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ஈரான் அணு ஒப்பந்தத்தத்தத ட்ரம்ப் இரத்த
ச செய்ததத்தத ஐஐரராப்பிய  செக்திகள் கண்டிக்கின்றன

By Alex Lantier and Johannes Stern,           10 May 2018 

2015  ஈரான் அணு ஒப்பந்தத்தில் இருந்து ட்ரம்ப் நிர் ட்ரம்ப் நிர்வாகம் விலகிக
 ககாண்டது  ட்ரம்ப் நிர்வாஷிங்டனுககும் ஐக்கும் ஐரராப்பாவிலுள்ள அதன் ஏகாதிபத்தியக
கூட்டாளிகளுககும் இக்கும் இடடயிலான ஆழையிலான ஆழமான ையிலான ஆழமற்றும்  க ட்ரம்ப் நிர்வடிப்பான
பிளவுகக்கும் இடள  க ட்ரம்ப் நிர்வளிக ககாணர்ந்திருககிறது.  ஐக்கும் ஐரராப்பா க ட்ரம்ப் நிர்வங்கிலுையிலான ஆழமான
அரசாங்கங்களும் முககிய ஊடகங்களும் கிட்டத்தட்ட ஏகையிலான ஆழமனதாக
ட்ரம்ப்பின் நட ட்ரம்ப் நிர்வடிகக்கும் இடகக்கும் இடயக கண்டனம்  கசய்தன,  இந்த ஒப்பந்தம்
பாதுகாககப்படு ட்ரம்ப் நிர்வதற்கு அக்கும் இட ட்ரம்ப் நிர்வ அக்கும் இடழப்பு விடுத்தக்கும் ஐரதாடு,  “ஈரானுககு
எதிரான மிக உயர்ந்த ையிலான ஆழமட்டத்திலான தக்கும் இடடகக்கும் இடள” விதிககும் ட்ரம்ப்பின்
மிரட்டல்களுககு எதிராய் அ ட்ரம்ப் நிர்வற்றின்  ட்ரம்ப் நிர்வணிக நலன்கக்கும் இடளத் பாதுகாத்துக
 ககாள் ட்ரம்ப் நிர்வதற்கு சூளுக்கும் இடரத்தன.

க்கும் ஐரேர்ையிலான ஆழமன் சான்சலர் அங்க்கும் ஐரகலா க்கும் ஐரையிலான ஆழமர்க ககல், பிரிட்டிஷ் பிரதையிலான ஆழமர்  கதரசா க்கும் ஐரையிலான ஆழம
ையிலான ஆழமற்றும் பி கரஞ்சு ேனாதிபதி இையிலான ஆழமானு ட்ரம்ப் நிர்வல் ையிலான ஆழமகக்கும் ஐரரான் ஆகிக்கும் ஐரயார் விடுத்த
ஒரு கூட்டான அறிகக்கும் இடக,  ட்ரம்புககு எதிராய் திறம்பட்ட கூட்டு
நட ட்ரம்ப் நிர்வடிகக்கும் இடகத் திட்டத்க்கும் இடத (JCPoA) -  ஈரானிய ஒப்பந்தத்தின்
உத்திக்கும் ஐரயாகபூர் ட்ரம்ப் நிர்வ  கபயர்- பாதுகாத்தது. அந்த அறிகக்கும் இடகயில் அந்த மூன்று
தக்கும் இடல ட்ரம்ப் நிர்வர்களும் ஒப்பந்தத்தில் இருந்து அ கையிலான ஆழமரிககா விலகிக  ககாண்டக்கும் இடத
“ ட்ரம்ப் நிர்வருத்தத்துடனும் க ட்ரம்ப் நிர்வக்கும் இடலயுடனும்” குறிப்பிட்டக்கும் ஐரதாடு ”JCPoAவுககான
எங்களது  கதாடர்ச்சியான உறுதிப்பாட்க்கும் இடட”  ட்ரம்ப் நிர்வலியுறுத்தினர். ஈரான் JCPoA
ஆல் அதன் அணுத் திட்டத்திற்கு முன்க்கும் இட ட்ரம்ப் நிர்வககப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளுககு
இணங்கி நடப்பது  கதாடர்கின்ற  ட்ரம்ப் நிர்வக்கும் இடரயில்,  “நாங்கள்,  E3,  JCPoA இன்
பங்குதாரர்களாகத்  கதாடர்க்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வாம்” என்று அ ட்ரம்ப் நிர்வர்கள் க்கும் ஐரையிலான ஆழமலும் க்கும் ஐரசர்த்துக
 ககாண்டனர்.

