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ட்ரம்ப் ஒரு ு பரு பேரழிவுகரவுகரமிவுகரமான ு பரு பேிவுகரமார
கொகிவுகரமாண்டு ஈரிவுகரமானன அச்சுறுத்துகிதுகிறிவுகரமார
Keith Jones,

ஞாயிறன்று

நள்ளிரவு அவு அமரவு அமெரிக்க ஜிக்க ஜனாதிபதி வு அமஜாிக்க ஜனாலட டரம்ப,
இரத்தம் வு அமகாதிபப்பபற்றும் விதத்தில ஈரானுக்கு எதிராக ஒரு முழ
ப்பபாருக்காிக்க ஜன எச்சரிக்சரிக்கக விடுத்தார.
முன்ிக்க ஜனதாக, 25 மிலலியன் ரவு அமெக்கள் கள் வாழம் ஒரு நாஜாிக்க ஜன கள் வஜ
வு அமகாரியாசரிக்ககள் வ நிரமூலரவு அமொக்க அச்சுறுத்துகள் வதற்கு அகள் வர பயன்படுத்திய
அப்பதரவு அமொதிரியாிக்க ஜன வு அமரவு அமொழிசரிக்கயப பயன்படுத்தி, அவு அமரவு அமெரிக்க முபபசரிக்கஜகளின்
தசரிக்கலசரிக்கரவு அமெத் தளபதி டவீட வு அமசய்சரிக்ககயில, ஈரான் “இனி எபப்பபாப்பதனும்”
கள் வாஷிங்ஜசரிக்கிக்க ஜன "மீண்டும்" “அச்சுறுத்த” துணிந்தால, கள் வரலாறு

வு அமநடுகிலும் இதுகள் வசரிக்கரயில நஜந்துள்ள ஒருசில பாதிபபுகசரிக்களப
ப்பபான்றசரிக்கத அனுபவிக்கும்” என்று குறிபபிடஜார.
அசரிக்கிக்க ஜனத்தும் தடித்த எழத்துக்களில விடுத்துள்ள டரம்பின் டவீட வு அமசய்தி
வு அமகள் வற்று உளறலகள் இலசரிக்கல. அகள் வர நிரகள் வாகம், ஈரானில ஆடசி
ரவு அமொற்றத்திற்காிக்க ஜன ஓர ஆத்திரமூடடும் ரவு அமெற்றும் ஈவிரக்கரவு அமெற்ற முசரிக்கிக்க ஜனசரிக்ககள் வப
பின்வு அமதாஜரந்து கள் வருகிறது, இது ஒரு ப்பபரழிவுகரரவு அமொிக்க ஜன ப்பபாசரிக்கரத் தூண்ஜ
அச்சுறுத்துகள் வதுஜன், இத்தசரிக்ககய ஒரு ப்பபார ஒடடுவு அமரவு அமொத்த ரவு அமெத்திய
கிழக்சரிக்ககயும் தீக்கிசரிக்கரயாக்கி, அவு அமரவு அமெரிக்கா ரவு அமெற்றும் பிற கள் வலலரசுகளுக்கு
இசரிக்கஜப்பய ப்பநருக்கு ப்பநர ஒரு ப்பரவு அமொதசரிக்கலத் தூண்டிவிஜக்கூடிய
சாத்தியக்கூசரிக்கறக் வு அமகாண்டுள்ளது.
