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ஆப்ககானிஸ்்தகான் மீது அண-சகாரகா்த மிகப்்பப்பெரும
குண்்டண்டை அ்ப அமெரிக்ககா கா பப்பெகாடுகிறது:

 அமெனி்தகுலத்திற்கு எதிரகான ஒரு குற்றம
Bill Van Auken and David North, 14 April 2017

அமெரிக்க இரஇராணுவம தனத படபடைக்கலலசஇராடலயில இருப்பவற்றில

அணு-லசஇராரஇராத மிகப் மபரும குண்ட வடகடக விகஇராழக்கிழடெகன்ற
ஆப்கஇரானிஸ்தஇரான்-பஇராகிஸ்தஇரான் எலடலயில பபஇராட்டிருப்பதஇரானத
ெனிதகுலத்திற்கு எதிரஇரான ஒரு குற்றெஇராகும.  அமெரிக்க அரலசஇராங்கமும
மவகுஜன ஊபடைகங்களும நச்ச வஇராய பிரபகஇராகித்ததஇராக கண்டித்த சிரிகஇரா
ெற்றம ரஷ்கஇரா மீத ஒரு மபஇராய்கஇரான பரப்புடரப் பிரச்லசஇராரத்தில ஈடபட்ட
வந்த மகஇராண்டிருந்த நிடலயில,  அமெரிக்க இரஇராணுவெஇரானத மிக
அரக்கத்தனெஇரான பஇராரிக மவடிெருந்த குண்ட வீலசப்பட்படைடெ (Massive

Ordnance  Air  Blast  -  MOAB) என்னும ஆயதத்டத ஆப்கஇரானிஸ்தஇரானில
பகன்படத்தவதற்கஇராய் நிடலநிறத்திக் மகஇராண்டிருந்தத.

குண்டவீச்சின் பஇராதிப்பு குறித்த மபன்படைகன் மவகு அரிதஇரான
விவரங்கட்களைபக மவளியிட்டிருக்கின்றத என்ற பபஇராதம கூபடை,
நபடைந்ததஇராகச் மலசஇராலலப்பட்படை சிரிக இரலசஇராகன தஇராக்குதல —இத எந்த
விதத்திலும நிச்லசகெஇராக மதரிந்திருக்கவிலடல—  உண்டெயில
நபடைந்திருந்ததஇராகபவ மகஇராண்படைஇராலும கூபடை அதில மகஇராலலப்பட்படைவர்கட்களைப்
பபஇரால பல ெபடைங்கு MOAB வீலசப்பட்படைதில மகஇராலலப்பட்டிருப்பஇரார்கள
என்படத ஒருவர் நிச்லசகெஇராகச் மலசஇராலல முடியம.

ஹிபரஇராஷிெஇரா நஇராகஇராலசஇராகி நகரங்கள அணுகுண்டவீசி அழிக்கப்பட்ட
எழுபத்தியிரண்ட ஆண்டகளுக்குப் பின்னர்,  இப்பூபகஇரா்களைத்தின் மிக
இரக்கெற்ற குற்றவிகல லசக்தி அமெரிக்கஇரா தஇரான் என்படத அத
மீண்டமெஇராருமுடற நிரூபித்திருக்கிறத.

MOAB பகன்பஇராட்டின் தஇராக்கம ஆப்கஇரானிஸ்தஇராடன கபடைந்த நீண்ட
மலசலலக் கூடிகதஇராகும.  அமெரிக்க இரஇராணுவம, அமெரிக்க
ஏகஇராதிபத்திகத்தின் நலன்களின் பபரில மலசய்கத் தணிந்தவற்றக்கு
அங்பக எந்த தடபடைகளும இருக்கவிலடல என்படதபக இத
எடத்தக்கஇராட்டகிறத,  உண்டெடக மலசஇராலலப் பபஇரானஇரால,  அடதக்
கஇராட்டவத தஇரான் இந்த தஇராக்குதலின் பிரதஇரான பநஇராக்கெஇராகவும
இருக்கிறத.

