ெற்றும முழுவீச்சிலஏகான ்ரபஏகாரின்

மூலெஏகாக உலகின் மிக முக்கியெஏகான எண்மணய்-உற்பத்தி

பிஸ்ரேஏகாந்தியத்தில கடிவஏகாஇளைெற்ற ்ரெலஏகாதிக்கத்ளத

ஸ்தஏகாபிக்கின்ற அதன் முளனபளப இஸ்ரேடடிபபஏகாக்கிக்

மகஏகாண்டிரக்கிறத.

பிஸ்ரேதஏகான ஐ்ரஸ்ரேஏகாபபிய டன் சேக்திகஇளைஏகான பிரிடடன்,  பிஸ்ரேஏகான்ஸ்

ெற்றும ்ரஜர்ெனி ஆகியளவ ஈஸ்ரேஏகானுடனஏகான அணு

ஒபபந்தத்ளத தகர்பபதற்கஏகாக வஏகாஷிங்டளனக் கண்டித்தன.

ஆனஏகால அளவ அளனத்த்ரெ ஈஸ்ரேஏகானுக்கு எதிஸ்ரேஏகான

இஸ்்ரஸ்ரேலின் இஸ்ரேஏகாணுவத் தஏகாக்குதளல “தற்கஏகாபபு”  என்று

கூறி வழிமெஏகாழிய விளஸ்ரேந்தன என்ப்ரதஏகாட,  சூழ்நிளலளய

“தீவிஸ்ரேெஏகாக்குமவிதத்தில”  மதஹ்ஸ்ரேஏகான் எளதயும மடன் சேய்யக்

கூடஏகாத,  அதஏகாவத,  அதன் பளடகள் படமகஏகாளல

மடன் சேய்யபபடவளத எதிர்பபிலலஏகாெல அத ஏற்றுக்மகஏகாள்இளை

்ரவண்டம என்று வலியுறுத்தகின்றன.  “ஈஸ்ரேஏகான்
இஸ்ரேஏகாணுவரீதியஏகான ஆத்திஸ்ரேமூடடல அத்தளனயில இரந்தம
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ஒதங்கியிரக்க ்ரவண்டம என்று பிஸ்ரேஏகான்ஸ் ்ரகஏகாரவ்ரதஏகாட

பிஸ்ரேஏகாந்திய ்ரெலஏகாதிக்கத்திற்கஏகான உணர்ச்சித்தூண்டலகள்

அத்தளனக்கு எதிஸ்ரேஏகாகவும அதளன எச்டன் சேரிக்கிறத”  என்று

பிஸ்ரேஏகான்சின் மவளயுறவுத்தளற அறிக்ளக ஒன்று

அறிவித்தத.

ஈஸ்ரேஏகானுடனஏகான அணு ஒபபந்தத்தில இரந்த டஸ்ரேமப

விலகியளத ஐ்ரஸ்ரேஏகாபபிய ஏகஏகாதிபத்திய டன் சேக்திகள் கண்டனம

மடன் சேய்கின்றன,  ஈஸ்ரேஏகாளன மபஏகாரஇளைஏகாதஏகாஸ்ரேரீதியஏகாக

சுஸ்ரேண்டவதற்கஏகான அவற்றின் திடடங்களுக்கு அத குறுக்்ரக

வரகிறத என்பதம ஈஸ்ரேஏகானுடனஏகான அமெரிக்கஏகாவின் ஒர

்ரபஏகாரின் மபஏகாரஇளைஏகாதஏகாஸ்ரே ெற்றும அஸ்ரேசியல விளஇளைவுகளஇளைக்

குறித்த அளவ அஞ்சுகின்றன என்பத்ரெ அதற்கஏகான

கஏகாஸ்ரேணங்கஇளைஏகாய் இரக்கின்றன.  ஆயினும,  ெத்திய

கிழக்கிலஏகான எந்த இஸ்ரேஏகாணுவரீதியஏகான ெறுபிரிவிளனயிலும

வஏகாஷிங்ட்ரன மதஏகாடர்ந்தம ஓடடநர் இரக்ளகயில

இரபபதம,  ்ரபர்லின்,  இலண்டன் ெற்றும பஏகாரிஸ்

ஆகியளவ மிஞ்டன் சேமீதமுள்இளைளவகளுக்கு அடித்தக்

மகஏகாள்ளும நிளலயில விடபபடகின்றன என்பதம அவற்றின்

மிகபமபரம அச்டன் சேெஏகாகவும ஏெஏகாற்றெஏகாகவும இரக்கிறத.

