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ஈரான் அணு ஒப்பந்தத்தத்தத ட்ரம்ப்
தகர்க்கிக்கிறார்
Keith Jones,            9 May 2018

ஈரான் அணு ஒப்பந்தத்தில் இருந்து அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்கா விலகுவதாது அமெரிக்கவும,  ஈரான்
மீது முடக்கும ருந்து அமபாரு பொருளாதாரத் தாரத் தடடது அமெரிக்காரத் தட பொருள மீண்டும விதிப்பதாது அமெரிக்கவும,
விாரத் தடரவில் குறிப்பிடப்படாத ப்படாத மஇருந்து அமெலதிது அமெரிக்க தாரத் தடடது அமெரிக்காரத் தட பொருள விதிக்து அமெரிக்கவிருப்பதாது அமெரிக்கவும
அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்க ஜ ஜனாதிபதி ருந்து அமடா ஜனால்டு ட்ரமப் ப்படாத ம ட்ரம்ப் நேற்று அறிவித்தார.

இத்தாரத் தடது அமெரிக்கயருந்து அமதாரு  ட்ரம்ப் நேடவடிக்ாரத் தடது அமெரிக்க இருந்து அமெத்திய கிழக்ாரத் தடது அமெரிக்க முழுவீச்சிலா ஜன ப்படாத மபாருக்குள
அமிழ்த்தி விடுகின்ற அபாயத்ாரத் தடதக் ருந்து அமது அமெரிக்காண்டிருக்கிறது என்று
வாஷிங்டனுக்கு ருந்து அம ட்ரம்ப் நேருக்து அமெரிக்கஇருந்து அமொ ஜன ஐப்படாத மராப்பியக் கூட்டாளிது அமெரிக்களிடம இருந்தும
அணு ஒப்பந்தத்தில் ாரத் தடது அமெரிக்கருந்து அமயழுத்திட்டிருக்கும இருந்து அமெற்ற  ட்ரம்ப் நோடுது அமெரிக்களிடம இருந்தும —
பிரிட்டன்,  பிரான்ஸ் இருந்து அமெற்றும ப்படாத மஜரஇருந்து அமென—  வந்த எச்சரிக்ாரத் தடது அமெரிக்காரத் தடய உதாசீ ஜனம
ருந்து அமசய்து ட்ரமப் இதாரத் தட ஜனச் ருந்து அமசய்திருந்தார. 

ப்படாத ம ட்ரம்ப் நேற்ாரத் தடறய அறிவிப்பு ஆத்திரமூட்டலாது அமெரிக்கவும தீமூட்டுவதாது அமெரிக்கவும இருந்த
அப்படாத மதசஇருந்து அமெயத்தில், சிறிதும அது அதிரச்சிக்குரியதாது அமெரிக்க இல்ாரத் தடல.

2015  ஏப்ரலில் ஈரானும ருந்து அமபரும சக்திது அமெரிக்களும ஒரு அணு ஒப்பந்தத்திற்து அமெரிக்கா ஜன
“து அமெரிக்கட்டாரத் தடஇருந்து அமெப்ாரத் தடப”  எட்டியிருக்கின்ற ஜன என்ற அறிவிப்புக்து அமெரிக்கா ஜன பதிலிறுப்பாது அமெரிக்க
பிரசுரித்த ஒரு முன்ப்படாத ம ஜனாக்கில் உலது அமெரிக்க ப்படாத மசாசலிச வாரத் தடலத் த பொருளம
எச்சரித்தவாறாது அமெரிக்க: ஒரு பரந்த வரலாற்று அரத்தத்தில், இந்த ஒப்பந்தம அது
எழுதப்பட்டிருக்கும து அமெரிக்காகிதத்தின் அ பொருளவுக்குக் கூட இருந்து அமெதிப்பா ஜனதல்ல. து அமெரிக்கடந்த
து அமெரிக்காலத்தில் பலமுாரத் தடறயும  ட்ரம்ப் நோரத் தடடருந்து அமபற்றிருப்பாரத் தடதப் ப்படாத மபால, அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்கா த ஜனக்கு
எப்ப்படாத மபாது அனுகூலஇருந்து அமெற்றது என்று து அமெரிக்கருதுகிறப்படாத மதா அப்ப்படாத மபாது அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்கா
அாரத் தடத கிழித்ருந்து அமதறியும.  முமஇருந்து அமொர து அமெரிக்கடாபியின் லிபிய ஆட்சி அதன் ப்படாத மபரழிவு
ஆயுதங்து அமெரிக்கள திட்டங்து அமெரிக்காரத் தட பொருள (WMD) ாரத் தடது அமெரிக்கவிடுவதாது அமெரிக்க 2003  இல் ஒரு ஒப்பந்தம
ருந்து அமசய்தது,  ஆயினும அது 2011  இல் ஆட்சி-இருந்து அமொற்றத்திற்து அமெரிக்கா ஜன ப்படாத ம ட்ரம்ப் நேட்ப்படாத மடா-
தாரத் தடலாரத் தடஇருந்து அமெயிலா ஜன ஒரு ப்படாத மபாரின் இலக்து அமெரிக்காகும நிாரத் தடலயில் தன்ாரத் தட ஜனக் து அமெரிக்காண
ப்படாத மவண்டியிருந்தது.  அதன் ருந்து அமசாந்த ருந்து அமபாரு பொருளாதார வீழ்ச்சியின் இருந்து அமெத்தியில்,
அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்க ஏது அமெரிக்காதிபத்தியம அதன் பிரதா ஜன ப்படாத மபாட்டியா பொருளரது அமெரிக்காரத் தட பொருள பலிருந்து அமது அமெரிக்காடுத்து
உலது அமெரிக்க ப்படாத மஇருந்து அமெலாதிக்து அமெரிக்கத்ாரத் தடதத் தக்து அமெரிக்காரத் தடவப்பதற்து அமெரிக்கா ஜன அதன் ருந்து அமபாறுப்பற்ற
முாரத் தட ஜனப்புக்குக் குறுக்ப்படாத மது அமெரிக்க எதுவந்தாலும நிற்து அமெரிக்கப்ப்படாத மபாவது கிாரத் தடடயாது.”