மகஇராரிக தீபகற்பம மதஇராபடைங்கி சிரிகஇரா ெற்றம கிழக்கு ஐபரஇராப்பஇரா
வடரயிலும பதட்படைங்கள மபருகிச் மலசலலும நிடலயின் உள்களைபடைக்கத்தில
இதடன கருதிப் பஇரார்த்தஇரால,  ஆப்கஇரானிஸ்தஇரான் மீத மிகப்மபரும
குண்டவீசி மவடிக்கச் மலசய்திருப்பமதன்பத,  ரஷ்கஇரா,  ஈரஇரான்,  வபடை
மகஇராரிகஇரா ெற்றம அமெரிக்கஇராவின் நலன்களுக்கு லசவஇரால விபடைத்
தணிகின்ற எந்தமவஇராரு நஇராட்டிற்கும அவற்றின் மீத அமெரிக்க
ஏகஇராதிபத்திகம கட்படைவிழ்த்த விபடைத்தக்க வன்முடறயின் ெட்படைத்திற்கு
எந்த வரமபுமிலடல என்ற ஒரு எச்லசரிக்டக விடப்படதபக குறித்த
நிற்கிறத.

உத்திபகஇராகபூர்வெஇராக GBU-43/B  Massive  Ordnance  Air  Blast  என்ற
அறிகப்படவதம மபன்படைகனஇரால MOAB அலலத “அத்தடன
குண்டகளுக்கும தஇராய்”  என்ற குறிப்பிபடைப்படவதெஇரான இந்த ஆயதம
நடவஇரானில கிட்படைத்தட்படை 20,000  பவுண்டகள மவடிெருந்டத மவடிக்கச்
மலசய்த, அந்த கஇராற்றமவளிடக தீப்பற்றச் மலசய்த, 1,000 கஇரார்கள (yards)
சற்றவட்படைத்திற்குள்களைஇராக இருக்கும எதமவஇரான்றம மதரிகஇராவண்ணெஇரான
ஒரு பஇராரிக அதிர்டவ உருவஇராக்குகிறத. இதன் அதிர்ச்சி அடலகள 1.7
டெலகள சற்றவட்படைம வடரயிலும ெனிதர்கட்களைக் மகஇராலலும

திறமபடபடைத்தடவகஇராகும.  குறிடவக்கப்படம ெண்படைலத்திற்குள ெஇராட்டிக்
மகஇராண்படைவர்களுக்கு இந்த மவடிப்பின் பஇராதிப்பு ஒரு அணுஆயதம
மவடித்ததற்கு நிகரஇரான பஇராதிப்டபக் மகஇராண்டிருக்கும.

ஈரஇராக் மீதஇரான 2003  அமெரிக்க ஆக்கிரமிப்டப ஒட்டி கட்படைவிழ்த்த
விபடைப்பட்படை “அதிர்ச்சியில பிரமிக்கச் மலசய்யம”  பிரச்லசஇராரத்திற்கஇராய்
பகன்படத்தவதற்மகன வடிவடெக்கப்பட்படை இந்த ஆயதம 14  வருபடை
கஇராலத்தில எந்த ஒரு லசண்டபடையிலும பகன்படத்தப்பபடைஇராத இருந்த
வந்தத.  செஇரார் ஒரு மிலலிகன் ஈரஇராக்கிக உயிர்கட்களை கஇராவு மகஇராண்படை
ஒரு பபஇரார் ெற்றம ஆக்கிரமிப்டப மபன்படைகன் நபடைத்திக பபஇராதிலும கூபடை,
இந்த ஆயதெஇரானத அமெரிக்க மூபலஇராபஇராக பநஇராக்கங்களுக்கு பலசடவ
மலசய்கக்கூடிக மிக அழிவுகரெஇரான ஆயதெஇராக பஇரார்க்கப்பட்படைத.