ஆக்ரவ தஏகான் ஈஸ்ரேஏகான் அணு ஒபபந்தத்ளத டஸ்ரேமப

தூக்கிவீசியதற்கு எவ்வஏகாறு பதிலளக்க ்ரவண்டம என்பத

குறித்த ஐ்ரஸ்ரேஏகாபபிய விவஏகாதெஏகானத,  ஐ்ரஸ்ரேஏகாபபஏகா

ெறுஆயுதபஏகாணியஏகாக்கத்ளத ்ரவகபபடத்தவும ஒர

சுயஏகாதீனெஏகான ஐ்ரஸ்ரேஏகாபபிய இஸ்ரேஏகாணுவத் தளலயீடடப

பளடளய உரவஏகாக்கவுெஏகான அளழபபுகளஇளைக் மகஏகாண்ட

நிஸ்ரேமபிவழிகிறத.

ஈஸ்ரேஏகானின் முலலஏகா-தளலளெ முதலஏகாளத்தவ-்ரதசியவஏகாத

ஆடசியஏகானத இந்த வஏகாஸ்ரேத்தின் நிகழ்வுகஇளைஏகால

அதிர்ச்சியளடந்தள்இளைத, உலுக்கபபடடள்இளைத.

ஈஸ்ரேஏகானிய அஸ்ரேடன் சேஏகாங்கம இஸ்்ரஸ்ரேலிய மூர்க்கத்தனத்தின்

இலக்கஏகாக அத ஆகியிரபபளதயும கூட மபஏகாதவில

இதவளஸ்ரே ஒபபுக்மகஏகாள்இளைவிலளல.  ஊடகங்கள்,

மதஏகாளலக்கஏகாடசி,  Fars மடன் சேய்தி முகளெ,  ெற்றும ஈஸ்ரேஏகானிய

ஆடசியுடன் இளணந்த ெற்ற வளலத் தஇளைங்கள் எலலஏகா்ரெ

இஸ்்ரஸ்ரேலின் தஏகாக்குதளல சிரியஏகா மீதஏகான ஒர

்ரதஏகாலவியளடந்த தஏகாக்குதலஏகாக ெடட்ரெ சித்தரித்தக்

மகஏகாண்டிரக்கின்றன.

டஸ்ரேமப ்ரதர்வஏகானளதத் மதஏகாடர்ந்த,  அணு ஒபபந்தத்ளத

கஏகாபபஏகாற்றுவதற்கு மதஹ்ஸ்ரேஏகான் ஐ்ரஸ்ரேஏகாபபிய டன் சேக்திகளஇளை

நமபியிரந்தத.  ெஏகாறஏகாக,  பிரிடடனும,  பிஸ்ரேஏகான்சும,

்ரஜர்ெனியும மதஹ்ஸ்ரேஏகானிடம இரந்த,  சிரியஏகா ெற்றும

ஏெனில அதன் இளடஞ்டன் சேலஏகான நடவடிக்ளககஇளைஏகாக

மடன் சேஏகாலலபபடவனவற்ளற முடிவுக்குக் மகஏகாண்டவரவத

உள்ளட,  ்ரெலதிக விடடக்மகஏகாடபபுகளுக்கஏகான டஸ்ரேமபபின்

்ரகஏகாரிக்ளககளன் பின்னஏகால அணிவகுத்தன — இளவ ஒர

தனியஏகான “்ரபச்சுவஏகார்த்ளத”யின் விடயபமபஏகாரஇளைஏகாக இரக்க

்ரவண்ட்ரெ தவிஸ்ரே,  இப்ரபஏகாளதய ஒபபந்தத்தின்

தளலவிதியுடன் உடனடியஏகாகப பிளணக்கபபடக் கூடஏகாத

என்பத அவற்றின் ஆ்ரலஏகாடன் சேளனயஏகாக இரந்தத,

அவ்வஇளை்ரவ வித்தியஏகாடன் சேம. 

