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அமெரிக்க ஜனஜனாதிபதி மதஜனானஜனாலட் ட்ரம்ப் வத மகஜனாரிியஜனாவுக்க

எதிரஜனாக,  மதஜனாதர்ந்து அஅசஜனாதஜனாரண ஆத்திரமூட்தல ெற்றும்
மபஜனாறுப்பற்ற அச்சுறுத்தசுறுத்தல்சுறுத்தலை இசுறுத்தலதவிதஜனாது பபணிவரும்
நிசுறுத்தல்சுறுத்தலையில,  உ்சுறுத்தலைகம்,  ஒவ்மவஜனாரு நஜனாளும்,  ஒவ்மவஜனாரு
ெணித்திியஜனா்சுறுத்தலைமும் அணுஆயுத பபஜனாரின் விளிம்சுறுத்தலப மநருங்க
மகஜனாண்டிருக்கறது. இப்புவியில மிகவும் அசக்திவஜனாய்ந்த இரஜனாணுவ
ப்சுறுத்தலைத்திற்க மபஜனாறுப்பஜனான ஒரு ெனிதரிதம் இருந்து இதுபபஜனான்ற
பபஜனார்நஜனாடும் வஅசனங்கள் வருவது, எத்தருணத்திலும் அணுஆயுத
பபஜனார் மவடிக்க்சுறுத்தலைஜனாம் என அதிகரித்த அதிர்ச்சசுறுத்தலியயும் ெற்றும்
பியத்சுறுத்தலதயும் உருவஜனாக்கக் மகஜனாண்டிருக்கறது.

B-1  ரக மூப்சுறுத்தலைஜனாபஜனாிய கண்டுவீசகளின் புசுறுத்தலகப்பதங்களுதன்,
மகஜனாரிியஜனாவில அவற்றின் "இன்றிரவு பபஜனாசுறுத்தலர"  நதத்த இந்த
மூப்சுறுத்தலைஜனாபஜனாிய கண்டுவீசகள் தியஜனாரஜனாக இருப்பதஜனாக அமெரிக்க
பசபிக் கட்தசுறுத்தல கட்டளைியகம் மவளியிட்த ஒரு பஅசதிசுறுத்தலிய பின்மதஜனாதர்ந்து,
ட்ரம்ப் பநற்று கஜனாசுறுத்தல்சுறுத்தலை அவரது
ட்வீட் பஅசதியில, “வதமகஜனாரிியஜனா
முட்தஜனாள்தனெஜனாக நதந்து
மகஜனாண்தஜனால,”  இரஜனாணுவ
நதவடிக்சுறுத்தலக இப்பபஜனாது
"பதர்ந்மதடுக்கப்பட்டு,
தீர்ெஜனானிக்கப்பட்டுள் கட்டளைதஜனாக"
கறிப்பிட்தஜனார்.

அதற்க ஒருச்சுறுத்தலை
ெணிபநரங்களுக்க பின்னர்,
“வஜனாய்வீச்சுறுத்தலஅச
தீவிரப்படுத்துவதஜனாக"  பஜர்ென்
அசஜனான்ச்சுறுத்தலைர் அங்பக்சுறுத்தலைஜனா
பெர்க்மகல மதரிவித்த
விெர்அசனத்சுறுத்தலதக் கண்டிக்கம்
வசுறுத்தலகயில,  “நஜனான் என்ன
கூறிபனபனஜனா அந்நிசுறுத்தல்சுறுத்தலைசுறுத்தலெயின்
தீவிரத்சுறுத்தலத அவர்கள் புரிந்து
மகஜனாள்வஜனார்கள் என்று
நம்புகபறன்,  நஜனான் என்ன நிசுறுத்தலனத்பதபனஜனா அசுறுத்தலதபிய நஜனான்
கூறிபனன்,”  என்று அறிவித்தஜனார்.  வத மகஜனாரிிய தசுறுத்தல்சுறுத்தலைவர் கம்
மஜஜனாங்-யுன் இன்னும் ஒபரமியஜனாரு அச்சுறுத்தல விடுத்தஜனாலும் அசரி,
“அதற்கஜனாக அவர் உண்சுறுத்தலெயிப்சுறுத்தலைபிய
வருத்தப்பதபவண்டியிருக்கம்”  என்று எச்அசரித்து,  அமெரிக்க
ஜனஜனாதிபதி அவசுறுத்தலர மீண்டும் அச்சுறுத்தினஜனார்.