2015 ஈரானுஜிக்க ஜனாிக்க ஜன அணுஆயுத உஜன்படிக்சரிக்ககசரிக்கய கஜந்த ப்பரவு அமெ ரவு அமொதம்
முறித்துக் வு அமகாண்ஜ கள் வாஷிங்ஜன், ஈரானுக்கு எதிராக முழ அளவிலாிக்க ஜன
ப்பரவு அமொதல நஜகள் வடிக்சரிக்கககசரிக்கள மீண்டும் வு அமதாஜங்கியது — இது ப்பபாருக்கு
கள் வழிகள் வகுக்கக்கூடிய ஒரு சடஜவிப்பராத நஜகள் வடிக்சரிக்ககயாகும். அடுத்த ரவு அமொத
தசரிக்கஜயாசரிக்கணைகள் ஈரானின் கள் வாகிக்க ஜனத்துசரிக்கற மீதும், தங்கம் ரவு அமெற்றும் பிற
உப்பலாகங்களின் கள் வரத்தகம் மீதும் "திரும்ப பாயும்.” நகள் வம்பரில ஈரானின்
எரிசக்தி, கபபல ப்பபாக்குகள் வரத்து ரவு அமெற்றும் காபபீடடு துசரிக்கறகசரிக்களயும்
ரவு அமெற்றும் அதன் ரவு அமெத்திய கள் வங்கி பரிகள் வரத்தசரிக்கிக்க ஜனகசரிக்களயும் இலக்கு
சரிக்ககள் வக்கும் தசரிக்கஜயாசரிக்கணைகள் நசரிக்கஜமுசரிக்கறக்கு கள் வருகின்றிக்க ஜன.
ஈரான் அரசின் கள் வரவு-வு அமசலவு திடஜக்கணைக்கிற்குப வு அமபரும்பான்சரிக்கரவு அமெ நிதி
கள் வழங்கும் எண்வு அமணைய் ஏற்றுரவு அமெதிகசரிக்கள, அண்மித்து பூஜ்ஜியத்திற்குக்
குசரிக்கறக்க கள் வாஷிங்ஜன் சூளுசரிக்கரத்துள்ளது. வு அமகள் வளிபபாரசரிக்ககள் வக்கு அதன்
ஐப்பராபபிய ரவு அமெற்றும் ஆசிய கூடஜாளிகளுக்கும் கூஜ இதுகள் வசரிக்கரயில
தசரிக்கஜயிலிருந்து அது விலக்கீடடுரிசரிக்கரவு அமெ கள் வழங்க ரவு அமெறுத்துள்ளதுஜன்,
அதற்கு பதிலாக ஈரான் மீதாிக்க ஜன ஒருதசரிக்கலபடசரவு அமொிக்க ஜன அவு அமரவு அமெரிக்க
தசரிக்கஜகளுக்கு அசரிக்ககள் வ இணைங்காவிடஜால, அவு அமரவு அமெரிக்க சந்சரிக்கத ரவு அமெற்றும்
நிதி அசரிக்கரவு அமெபபுகளிலிருந்து அகள் வற்சரிக்கற வு அமகள் வளிப்பயற்ற வு அமகள் வளிபபசரிக்கஜயாகப்பகள் வ
அச்சுறுத்தியது.
வு அமபன்ஜகன்
ஏற்கிக்க ஜனப்பகள் வ
ஈரானிய
பசரிக்கஜகளுஜன்
சண்சரிக்கஜயில
ஈடுபடடுள்ளது. ISIS ஐ எதிரத்து ப்பபாராடுகிப்பறாம் என்னும் வு அமபயரில
சிரியாவில நிசரிக்கலநிறுத்தபபடடுள்ள அவு அமரவு அமெரிக்க துருபபுகள், மீண்டும்
மீண்டும் பஷர அல-அசாத் ஆடசிசரிக்கய ஆதரிக்கும் ஈரானிய இஸ்லாமிக்
பாதுகாபபு பசரிக்கஜகசரிக்கள இலக்கில சரிக்ககள் வத்துள்ளதுஜன், ப்பயரவு அமெனில ஈரானிய
ஆதரவிலாிக்க ஜன ப்ப ாதியருக்கு எதிராிக்க ஜன சவூதி முடியாடசியின்
1- Trump threatens Iran with a catastrophic war

24 July 2018
காடடுமிராண்டித்திக்க ஜனரவு அமொிக்க ஜன ப்பபாருக்கு கள் வாஷிங்ஜன் அத்தியாகள் வசியரவு அமொிக்க ஜன
தளகள் வாஜ ரவு அமெற்றும் தந்திப்பராபாய ஒத்துசரிக்கழபசரிக்கப கள் வழங்கி கள் வருகிறது.