இருந்து அமொற்ற ப்படாத மவண்டியாரத் தடத இருந்து அமெட்டும இருந்து அமொற்றி ஜனால்,  1930 து அமெரிக்களின் ஏது அமெரிக்காதிபத்திய
இராஜதந்திரத்திற்கும இன்ாரத் தடறக்கும இாரத் தடடயில் திாரத் தடது அமெரிக்கப்பூட்டும இருந்து அமெட்டத்திலா ஜன
அறிவுறுத்துகின்ற ஒப்புாரத் தடஇருந்து அமெது அமெரிக்கள இருக்கின்ற ஜன. இரண்டாம உலது அமெரிக்கப் ப்படாத மபாருக்கு
முன்வந்த து அமெரிக்காலத்தில்,  அத்தாரத் தட ஜன வாரத் தடது அமெரிக்கயா ஜன இராஜதந்திர உடன்பாடுது அமெரிக்களும
ாரத் தடது அமெரிக்கருந்து அமயழுத்தாகி ஜன, ப்படாத மவட்ாரத் தடட ஓ ட்ரம்ப் நோய் கூட்டத்தின் தாரத் தடலாரத் தடஇருந்து அமெயில்  ட்ரம்ப் நோஜி ஆட்சி
இருக்து அமெரிக்க, அாரத் தடவருந்து அமயல்லாம பின் ஜனர தூக்கிவீசப்படுவதாது அமெரிக்கப்படாத மவ இருந்த ஜன.

இதில்,  ட்ரமப் அவரது ருந்து அமவளாரத் தட பொருள இருந்து அமொளிாரத் தடது அமெரிக்க முன்ப்படாத ம ஜனாடிது அமெரிக்காரத் தட பொருளக் து அமெரிக்காட்டிலும
சற்று அதிது அமெரிக்க து அமெரிக்கல்ருந்து அம ட்ரம்ப் நேஞ்சக்து அமெரிக்காரராது அமெரிக்கவும அதிது அமெரிக்க அடாவடித்த ஜனஇருந்து அமொ ஜனவராது அமெரிக்கவும
இருக்கிறார, அவ்வ பொருளப்படாத மவ.

அவருாரத் தடடய ப்படாத மபச்சு ஆக்ப்படாத மராஷஇருந்து அமொ ஜனதாது அமெரிக்க இருந்தது. து அமெரிக்கடந்த து அமெரிக்கால் நூற்றாண்டு
து அமெரிக்காலத்தின்ப்படாத மபாது ருந்து அமபரும இருந்து அமெத்திய கிழக்குப் பகுதியில் அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்கா
 ட்ரம்ப் நேடத்தியிருக்கின்ற,  உரம ப்படாத மபாட்டிருக்கின்ற,  உதவியிருக்கின்ற,  இருந்து அமெற்றும
உடந்ாரத் தடதயாயிருந்திருக்கின்ற ப்படாத மபாரது அமெரிக்கள ஆப்து அமெரிக்கானஸ்தான், ஈராக் ருந்து அமதாடங்கி
லிபியா,  சிரியா இருந்து அமெற்றும ருந்து அமஜஇருந்து அமென் வாரத் தடரயிலும சிக்து அமெரிக்கலா ஜன சமூது அமெரிக்கங்து அமெரிக்காரத் தட பொருளத்
தது அமெரிக்கரத்ருந்து அமதறிந்திருக்கின்ற ஜன.  அவ்வாறிருந்தும இந்த பில்லிய ஜனர,  பாசிச-
இருந்து அமெப்படாத ம ஜனாநிாரத் தடல வாய்வீச்சா பொருளர,  “துஷ்டப்படாத ம ட்ரம்ப் நோக்து அமெரிக்கஇருந்து அமொ ஜன”  இருந்து அமெற்றும “தீங்து அமெரிக்கா ஜன”
 ட்ரம்ப் நேடவடிக்ாரத் தடது அமெரிக்கது அமெரிக்க பொருளால் இருந்து அமெத்திய கிழக்கில் ”ருந்து அமபரும அழிவு”க்குக் து அமெரிக்காரணஇருந்து அமொகி

வந்திருக்கின்ற “உலகின் தாரத் தடலாரத் தடஇருந்து அமெயா ஜன பயங்து அமெரிக்கரவாதத்திற்து அமெரிக்கா ஜன அரசு
ஆதரவளிப்பா பொருளராய்” இருப்பதாது அமெரிக்க ஈரான் மீது குற்றம சாட்டி ஜனார.