உ்சுறுத்தலைக ெக்கள் மீது முன்பினும் அதிக அச்சுறுத்தலுதன் பபஜனார்
அபஜனாியம் அதிகரித்து வந்தஜனாலும்,  இது மவறுெபன ஒரு
அறிக்சுறுத்தலக பபஜனார் தஜனான்,  ஏபதஜனாமவஜனாரு விதத்தில இது இந்த
வீழ்ச்சயிலிருந்து பின்னுக்க வந்துவிடும் என்று கருதுவதும்,
அல்சுறுத்தலைது கசுறுத்தலறந்தபட்அசம் நம்புவதும்,  இியலபஜனானபத.  ஆனஜனால

முகத்திற்க முன்னுள் கட்டளை ியதஜனார்த்தத்சுறுத்தலதப் பஜனார்க்க பவண்டிியது
அவசியெஜனாகம்.

இப்பபஜனாசுறுத்தலதிய நிசுறுத்தல்சுறுத்தலைசுறுத்தலெ உ்சுறுத்தலைகம் அணுஆயுத பபஜனாருக்க மிக
மநருக்கத்தில வந்திருந்த 1962  கயூப ஏவுகசுறுத்தலண
மநருக்கடியுதன், ஒப்பிதப்பட்டு வருகன்றது. ஆனஜனால அமெரிக்க
தசுறுத்தல்சுறுத்தலைவரும் அசரி ரஷ்ிய தசுறுத்தல்சுறுத்தலைவரும் அசரி அப்பபஜனாது ஒரு
அணுஆயுத தஜனாக்கதசுறுத்தல்சுறுத்தலை கட்தவிழ்த்துவித விரும்பவிலசுறுத்தல்சுறுத்தலை
என்பதஜனால அந்த பதட்தமும் அபஜனாியகரெஜனான பெஜனாதலும்
இறுதியில தீர்க்கப்பட்டு,  அணுஆயுத த கட்டளைவஜனாதங்கள் திரும்ப
மபறப்பட்தன.

இசுறுத்தலதபிய இன்சுறுத்தலறக்கம் கூற முடிியஜனாது.  கசுறுத்தலறந்தபட்அசம்
ஒருபுறம்,  ட்ரம்ப் நிர்வஜனாகம்,  “உ்சுறுத்தலைகம் ஒருபபஜனாதும்
பஜனார்த்திரஜனாதசுறுத்தலதப் பபஜனான்ற ஆத்திரம் ெற்றும் சீற்றத்துதன்"
ெற்மறஜனாரு தரப்சுறுத்தலப சுற்றி வசுறுத்தல கட்டளைக்க ஆியத்தெஜனாக தியஜனாரஜனாக

நிற்கறது.  அசுறுத்தலனத்திற்கம்
பெ்சுறுத்தலைஜனாக,  விரும்பிபியஜனா
அல்சுறுத்தலைது விருப்பமில்சுறுத்தலைஜனாெப்சுறுத்தலைஜனா,
ட்ரம்ப் மபஜனாறுப்பற்ற விதத்தில
வத மகஜனாரிியஜனாசுறுத்தலவ ஒரு
மூர்க்கெஜனான இரஜனாணுவ
நகர்வுக்கள் சீண்டிவிட்டு
மகஜனாண்டிருக்கறஜனார்.

அமெரிக்கஜனா பபரம்பபசிய ஒரு
தீர்சுறுத்தலவ அல்சுறுத்தலைது ஏபதஜனாமவஜனாரு
விதெஜனான முழுசுறுத்தலெியஜனான
மவட்கக்பகதஜனான அடிபணிசுறுத்தலவ
அது விரும்புகறது என்று
கூறுவசுறுத்தலததவிர,  ட்ரம்ப்
இதுவசுறுத்தலரயில வத மகஜனாரிிய
தசுறுத்தல்சுறுத்தலைவர் கம் இற்க
பவமறஜனாரு நம்பிக்சுறுத்தலகயும்
உறுதிியளிக்கவிலசுறுத்தல்சுறுத்தலை.
அதிகரித்த கட்டளைவில