ப்பநற்று டரம்பின் ப்பதசிய பாதுகாபபு ஆப்பலாசகரும் ஈரான் மீதாிக்க ஜன
அவு அமரவு அமெரிக்க
தாக்குதலுக்கு
நீண்ஜகாலரவு அமொக
முன்வு அமரவு அமொழிந்து
கள் வருபகள் வருரவு அமொிக்க ஜன ப்பஜான் ப்பபாலஜன், “ஈரான் ஏப்பதனும் எதிரரவு அமெசரிக்கறயாக
வு அமசய்தால, ஒருசில நாடுகசரிக்களப ப்பபால முன்வு அமிக்க ஜனாருப்பபாதும் இலலாத
விசரிக்கல வு அமகாடுக்க ப்பகள் வண்டியிருக்கும்,” என்று ஜிக்க ஜனாதிபதி அகள் வரிஜம்
கூறியதாக கூறி, டரம்பின் அச்சுறுத்தசரிக்கலக் வு அமகக்களிபபுஜன் பலரவு அமொக
கள் வலியுறுத்திிக்க ஜனார.
அவு அமரவு அமெரிக்கா விஜாபபிடியாக ஈரானின் வு அமபாருளாதாரத்சரிக்கதச் சிசரிக்கதக்கவும்,
வு அமதஹ்ரானில
அவு அமரவு அமெரிக்க-சாரபு
அரசாங்கத்சரிக்கதத்
திணிக்கவும்
முசரிக்கிக்க ஜனந்தால, அது "அசரிக்கிக்க ஜனத்து ப்பபாரகளுக்குரவு அமொிக்க ஜன தாய் ப்பபாசரிக்கர"
கடஜவிழ்த்து விடும் அபாயத்சரிக்கத ஏற்கிறது என்று ஈரானிய ஜிக்க ஜனாதிபதி
சன்
ரு ானியிஜம்
இருந்து
கள் வந்த
ஓர
எச்சரிக்சரிக்ககக்கு
விசரிக்கஜயிறுபபாகப்பகள் வ, தாம் அச்சுறுத்தலாிக்க ஜன அந்த ஞாயிற்றுக்கிழசரிக்கரவு அமெ
டவீட வு அமசய்திசரிக்கய வு அமகள் வளியிடஜதாக டரம்ப சித்தரித்தார.
ஐப்பராபபிய சக்திகள் அவு அமரவு அமெரிக்க அழத்தத்திற்கு அடிபணியாது என்றும்,
ஈரானிய
அணுசக்தி
உஜன்படிக்சரிக்ககயின்
கீழ்
அகள் வரகளின்
கஜசரிக்கரவு அமெபபாடுகசரிக்களக் சரிக்ககவிஜாது என்றும் ஒரு வு அமபாறுபபுறுதிசரிக்கய
ரு ானி வு அமகள் வன்வு அமறடுபபதில ப்பதாலவியசரிக்கஜந்து பதடஜரவு அமொகி, அகள் வர
இம்ரவு அமொத
வு அமதாஜக்கத்தில
கூறுசரிக்ககயில,
ஈரானின்
எண்வு அமணைய்
ஏற்றுரவு அமெதிகளுக்காிக்க ஜன உரிசரிக்கரவு அமெ ரவு அமெறுக்கபபடஜால அது ப்ப ாரமுஸ்
ஜலசந்திசரிக்கய மூடிவிஜக்கூடும் என்றார.
அந்த ஜலசந்தி கள் வழியாக "சுதந்திர கபபல ப்பபாக்குகள் வரத்து ரவு அமெற்றும்
சுதந்திர கள் வரத்தக ஓடஜத்சரிக்கத" உறுதிபபடுத்தி சரிக்ககள் வக்க சூளுசரிக்கரத்து,
வு அமபன்ஜகன் ஒருசில ரவு அமெணி ப்பநரத்திப்பலப்பய ஓர அறிக்சரிக்கக வு அமகள் வளியிடஜது.