வரலாற்றில் மிது அமெரிக்க ஊடுருவலா ஜன ப்படாத மசாதிப்பு  ட்ரம்ப் நோரத் தடடமுாரத் தடறது அமெரிக்களுக்கு ஈரானன்
அணுத் திட்டத்ாரத் தடத உட்படுத்தி வந்திருக்கின்ற சரவப்படாத மதச அணு சக்தி முது அமெரிக்காரத் தடஇருந்து அமெ
(IAEA), ஈரான் ஒப்பந்தத்தில் ாரத் தடது அமெரிக்கருந்து அமயழுத்திட்ட இருந்து அமெற்ற  ட்ரம்ப் நோடுது அமெரிக்கள,  அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்க
பாதுது அமெரிக்காப்புச் ருந்து அமசயலரா ஜன ப்படாத மஜமஸ் இருந்து அமொட்டிஸ் இருந்து அமெற்றும ட்ரமப் நிரவாது அமெரிக்கத்தின்
இருந்து அமெற்ற தாரத் தடலாரத் தடஇருந்து அமெயா ஜன அங்து அமெரிக்கத்தவரது அமெரிக்கள அாரத் தட ஜனவருப்படாத மஇருந்து அமெ,  ஒப்பந்தத்தின் கீழா ஜன
அத்தாரத் தட ஜன நிபந்தாரத் தட ஜனது அமெரிக்காரத் தட பொருளயும ஈரான் வரிக்குவரி
நிாரத் தடறப்படாத மவற்றியிருப்பதாது அமெரிக்கவும குாரத் தடறந்தபட்சம ஒன்றாரத் தடர தசாப்த து அமெரிக்காலஇருந்து அமொது அமெரிக்க அது
எந்த அணு-ஆயுதத் திட்டத்ாரத் தடதயும ருந்து அமது அமெரிக்காண்டிருந்திருக்து அமெரிக்கவில்ாரத் தடல என்றும
திட்டவட்டஇருந்து அமொது அமெரிக்க கூறுகின்ற ஜனர.  அப்படியிருந்தும ட்ரமப்,  ஈரான்
அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்காாரத் தடவ அணு-ஆயுத ருந்து அமவடிப்பு ஏவுது அமெரிக்காரத் தடணது அமெரிக்காரத் தட பொருளக் ருந்து அமது அமெரிக்காண்டு
மிரட்டுவதன் விளிமபில் இருப்பதாது அமெரிக்கக் கூறி ஜனார.

இந்தப் ருந்து அமபாய்து அமெரிக்களுக்து அமெரிக்கா ஜன ஆதாரஇருந்து அமொது அமெரிக்க,  இஸ்ப்படாத மரலின் பிரதஇருந்து அமெர ருந்து அமபஞ்சமின்
ருந்து அம ட்ரம்ப் நேத்தனயாகுவால் ஏப்ரல் 30  அன்று வழங்து அமெரிக்கப்பட்ட து அமெரிக்காட்சிப்படுத்திச்
ருந்து அமசால்லும விவரிப்ாரத் தடப —இது மிாரத் தடது அமெரிக்கப்படுத்தல் என்றும ருந்து அமபாய்து அமெரிக்கள என்றும
ஐப்படாத மராப்பிய ஒன்றியத்தாலும மிது அமெரிக்க வலது-சாரி ஊடது அமெரிக்கங்து அமெரிக்கள தவிரத்த
ப்படாத மஇருந்து அமெற்து அமெரிக்கத்திய ஊடது அமெரிக்கங்து அமெரிக்கள அாரத் தட ஜனத்தி ஜனாலும விஇருந்து அமெரசிக்து அமெரிக்கப்பட்டு விட்டிருந்தது—
அவர சுட்டிக்து அமெரிக்காட்டுகிறார. ப்படாத மபார பிரச்சாரத்திலும, ஏஇருந்து அமொற்றிலும ப்படாத மஇருந்து அமொசடியிலும
நிபுணத்துவம ருந்து அமபற்றதா ஜன நியூ ப்படாத மயாரக் ாரத் தடடமஸ் கூட,  வாஷிங்டன்
இத்தாரத் தடது அமெரிக்கயருந்து அமதாரு முரட்டு  ட்ரம்ப் நேடவடிக்ாரத் தடது அமெரிக்கயுடன் தன்ாரத் தட ஜன ருந்து அமதாடரபுபடுத்திக்
ருந்து அமது அமெரிக்காண்டதில் ருந்து அமதாழில்முாரத் தடறயாது அமெரிக்க அவஇருந்து அமெதிக்து அமெரிக்கப்பட்டதாது அமெரிக்க உணரந்து,  த ஜனது
தாரத் தடலயங்து அமெரிக்கப் பதிலிறுப்புக்கு “ஈரான் விடயத்தில் ருந்து அம ட்ரம்ப் நேத்தனயாகுவின்
ஏஇருந்து அமொற்றுவித்ாரத் தடத” என்று தாரத் தடலப்பிட்டிருந்தது.