ஈரான்  கதாடர்ந்தும் அதன் அணு ஆயுதத் திட்டத்தின் மீதான சர் ட்ரம்ப் நிர்வக்கும் ஐரதச
அணு சகதி முகக்கும் இடையிலான ஆழமயின் கண்காணிப்புககு கீழ்ப்படிந்து நடகக க்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வண்டும்
என்று க்கும் ஐரகாரிய க்கும் ஐரபர்லின்,  இலண்டன் ையிலான ஆழமற்றும் பாரிஸ் அக்கும் ஐரதக்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வக்கும் இடளயில்,
புதிய தக்கும் இடடகக்கும் இடள விதிககாையிலான ஆழமல் இருப்பதற்கு அ கையிலான ஆழமரிககாவிற்கும்
அக்கும் இடழப்பு விடுத்தன. “ஈரான் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுக்கும் இடறகளுககு இணங்கி
நடககின்ற  ட்ரம்ப் நிர்வக்கும் இடரயில் அது தகுதிபக்கும் இடடத்திருககும் தக்கும் இடடநி ட்ரம்ப் நிர்வாரணங்கக்கும் இடள
அது  கதாடர்ந்தும்  கபற்று  ட்ரம்ப் நிர்வர க்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வண்டும்.”

ஈரானிய ஆட்சி ையிலான ஆழமத்திய கிழககில் அ கையிலான ஆழமரிகக ையிலான ஆழமற்றும் ஐக்கும் ஐரராப்பிய ஒன்றிய
 க ட்ரம்ப் நிர்வளியுறவுக  ககாள்க்கும் இடகககு அடிக்கும் இடையிலான ஆழமத்தனையிலான ஆழமான விதத்தில் கீழ்ப்படிந்து
நடகக க்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வண்டும் என்பதில் பிரதானையிலான ஆழமாய் க ட்ரம்ப் நிர்வனம் குவிப்பதாக
இருககின்ற அ கையிலான ஆழமரிககா ட்ரம்ப் நிர்வால் எழுப்பப்பட்ட ‘முககியையிலான ஆழமான க ட்ரம்ப் நிர்வக்கும் இடலககுரிய
பகுதிகக்கும் இடள”  நி ட்ரம்ப் நிர்வர்த்தி  கசய் ட்ரம்ப் நிர்வதற்கும் அக்கும் இட ட்ரம்ப் நிர்வ  ட்ரம்ப் நிர்வாககுறுதியளித்தன.
“ஈரானின்  க ட்ரம்ப் நிர்வடிப்பு ஏவுகக்கும் இடணத் திட்டம் ையிலான ஆழமற்றும் பிராந்தியத்திலான,
குறிப்பாக சிரியா,  ஈராக ையிலான ஆழமற்றும் ஏையிலான ஆழமனிலான,  அதன் ஸ்திரம்குக்கும் இடலப்பு
நட ட்ரம்ப் நிர்வடிகக்கும் இடககள் குறித்து பகிர்ந்து  ககாள்ளப்படுகின்ற க ட்ரம்ப் நிர்வக்கும் இடலகள்”
இந்தக க ட்ரம்ப் நிர்வக்கும் இடலகளில் அடங்கும்.

ஐக்கும் ஐரராப்பிய ஒன்றியத்தின்  க ட்ரம்ப் நிர்வளியுறவுக  ககாள்க்கும் இடக தக்கும் இடலவியான
ஃ கபடரிகா  கையிலான ஆழமாக்கும் ஐரகரினி இந்த நிக்கும் இடலப்பாடுகக்கும் இடள எதி கராலித்தார்,
அ கையிலான ஆழமரிககா “எங்களது  கநருங்கிய பங்காளி ையிலான ஆழமற்றும் நண்பன்”  என்று
பாராட்டிய அ ட்ரம்ப் நிர்வர், ஆயினும், இந்த ஒப்பந்தத்தில் க்கும் இடக கயழுத்திட்டிருககும்
ஐக்கும் ஐரராப்பிய ஒன்றியம்,  ஈரான் அதற்கு இணங்கி நடககின்ற  ட்ரம்ப் நிர்வக்கும் இடரயில்
அதக்கும் இடனத்  கதாடர்ந்தும் ஆதரிககும் என்பக்கும் இடத சுட்டிககாட்டினார்.  அ ட்ரம்ப் நிர்வர்

அறிவித்தார், “நாங்கள் எப்க்கும் ஐரபாதும் கூறி  ட்ரம்ப் நிர்வந்திருப்பக்கும் இடதப் க்கும் ஐரபால,  அணு
சகதி ஒப்பந்தையிலான ஆழமானது இருதரப்பு ஒப்பந்தையிலான ஆழமன்று, ஆகக்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வ அது எந்த க ட்ரம்ப் நிர்வாரு
தனிநாட்டினாலும் ஒருதரப்பாக இரத்து  கசய்யப்பட முடியாது.”