இஸ்்ரஸ்ரேலின் தஏகாக்குதலில ஸ்ரேஷ்யஏகாவும உடந்ளதயஏகாக

இரந்தளெ —அ்ரதநஏகாளல முந்ளதய டன் சேெயத்தில ஸ்ரேஷ்ய

ஜனஏகாதிபதி விஇளைஏகாடிமிர் புடடின் உடன் இஸ்்ரஸ்ரேலின் பிஸ்ரேதெர்

மபஞ்டன் சேமின் மநத்தனியஏகாகு மடன் சேலவிடட பத்த ெணி ்ரநஸ்ரேத்தின்

்ரபஏகாத ெஏகாஸ்்ரகஏகாவஏகால இதற்கு பச்ளடன் சேக்மகஏகாடி

கஏகாடடபபடடிரந்தத என்பத மதளவு— மதஹ்ஸ்ரேஏகானுக்கு

குளறவிலலஏகாத கவளலயளத்திரக்கிறத.

இவ்வஏகாறஏகாக,  ஈஸ்ரேஏகானுடனஏகான அணு ஒபபந்தத்தின்

மபஏகாறிவுக்கு ெடடெலலஏகாெல,  சிரியஏகாவில இரந்த —

மலபனஏகானின் ம ஹெஸ்்ரபஏகாலலஏகா ெற்றும  ஹெெஏகாஸ் ெற்றும

பிற பஏகாலஸ்தீனக் குழுக்களுடன் ஈஸ்ரேஏகானின் உறவுகளஇளைப

பஸ்ரேஏகாெரிபபதற்கு இத இன்றியளெயஏகாததஏகாக இரக்கிறத—

அதளன விலக்கி ளவபபதற்கு மபரம டன் சேக்திகளளட்ரய ஒர

“புரிதல”  ஒன்றிளணக்கபபடகின்ற டன் சேஏகாத்தியத்திற்கும கூட

ஈஸ்ரேஏகான் இப்ரபஏகாத முகமமகஏகாடத்தக் மகஏகாண்டிரக்கிறத.

இறுதியஏகாய் ஆனஏகால முக்கியத்தவத்தில

குளறவிலலஏகாததஏகாய்,  ஈஸ்ரேஏகானில டன் சேமூக மநரக்கடியும

அதிகரித்தச் மடன் சேலகிறத.  கடந்த ஆண்டின் ்ரபஏகாதஏகான

டன் சேெயத்தில,  அதிலும 2018  இன் மதஏகாடக்கத்தில நடந்த

மவகுஜன வீதி-ஆர்பபஏகாடடங்களல மிக அதிஸ்ரேடியஏகாக,

மநடங்கஏகாலெஏகாக ஒடக்கபபடட வரகின்ற ஈஸ்ரேஏகானியத்

மதஏகாழிலஏகாஇளை வர்க்கம,  கடம்ரபஏகாக்கினர் என்பதஏகாகக்

கூறபபடபவர்கள் உள்ளட ஈஸ்ரேஏகானிய உயஸ்ரேடக்கின் அத்தளன

பிரிவுகஇளைஏகாலும பின்பற்றபபடகின்ற மகஏகாடூஸ்ரேெஏகான சிக்கன

நடவடிக்ளகக் மகஏகாள்ளககளஇளை டன் சேவஏகால மடன் சேய்வதற்கு

முன்வந்திரக்கிறத.

கவளல மகஏகாண்டள்இளை ஈஸ்ரேஏகானின் ெதகுரெஏகார்-முதலஏகாளத்தவ

உயஸ்ரேடக்கு, இஸ்ரேஏகாணுவரீதியஏகாக டன் சேஏகாடளடளய விஇளைஏகாசுவதற்கு

மதரிவு மடன் சேய்யலஏகாம.

ஆயினும,  ஈஸ்ரேஏகானிய முதலஏகாளத்தவ வர்க்கம

ஏகஏகாதிபத்தியத்தடன் ஒர மநரக்கத்ளத எடடவதற்கஏகான

தனத முயற்சிகளஇளை தீவிஸ்ரேபபடத்தம,  அவ்வஏகாறு

மடன் சேய்ளகயில,  அத ்ரெலும டன் சேஸ்ரேணஏகாகதி நிளலளய

்ரெற்மகஏகாண்ட,  ்ரெலதிக மதஏகாழிலஏகாஇளை-வர்க்க வி்ரஸ்ரேஏகாத,

முதலடடஏகாஇளைர்-ஆதஸ்ரேவுக் மகஏகாள்ளககள் உள்ளட

விடடக்மகஏகாடபபுகளஇளை நீடடம என்பளத்ரய ஒவ்மவஏகார

நடபபும சூடன் சேகம மடன் சேய்கிறத,  புதன்கிழளெயன்றஏகான

இஸ்்ரஸ்ரேலின் தஏகாக்குதளல ஒபபுக்மகஏகாள்இளைவும கூட

மதஹ்ஸ்ரேஏகான் தயங்குகின்ற மடன் சேயலஏகால இத அடிக்்ரகஏகாடிடடக்

கஏகாடடபபடவதஏகாய் இரக்கிறத.