ட்ரமப் த ஜனது உாரத் தடரயின் இறுதிாரத் தடய ருந்து அம ட்ரம்ப் நேருங்குாரத் தடது அமெரிக்கயில்,  மிருது அமெரிக்கத்த ஜனஇருந்து அமொ ஜன
அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்க-ஆதரவு ஷா சரவாதிது அமெரிக்காரத்தின் கீழ் நிலவிய  ட்ரம்ப் நேவது அமெரிக்காலனத்துவ
வாரத் தடது அமெரிக்க ஆட்டிப்பாரத் தடடப்ாரத் தடப ஈரானய இருந்து அமெக்து அமெரிக்களின் மீது மீண்டும திணிக்கின்ற
ப்படாத ம ட்ரம்ப் நோக்து அமெரிக்கத்துட ஜனா ஜன ருந்து அமபாரு பொருளாதார,  இராஜதந்திர இருந்து அமெற்றும இராணுவ
அழுத்தத்தின் ஒரு தீவிரப்பட்ட பிரச்சாரத்தில் அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்கா இறங்கியிருப்பாரத் தடத
—ஒரு இருந்து அமொஃபியா தாரத் தடலவ ஜனது ருந்து அமஇருந்து அமொழிாரத் தடய ஒத்த ஒன்ாரத் தடறப் பயன்படுத்தி,
”நீங்து அமெரிக்கள இருந்து அமெறுக்து அமெரிக்க முடியாத ஒரு சலுாரத் தடது அமெரிக்க”  குறித்து ருந்து அமபருாரத் தடஇருந்து அமெயடித்தபடி—
அடிக்ப்படாத மது அமெரிக்காடிட்டுக் து அமெரிக்காட்டி ஜனார.

முதலில் ஷாவுக்கு புது அமெரிக்கழ்இருந்து அமொாரத் தடல பாடிய அவர, 1979  புரட்சிக்கு முன்பாது அமெரிக்க
ஈரான் “உலகின் இருந்து அமெரியாாரத் தடதாரத் தடயப் ருந்து அமபற்றிருந்தது”  என்று ருந்து அமதரிவித்தார.
அதன்பின் ஒரு “புதிய”  அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்க-து அமெரிக்கட்டாரத் தட பொருளயிலா ஜன “ஒப்பந்தத்திற்து அமெரிக்கா ஜன”
வாஷிங்டனன் ப்படாத மது அமெரிக்காரிக்ாரத் தடது அமெரிக்கது அமெரிக்காரத் தட பொருள ஈரானன் தாரத் தடலவரது அமெரிக்கள நிராது அமெரிக்கரிப்பாரது அமெரிக்கள
என்று அறிவித்த அவர,  “அவரது அமெரிக்களிடத்தில் இருந்தால்  ட்ரம்ப் நோனும கூட
அாரத் தடதப்படாத மயதான் கூறுப்படாத மவன்.  ஆ ஜனால் உண்ாரத் தடஇருந்து அமெ என் ஜனருந்து அமவன்றால்,  அவரது அமெரிக்கள
ஒரு புதிய இருந்து அமெற்றும நீடிக்து அமெரிக்கத்தக்து அமெரிக்க ஒப்பந்தத்ாரத் தடத உருவாக்து அமெரிக்க விருமபப்
ப்படாத மபாகிறாரது அமெரிக்கள” என்று ப்படாத மஇருந்து அமெலும ப்படாத மசரத்துக் ருந்து அமது அமெரிக்காண்டார.

ஈரான் ஒப்பந்தத்ாரத் தடத தூக்கிருந்து அமயறிந்ததன் மூலம “அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்கா இனயும
ருந்து அமவற்று மிரட்டல்து அமெரிக்காரத் தட பொருள ருந்து அமசய்யப்ப்படாத மபாவதில்ாரத் தடல”  என்று
எடுத்துக்து அமெரிக்காட்டியிருப்பதாது அமெரிக்க ருந்து அமபருாரத் தடஇருந்து அமெயடித்துக் ருந்து அமது அமெரிக்காண்டதன் பின் உட ஜனடியாது அமெரிக்க



அவர த ஜனது அறிக்ாரத் தடது அமெரிக்கயில் வட ருந்து அமது அமெரிக்காரியா குறித்து சுருக்இருந்து அமொது அமெரிக்க
குறிப்பிடுவாரத் தடதயும ப்படாத மசரத்துக் ருந்து அமது அமெரிக்காண்டார.