அ கையிலான ஆழமரிககத் தக்கும் இடடகள் ஈரானில் ஐக்கும் ஐரராப்பிய  ட்ரம்ப் நிர்வணிக நலன்களுககுக
குறுகக்கும் ஐரக  ட்ரம்ப் நிர்வரலாம் என்ற அச்சுறுத்தலில் க்கும் ஐரையிலான ஆழமாகிரினி க ட்ரம்ப் நிர்வனம் குவித்தார்:
“அணுசகதி  கதாடர்பான தக்கும் இடடகக்கும் இடள அகற்று ட்ரம்ப் நிர்வது உடன்பாட்டின்
அத்தியா ட்ரம்ப் நிர்வசியையிலான ஆழமான பகுதியாகும்...  புதிய தக்கும் இடடகள் குறித்த
அறிவிப்புத்தான் குறிப்பாக க ட்ரம்ப் நிர்வக்கும் இடலயளிப்பதாக இருககிறது.  அ ட்ரம்ப் நிர்வற்றின்
தாககங்கள் என்ன ட்ரம்ப் நிர்வாக இருககும் என்பக்கும் இடதக குறித்து எதிர் ட்ரம்ப் நிர்வரும்
ையிலான ஆழமணித்தியாலங்களில் ையிலான ஆழமற்றும் நாட்களில் எங்களது கூட்டாளிகளுடன் நான்
ஆக்கும் ஐரலாசிகக இருககிக்கும் ஐரறன்.  ஐக்கும் ஐரராப்பிய ஒன்றியம் அதன் பாதுகாப்பு
நலன்களுககு ஏற்பவும் அதன்  கபாருளாதார முதலீடுகக்கும் இடளப் பாதுகாககும்
விதத்திலும்  கசயல்பட தீர்ையிலான ஆழமானத்துடன் இருககிறது.”

ஆயினும்,  ஈரானிலும் ையிலான ஆழமற்றும் அகன்ற ையிலான ஆழமத்திய கிழககிலும் ஐக்கும் ஐரராப்பிய
ஒன்றியம் அதன்  ட்ரம்ப் நிர்வணிக நலன்கக்கும் இடள ஊககுவிப்பதானது  ட்ரம்ப் நிர்வாஷிங்டனில்
இருககும் அதன் கூட்டாளியாகக கூறப்படு ட்ரம்ப் நிர்வதுடன் ஒரு க்கும் ஐரையிலான ஆழமாதல்
பாக்கும் இடதயில் அதக்கும் இடன நிறுத்திக  ககாண்டிருககிறது என்பது
முன் கனப்க்கும் ஐரபாதினும் இப்க்கும் ஐரபாது மிகத்  கதளி ட்ரம்ப் நிர்வாக இருககிறது.  ஈரான்
ஒப்பந்தத்தில் இருந்து ட்ரம்ப் விலகிக  ககாண்டதும், சிரியாவில் -க்கும் ஐரநட்க்கும் ஐரடா
சகதிகளுககு எதிராக ேனாதிபதி பிபதி பஷார் அல்-அசாத்தின் ஆட்சிக்கும் இடயப்
பாதுகாத்து நிற்கின்ற- ஈரானிய பக்கும் இடடகளின் மீதான இஸ்க்கும் ஐரரலியத்
தாககுதல்களுககு அ ட்ரம்ப் நிர்வர் ஓக்கும் இடச கயழுப்பாையிலான ஆழமல் அளிககின்ற ஆதரவும்
ஒட்டு கையிலான ஆழமாத்த ையிலான ஆழமத்திய கிழகக்கும் இடகயும் முழுவீச்சிலான ஒரு க்கும் ஐரபாரின்
விளிம்பில் நிறுத்தியிருககின்ற நிக்கும் இடலயில்,  இது நக்கும் இடட கபற்றுக
 ககாண்டிருககிறது.  அத்தக்கும் இடகய கதாரு க்கும் ஐரபார் ஒரு அணுஆயுத சகதியான
ரஷ்யா ட்ரம்ப் நிர்வால் இந்த பிராந்தியத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருககும் துருப்புகளும்
சம்பந்தப்பட்டதாக துரிதையிலான ஆழமாக  ட்ரம்ப் நிர்வளர்ச்சி காணக கூடும்.