ஆப்கஇரானிஸ்தஇரானில இந்த படபகங்கர ஆயதத்டத
பகன்படத்தவதற்கஇரான திட்படைமிபடைல ஒபஇராெஇரா நிர்வஇராகத்தின் கீபழபக
மதஇராபடைங்கிகத.

மபன்படைகன் தடலடெககம கூறவதன் படி,  ISIS உபடைன் இடணந்த
ஆப்கஇரானிக பிரிவுக்களைஇரால பகன்படத்தப்பட்படைதஇராக மலசஇராலலப்பட்படை
பதங்குக்குழி அடெப்புகள ெற்றம சரங்கப்பஇராடதகட்களை
உருத்மதரிகஇராெல ஆக்குவதற்கஇராக ஆப்கஇரானிஸ்தஇரானின் கிழக்கு
நஇராங்கர்கர்ஹஇரார் ெஇராகஇராணத்திலுள்களை ஒரு மூடலயில உள்களை ெஇராவட்படைத்தின்
மீத இந்த உண்டெகஇரான “பபரழிவு ஆயதம”  முதன்முடறகஇராக
வீலசப்பட்படைத.

மவறம ISIS சின்னத்டத ெட்டபெ ஏற்றக் மகஇராண்டிருந்த
இஸ்லஇராமிகவஇராத மகரிலலஇராக்கள என்னும பஇராகிஸ்தஇராடன அடிப்படபடைகஇராக
மகஇராண்படை ஒரு சிறிக ெற்றம அதிக ஆயதங்க்களைற்ற ஒரு குழுவின் மீத
இத்தடககமதஇராரு பஇராரிக ஆயதத்டத வீசெ்களைவுக்கு எந்த உபடைனடிகஇரான
நிகஇராகபெஇரா,  அதற்கு லசட்களைத்த மூபலஇராபஇராக நிகஇராகபெஇரா அங்பக
ஏதமிலடல. ெஇராறஇராய், ஒரு அணு ஆயத தஇராக்குதலுக்கு லசற்றக் குடறந்த
ஒரு படபகங்கர தஇராக்குதடல நபடைத்த முடிகின்ற அமெரிக்க இரஇராணுவ
வலிடெயின் ஒரு கணிப்பிபடைப்பட்படை எடத்தக்கஇராட்படைலுக்கஇரான அத்தடன
அடபடைகஇரா்களைங்கட்களையம இந்த தஇராக்குதல மகஇராண்டிருக்கிறத.

சிரிகஇராவுக்கு எதிரஇராய் அந்நஇராட்ட அரலசஇராங்கத்தின் வஇரான் த்களைத்திற்குள 59
கப்பலத்களை ஏவுகடணகட்களை ஏவி குடறந்தபட்லசம 15  சிரிகர்கள
-இவர்களில மபருமபஇரான்டெபகஇரார் அப்பஇராவிெக்கள-  மகஇராலலப்பபடைக்
கஇராரணெஇராக அடெந்த இரஇராணுவ மூர்க்கத்தனத்தின் ஒரு அப்பட்படைெஇரான
நபடைவடிக்டகடக அமெரிக்கஇரா நபடைத்தி முடித்த மவறம ஒரு வஇரார கஇராலம
தளளி இந்த குண்டவீச்சத் தஇராக்குதல வந்திருக்கிறத.

அந்த தஇராக்குதலஇரானத சிரிக அரலசஇராங்கம நபடைத்திகதஇராக பழிபபஇராபடைப்பட்படை
ஒரு இரலசஇராகன ஆயதத் தஇராக்குதலுக்கஇரான பதிலடிகஇராகக் கூறி
நிகஇராப்படத்தப்பட்படைத.  இதபபஇரான்ற எந்த ஆயதத்டதயம
பகன்படத்திகடத சிரிகஇரா ெறத்தத,  பெற்கத்திக ஊபடைகங்கள
முடிவிலலஇராெல மபஇராய்கள கூறி வந்தஇராலும,  சிஐஏ ஆலும சிரிகஇராவில
அத ஆதரிக்கும அலமகய்தஇராவுபடைன் மதஇராபடைர்புடபடைக பபஇராரஇராளிக்களைஇராலும
அரங்பகற்றப்பட்படைதஇராக இருக்கும ஒரு ஆத்திரமூட்படைலஇராக அத
இருப்படத பநஇராக்கிபக புற ஆதஇராரங்கள அடனத்தம டககஇராட்டகின்றன.