பெஜனாதலுக்கஜனான அசஜனாத்திியக்கூறு தவிர்க்கவிிய்சுறுத்தலைஜனாததஜனாக மதரிகன்ற
நிசுறுத்தல்சுறுத்தலையில,  இரஜனாணுவ தர்க்கபெ அதிகரித்த கட்டளைவில ஏற்றுக்
மகஜனாள் கட்டளைப்பட்டு வருகறது.  மபரிதும் ஸ்திரெற்ற பிமியஜனாங்ியஜனாங்
ஆட்ச,  ஒரு பஜனாரிிய அமெரிக்க தஜனாக்கதல உதனடிியஜனாக
நிகழக்கூடுமென நம்புகன்றபட்அசத்தில,  பதி்சுறுத்தலைடி மகஜனாடுப்பதற்கஜனான
அதன் தசுறுத்தலகசுறுத்தலெ முழுசுறுத்தலெியஜனாக அழிக்கப்பதஜனாெல இருக்க அதன்
மஅசஜனாந்த முன்கூட்டிிய தஜனாக்கதசுறுத்தல்சுறுத்தலைத் மதஜனாதங்க முடிமவடுக்க்சுறுத்தலைஜனாம்.

ட்ரம்ப் நிர்வஜனாகம் அதன் மபஜனாறுப்பற்றத்தன்சுறுத்தலெபியஜனாடு,  வத
மகஜனாரிியஜனாவுக்க எதிரஜனாக ஒரு பபஜனாசுறுத்தலரக் கட்தவிழ்த்து விதக்கூடிிய
அ்சுறுத்தலைட்சியத்துதன் ெற்றும் அவெரிியஜனாசுறுத்தலதயுதன் முன்நகர்ந்து
மகஜனாண்டிருக்கறது.  வதக்க-மதற்க எலசுறுத்தல்சுறுத்தலையின் இருதரப்பிலும்



மிலலிியன் கணக்கஜனான உயிர்கசுறுத்தல கட்டளை விசுறுத்தல்சுறுத்தலை மகஜனாடுத்த, 1950-1953
மகஜனாரிிய பபஜனாசுறுத்தலரப் பபஜனாலில்சுறுத்தலைஜனாெல,  ஒரு புதிிய பெஜனாத்சுறுத்தலைஜனானது
மகஜனாரிிய தீபகற்பத்திற்கள்ப கட்டளைபிய ெட்டுப்பட்டு இருக்கமென
கருதவிிய்சுறுத்தலைஜனாது.

அணுஆயுத பபஜனார் அச்சுறுத்தல மவறுெபன மவள்சுறுத்தல கட்டளை
ெஜனாளிசுறுத்தலகயில உள் கட்டளை ஒரு பஜனாசஅசவஜனாத சுறுத்தலபத்திியக்கஜனாரரின்
விசுறுத்தல கட்டளைவல்சுறுத்தலை,  ெஜனாறஜனாக இது அமெரிக்க ெற்றும் உ்சுறுத்தலைக கட்டளைஜனாவிிய
முத்சுறுத்தலைஜனாளித்துவத்தின் ஆழ்ந்த மபஜனாரு கட்டளைஜனாதஜனார மநருக்கடிியஜனால
எரியூட்தப்பட்த அ கட்டளைப்பரிிய புவி-அரசியல பதட்தங்களில இருந்து
எழுகன்றது.  அமெரிக்கஜனாவின் உ்சுறுத்தலைக கட்டளைஜனாவிிய பெ்சுறுத்தலைஜனாதிக்கத்திற்க
பிரதஜனான தசுறுத்தலதியஜனாக கருதப்படும் சீனஜனாவுக்க அசவஜனால விடுக்க,
அவசியெஜனானஜனால அதனுதன் பபஜனாருக்கள் மஅசல்சுறுத்தலை,
அமெரிக்கஜனாவிற்க அழுத்தெளித்து வரும் வஜனாஷிங்தனில உள் கட்டளை
இரஜனாணுவ ெற்றும் அரசியல உியரடுக்கன் அசக்திவஜனாய்ந்த
பிரிவுக கட்டளைஜனால ட்ரம்ப் ஆதரிக்கப்பட்டுள் கட்டளைஜனார்.