ஐக்கும் ஐரராப்பிய முதலாளித்து ட்ரம்ப் நிர்வ அரசியல் ட்ரம்ப் நிர்வாதிகள் ஒரு அழிவுகரையிலான ஆழமான
பிராந்தியப் க்கும் ஐரபாரின் அபாயம் குறித்து பர ட்ரம்ப் நிர்வலாக வி ட்ரம்ப் நிர்வாதித்துக
 ககாண்டிருககின்றனர்.  உகக்கும் ஐரரனில் க்கும் ஐரநட்க்கும் ஐரடா ரஷ்யாவுடன் ஒரு
“முழுக்கும் இடையிலான ஆழமயான க்கும் ஐரபாரின்”  விளிம்பில் நிற்பதாக,  மின்ஸ்க அக்கும் இடையிலான ஆழமதி
உடன்பாட்க்கும் இடட க்கும் ஐரபச்சு ட்ரம்ப் நிர்வார்த்க்கும் இடத நடத்து ட்ரம்ப் நிர்வதற்கு விையிலான ஆழமானத்தில் பறந்து
 கசல் ட்ரம்ப் நிர்வதற்கு முன்பாக,  பிரான்சின் ேனாதிபதி பிரான்சு ட்ரம்ப் நிர்வா ன்சுவா ஹாலண்ட்
கூறிய மூன்று ஆண்டுகளின் பின்னர்,  அ ட்ரம்ப் நிர்வருககு அடுத்து ட்ரம்ப் நிர்வந்த
இையிலான ஆழமானு ட்ரம்ப் நிர்வல் ையிலான ஆழமகக்கும் ஐரரான்,  மீண்டும்  கபரிய அளவிலான க்கும் ஐரையிலான ஆழமாதல் குறித்து
எச்சரிககும் விதையிலான ஆழமாக இந்த  ட்ரம்ப் நிர்வார இறுதியில் Der Spiegel இடம் க்கும் ஐரபசினார்.
“நாம் ஒரு ையிலான ஆழமர்ையிலான ஆழமப்  கபட்டிக்கும் இடயத் திறந்து  ககாண்டிருககிக்கும் ஐரறாம்.  க்கும் ஐரபாரும்
இருககக கூடும்” என்றார் அ ட்ரம்ப் நிர்வர்.

தையிலான ஆழமது  ககாள்க்கும் இடககள் ஒரு க்கும் ஐரபரழிக்கும் இட ட்ரம்ப் நிர்வக கட்டவிழ்த்து விட
அச்சுறுத்துகின்றன என்று ஒத்துக  ககாள்கின்ற க்கும் ஐரபாதிலும்,  ஐக்கும் ஐரராப்பிய
சகதிகளும் அ கையிலான ஆழமரிககாவும் எண் கணய்  ட்ரம்ப் நிர்வளம்  கசறிந்த ையிலான ஆழமத்திய கிழககில்
தையிலான ஆழமது  கபருநிறு ட்ரம்ப் நிர்வனங்களது க்கும் ஐரையிலான ஆழமாதலுறும் நலன்கள்  கதாடர்பாக
முன் கனப்க்கும் ஐரபாதினும்  ட்ரம்ப் நிர்வன்முக்கும் இடறயான விதத்தில்  கதாடர்ந்து க்கும் ஐரையிலான ஆழமாதி
 ட்ரம்ப் நிர்வருகின்றன.



அணு ஒப்பந்தத்தில் இருந்து விலகு ட்ரம்ப் நிர்வதாக ட்ரம்ப் அறிவித்த
அக்கும் ஐரததினத்தில்,  ஐக்கும் ஐரராப்பிய ஒன்றியம் ஈரானுடன் அதன்  ட்ரம்ப் நிர்வர்த்தக
உறவுகக்கும் இடளத் துண்டித்துக  ககாள்ள க்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வண்டும் என்ற  ட்ரம்ப் நிர்வரிக்கும் இடசயான
க்கும் ஐரகாரிகக்கும் இடககக்கும் இடள அ கையிலான ஆழமரிகக அதிகாரிகள் விடுத்தனர். க்கும் ஐரதசிய பாதுகாப்புச்
 கசயலரான க்கும் ஐரோன் க்கும் ஐரபால்டான் கூறினார்,  “எந்த புதிய
ஒப்பந்தங்களுககும் அனுையிலான ஆழமதியில்க்கும் இடல”,  அத்துடன் எண் கணய்,  எரிசகதி,
 ட்ரம்ப் நிர்வாகன உற்பத்தி, சரககு க்கும் ஐரபாககு ட்ரம்ப் நிர்வரத்து க்கும் ஐரபான்ற இலககு க்கும் இட ட்ரம்ப் நிர்வககப்பட்ட
துக்கும் இடறகளிலான நட ட்ரம்ப் நிர்வடிகக்கும் இடககக்கும் இடள மூடு ட்ரம்ப் நிர்வதற்கு ஐக்கும் ஐரராப்பிய
 ட்ரம்ப் நிர்வணிகங்களுககு அ ட்ரம்ப் நிர்வர் 90  முதல் 180  நாட்கள்  ட்ரம்ப் நிர்வக்கும் இடர அ ட்ரம்ப் நிர்வகாசம்
 ட்ரம்ப் நிர்வழங்கினார்.