சிரிகஇராவில இட்டக்கட்படைப்பட்படை “இரலசஇராகன ஆயத”  தஇராக்குதல குறித்த
அமெரிக்க அரலசஇராங்கமும ஊபடைகங்களும இடபடைவிபடைஇராத
பபஇரார்ப்பிரச்லசஇராரத்டத கக்கிக் மகஇராண்டிருந்த நிடலயிலும கூபடை,
அமெரிக்கஇரா ஆப்கஇரானிஸ்தஇரான் மீத தனத மிகப்மபரும அணு-லசஇராரஇரா
ஆயதத்டத பிரபகஇராகிப்பதற்கஇராய் தகஇராரிப்பு மலசய்த மகஇராண்டிருந்தத.

“இந்தத் தஇராக்குதலில அப்பஇராவி ெக்கள பலிகஇராவடத தவிர்ப்பதற்கஇரான
ஒவ்மவஇராரு முன்மனச்லசரிக்டக நபடைவடிக்டக”டகயம தஇரான் எடத்ததஇராக
மபன்படைகன் கூறியள்களைத. ெத்திக கிழக்மகங்கிலும மிலலிகன் கணக்கஇரான
ெக்கள அமெரிக்க இரஇராணுவத்தஇரால மகஇராலலப்பட்படை ஒவ்மவஇராரு
லசந்தர்ப்பத்திலும கூறப்படவதஇரான இத்தடகக வஇராக்குறதிகள மகஇராஞ்லசமும
பகனற்றடவகஇராகும. ஆரமபகட்படை மலசய்திகளின் படி, குறி டவக்கப்பட்படை
பகுதியின் அருகில பல கிரஇராெங்கள உள்களைன,  மகஇராலலப்பட்படை ெற்றம
கஇராகெடபடைந்த அப்பஇராவி ெக்களின் எண்ணிக்டக பஇராரிக அ்களைவில
இருப்பதற்கு அத்தடன லசஇராத்திகங்களும உள்களைன.

இத்தருணத்தில,  இந்தத் தஇராக்குதலில விட்களைந்த உண்டெகஇரான
உயிரிழப்பு எண்ணிக்டக என்ன என்பத ஒருவருக்கும மதரிகவிலடல,
அமெரிக்க ஊபடைகங்களிபடைம விட்படைஇரால,  அத ஒருவருக்கும
மலசஇராலலப்பபடைஇராெபலபக பபஇராய் விடம.  நியூ பகஇரார்க் டபடைமஸ் பபஇரான்ற
சிஐஏ தரப்பு அங்கங்க்களைத தடலகங்க ஆசிரிகர்களும சிரிகஇராவில
இரலசஇராகன ஆயத ஆத்திரமூட்படைல விபடைகத்தில அலசஇராத் ஆட்சியின் மீதஇரான
அரசின் கண்படைனங்கட்களை அப்படிபக ஒப்பித்த மதஇராடலக்கஇராட்சி மலசய்தி
அலலசல நிகழ்ச்சித் மதஇராகுப்பஇரா்களைர்களும ஆப்கஇரானிஸ்தஇரானில பஇராரிக
அமெரிக்க குண்ட வீலசப்பட்படைதில ஏற்பட்படை உயிரிழப்பு பற்றி
முழுடெகஇராக அலட்சிகெஇராக இருக்கின்றனர்.