ஈரான் அவு அமரவு அமெரிக்காசரிக்ககள் வ அச்சுறுத்துகள் வதாக கூறும் டரம்பின் கள் வாதங்கள்
பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்கள் வாதசரிக்ககள் வ.
அவு அமரவு அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம்தான், ஒரு கால நூற்றாண்ஜாக ஷாவின்
வு அமகாடுங்ப்பகான்சரிக்கரவு அமெ
சரகள் வாதிகாரத்திற்குப
பாதுகாபபு
அரணைாக
ப்பசசரிக்ககள் வயாற்றியது, அது ஈராசரிக்கிக்க ஜன மீண்டுவு அமரவு அமொருமுசரிக்கற ஒரு நகள் வகாலனியாக குசரிக்கறக்கும் ப்பநாக்கில, ஷாசரிக்ககள் வத் தூக்கிவீசிய ரவு அமெக்கள்
புரடசிசரிக்கயத் துஷ்பிரப்பயாகரவு அமொக சரிக்ககபபற்றிய முதலாளித்துகள் வ ப்பதசியகள் வாத
ஆடசியாிக்க ஜன அந்த இஸ்லாமிக் குடியரசுக்கு எதிராக நான்கு தசாபத
காலரவு அமொக
தசரிக்கஜயாசரிக்கணைகள்,
மிரடஜலகள்
ரவு அமெற்றும்
ப்பபார
அச்சுறுத்தலகசரிக்களக் வு அமகாண்ஜ நஜகள் வடிக்சரிக்கககசரிக்கள வு அமதாடுத்திருந்தது.
கள் வாஷிங்ஜன்தான்,
ஈரானின்
கள் வஜகிழக்கு
அண்சரிக்கஜநாஜாிக்க ஜன
ஆபகானிஸ்தான் மீது 2001 இல ரவு அமெற்றும் அதன் ப்பரவு அமெற்கு அண்சரிக்கஜ
நாஜாிக்க ஜன ஈராக் மீது 2003 இல சடஜவிப்பராதரவு அமொக பசரிக்கஜவு அமயடுத்தது.
ப்பபாலஜன் ரவு அமெற்றும் துசரிக்கணை ஜிக்க ஜனாதிபதி டிக் வு அமசப்பிக்க ஜன உடபஜ உயரரவு அமெடஜ
புஷ் நிரகள் வாக அதிகாரிகள் பகிரங்கரவு அமொக இசரிக்கத வு அமதஹ்ரானில ஆடசி
ரவு அமொற்றத்திற்காிக்க ஜன ஒரு வு அமகள் வள்ப்பளாடஜம் என்று வு அமபருசரிக்கரவு அமெபீற்றிிக்க ஜனாரகள்.

அவு அமரவு அமெரிக்காதான்,
உலகின்
பிரதாிக்க ஜன
எண்வு அமணைய்
ஏற்றுரவு அமெதி
பிராந்தியத்தின்
மீது
தங்குத்தசரிக்கஜயற்ற
ப்பரவு அமெலாதிக்கத்சரிக்கதப
வு அமபறுகள் வதற்காக ரவு அமெத்திய கிழக்கிலும் கள் வஜ ஆபிரிக்காவிலும் 1991 இல
இருந்து அடுத்தடுத்து அழிவுகரரவு அமொிக்க ஜன ப்பபாரகசரிக்களத் வு அமதாடுத்துள்ளது,
அசரிக்ககள் வ மிலலியன் கணைக்காிக்க ஜனகள் வரகள் உயிரிழக்கவும், காயபபஜவும்,
இஜம் வு அமபயரவும் வு அமசய்து ஒடடுவு அமரவு அமொத்த சமூகங்கசரிக்களப்பய சீரழித்துள்ளிக்க ஜன.