க்கும் ஐரேர்ையிலான ஆழமனிககான அ கையிலான ஆழமரிககத் தூதராக பதவிக்கும் ஐரயற்று சில ையிலான ஆழமணி
க்கும் ஐரநரங்களின் பின்னர்,  ரிச்சார்ட் கிக்கும் ஐரரனல்,  ஈரானுடனான க்கும் ஐரேர்ையிலான ஆழமனியின்
 கபாருளாதார உறவுகக்கும் இடள க்கும் ஐரபர்லின் துண்டித்துக  ககாள்ள க்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வண்டும்
என்று ட்விட்டரில் க்கும் ஐரகாரிகக்கும் இடக க்கும் இட ட்ரம்ப் நிர்வத்தார்.  அ ட்ரம்ப் நிர்வர் எழுதினார், “ கடானால்ட்
ட்ரம்ப் கூறியக்கும் இடதப் க்கும் ஐரபான்று,  அ கையிலான ஆழமரிககத் தக்கும் இடடகள் ஈரானின்
 கபாருளாதாரத்தின் இன்றியக்கும் இடையிலான ஆழமயாத துக்கும் இடறகக்கும் இடள இலககாகக  ககாள்ளும்.
ஈரானில்  ட்ரம்ப் நிர்வணிகம்  கசய்யும் க்கும் ஐரேர்ையிலான ஆழமன் நிறு ட்ரம்ப் நிர்வனங்கள் தையிலான ஆழமது
நட ட்ரம்ப் நிர்வடிகக்கும் இடககக்கும் இடள உடனடியாக மூட க்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வண்டும்.”

இந்த  ட்ரம்ப் நிர்வசனங்கள் ஐக்கும் ஐரராப்பாவின் உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து
க்கும் ஐரகாபையிலான ஆழமான பதிலடிகக்கும் இடளப்  கபற்றது. அ கையிலான ஆழமரிககா “உலகின்  கபாருளாதார
க்கும் ஐரபாலிஸ்காரராக”  கசயல்படு ட்ரம்ப் நிர்வது “ஏற்றுக ககாள்ள முடியாததாகும்” என்று
பி கரஞ்சு  கபாருளாதார அக்கும் இடையிலான ஆழமச்சரான புரூக்கும் ஐரனா லு க்கும் ஐரையிலான ஆழமர் கூறினார்.

அ கையிலான ஆழமரிககாவுககான முன்னாள் க்கும் ஐரேர்ையிலான ஆழமன் தூதரான வூல்ஃப்காங்
இஸ்சிங்கர் கிக்கும் ஐரரனல்க்கும் இடல பகிரங்கையிலான ஆழமாகத் தாககினார்:  “ரிச்சார்ட்,
நீண்டகாலம் தூதராய்  ட்ரம்ப் நிர்வாழ்ந்த அனுப ட்ரம்ப் நிர்வத்தில் எனது அறிவுக்கும் இடர, உங்கள்
நாட்டின்  ககாள்க்கும் இடககக்கும் இடள விளககுங்கள் ஒழுங்கக்கும் இடையிலான ஆழமககும் நாட்டிடம்
 கசல் ட்ரம்ப் நிர்வாககுப் கபற முயற்சி  கசய்யுங்கள்-  ஆனால்,  பிரச்சிக்கும் இடனயில்
இருந்து நீங்கள் விலகியிருகக விரும்பினால், ஒருக்கும் ஐரபாதும்
ஒழுங்கக்கும் இடையிலான ஆழமககும் நாடு என்ன  கசய்ய க்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வண்டும் என்று நீங்கள்
 கசால்லாதீர்கள்.  க்கும் ஐரேர்ையிலான ஆழமானியர்கள் காது ககாடுகக ஆர் ட்ரம்ப் நிர்வையிலான ஆழமாயிருப்பார்கள்,
ஆனால் கட்டக்கும் இடளகள் அளிககப்படு ட்ரம்ப் நிர்வதற்கு அ ட்ரம்ப் நிர்வர்கள் உடன்பட
ையிலான ஆழமாட்டார்கள்.”