2- For a working-class strategy against the imperialist repartition of the Middle East!



கடந்த நஏகான்கு தடன் சேஏகாபதங்கஇளைத மபரமபகுதியில,

இஸ்லஏகாமிக் குடியஸ்ரேசின் ஆடசியஏகாஇளைர்கள், “அமெரிக்கஏகாவுக்கு

டன் சேஏகாவு”  என்ற அவர்கஇளைத ்ரகஏகாாக பஷங்கள் எலலஏகாம

இரந்த்ரபஏகாதிலும,  வஏகாஷிங்டனுடன் இணக்கபபடத்திக்

மகஏகாள்வதற்்ரக மடன் சேயலூக்கத்தடன் முளனந்த

வந்திரக்கின்றனர்.  அதனஏகாலதஏகான் 1991  வளஇளைகுடஏகாப

்ரபஏகாரில மதஹ்ஸ்ரேஏகான் அமெரிக்கஏகாவுக்கு ஓளடன் சேயிலலஏகாத

ஆதஸ்ரேளவ வழங்கியத,  அத்தடன் 2001  ஆபகஏகானிஸ்தஏகான்

பளடமயடபபிலும 2003  ஈஸ்ரேஏகாக் பளடமயடபபிலும

அமெரிக்கஏகாவுக்கு தஇளைவஏகாட ெற்றும அஸ்ரேசியல ஆதஸ்ரேளவ

வழங்கியத.

இமதலலஏகாம வஏகாஷிங்டனுக்கு நன்கு மதரியும.

உண்ளெயில,  டஸ்ரேமபபும அவஸ்ரேத ஆ்ரலஏகாடன் சேகர்களும

இதளன்ரய கணக்கிடகின்றனர். கீழிரந்தஏகான டன் சேமூக எதிர்பபு

மபரகி வரவளதக் கண்ட மிஸ்ரேடசியளடந்தள்இளை ஈஸ்ரேஏகானிய

முதலஏகாளத்தவ வர்க்கத்ளத,  ஈஸ்ரேஏகான் மீதஏகான இஸ்ரேஏகாணுவ

ெற்றும மபஏகாரஇளைஏகாதஏகாஸ்ரே மநரக்குதளல தீவிஸ்ரேபபடத்தவதன்

மூலெஏகாக,  மதஹ்ஸ்ரேஏகான் ெத்திய கிழக்கில அமெரிக்க

்ரெலஏகாதிக்கத்திற்கஏகான எந்த டன் சேவஏகாளலயும மவளபபளடயஏகான

வளகயில ளகவிடவ்ரதஏகாட ஈஸ்ரேஏகானின் மபஏகாரஇளைஏகாதஏகாஸ்ரேத்ளத

்ரவஏகால ஸ்டரீடடின் மகஏகாள்ளஇளைச் சூளறயஏகாடலுக்கஏகாய் திறந்த

விடக் ்ரகஏகாரகின்ற அமெரிக்கக் ்ரகஏகாரிக்ளககளுக்கு

டன் சேஸ்ரேணளடயச் மடன் சேய்ய மநரக்குவதற்கு வஏகாஷிங்டன்

கணக்குப ்ரபஏகாடகிறத.