அவு அமரவு அமெரிக்காதான், 2011 ரவு அமெற்றும் 2015 க்கு இசரிக்கஜப்பய ஈரானின்
எண்வு அமணைய்
ஏற்றுரவு அமெதிகசரிக்களப
பாதியாக
குசரிக்கறத்து
அதன்
வு அமபாருளாதாரத்சரிக்கத முஜரவு அமொக்கிய
தசரிக்கஜயாசரிக்கணைகசரிக்களத் திணிக்க
முன்ிக்க ஜனணியில நின்றது. ஈரான் அதன் பசரிக்கஜத்துசரிக்கறசாரா அணுசக்தி
திடஜத்சரிக்கதக்
கசரிக்கலக்க
ப்பகள் வண்டுவு அமரவு அமென்ற
கள் வாஷிங்ஜனின்
ப்பகாரிக்சரிக்கககளுக்கு அது அடிபணியாவிடஜால ஈரான் மீது ப்பபார
வு அமதாடுக்கபபடுவு அமரவு அமெிக்க ஜன மீண்டும் மீண்டும் அச்சுறுத்திக் வு அமகாண்ப்பஜ,
அப்பதப்பகள் வசரிக்களயில பத்து பிலலியன் கணைக்காிக்க ஜன ஜாலர ரவு அமெதிபபிலாிக்க ஜன
உயர-வு அமதாழிலநுடப ஆயுத தளகள் வாஜங்கசரிக்களக் வு அமகாண்டு இஸ்ப்பரல,
சவூதி அப்பரபியா ரவு அமெற்றும் பிற பிராந்திய கள் வாடிக்சரிக்கக அரசுகசரிக்களத்
வு அமதாஜரந்து
ஆயுதரவு அமெயபபடுத்தி
கள் வந்ததுஜன்,
அது
அந்த
தசரிக்கஜயாசரிக்கணைகசரிக்களத் திணித்திருந்தது.
டரம்ப நிரகள் வாகம்தான், ஈரான் அணுசக்தி உஜன்படிக்சரிக்ககயிலிருந்து
விலகி, இபப்பபாது அதன் மீது முற்றுமுதலாிக்க ஜன வு அமபாருளாதார ப்பபார
வு அமதாடுத்து கள் வருகிறது, ஆிக்க ஜனால சரகள் வப்பதச அணுசக்தி ஆசரிக்கணையப்பரவு அமொ
வு அமதஹ்ரான் 2015 அணுசக்தி உஜன்படிக்சரிக்ககக்கு முழசரிக்கரவு அமெயாக
ஒத்துசரிக்கழத்திருபபதாக மீண்டும் மீண்டும் கண்ஜறிந்துள்ளது.
ப்பநற்று பலப்பகள் வறு ஜிக்க ஜனநாயகக் கடசியிிக்க ஜனரும் ஓய்வூவு அமபற்ற வு அமபன்ஜகன்
ரவு அமெற்றும் சிஐஏ அதிகாரிகளும் டரம்பின் ப்பபாரநாடும் டவீட ப்பசதிசரிக்கய
விரவு அமெரசித்திக்க ஜனர. பிரதிநிதிகள் சசரிக்கபயின் ஜிக்க ஜனநாயகக் கடசி வு அமகாறஜா
ஸ்வு அமஜனி ப்ப ாகள் வர (Steny Hoyer) கூறுசரிக்ககயில, வு அம லசின்கியில ஜகியில் ஜூசரிக்கல
16 அன்று ரஷ்ய ஜிக்க ஜனாதிபதி விளாடிமீர புடடின் உஜிக்க ஜனாிக்க ஜன டரம்ப
சந்திபபின் ப்பபாது அகள் வர "குறிபபாக அவு அமரவு அமெரிக்கர-அலலாதகள் வசரிக்கரப"
ப்பபால நஜந்து வு அமகாண்ஜதிலிருந்து ககள் விக்க ஜனத்சரிக்கதத் திசரிக்கசதிருபப முயன்று
கள் வருகள் வதாக வு அமதரிவித்தார. “அகள் வர புடடின் விஜயத்தில பலவீிக்க ஜனரவு அமொக
உள்ளார, அகள் வர ரு ானி விஜயத்தில கடுசரிக்கரவு அமெயாக இருபபதாக காடஜ
விரும்புகிறார,” என்று ப்ப ாகள் வர கள் வாஷிங்ஜன் ப்பபாஸ்ட க்குத்
வு அமதரிவித்தார.