வஜனாஷிங்தன் அதன் வர்சுறுத்தலைஜனாற்று மபஜனாரு கட்டளைஜனாதஜனார வீழ்ச்சசுறுத்தலியக் கதந்து
வருவதற்க அதன் இரஜனாணுவ ப்சுறுத்தலைத்சுறுத்தலதப் பிரபியஜனாகக்க முசுறுத்தலனந்த
நிசுறுத்தல்சுறுத்தலையில,  ெத்திியக் கழக்க,  வத ஆபிரிக்கஜனா ெற்றும் ெத்திிய
ஆசியஜனாவில அமெரிக்க ஏகஜனாதிபத்திியத்தின் ஒரு கஜனால
நூற்றஜனாண்டு கஜனா்சுறுத்தலை மதஜனாதர்ச்சியஜனான பபஜனார்க கட்டளைஜனால தியஜனாரிக்கப்பட்த
அரசியல சூழலின் விசுறுத்தல கட்டளைபவ,  இப்பபஜனாசுறுத்தலதிய இந்த
மநருக்கடிியஜனாகம்.  அமெரிக்க ஆளும் வட்தஜனாரங்களின்
பிரச்சசுறுத்தலனகள் அசுறுத்தலனத்தும் அசர்வபதஅச அரங்கல இரஜனாணுவ
நதவடிக்சுறுத்தலக மூ்சுறுத்தலைெஜனாக தீர்க்க முடியும் என்பது,  அமெரிக்க
ஆளும் வட்தஜனாரங்களின் நசுறுத்தலதமுசுறுத்தலறிய கட்டளைவி்சுறுத்தலைஜனான நம்பிக்சுறுத்தலக
அசஜனாஅசனெஜனாக ெஜனாறியுள் கட்டளைது.

வத மகஜனாரிியஜனாவுக்க எதிரஜனான பபஜனாருக்க அடித்த கட்டளைம் ஒபஜனாெஜனா
நிர்வஜனாகத்தஜனால தியஜனாரிக்கப்பட்தது,  அது சீனஜனாவுக்க எதிரஜனாக
அதன் "ஆசிய முன்னிசுறுத்தல்சுறுத்தலையின்"  பஜனாகெஜனாக இந்பதஜனா-பசபிக்
எங்கலும் மிகப்மபரிிய கட்டளைவில இரஜனாணுவ ஆியத்தப்படுத்தசுறுத்தல்சுறுத்தலை
அங்கீகரித்தது.  அமெரிக்க இரஜனாணுவம்,  அதன் விெஜனானப்பசுறுத்தலத
ெற்றும் கப்பற்பசுறுத்தலதயின் 60  அசதவீதத்துதன்,  ஆசியஜனாவில
இப்பபஜனாது அதன் அதிநவீன ஆயுதங்கசுறுத்தல கட்டளை நிசுறுத்தல்சுறுத்தலைநிறுத்தி
உள் கட்டளைது ெற்றும் அப்பிரஜனாந்திியம் எங்கலும் புதிிய இரஜனாணுவ
த கட்டளைங்களுக்கஜனான உதன்படிக்சுறுத்தலககசுறுத்தல கட்டளைப் மபற்றுள் கட்டளைது.

மதன் மகஜனாரிியஜனாவில இருந்தும் அத்துதன் அதன் ஜப்பஜனான்
ெற்றும் கவஜனாம் இரஜனாணுவத்த கட்டளைங்களின் ப்சுறுத்தலை பசுறுத்தலதப்பிரிவுகளில
இருந்தும் 28,000  க்கம் அதிகெஜனான விெஜனானப்பசுறுத்தலத,  கதற்பசுறுத்தலத,
கப்பற்பசுறுத்தலத ெற்றும் சறப்பு நதவடிக்சுறுத்தலக பசுறுத்தலதயினசுறுத்தலர
மபன்தகனஜனால உதனடிியஜனாக அசுறுத்தலழத்துக் மகஜனாள் கட்டளை முடியும்.
அசுறுத்தலனத்திற்கம் பெ்சுறுத்தலைஜனாக,  வத மகஜனாரிியஜனாவுதனஜனான ஒரு பபஜனார்
அசம்பவத்தில,  அமெரிக்கஜனா அதன் 625,000  சப்பஜனாய்கள் ெற்றும்
கஜனாத்திருப்பபஜனார் பட்டிியலில உள் கட்டளை 3,100,000  பபர்
ஆகபியஜனாருதன் பஅசர்ந்து,  மதன் மகஜனாரிிய இரஜனாணுவம் மீது
மஅசியலபடுத்தும் கட்டுப்பஜனாட்சுறுத்தலதயும் ஏற்கக்கூடும்.