90  ஆண்டகளுக்கு முன்பஏகாக,  சீனக் கமயூனிஸ்ட கடசி

சியஏகாங் கஏகாய்-்ராக பஷக்கின் முதலஏகாளத்தவ ்ரகஏகாமின்டஏகாங்கிற்கு

தன்ளனக் கீழ்பபடியச் மடன் சேய்த மகஏகாள்இளை ்ரவண்டம என்ற

தனத வலியுறுத்தளல நியஏகாயபபடத்தவதற்கஏகாக ஸ்ஸ்ரேஏகாலின்

முன்ளவத்த கூற்றுக்களுக்கு பதிலளக்ளகயில,  லி்ரயஏகான்

டமஸ்ரேஏகாடஸ்கி இவ்வஏகாறு விஇளைக்கினஏகார்:

“ஏகஏகாதிபத்தியம மவளயிலிரந்தபடி எந்திஸ்ரேத்தனெஏகாக

சீனஏகாவின் அத்தளன வர்க்கங்களஇளையும ஒடடளவத்த

விடவதஏகாகக் கரதவத மபரம பிளழயஏகாகும....

ஏகஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிஸ்ரேஏகான புஸ்ரேடசிகஸ்ரேப ்ரபஏகாஸ்ரேஏகாடடெஏகானத

வர்க்கங்களன் அஸ்ரேசியல ்ரபதங்களஇளை

பலவீனபபடத்தவதிலளல,  ெஏகாறஏகாக பலபபடத்தகிறத...

உளழக்கும ெக்களன் ஒடக்கபபடட ெற்றும சுஸ்ரேண்டபபடட

பஸ்ரேந்த ெக்களஇளை எழுந்த நின்று ஆர்பபரிக்கச் மடன் சேய்கின்ற

ஒவ்மவஏகான்றும ்ரதசிய முதலஏகாளத்தவத்ளத

ஏகஏகாதிபத்தியவஏகாதிகளுடனஏகான ஒர மவளபபளடயஏகான

கூடடக்கஏகாய் தவிர்க்கவியலஏகாெல மநரக்குகிறத.

ஏகஏகாதிபத்திய ஒடக்குமுளறயஏகால,  முதலஏகாளத்தவ

வர்க்கத்திற்கும மதஏகாழிலஏகாஇளைர்கள் ெற்றும விவடன் சேஏகாயிகஇளைத

பஸ்ரேந்த எண்ணிக்ளகயிலஏகா்ரனஏகாரக்கும இளடயிலஏகான வர்க்கப

்ரபஏகாஸ்ரேஏகாடடம பலவீனெளடவதிலளல,  ெஏகாறஏகாக ஒவ்மவஏகார

தீவிஸ்ரே ்ரெஏகாதலின் டன் சேெயத்திலும இஸ்ரேத்தக்கஇளைறியஏகான

உள்நஏகாடடப ்ரபஏகாரின் ெடடத்திற்கஏகாய் அத

கூர்ளெயளடகிறத.”  (சீனஏகா மதஏகாடர்பஏகாக லி்ரயஏகான்

டமஸ்ரேஏகாடஸ்கி, நியூ்ரயஏகார்க்: ்ரெஏகானஏகாட 1976, பக் 161).

உலமகங்கிலும ்ரபஏகால்ரவ,  ெத்திய கிழக்கிலும,

ஏகஏகாதிபத்திய மூர்க்கத்தனம ெற்றும ்ரபஏகாரக்கு எதிஸ்ரேஏகான

்ரபஏகாஸ்ரேஏகாடடெஏகானத,  மதஏகாழிலஏகாஇளை வர்க்கத்தின் சுயஏகாதீனெஏகான

அஸ்ரேசியல அணிதிஸ்ரேடடல ெற்றும நிஸ்ரேந்தப புஸ்ரேடசி

முன்்ரனஏகாக்கு ஆகியவற்ளற அடித்தஇளைெஏகாகக் மகஏகாள்இளைச்

மடன் சேய்யபபட ்ரவண்டம.

2018  ஆம ஆண்டஏகானத,  உலகஇளைஏகாவிய அஇளைவிலும ெத்திய

கிழக்கு ெற்றும வடக்கு ஆபிரிக்கஏகாவிலும,  மதஏகாழிலஏகாஇளை

வர்க்கப ்ரபஏகாஸ்ரேஏகாடடங்களன் ஒர மீமஇளைழுச்சியஏகால

குறிக்கபபடடிரக்கிறத. ஈஸ்ரேஏகானிலஏகான பஏகாரிய ஆர்பபஏகாடடங்கள்

தவிஸ்ரே,  தனிசியஏகா,  இஸ்்ரஸ்ரேல ெற்றும தரக்கியிலும

அத்தடன் அமெரிக்கஏகா ெற்றும ஐ்ரஸ்ரேஏகாபபஏகாவிலும மபரம

்ரவளலநிறுத்தங்கள் நளடமபற்றிரக்கின்றன.