கிக்கும் ஐரரனல்லின் கருத்துககள் அ கையிலான ஆழமரிககாவுககும் ஐக்கும் ஐரராப்பிய சகதிகளுககும்
இக்கும் இடடயிலான கூட்டணி  கபாறிந்து விட்டிருந்ததன் அறிகுறியா என்று
ட்விட்டரில் இஸ்சிங்கர் பட்ட ட்ரம்ப் நிர்வர்த்தனையிலான ஆழமாக வினவினார்:  “அட்லாண்டிக-
கடந்த கூட்டணி ையிலான ஆழமரித்து விட்டதா?  ஒரு தரப்பு இன் கனாரு தரப்பினால்
முன்க்கும் இட ட்ரம்ப் நிர்வககப்படுகின்ற  ட்ரம்ப் நிர்வாதங்கக்கும் இடளப் பரிசீலிககவும் கூட
ையிலான ஆழமறுககுக்கும் ஐரையிலான ஆழமயானால்,  நையிலான ஆழமது பகிர்ந்த பாதுகாப்பு நலன்களுககான
ச ட்ரம்ப் நிர்வால்கக்கும் இடள சையிலான ஆழமாளிகக நாம் முயலுக்கும் இடகயில்,  நாம் இன்னும்
ஒன்றாகத்தான் நிற்கிக்கும் ஐரறாக்கும் ஐரையிலான ஆழமா?  அல்லது நன்க்கும் இடையிலான ஆழமககாக நாம் விலகிச்
 கசன்று  ககாண்டிருககிக்கும் ஐரறாையிலான ஆழமா? க்கும் ஐரசாகையிலான ஆழமான க்கும் ஐரகள்விகள்.”

கிக்கும் ஐரரனல் தனது மிரட்டல்கள் அ கையிலான ஆழமரிககக  ககாள்க்கும் இடகக்கும் ஐரய என்பக்கும் இடத
ையிலான ஆழமறு ட்ரம்ப் நிர்வலியுறுத்தம்  கசய்கின்ற ஒரு கருத்திக்கும் இடனக  ககாண்டு பதிலடி
அளித்தார்,  தனது ட்வீட்,  “புள்ளிகக்கும் இடளயும் உண்க்கும் இடையிலான ஆழம வி ட்ரம்ப் நிர்வரப்பட்டியல்
தாக்கும் இடளயும் க்கும் ஐரபசுகின்ற  க ட்ரம்ப் நிர்வள்க்கும் இடள ையிலான ஆழமாளிக்கும் இடகயில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட
துல்லியையிலான ஆழமான அக்கும் ஐரத  கையிலான ஆழமாழி”யாகும் என்று அ ட்ரம்ப் நிர்வர் குறிப்பிட்டார்.

இந்த க்கும் ஐரையிலான ஆழமாதலில்,  ஐக்கும் ஐரராப்பிய ஏகாதிபத்திய சகதிகள்,  ட்ரம்ப்பினால்
முன்க்கும் இட ட்ரம்ப் நிர்வககப்படு ட்ரம்ப் நிர்வதற்கு சக்கும் இடளககாத அளவு பிற்க்கும் ஐரபாககுத்தனையிலான ஆழமான தையிலான ஆழமது
ஏகாதிபத்திய நலன்கக்கும் இடள ஊககுவிப்பதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும்
முக்கும் இடனந்து  ககாண்டிருககின்றன.  இந்த நலன்கக்கும் இடள,  கசன்ற ையிலான ஆழமாதத்தில்
சிரியா மீது  ட்ரம்ப் நிர்வாஷிங்டன்,  இலண்டன் ையிலான ஆழமற்றும் பாரிஸ் குண்டுவீசியதில்
க்கும் ஐரபால, ையிலான ஆழமத்திய கிழககிலான ையிலான ஆழமககள்விக்கும் ஐரராத ையிலான ஆழமற்றும் சட்டவிக்கும் ஐரராதத்
தக்கும் இடலயீடுகளின் மூலையிலான ஆழமாக அக்கும் இட ட்ரம்ப் நிர்வ பாதுகாககின்றன.   ட்ரம்ப் நிர்வாஷிங்டனில்
இருந்து சுயாதீனையிலான ஆழமான ஒரு  ட்ரம்ப் நிர்வர்த்தக ையிலான ஆழமற்றும் இராணு ட்ரம்ப் நிர்வக  ககாள்க்கும் இடகக்கும் இடயப்

பின்பற்ற க்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வண்டும் என்று அக்கும் இட ட்ரம்ப் நிர்வ முயற்சி  கசய் ட்ரம்ப் நிர்வதால்,  அ ட்ரம்ப் நிர்வற்றின்
இராணு ட்ரம்ப் நிர்வங்கக்கும் இடள  கபன்டகனுககான ஒரு பலமிகக க்கும் ஐரபாட்டியாகக
கட்டி கயழுப்ப அ ட்ரம்ப் நிர்வசியையிலான ஆழமான நூறு பில்லியன் கணககான யூக்கும் ஐரராககக்கும் இடளத்
திரட்டும்  கபாருட்டு  கதாழிலாள  ட்ரம்ப் நிர்வர்ககத்தின் மீதான தாககுதல்கக்கும் இடள
அக்கும் இட ட்ரம்ப் நிர்வ தீவிரப்படுத்தவிருககின்றன.