ட்ரமப்புக்கும வட-ருந்து அமது அமெரிக்காரியத் தாரத் தடலவரா ஜன கிம-ஜங்-உன்னுக்கும இாரத் தடடயில்
திட்டமிடப்பட்டிருக்கும ப்படாத மபச்சுவாரத்ாரத் தடதது அமெரிக்களின் உட ஜனடி விாரத் தட பொருளவு என் ஜனவாது அமெரிக்க
இருப்பினும, ஈரான் ஒப்பந்தத்தில் இருந்து அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்கா விலகியிருப்பதா ஜனது
ருந்து அமது அமெரிக்காரியத் தீபது அமெரிக்கற்பத்தின் “அாரத் தடஇருந்து அமெதிப் ப்படாத மபச்சுவாரத்ாரத் தடதது அமெரிக்கள”  அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்க
ஏது அமெரிக்காதிபத்திய வன்முாரத் தடறக்கும சூாரத் தடறயாடலுக்கும வழிவாரத் தடது அமெரிக்கயளிக்கும
ப்படாத ம ட்ரம்ப் நோக்து அமெரிக்கம ருந்து அமது அமெரிக்காண்ட ஒரு தந்திப்படாத மராபாய சூழ்ச்சி இருந்து அமெட்டுப்படாத மஇருந்து அமெ என்பாரத் தடதத்
ருந்து அமதளிவாக்குகிறது.  ஒரு உடன்பாடு எட்டப்பட்டாலும கூட,  அது இன்னும
கூடுதல் முக்கியஇருந்து அமொ ஜன ப்படாத மபாட்டியா பொருளரது அமெரிக்களுக்கு எதிரா ஜன ப்படாத மஇருந்து அமொதல்து அமெரிக்களுக்து அமெரிக்காய்
அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்காவின் து அமெரிக்கரங்து அமெரிக்காரத் தட பொருள விடுவிக்கின்ற ப்படாத ம ட்ரம்ப் நோக்து அமெரிக்கத்திற்து அமெரிக்காது அமெரிக்க இருந்து அமெட்டுப்படாத மஇருந்து அமெ
இருக்கும.  அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்காவின் மூப்படாத மலாபாய முன்னுரிாரத் தடஇருந்து அமெது அமெரிக்கள இருந்து அமொறுமப்படாத மபாப்படாத மதா,
அல்லது சூழ்நிாரத் தடலது அமெரிக்கள அனுஇருந்து அமெதிக்குமப்படாத மபாப்படாத மதா,  ஒரு ருந்து அமது அமெரிக்காரிய அணுவிலக்து அமெரிக்க
உடன்பாட்ாரத் தடடத் தூக்கிருந்து அமயறிவதற்கு வாஷிங்டன் மிது அமெரிக்க  ட்ரம்ப் நோடது அமெரிக்கத்த ஜனஇருந்து அமொ ஜன
இருந்து அமெற்றும சூழ்ச்சியா ஜன ஒரு சாக்கிாரத் தட ஜன முன்நிறுத்தும.

ஜ ஜன ட்ரம்ப் நோயது அமெரிக்கக் து அமெரிக்கட்சியி ஜனரும அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்க இராணுவ-உ பொருளவு ஸ்தாபது அமெரிக்கத்தின் பரந்த
பிரிவுது அமெரிக்களும, பிப்படாத மயாங்கியாங் உடன் ப்படாத மபச்சுவாரத்ாரத் தடத  ட்ரம்ப் நேடத்துகின்ற ட்ரமப்பின்
திருப்பம குறித்து புது அமெரிக்காரிட்டப்படாத மதாடு,  வட ருந்து அமது அமெரிக்காரிய ஆட்சியுடன் அவர
ாரத் தடது அமெரிக்கருந்து அமயழுத்திடுகின்ற எந்த ஒப்பந்தத்ாரத் தடதயும தாங்து அமெரிக்கள கிட்டத்தட்ட
இருந்து அமெறுதலிக்து அமெரிக்கப் ப்படாத மபாவதாது அமெரிக்க அறிவித்திருக்கின்ற ஜன என்பதும
து அமெரிக்கவ ஜனத்திற்குரியதாகும.

தஇருந்து அமெது ஆப்படாத மலாசாரத் தட ஜனது அமெரிக்களுக்கு ட்ரமப் து அமெரிக்காட்டியிருக்கும அலட்சியம குறித்து
ஐப்படாத மராப்பிய ஏது அமெரிக்காதிபத்திய சக்திது அமெரிக்கள ப்படாத மது அமெரிக்காபஇருந்து அமொரத் தடடந்துள பொருள ஜன
உலுக்து அமெரிக்கப்பட்டுள பொருள ஜன என்பதில் எந்த சந்ப்படாத மதது அமெரிக்கமுமில்ாரத் தடல.  பிரான்சின்
ஜ ஜனாதிபதி இஇருந்து அமொனுவல் இருந்து அமெக்ப்படாத மரான் ப்படாத மஜரஇருந்து அமென் சான்சலர அங்ப்படாத மது அமெரிக்கலா ப்படாத மஇருந்து அமெரக்ருந்து அமது அமெரிக்கல்
இருவரும ஏப்ரல் பின்பகுதியில் வாஷிங்டனுக்கு விஜயம ருந்து அமசய்து ஈரான்
ஒப்பந்தத்ாரத் தடத தூக்கிருந்து அமயறியக் கூடாது என்று தனப்பட்ட விதத்தில்
விண்ணப்பம ருந்து அமசய்திருந்த ஜனர. திங்து அமெரிக்க பொருளன்று, பிரிட்டிஷ் ருந்து அமவளியுறவுச் ருந்து அமசயலர
ப்படாத மபாரிஸ் ப்படாத மஜான்ச ஜனது முாரத் தடறயாது அமெரிக்க இருந்தது,  அவரது பாராரத் தடவயா பொருளரது அமெரிக்களில்
இருந்தது துாரத் தடண ஜ ஜனாதிபதி ருந்து அமபன்ஸ் இருந்து அமெற்றும ருந்து அமவளியுறவுச் ருந்து அமசயலர
ருந்து அமபாமபிப்படாத மயா ஆகிப்படாத மயார தான் என்றப்படாத மபாதும கூட.

அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்க ஏது அமெரிக்காதிபத்தியம இருந்து அமெற்றுருந்து அமஇருந்து அமொரு முாரத் தடற அதன் ருந்து அமசாந்த  ட்ரம்ப் நேலன்து அமெரிக்களின்
அப்பட்டஇருந்து அமொ ஜன பின்ருந்து அமதாடரலில் அதன் ருந்து அமவளிப்பாரத் தடடயா ஜன ஐப்படாத மராப்பியக்
கூட்டாளிது அமெரிக்க பொருளது து அமெரிக்கவாரத் தடலது அமெரிக்காரத் தட பொருள புறந்தளளியிருக்கிறது. ருந்து அமபாது அறிக்ாரத் தடது அமெரிக்கது அமெரிக்களில்
ருந்து அமசால்லப்படுவது என் ஜனவாது அமெரிக்க இருக்கின்றப்படாத மபாதும,  ருந்து அமபாரு பொருளாதார ருந்து அம ட்ரம்ப் நேருக்து அமெரிக்கடி
இருந்து அமெற்றும முன்ருந்து அம ஜனப்ப்படாத மபாதினும தீவிரப்பட்டுச் ருந்து அமசல்கின்ற புவியரசியல் இருந்து அமெற்றும
வணிது அமெரிக்கப் ப்படாத மபாட்டிப்படாத மஇருந்து அமொதல்து அமெரிக்கள ஆகிய நிாரத் தடலாரத் தடஇருந்து அமெது அமெரிக்களின் கீழ் ஏது அமெரிக்காதிபத்திய
சக்திது அமெரிக்கள ஒவ்ருந்து அமவான்றும அதன் ருந்து அமசாந்த  ட்ரம்ப் நேலன்து அமெரிக்காரத் தட பொருளப் பின்ருந்து அமதாடரகின்ற
நிாரத் தடலயில்,  அவற்றுக்கு இாரத் தடடயிலா ஜன உறவுது அமெரிக்கள முன்ருந்து அம ஜனப்ப்படாத மபாாரத் தடதயும விட
 ட்ரம்ப் நேச்சுத்தன்ாரத் தடஇருந்து அமெயா ஜனதாது அமெரிக்க இருக்கின்ற ஜன.

பிரிட்டிஷ்,  பிருந்து அமரஞ்சு,  இருந்து அமெற்றும ப்படாத மஜரஇருந்து அமென் ஆளும உயரடுக்குது அமெரிக்களின்
ஏது அமெரிக்காதிபத்திய ப்படாத மவட்ாரத் தடது அமெரிக்கது அமெரிக்கள அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்க முதலாளித்துவ ஆட்சியா பொருளரது அமெரிக்களுக்குக்
ருந்து அமது அமெரிக்காஞ்சமும சாரத் தட பொருளத்ததல்ல என்பாரத் தடத ருந்து அமசன்ற நூற்றாண்டின் வரலாறு
எடுத்துக்து அமெரிக்காட்டியது.

ஈரான் ஒப்பந்தத்ாரத் தடத தூக்கிவீசுவதில் ட்ரமப்புக்கு ஆரவத்ாரத் தடதக் குாரத் தடறக்து அமெரிக்க
அாரத் தடவ முயற்சி ருந்து அமசய்த ஜன என்றால்,  ஈராாரத் தட ஜன ருந்து அமபாரு பொருளாதாரரீதியாது அமெரிக்க சுரண்ட
அாரத் தடவ ருந்து அமசய்கின்ற முயற்சிது அமெரிக்களுக்கு அது குறுக்ப்படாத மது அமெரிக்க நிற்கும என்பதும,
எண்ருந்து அமணய் விாரத் தடலப்படாத மயற்றங்து அமெரிக்கள இருந்து அமெற்றும அது அமெரிக்கதிது அமெரிக்கள இன்னும பாரிய அ பொருளவில்
உளவருவது ஆகியாரத் தடவ உளளிட்ட ஈரானுட ஜனா ஜன ஒரு ப்படாத மபாரின்
ஸ்திரமகுாரத் தடலக்கும பாதிப்பு குறித்து அாரத் தடவ அஞ்சுவதுப்படாத மஇருந்து அமெ அதன்
து அமெரிக்காரணங்து அமெரிக்க பொருளாய் இருந்த ஜன.

ட்ரமப்ாரத் தடப ஒப்பந்தத்தில் நீடிக்து அமெரிக்கச் ருந்து அமசய்ய அாரத் தடவ ருந்து அமசய்த பய ஜனற்ற
முயற்சியில், ஐப்படாத மராப்பிய  ட்ரம்ப் நோடுது அமெரிக்கள, ஈரானன் ருந்து அமவடிப்பு-ஏவுது அமெரிக்காரத் தடணத் திட்டத்தில்
ஒப்படாத மரயடியா ஜன வரமபுது அமெரிக்கள உளளிட ருந்து அமதஹ்ரானடம புதுக் ப்படாத மது அமெரிக்காரிக்ாரத் தடது அமெரிக்கது அமெரிக்களின்

ஒரு முழுவரிாரத் தடசாரத் தடய அவர ாரத் தடவத்தப்படாத மபாது அவருடன் இாரத் தடணந்து
ருந்து அமது அமெரிக்காண்ட ஜன,  அத்துடன் இஸ்ப்படாத மரலுக்து அமெரிக்கா ஜன தஇருந்து அமெது உறுதியா ஜன ஆதராரத் தடவயும
உறுதிகூறி ஜன—  இதன்மூலம ட்ரமப் இருந்து அமெற்றும ருந்து அம ட்ரம்ப் நேத்தனயாகு இருவருப்படாத மஇருந்து அமெ
ஈரானுக்கு எதிரா ஜன தஇருந்து அமெது தாக்குதலில் முன்ப்படாத ம ஜனறிச் ருந்து அமசல்வதற்கு அாரத் தடவ
ஊக்குவித்த ஜன.