ஜிக்க ஜனநாயகக் கடசியிிக்க ஜனர டரம்பின் "அவு அமரவு அமெரிக்கா முதலில" வு அமகாள்சரிக்ககயின்
ப்பநாக்கத்சரிக்கத — அதாகள் வது, உலகளாவிய அவு அமரவு அமெரிக்க ப்பரவு அமெலாதிக்கத்சரிக்கதப
பலபபடுத்தும் ப்பநாக்கத்சரிக்கதப பகிரந்து வு அமகாள்கள் வதுஜன், அகள் வரகளும்,
குடியரசு கடசியிிக்க ஜனருக்கு குசரிக்கறவின்றி, ஒபபீடஜளவில அவு அமரவு அமெரிக்காவின்
வு அமபாருளாதார பலம் ரவு அமெற்றும் உலகளாவிய அந்தஸ்தில ஏற்படஜ பாரிய
அரிபசரிக்கப ஈடுகடஜ, 1991 இல இருந்து, அதன் அளவுக்கு மிஞ்சிய
இராணுகள் வ பலத்சரிக்கதப பயன்படுத்தும் முசரிக்கிக்க ஜனவில உஜந்சரிக்கதயாய்
இருந்துள்ளிக்க ஜனர.
ஆிக்க ஜனால
இந்த
மூப்பலாபாயத்சரிக்கத
எவ்கள் வாறு
பின்வு அமதாஜரகள் வது
என்பதிலதான் ஆழ்ந்த ரவு அமெற்றும் வு அமகள் வடிபபாரந்த தந்திப்பராபாய கருத்து
ப்பகள் வறுபாடுகள் உள்ளிக்க ஜன. இது, புடடின் விஜயத்தில டரம்ப முழசரிக்கரவு அமெயாக
ஏரவு அமொந்தகள் வர இலசரிக்கல என்றாலும், “வு அமரவு அமென்சரிக்கரவு அமெயாக" இருக்கிறார என்பசரிக்கத
இலக்கு சரிக்ககள் வத்து, இராணுகள் வ-பாதுகாபபு எந்திரத்தின் பரந்த பிரிவுகள்
ரவு அமெற்றும் சிஐஏ உஜன் வு அமநருக்கரவு அமொக இசரிக்கணைந்து, ஜிக்க ஜனநாயகக் கடசியிிக்க ஜனர
நஜத்திய
வு அமகள் வறித்திக்க ஜனரவு அமொிக்க ஜன
பிரச்சாரத்தில
சான்றுகப்பளாடு
எடுத்துக்காடஜபபடுகிறது.
அவு அமரவு அமெரிக்க ஆளும் உயரடுக்கின் இந்த கன்சரிக்கிக்க ஜன, ரஷ்யாவுக்கு எதிராிக்க ஜன
அவு அமரவு அமெரிக்க இராணுகள் வ-மூப்பலாபாய தாக்குதலில எந்த பின்ிக்க ஜனசரிக்கஜசரிக்ககள் வயும்
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கடுசரிக்கரவு அமெயாக எதிரபபதுஜன், ஈரானுஜன் உஜிக்க ஜனடியாக முறித்துக்
வு அமகாள்கள் வதில டரம்ப காடடும் ஒருமுசரிக்கிக்க ஜனபசரிக்கப, அந்த மிகவும் பலரவு அமொிக்க ஜன
மூப்பலாபாய
எதிரிக்கு
எதிராிக்க ஜன
ப்பபாராடஜத்திலிருந்து
ஒரு
திசரிக்கசதிருபபலாக பாரக்கிறது. அந்த கன்சரிக்கிக்க ஜன, சிரியாவில ஒரு பாரிய
இராணுகள் வ தீவிரபபாடசரிக்கஜ எடுக்க அவு அமரவு அமெரிக்கா சாரபில பிரச்சாரம்
வு அமசய்து கள் வருகள் வதுஜன், இந்நஜகள் வடிக்சரிக்கக ஈரான் மீது மூப்பலாபாய
அழத்தத்சரிக்கத
அதிகரிக்கும்
அப்பதப்பகள் வசரிக்களயில,
ஒப்பரப்பநரத்தில
ரஷ்யாவுக்கும் ஒரு பலரவு அமொிக்க ஜன அடிசரிக்கய கள் வழங்க அவு அமரவு அமெரிக்காவுக்குச்
சந்தரபபத்சரிக்கத கள் வழங்கும் என்று கள் வாதிடுகிறது.