“ஈரானுககு எதிரான அ கையிலான ஆழமரிககத் தக்கும் இடடகளால் வீணாகும் நிக்கும் இடலயில்
பில்லியன் கணககான ஒப்பந்தங்கள்”  என்ற தக்கும் இடலப்பிலான ஒரு
கட்டுக்கும் இடரயில் Le  Monde, ஐக்கும் ஐரராப்பிய ஒன்றியத்தின் முககிய
 கபருநிறு ட்ரம்ப் நிர்வனங்கள் ஈரானில் இழககும் நிக்கும் இடலயில் உள்ள ஒப்பந்தங்களது
ஒரு பட்டியக்கும் இடல  ட்ரம்ப் நிர்வரிக்கும் இடசயிட்டிருந்தது.  ஈரானுககான பயணிகள்  கேட்
விையிலான ஆழமானத்திற்கான 10  பில்லியன் யூக்கும் ஐரரா ஏர்பஸ் ஒப்பந்தம்;  South  Pars
எரி ட்ரம்ப் நிர்வாயு  ட்ரம்ப் நிர்வயக்கும் இடல சுரண்டு ட்ரம்ப் நிர்வதற்கான பி கரஞ்சு எண் கணய்
 கபருநிறு ட்ரம்ப் நிர்வனையிலான ஆழமான க்கும் ஐரடாட்டல் இன் 5  பில்லியன் யூக்கும் ஐரரா ஒப்பந்தம்;
ஈரானில் கார்கக்கும் இடள விற்கத்  கதாடங்கு ட்ரம்ப் நிர்வதற்கான க்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வால்கஸ் ட்ரம்ப் நிர்வாகனின்
திட்டங்கள்,  அத்துடன் ஈரானிய கார் சந்க்கும் இடதயில் 30  சதவீதத்க்கும் இடதக
 ககாண்டிருககின்ற PSA  Peugeot-Citro n  ë ையிலான ஆழமற்றும் ஈரானில்  ட்ரம்ப் நிர்வருடத்திற்கு
170,000 கார்கக்கும் இடள விற்பக்கும் இடன  கசய்து  ட்ரம்ப் நிர்வருகின்ற  கரனால்ட்-நிசான் ஆகிய
 ட்ரம்ப் நிர்வாகன உற்பத்தி நிறு ட்ரம்ப் நிர்வனங்களது  கசயல்பாடுகள் ஆகியக்கும் இட ட்ரம்ப் நிர்வ இதில்
இடம் கபற்றிருந்தன.

ஈரானுடனான  ட்ரம்ப் நிர்வர்த்தகத்க்கும் இடத 2015 ஆம் ஆண்டுற்குப் பிந்க்கும் இடதய காலத்தில்
42  சதவீதம் அதிகரித்து  ட்ரம்ப் நிர்வருடத்திற்கு 3.4  பில்லியன் யூக்கும் ஐரராககளாகக
 ககாண்டிருககும் க்கும் ஐரேர்ையிலான ஆழமனியில்,  க்கும் ஐரேர்ையிலான ஆழமன்  கதாழிற்துக்கும் இடறக கூட்டக்கும் இடையிலான ஆழமப்பின்
(BDI) தக்கும் இடல ட்ரம்ப் நிர்வரான Dieter  Kempf, ஒரு சந்க்கும் இடதயாக ஈராக்கும் இடனக
க்கும் இடகவிடு ட்ரம்ப் நிர்வதற்கு க்கும் ஐரபர்லின் தயாரிப்புடன் இல்க்கும் இடல என்று குறிப்பிட்டார்.
“ கபாருளாதாரத் தக்கும் இடடகக்கும் இடள அகற்றியதால் விக்கும் இடளந்த சந்க்கும் இடத
திறப்புகளில் எங்களது நிறு ட்ரம்ப் நிர்வனங்கள்  கபரும் நம்பிகக்கும் இடகக்கும் இடய முதலீடு
 கசய்திருககின்றன” என்றார் அ ட்ரம்ப் நிர்வர்.