்ரபஏகாளஸ்ரேயும அமெரிக்கஏகா ெற்றும பிற ஏகஏகாதிபத்திய

டன் சேக்திகஇளைத மகஏகாள்ளஇளை்ரவடளடகளஇளையும எதிர்பபதற்கு இன

ெற்றும ெத-வகுபபு எலளலகளஇளை —ஈஸ்ரேஏகானிய,  அஸ்ரேபு,

தரக்கிய,  குர்தீஷ் ெற்றும இஸ்்ரஸ்ரேலிய— கடந்த

பிஸ்ரேஏகாந்தியத்தின் பஸ்ரேந்த ெக்களஇளை அணிதிஸ்ரேடடகின்ற டன் சேமூக

டன் சேக்திளய,  டன் சேர்வ்ரதடன் சேத் மதஏகாழிலஏகாஇளை வர்க்கம என்ற இந்த

டன் சேக்தி ெடட்ரெ மகஏகாண்டிரக்கிறத.

மகஏகாடூஸ்ரேெஏகான மபஏகாரஇளைஏகாதஏகாஸ்ரேத் தளடகள்,  ்ரபஏகார் மிஸ்ரேடடலகள்,

இஸ்ரேஏகாணுவத் தஏகாக்குதலகள் அலலத முழு-வீச்சிலஏகான ்ரபஏகார்

என ஈஸ்ரேஏகானுக்கு எதிஸ்ரேஏகான ஏகஏகாதிபத்திய முளனபபு எந்த

வடிவெஏகானதஏகாக இரந்தஏகாலும உலமகங்குெஏகான

மதஏகாழிலஏகாஇளைர்கள் அதளன எதிர்க்க ்ரவண்டம.  ஈஸ்ரேஏகானிய

ெக்களஇளை அடிளெபபடத்தம முளனபபுக்கு தளலளெ

மகஏகாடக்கின்ற டன் சேக்திகள்,  வட அமெரிக்கஏகா ெற்றும

ஐ்ரஸ்ரேஏகாபபஏகாவில உளழக்கும ெக்களன் டன் சேமூக ெற்றும

ஜனநஏகாயக உரிளெகளன் மீதஏகான தஏகாக்குதலுக்குத்

தளலளெயில இரக்கின்ற அ்ரத டன் சேக்திக்ரஇளை ஆகும.

ஈஸ்ரேஏகானுக்கு எதிஸ்ரேஏகான ஏகஏகாதிபத்திய தஏகாக்குதளல எதிர்பபத

என்பதன் அர்த்தம சிக்கன நடவடிக்ளகக்கும டன் சேமூக

டன் சேெத்தவமின்ளெக்கும எதிஸ்ரேஏகாய் வஇளைர்ந்த மடன் சேலகின்ற

ஈஸ்ரேஏகானியத் மதஏகாழிலஏகாஇளை வர்க்கத்தின் வர்க்க இயக்கத்ளத

ஊக்குவிபபத ெற்றும ஆதரிபபத,  அத்தடன் ஈஸ்ரேஏகானிய

முதலஏகாளத்தவத்திற்கு எதிஸ்ரேஏகானதம ஈஸ்ரேஏகானில மதஏகாழிலஏகாஇளைர்’

அதிகஏகாஸ்ரேத்திற்கு ஆதஸ்ரேவஏகானதெஏகான ்ரபஏகாஸ்ரேஏகாடடத்ளத

ஏகஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிஸ்ரேஏகாகவும ெத்திய கிழக்கின் ஒர

்ரடன் சேஏகாடன் சேலிடன் சேக் கூடடளெபபுக்கு ஆதஸ்ரேவஏகாகவும ெத்திய

கிழக்கின் பஸ்ரேந்த ெக்களஇளை அணிதிஸ்ரேடடவதடன்

இளணக்கின்ற ஒர டன் சேர்வ்ரதடன் சே ்ரடன் சேஏகாடன் சேலிடன் சே

்ரவளலத்திடடத்ளதக் மகஏகாண்ட அதளன

ஆயுதபஏகாணியஏகாக்கப ்ரபஏகாஸ்ரேஏகாடவத என்பதஏகாகும.

3- For a working-class strategy against the imperialist repartition of the Middle East!