ரவு அமெறுபுறம், ரஷ்யாவுஜன் ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடசரிக்கஜ வு அமசய்கள் வது அவு அமரவு அமெரிக்க
நலன்களுக்கு ப்பசசரிக்ககள் வயாற்றுவு அமரவு அமெிக்க ஜன டரம்ப கணைக்கிடுகிறார. முதலும்
முக்கியமுரவு அமொக, ரஷ்யாவும் சீிக்க ஜனாவும் மூப்பலாபாயரீதியில கூடுதலாக
அணிப்பசரகள் வசரிக்கத முன்கூடடிப்பய தடுபபதாிக்க ஜனது, ஈரானுக்கு எதிராிக்க ஜன
அவு அமரவு அமெரிக்க ப்பபார-முசரிக்கிக்க ஜனவு பாசரிக்கதசரிக்கய இலகுகள் வாக்குவு அமரவு அமெிக்க ஜன அகள் வர
கணைக்கிடுகிறார.
ஏப்பதனுவு அமரவு அமொரு "சரவு அமொதாிக்க ஜன தீரவின்" பாகரவு அமொக, சிரியாவில ஈரானிய
வு அமசலகள் வாக்சரிக்கக நீக்குகள் வதற்கு முன்நகருரவு அமொறு, அலலது குசரிக்கறந்தபடசம்
அசரிக்கத கடுசரிக்கரவு அமெயாக கடடுபபடுத்துரவு அமொறு, புடடினுக்கு அழத்தரவு அமெளிபபது
வு அம லசின்கியில டரம்பின் ப்பநாக்கங்களில ஒன்றாக இருந்தது.
நசரிக்கஜமுசரிக்கறயளவில சிரியாவில ஈரானிய பசரிக்கஜகசரிக்களத் தாக்குகள் வதற்கு,
ரஷ்யா சமீபத்திய ரவு அமொதங்களில இஸ்ப்பரலியரகள் ரவு அமெற்றும் அவு அமரவு அமெரிக்கரகள்
கரங்கசரிக்கள சுதந்திரரவு அமொக விடடு சரிக்ககள் வத்துள்ளசரிக்கதக் குறிபபிடஜாக
ப்பகள் வண்டும்.
ஈரானுஜன் ஒரு ப்பரவு அமொதசரிக்கலத் தூண்டுகள் வதற்காிக்க ஜன டரம்பின் ஆரகள் வம்,
சீிக்க ஜனாசரிக்ககள் வத் தாரவு அமெதிக்காரவு அமெல உஜிக்க ஜனடியாக எதிரவு அமகாள்ள ப்பகள் வண்டும் என்ற
அகள் வரின் கணைக்கீடுகளுஜன் பிசரிக்கணைந்துள்ளது. ஈராசரிக்கிக்க ஜன மீண்டும்
கடடுபபாடடின் கீழ் வு அமகாண்டு கள் வருகள் வது ரவு அமெத்திய கிழக்கின் எண்வு அமணைய்
கள் வளங்கள் மீது அவு அமரவு அமெரிக்காவுக்கு ஓர இரும்புபபிடிசரிக்கய கள் வழங்கும்,
இசரிக்ககள் வ சீிக்க ஜனப வு அமபாருளாதாரத்தில அழத்தத்சரிக்கதக் கூடஜவும், அத்துஜன்
யூப்பரஷியாசரிக்ககள் வ ஆழரவு அமொக ஒருங்கிசரிக்கணைபபதற்காிக்க ஜன சீிக்க ஜனாவின் ஒப்பர
இசரிக்கணைபபு, ஒப்பர பாசரிக்கத (One Belt, One Road - OBOR) மூப்பலாபாயத்தில
ஒரு முக்கிய வு அமதாஜரசரிக்கப அகற்றுகள் வதற்கும் அத்தியாகள் வசியரவு அமொக உள்ளிக்க ஜன.