மகஜனாரிிய தீபகற்பம் மீதஜனான எந்தமவஜனாரு பபஜனாரும் மபரும்
அபஜனாியங்கசுறுத்தல கட்டளைச் சீனஜனாவிற்க ெட்டுெல்சுறுத்தலை,  ெஜனாறஜனாக ரஷ்ியஜனாவுக்கம்
நிசுறுத்தல்சுறுத்தலைநிறுத்துகறது,  ஏமனனில இவ்விரு நஜனாடுகளுபெ வத
மகஜனாரிியஜனாவுதன் எலசுறுத்தல்சுறுத்தலைகசுறுத்தல கட்டளைப் பகர்ந்து மகஜனாள்கன்றன.  ட்ரம்ப்
நிர்வஜனாகத்தின் கற்றகரெஜனான தஜனான்பதஜனான்றித்தனம்,  கதந்த
நூற்றஜனாண்டு முழுவதிலும் ஓர் அபஜனாியகரெஜனான
மவடிப்புப்புள்ளிியஜனாக இருந்துள் கட்டளை ஒரு இதத்தில,  பபஜனாசுறுத்தலரத்

மதஜனாதங்கவதற்க அது தியஜனாரஜனாக உள் கட்டளைது என்ற உண்சுறுத்தலெியஜனால
அடிக்பகஜனாடிதப்படுகறது.

சீனஜனா ெற்றும் ரஷ்ியஜனாவின் மஅசஜனாந்த பஜனாதுகஜனாப்சுறுத்தலப
ஒட்டுமெஜனாத்தெஜனாக ப்சுறுத்தலைவீனப்படுத்தும் வசுறுத்தலகயில அவற்றின்
பின்புறத்தில அமெரிக்கஜனா ஒரு பபஜனார் மவடிப்சுறுத்தலப
மதஜனாதங்கசுறுத்தலகயில அசுறுத்தலவ மவறுெபன அசுறுத்தலத
பஜனார்த்துக்மகஜனாண்டிருக்கம் என்று கருத முடிியஜனாது. வத மகஜனாரிியஜனா
மீது கடுசுறுத்தலெியஜனான புதிிய தசுறுத்தலதியஜனாசுறுத்தலணகளுக்க ஐ.நஜனா. பஜனாதுகஜனாப்பு
கழுவில மபய்ஜிங்கம் ெஜனாஸ்பகஜனாவும் அசமீபத்தில தஜனான்
வஜனாக்களித்திருந்தன என்ற நிசுறுத்தல்சுறுத்தலையில,  இந்த வஜனாரம் ட்ரம்பின்
பபஜனார்நஜனாடும் பவட்சுறுத்தலகசுறுத்தலிய அசுறுத்தலவ ஒரு கஜனாட்டிக்மகஜனாடுப்பஜனாக
ெட்டுபெ கருதும்.

முதல மகஜனாரிிய பபஜனாரில அமெரிக்க துருப்புகள் சீனஜனாவின்
எலசுறுத்தல்சுறுத்தலைசுறுத்தலிய மநருங்கிய பபஜனாது,  அது அப்பபஜனாரில தசுறுத்தல்சுறுத்தலையீடு
மஅசய்தது,  ஆகபவ மீண்டும் அது அசுறுத்தலதபிய மஅசய்ியக்கூடும்.
அரசுக்க மஅசஜனாந்தெஜனான கப கட்டளைஜனாபல சுறுத்தலதம்ஸ் இதழில மவளிியஜனான
ஒரு தசுறுத்தல்சுறுத்தலைியங்கம்,  சீன ஆட்சயின் மிகவும் இரஜனாணுவவஜனாத
பிரிவுகசுறுத்தல கட்டளைப் பிரதிபலிக்கம் வசுறுத்தலகயில,  மபய்ஜிங் அதன்
ந்சுறுத்தலைன்கசுறுத்தல கட்டளைப் பஜனாதுகஜனாக்க "உறுதிியஜனான கரத்துதன் விசுறுத்தலதயிறுக்க"
பவண்டியிருப்பதஜனாக வலியுறுத்திியது.  முதல தஜனாக்கதசுறுத்தல்சுறுத்தலை வத
மகஜனாரிியஜனா மதஜனாதங்கனஜனால சீனஜனா நடுநிசுறுத்தல்சுறுத்தலைபியஜனாடு இருக்க
பவண்டுமென அது வலியுறுத்திிய பபஜனாதினும், “அமெரிக்கஜனாவும்
மதன் மகஜனாரிியஜனாவும் தஜனாக்கதலகசுறுத்தல கட்டளை நதத்தி,  வத மகஜனாரிிய
ஆட்சசுறுத்தலியத் தூக்கமியறிிய முியன்றஜனால…  அவர்கள் அவ்வஜனாறு
மஅசய்வசுறுத்தலத சீன தடுக்கம்,” என்று எச்அசரித்தது.