இது ஐப்படாத மராப்பிய ஏது அமெரிக்காதிபத்தியங்து அமெரிக்களின் பிரதா ஜன அக்து அமெரிக்காரத் தடறது அமெரிக்களில்
இன்ருந்து அம ஜனான்ாரத் தடற சுட்டிக்து அமெரிக்காட்டுகிறது,  அவற்றின் ப்படாத ம ட்ரம்ப் நோக்து அமெரிக்கங்து அமெரிக்கள சிறிதும
சாரத் தட பொருளக்து அமெரிக்காத இருந்து அமெட்டத்திற்கு அப்படாத மத அ பொருளவு மூரக்து அமெரிக்கஇருந்து அமொ ஜனாரத் தடவப்படாத மய என்பாரத் தடத இது
அடிக்ப்படாத மது அமெரிக்காடிட்டுக் து அமெரிக்காட்டுகிறது.  ஜ ஜன ட்ரம்ப் நோயது அமெரிக்கக் து அமெரிக்கட்சி இருந்து அமெற்றும அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்க
இராணுவ-உ பொருளவு எந்திரத்தின் ருந்து அமபருமபகுதியுடன் இாரத் தடணந்து,  இாரத் தடவயும,
ஈராாரத் தட ஜன இருந்து அமெண்டியிடச் ருந்து அமசய்வதற்கும அந்தப் பிரச்சாரத்ாரத் தடத ரஷ்யாவுக்கு
எதிரா ஜன ப்படாத ம ட்ரம்ப் நேட்ப்படாத மடாவின் இராணுவ-மூப்படாத மலாபாயத் தாக்குதலுடன்
ஒன்றிாரத் தடணப்பதற்குஇருந்து அமொ ஜன சிறந்த மூப்படாத மலாபாய வழி சிரியாவில் ஆட்சி
இருந்து அமொற்றத்திற்து அமெரிக்கா ஜன ப்படாத மபாாரத் தடர  ட்ரம்ப் நேடத்துவதில் து அமெரிக்கவ ஜனம குவிப்பப்படாத மத ஆகும என்று
வாதிட்டு வந்திருக்கின்ற ஜன.  ருந்து அமசன்ற இருந்து அமொதத்தில் சிரியா மீது  ட்ரம்ப் நோரத் தடடருந்து அமபற்ற
அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்க-பிருந்து அமரஞ்சு-பிரிட்டிஷ் வான் தாக்குதல்து அமெரிக்களுக்கு முன் ஜனர அரசியல்
தாரத் தடலவரது அமெரிக்க பொருளாலும முதலாளித்துவ ஊடது அமெரிக்கங்து அமெரிக்க பொருளாலும ருந்து அமவளிப்பாரத் தடடயாது அமெரிக்க
ஒப்புக்ருந்து அமது அமெரிக்காள பொருளப்பட்ட விதஇருந்து அமொது அமெரிக்க,  இந்த இருந்து அமொற்று ஏது அமெரிக்காதிபத்திய
மூப்படாத மலாபாயஇருந்து அமொ ஜனது, அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்க இருந்து அமெற்றும ரஷ்யப் பாரத் தடடது அமெரிக்களுக்கு இாரத் தடடயிலா ஜன,
அத்தாரத் தட ஜன பின்விாரத் தட பொருளவுது அமெரிக்களும சூழ்ந்த, ப்படாத ம ட்ரம்ப் நேரடியா ஜன இராணுவ ப்படாத மஇருந்து அமொதல்து அமெரிக்களில்
துரிதஇருந்து அமொது அமெரிக்கப் ப்படாத மபாய் முடியக்கூடும.