அவு அமரவு அமெரிக்க
ஏகாதிபத்தியத்தின்
சூசரிக்கறயாடும்
ப்பநாக்கங்கசரிக்கள
எந்தளவுக்கு சிறபபாக பின்வு அமதாஜரகள் வது என்பதன் மீதாிக்க ஜன இந்த
ப்பரவு அமொதலின் இறுதிவிசரிக்களவு என்ிக்க ஜனகள் வாக இருந்தாலும், கள் வாஷிங்ஜன்
தவிரக்கவியலாரவு அமெல நகரந்து வு அமகாண்டிருக்கும் ஒரு எரிரவு அமெசரிக்கல வு அமகள் வடிபசரிக்கப
ப்பநாக்கிய பாசரிக்கத, ரவு அமெத்திய கிழக்கு ரவு அமெக்கசரிக்களயும் ரவு அமெற்றும் உலக
ரவு அமெக்கசரிக்களயும் ப்பபரழிசரிக்ககள் வக் வு அமகாண்டு அச்சுறுத்துகிறது.
ஐப்பராபபிய ஏகாதிபத்திய சக்திகசரிக்களப வு அமபாறுத்த கள் வசரிக்கரயில, ஈரானின்
சந்சரிக்கதகள் ரவு அமெற்றும் எண்வு அமணைய் கள் வளங்கசரிக்களக் சரிக்ககபபற்றுகள் வதற்காிக்க ஜன
அகள் வற்றின் திடஜங்கள் உடபஜ, அகள் வற்றின் வு அமசாந்த நலன்கசரிக்கள டரம்பின்
வு அமகாள்சரிக்கககள் அச்சுறுத்துகின்றிக்க ஜன என்ற ஒப்பர காரணைத்திற்காகப்பகள் வ
அசரிக்ககள் வ அகள் வற்சரிக்கற ஆடப்பசபிக்கின்றிக்க ஜன. 2008 உலக நிதியியல வு அமகள் வடிபசரிக்கப
அடுத்து
அவு அமரவு அமெரிக்க
ஏகாதிபத்திய
கள் வன்முசரிக்கறயின்
கூடுதல
தீவிரபபாடடிற்கு, ப்பபரலின், இலண்ஜன் ரவு அமெற்றும் பாரீஸ் ஆகிய
அசரிக்கிக்க ஜனத்தும் ப்பகாரபபற்களுஜன் தங்கசரிக்களத்தாங்கப்பள ஆயுதரவு அமெயபபடுத்தி
வு அமகாண்ஜதன் மூலரவு அமொக விசரிக்கஜயிறுத்துள்ளிக்க ஜன.
அவு அமரவு அமெரிக்கா ரவு அமெற்றும் ரவு அமெத்திய கிழக்கு உடபஜ உலவு அமகங்கிலும் கள் வரக்கப
ப்பபாராடஜத்தின் மீவு அமளழச்சியாிக்க ஜனது, ஏகாதிபத்தியப ப்பபாருக்கு எதிராிக்க ஜன
ப்பபாராடஜம் சரகள் வப்பதச வு அமதாழிலாள கள் வரக்கத்தின் சுயாதீிக்க ஜனரவு அமொிக்க ஜன அரசியல
அணித்திரள்வின் மீதும் ரவு அமெற்றும் ப்பசாசலிசத்திற்காிக்க ஜன ப்பபாராடஜத்தின்
மீதும் அசரிக்கரவு அமெக்கபபடடிருக்க ப்பகள் வண்டும் என்பசரிக்கத அடிக்ப்பகாடிடுகிறது.