இபதபபஇரால,  ஈரஇராக் ெற்றம சிரிகஇராவின் ெக்கள மீத அமெரிக்கஇராவின்
குண்டகளும ஏவுகடணகளும நிகழ்த்தகின்ற படமகஇராடலகட்களையம
ஊபடைகங்கள மபருமபஇராலும உதஇராசீனம மலசய்கின்றன. புதன்கிழடெகன்ற,
பெற்கு மெஇராசூலில நபடைந்த அமெரிக்கஇராவின் ஒரு வஇரான்தஇராக்குதலில 13
பபர் மகஇராலலப்பட்படைனர்,  17  பபர் கஇராகெடபடைந்தனர்,  இவர்களில பலர்
படகஇராகெடபடைந்திருந்தனர்.  அபத நஇராளில,  ஈரஇராக் நகரத்தின் மீதஇரான
அமெரிக்கஇராவின் முற்றடககஇரால ஏற்பட்டிருந்த ஒரு நஇராலசத்டத ஐ.நஇரா
முகடெ ஒன்ற விவரித்திருந்தத,  ஆயிரக்கணக்கில இலடலபகல
குடறந்தபட்லசம நூற்றக்கணக்கிபலனும ஆண்,  மபண் ெற்றம
குழந்டதகள ெரணெடபடைந்திருக்கின்றனர்:  “வீடகள அழிக்கப்பட்ட
வருகின்றன.  பளளிகளும சகஇராதஇரார டெகங்களும பலசதப்பட்டள்களைன,
மின்லசஇராரம தண்ணீர் நிடலகங்கள உளளிபடை முக்கிகெஇரான மபஇராத
உளகட்படைடெப்புகள நஇராலசப்படத்தப்பட்டள்களைன” என்கிறத அந்தச் மலசய்தி.
இந்த அழிவு 300,000 க்கும அதிகெஇரான ெக்கட்களை வீடிழந்த அகதிக்களைஇராக
ெஇராற்றியிருக்கிறத.

இதனிடபடைபக,  வபடைக்கு சிரிகஇராவில,  அமெரிக்க பபஇரார் விெஇரானங்கள
நபடைத்திக “மலசஇராந்த அணியில இருந்தஇரான”  வஇரான்தஇராக்குதலில 18  குர்த
பபஇராரஇராளிகள மகஇராலலப்பட்படைனர்,  அபதபநரத்தில அமெரிக்க குண்ட
ஒன்ற அல மகய்தஇராவின் ஆயதக் கிபடைங்கு ஒன்டற தஇராக்கிகதில
இரலசஇராகனப் மபஇராருட்கள பரவி நூற்றக்கணக்கிலஇரான அப்பஇராவி ெக்கள
அதில மகஇராலலப்பட்டிருக்கலஇராம என்ற சிரிக அரலசஇராங்கம மதரிவித்தத.
இந்த லசமபவங்கள எதற்குபெ எந்த முக்கிகத்தவெஇரான
மலசய்திக்கவனமும மகஇராடக்கப்பபடைவிலடல, ெஇராறஇராக சிரிக அரலசஇராங்கத்டத
சிக்க டவக்கின்ற இரலசஇராகனத் தஇராக்குதலஇராக மலசஇராலலப்படம ஒன்றினஇரால
பஇராதிக்கப்பட்படைவர்களுக்கஇராக முதடலக்கண்ணீர் வடிப்பவர்க்களைத
அறவிகல சீற்றத்டத தூண்டி விடம பவடலடக அடவ லசட்களைக்கஇராத
மலசய்கின்றன.