மகஜனாரிிய தீபகற்பத்தின் இந்த உதனடி மநருக்கடிசுறுத்தலிய,
கசுறுத்தலறந்தபட்அசம் தற்கஜனாலிகெஜனாகவஜனாவது தணிப்பதற்கஜனான ஒரு
வழியும் பரிசீலிக்கப்படும் என்பசுறுத்தலத ஒதுக்கவித முடிியஜனாது.
அணுஆயுத பியன்பஜனாடு மீதஜனான முந்சுறுத்தலதிய புரிந்துணர்வுகளுக்க
அமெரிக்கஜனா இனியும் கட்டுப்பதஜனாது என்பசுறுத்தலதயும்,  அது
அணுஆயுத பபஜனார் மதஜனாடுக்க விரும்புகறது என்பசுறுத்தலதயும் அது
மதளிவுபடுத்திவிட்தது—இந்த விதியத்தில ஒரு வறிிய,
பின்தங்கிய ெற்றும் ப்சுறுத்தலைவீனெஜனான ஒரு இரஜனாணுவ எதிரிக்க
எதிரஜனாக நதக்கம்.  உ்சுறுத்தலைமகங்கலும்,  பபஜனாட்டிியஜனா கட்டளைர்களும்
கூட்தஜனாளிகளும் அவர்களின் அத்திியஜனாவசிய ந்சுறுத்தலைன்க கட்டளைது
பஜனாதுகஜனாப்சுறுத்தலப உறுதி மஅசய்வதற்பகற்ப,  அவர்கள் தெது
மூப்சுறுத்தலைஜனாபஜனாிய ெற்றும் இரஜனாணுவ திட்தமிதசுறுத்தல்சுறுத்தலை ெஜனாற்ற
நிர்பந்திக்கப்படுவஜனார்கள்.

இச்சூழலில,  ெனிதயினம் இப்பபஜனாது முகங்மகஜனாடுக்கம் இந்த
மநருக்கடிக்க,  அமெரிக்கஜனாவிலும்,  ஆசியஜனா ெற்றும் அசர்வபதஅச
அ கட்டளைவிலும் மதஜனாழி்சுறுத்தலைஜனா கட்டளை வர்க்கத்தின் பஜனாகெஜனாக அரசியல
புரிதலும் தியஜனாரிப்பும் இல்சுறுத்தலைஜனாெல இருப்பது தஜனான் மிகப்மபரிிய
அபஜனாியெஜனாகம். ட்ரம்பிதம் இருந்து மவளிப்பட்டு மகஜனாண்டிருக்கம்
மகஜனாடூரெஜனான அச்சுறுத்தலகள் மபரும் ெனக்கவசுறுத்தல்சுறுத்தலைசுறுத்தலிய, அச்அசம்
ெற்றும் பகஜனாபத்சுறுத்தலதத் தூண்டிவிட்டுள் கட்டளைன என்றஜனாலும்,  இந்த
பபஜனார் அபஜனாியத்சுறுத்தலத முடிவுக்கக் மகஜனாண்டு வர,
மதஜனாழி்சுறுத்தலைஜனா கட்டளைர்களிதம் அவர்க கட்டளைது மஅசஜனாந்த அரசியல மூப்சுறுத்தலைஜனாபஜனாியம்
ெற்றும் கட்ச இலசுறுத்தல்சுறுத்தலை.  பஅசஜனாஅசலிஅச பகஜனாட்பஜனாடுகளின்
அடித்த கட்டளைத்தில அசுறுத்தலெந்த மதஜனாழி்சுறுத்தலைஜனா கட்டளை வர்க்கத்தின் ஒரு அசர்வபதஅச
பபஜனார்-எதிர்ப்பு இியக்கத்திற்கத் தசுறுத்தல்சுறுத்தலைசுறுத்தலெ மகஜனாடுப்பதற்க
அவசியெஜனான பஜனாரிிய புரட்சகர கட்சக கட்டளைஜனாக,  நஜனான்கஜனாம்
அக்சுறுத்தலைத்தின் அசுறுத்தலனத்து்சுறுத்தலைக கழு (ICFI)  ெற்றும் அதன்
பிரிவுகசுறுத்தல கட்டளைக் கட்டிமியழுப்புவபத இப்பபஜனாது அவசியெஜனாகம்.


	உலகம் முடிவின் விளிம்பில் உள்ளது
	The World Socialist Web Site Editorial Board, 12 August 2017