அணு ஒப்பந்தத்ாரத் தடத வாஷிங்டன் தூக்கிருந்து அமயறிந்தது, ஒரு தீவிரஇருந்து அமொ ஜன
ருந்து அம ட்ரம்ப் நேருக்து அமெரிக்கடிாரத் தடயயும இருந்து அமெற்றும ஈரானன் முதலாளித்துவ ப்படாத மதசியவாத ஆட்சியின்
மீதா ஜன ஒரு உலுக்கும அமபலப்படுத்தாரத் தடலயும ருந்து அமது அமெரிக்காண்டதாகும.  ஈரானல்
வரக்து அமெரிக்க முரண்பாடுது அமெரிக்கள வ பொருளரந்து ருந்து அமசல்வது குறித்து மிரட்சிது அமெரிக்கண்ட இஸ்லாமிக்
குடியரசின் முதலாளித்துவ-இருந்து அமெத குருஇருந்து அமொரது அமெரிக்கள ஆட்சியா ஜனது அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்க
ஏது அமெரிக்காதிபத்தியத்துடன் ஒரு ருந்து அம ட்ரம்ப் நேருக்து அமெரிக்கத்ாரத் தடத உருவாக்குவதிலும அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்காவின்
ஒரு புதிய இருந்து அமெத்தியகிழக்கு ருந்து அமவளியுறவுக் ருந்து அமது அமெரிக்காளாரத் தடது அமெரிக்கக்து அமெரிக்கா ஜன ஒபாஇருந்து அமொவின்
ப்படாத மஇருந்து அமொசடியா ஜன வாக்குறுதிது அமெரிக்களிலும த ஜனது  ட்ரம்ப் நேமபிக்ாரத் தடது அமெரிக்கது அமெரிக்காரத் தட பொருள ாரத் தடவத்தது.
ஒபாஇருந்து அமொவின் கீழ் தான் அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்கா லிபியாாரத் தடவத் தாக்கியது,  சிரியாவில்
அப்படாத மதப்படாத மபான்றருந்து அமதாரு ஆட்சி-இருந்து அமொற்ற  ட்ரம்ப் நேடவடிக்ாரத் தடது அமெரிக்காரத் தடயத் ருந்து அமதாடக்கியது அத்துடன்
எகிப்தில் இராணுவம அதன் இரத்தக்து அமெரிக்க பொருளரியா ஜன பிடிாரத் தடய மீட்சி ருந்து அமசய்வாரத் தடத
ஆதரித்தது என்பாரத் தடத அது ருந்து அமபாருட்படுத்தவில்ாரத் தடல.

ஈரான் ஒப்பந்தம உருவா ஜன சஇருந்து அமெயத்தில் இருந்ப்படாத மத அதன் சூளுாரத் தடரத்த
எதிரியாது அமெரிக்க இருந்து வந்திருக்கும ட்ரமப் பதவிக்கு வந்தது முதலாது அமெரிக்கப்படாத மவ,
ஈரான்,  அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்காவின் ப்படாத மது அமெரிக்காபத்தில் இருந்து தங்து அமெரிக்காரத் தட பொருளப் பாதுது அமெரிக்காப்பதற்கு
ஐப்படாத மராப்பிய  ட்ரம்ப் நோடுது அமெரிக்களிடம பிரயாாரத் தடசயுடன் விண்ணப்பம ருந்து அமசய்து
வந்திருக்கிறது.  இதனாரத் தடடப்படாத மய,  ஈரானய முதலாளித்துவ வரக்து அமெரிக்கம,
ஏது அமெரிக்காதிபத்தியங்து அமெரிக்களிடம  ட்ரம்ப் நேற்ருந்து அமபயருந்து அமரடுத்து முதலீட்ாரத் தடட ஈரக்கும த ஜனது
முயற்சிது அமெரிக்களின் அடிருந்து அமயாற்றி,  அதன் ருந்து அமதாழிலா பொருள-வரக்து அமெரிக்க-விப்படாத மராத சிக்து அமெரிக்க ஜன
 ட்ரம்ப் நேடவடிக்ாரத் தடது அமெரிக்கது அமெரிக்காரத் தட பொருள ருந்து அமதாடரந்து முன்ப்படாத ம ஜனாக்கி ருந்து அம ட்ரம்ப் நேருக்கி வந்திருக்கிறது.

ட்ரமப்பின் அறிவிப்புக்து அமெரிக்கா ஜன பதிலிறுப்பில்,  ஈரான் ஜ ஜனாதிபதியா ஜன ஹசான்
ருஹானயும ஐப்படாத மராப்பிய  ட்ரம்ப் நோடுது அமெரிக்களும தாங்து அமெரிக்கள அணு ஒப்பந்தத்தில்
ருந்து அமதாடரந்து நீடிக்து அமெரிக்க விருமபுவதாது அமெரிக்க அறிவித்துள பொருள ஜன.  ருஹான இதன்மூலம
ாரத் தடது அமெரிக்கத்தாங்து அமெரிக்கலாது அமெரிக்க நிற்பதற்கு ாரத் தடவக்ப்படாத மது அமெரிக்கால்குச்சிது அமெரிக்காரத் தட பொருள பிடித்துக்
ருந்து அமது அமெரிக்காண்டிருக்கிறார.

ப்படாத மஇருந்து அமெலதிது அமெரிக்க வாசிப்புது அமெரிக்களுக்கு

அணுசக்தி     "  து அமெரிக்கட்டாரத் தடஇருந்து அமெப்பு  "   உடன்படிக்ாரத் தடது அமெரிக்கயில் ஈரான் அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்காவிற்கு 
ருந்து அமபரும விட்டுக்ருந்து அமது அமெரிக்காடுப்புது அமெரிக்காரத் தட பொருள அளிக்கிறது

[3 April 2015]

ஈரான் அணுஆயுத உடன்படிக்ாரத் தடது அமெரிக்க  :   அருந்து அமஇருந்து அமெரிக்து அமெரிக்கா புதிய ப்படாத மபாரது அமெரிக்களுக்கு 
தயாரிப்பு ருந்து அமசய்கிறது

[6 April 2015]
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