“ெனித உரிடெகள”  குறித்த எவமரஇராருவருக்கும பஇராபடைமெடப்பதற்பகஇரா,
அதற்கும லசற்றக் குடறந்த “பகங்கரவஇராத”த்தின் எதிரிக்களைஇராக கஇராட்டிக்
மகஇராளவதற்பகஇரா இவர்கள கஇரார்?  அமெரிக்க ஏகஇராதிபத்திகம,  தஇராபன
லசர்வபதலச லசட்படைப்படிகஇரான,  அதற்கடத்த லசற்றக் குடறவஇராய்
தஇரார்மீகரீதிகஇரான,  எந்த கபடைப்பஇராடகளுக்கும முற்றிலும ஆட்பபடைக்

கூடிகதிலடல என்படத மீண்டமெஇராருமுடற உலகத்திற்கு
எடத்தக்கஇராட்டியிருக்கிறத.  உலக அரங்கில அதன் வன்முடறகஇரான
ெற்றம மகஇராளட்களையிடம நபடைவடிக்டகக்களைஇரானடவ அமெரிக்க
முதலஇராளித்தவ ஆளும வர்க்கத்தின் குற்றவிகலதனெஇரான ெற்றம
ஒட்டண்ணித்தனெஇரான தன்டெயின் -இத மபடைஇரானஇராலட் ட்ரமப் என்ற
மவறப்புக்குரிக ஆளுடெயில உருவடிவம மபற்றள்களைத-  பநரடி
மவளிப்பஇராபடைஇராகும.

அமெரிக்கஇரா ஆப்கஇரானிஸ்தஇரான் மீத படபடைமகடத்த,  அங்பக தலிபஇரான்
அரலசஇராங்கத்டதக் கவிழ்த்த,  தனத மலசஇராந்த டகப்பஇராடவ ஆட்சிடக
அெர்த்தி, அதமுதலஇராய் இரத்தமபஇராய்ந்த பபஇரார் ெற்றம ஆக்கிரமிப்பிடன
மதஇராபடைர்ந்த நபடைத்தி வந்திருப்பதற்கு பதிடனந்தடர ஆண்டகளுக்குப்
பின்னரஇராக இந்த லசமீபத்திக அட்டூழிகம வந்த பலசர்ந்திருக்கிறத. வழடெ
முடறயிலஇரான ெதிப்பீடகள 2001  முதலஇராக ஆப்கஇரானிஸ்தஇரானில
கிட்படைத்தட்படை 200,000 பபர் உயிரிழந்திருக்கலஇராம என்ற ெதிப்பிடகின்றன,
இன்னும நூறஇராயிரக்கணக்கஇராபனஇரார் கஇராகெடபடைந்திருக்கின்றனர், மிலலிகன்
கணக்கஇராபனஇரார் அகதிக்களைஇராகி இருக்கின்றனர்.  ஆப்கஇரான் ெக்கட்களை
அடரக்கஇராலனித்தவ அமெரிக்க பெலஇராதிக்கத்திற்கு ஆட்படத்தவதம
ெத்திக ஆசிகஇராவின் எரிலசக்தி வ்களைம மலசறிந்த பிரஇராந்திகத்தின் மீத தனத
பெலஇராதிக்கத்டத நிடலநஇராட்டம அமெரிக்க ஏகஇராதிபத்திகத்தின்
முடனப்டப முன்மலசலுத்தவதபெ ஆரமபத்தில இருந்பத இந்தத்
தடலயீட்டின் பநஇராக்கெஇராய் இருந்த வந்திருக்கிறத.

இந்தக் குண்டவீச்சக்கு பதர்ந்மதடக்கப்பட்டிருக்கும லசெகம
முக்கிகத்தவம வஇராய்ந்ததஇராகும.  ஆப்கஇரானிஸ்தஇரானில அடெதித் தீர்வு
ஒன்றக்கு ஏப்ரல 14  அன்ற ெஇராஸ்பகஇராவில பபச்சவஇரார்த்டதக்கு
அடழப்பு விடக்கப்பட்படைடதமகஇராட்டி இத நபடைந்திருக்கிறத. சீனஇரா ெற்றம
பஇராகிஸ்தஇரான் உபடைன் இடணந்த இந்த கூட்படைத்திற்கு ரஷ்கஇரா அடழப்பு
விடத்திருந்தத,  இந்திகஇரா ெற்றம ஈரஇரான் உளளிபடை ஒன்பத பிற
நஇராடகளும பங்பகற்க பகஇராலசடன டவக்கப்பட்படைத.  பபச்சவஇரார்த்டதயில
தஇராங்களும கலந்த மகஇராள்களைக் கூடம என தலிபஇரான்கள டலசடக
கஇராட்டியிருந்தனர்.  அடழப்பு விடக்கப்பட்படைபபஇராத பங்பகற்டப
உறதிமலசய்க அமெரிக்கஇரா தவறிகத என்பபதஇராட,  தலிபஇரான்களுக்கு
ரஷ்கஇரா ஆதரவளிப்பதஇரான அடிப்படபடைகற்ற குற்றச்லசஇராட்டகட்களை அமெரிக்க
இரஇராணுவத் த்களைபதிகள மதஇராபடைர்ந்த மலசய்த வந்திருக்கின்றனர்.