 க ட்ரம்ப் நிர்வளியுறவு வி ட்ரம்ப் நிர்வகாரங்களுககான ஐக்கும் ஐரராப்பிய நாடாளுையிலான ஆழமன்ற
ஆக்கும் இடணயத்தின் முன்னாள் தக்கும் இடல ட்ரம்ப் நிர்வரான எல்ையிலான ஆழமார் புக்கும் ஐரராக,  Deutschlandfunk
என்ற க்கும் ஐரேர்ையிலான ஆழமன்  ட்ரம்ப் நிர்வா கனாலியிடம் க்கும் ஐரபசுக்கும் இடகயில்,  அ கையிலான ஆழமரிககக
 ககாள்க்கும் இடகக்கும் இடயக கண்டனம்  கசய்தார்.  “ட்ரம்ப்பின்  ட்ரம்ப் நிர்வார்த்க்கும் இடதகள்
ஐக்கும் ஐரராப்பாவுககு எதிரான ஒரு  கதளி ட்ரம்ப் நிர்வான மிரட்டலாக புரிந்து
 ககாள்ளப்பட க்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வண்டுையிலான ஆழமா” என்று க்கும் ஐரகட்கப்பட்டதற்கு புக்கும் ஐரராக பதிலளித்தார்:
“ஆம்!  அதா ட்ரம்ப் நிர்வது,  உதாரணையிலான ஆழமாக கியூப பிரச்சிக்கும் இடனயில் ையிலான ஆழமற்றும்
அதுக்கும் ஐரபான்ற ையிலான ஆழமற்ற பிரச்சிக்கும் இடனகளில்,  அ கையிலான ஆழமரிககக  ககாள்க்கும் இடகக்கும் இடய
பின்பற்றாத நிறு ட்ரம்ப் நிர்வனங்கள் அதற்காக தண்டிககப்படும் என்று
அ கையிலான ஆழமரிககாவிடம் இருந்து கூறப்படு ட்ரம்ப் நிர்வக்கும் இடத நாம் அடிககடி க்கும் ஐரகட்டு
 ட்ரம்ப் நிர்வந்திருககிக்கும் ஐரறாம்.  இது இனியும் ஏற்றுக ககாள்ள முடியாத ஒரு
பிராந்தியம் தாண்டிய சட்டஉரிக்கும் இடையிலான ஆழம க்கும் ஐரகாரலாகும்.”

அட்லாண்டிக-கடந்த கூட்டு  கநாருங்கிப் க்கும் ஐரபாய்,  க்கும் ஐரநட்க்கும் ஐரடா ஏகாதிபத்திய
சகதிகளது ையிலான ஆழமத்தியில் ஒரு பகிரங்கையிலான ஆழமான க்கும் ஐரையிலான ஆழமாதல் எழும் சாத்தியத்க்கும் இடத
ஊடகங்கள் எழுப்பி  ட்ரம்ப் நிர்வருகின்றன.  “ கடானால்ட் ட்ரம்ப் ஒரு
 ககாள்ளிக்கும் இட ட்ரம்ப் நிர்வப்ப ட்ரம்ப் நிர்வராக  கசயல்படுகிறார்,  க்கும் ஐரபர்லின்,  பாரிஸ்,  ையிலான ஆழமற்றும்
இலண்டனில் இருககும் அரசாங்கங்கள் ையிலான ஆழமாஸ்க்கும் ஐரகா,   கபய்ஜிங் ையிலான ஆழமற்றும்
 கதஹ்ரானில் புதிய கூட்டாளிகக்கும் இடள எதிர்க்கும் ஐரநாககும் நிக்கும் இடலககுத்
தள்ளப்பட்டுக  ககாண்டிருககின்றன”  என்று Deutschlandfunk இல்
 க ட்ரம்ப் நிர்வளியுறவு ையிலான ஆழமற்றும் பாதுகாப்புக  ககாள்க்கும் இடக விடயத்திலான தக்கும் இடலக்கும் இடையிலான ஆழம
 ட்ரம்ப் நிர்வருணக்கும் இடனயாளராக இருககின்ற கிளாஸ்  கரமி அறிவித்தார்.  “இனியும்
இது,  (ஐக்கும் ஐரராப்பா) தன் தக்கும் இடலவிதிக்கும் இடய தன்  கசாந்தக க்கும் இடககளில்
எடுத்துக ககாண்டாக க்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வண்டும் என்று,   ட்ரம்ப் நிர்வாஷிங்டனுடனான
கருத்துக்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வறுபாடுகக்கும் இடள ையிலான ஆழமனதில்  ககாண்டு, 2017 இல் சான்சலர்  கசான்ன
விதத்துடன் ையிலான ஆழமட்டும் முடிந்து விடு ட்ரம்ப் நிர்வதாய் இல்க்கும் இடல.  ஐக்கும் ஐரராப்பியர்கள்
சுயாதீனத்க்கும் இடத எடுத்துககாட்டினால் ையிலான ஆழமட்டும் க்கும் ஐரபாதாது.   கடானால்ட்
ட்ரம்புககு எதிரான எதிர்ப்க்கும் இடபயும் அ ட்ரம்ப் நிர்வர்கள் ஒழுங்கக்கும் இடையிலான ஆழமகக
க்கும் ஐர ட்ரம்ப் நிர்வண்டியிருககும்.”