சிரிகஇராவின் வஇரான்பகுதியிபலஇரா,  வபடை மகஇராரிகஇராவுக்கு எதிரஇரான இரஇராணுவ
தஇராக்குதலின்பபஇராபதஇரா அலலத ரஷ்கஇராவின் பெற்கு எலடலகள மீதஇரான
ஒரு ஆத்திரமூட்படைலின் பபஇராபதஇரா அமெரிக்க ெற்றம ரஷ்க பபஇரார்
விெஇரானங்கள இடபடைபக ஒரு ஆயத பெஇராதல நடபடைமபறெஇராயின்,
ஆப்கஇரானிஸ்தஇரானில விழுந்த ஆயதத்திற்கு அடத்த படிகஇராக, ஒரு அணு
ஆயதப் பிரபகஇராகம தஇரான் இருக்கப் பபஇராகிறத.

அமெரிக்க ெற்றம உலக முதலஇராளித்தவம இந்த பூபகஇரா்களைத்டத ஒரு
மூன்றஇராவத, அணு ஆயத உலகப்பபஇராரினஇரால சூழச் மலசய்வடத தடத்த
நிறத்தவதற்கு அமெரிக்கஇராவிலும லசர்வபதலச அ்களைவிலும
மதஇராழிலஇரா்களைர்களும இட்களைஞர்களும இந்த திகிலூட்டம நிகழ்வுகளுக்கு
முழுத் தீவிரத்தபடைனும ென உறதியபடைனும பதிலிறப்பு மலசய்க
பவண்டம.

மதஇராழிலஇரா்களை வர்க்கத்டத அடிப்படபடைகஇராகக் மகஇராண்ட பலசஇராலசலிலச
லசர்வபதசிகவஇராதத்தின் அடிப்படபடையில ஒரு மவகுஜன பபஇரார் எதிர்ப்பு
இகக்கத்டதக் கட்டிமகழுப்புவதற்கஇரான பபஇராரஇராட்படைத்தின் பகுதிகஇராக
ஆப்கஇரானிஸ்தஇரான்,  சிரிகஇரா ெற்றம ஈரஇராக்கில லசமீபத்தில அமெரிக்கஇரா
நபடைத்தி வருகின்ற அட்டூழிகங்களுக்கு எதிரஇராக அமெரிக்கஇராவிலும ெற்றம
உலமகங்கிலும ஆர்ப்பஇராட்படைங்கள ஒழுங்கடெக்கப்பட்படைஇராக பவண்டம.
உலக ஏகஇராதிபத்திகத்டத அரசிகலரீதிகஇராக மதஇராபடைர்ச்சிகஇராக எதிர்த்த
வரும பலசஇராலசலிலச லசெத்தவக் கட்சிடகயம நஇரான்கஇராம அகிலத்தின்
அடனத்தலகக் குழுடவயம மதஇராழிலஇரா்களை வர்க்கத்தின் புரட்சிகர
தடலடெகஇராக கட்டிமகழுப்புவதற்கஇரான அவசிகம இந்தப்
பபஇராரஇராட்படைத்தின் டெகக்கருவஇராக அடெந்திருக்கிறத.


