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ஈரானுக்கு எதிராக அதிகரித்து வரும் இஸ்வரும் இஸ்ரரலிய
வரும் இஸ்ர ார் அச்சுறுத்தல

Bill Van Auken,      26 April 2018

உலக ஊடகங்கள, ஈரஈரானிய அணுசக்தி உடன்படிக்ன்படிக்கக டிக்கை தபஈராடர்பஈராக
அடிக்கை தரரிக்க ஜனஈராதிபதி டிக்கை தடஈரானஈராலட டரம்ப் ரற்றும் அவர் பிடிக்கை தரஞ்ச
சரபரப்பினர் இரஈரானுவல ரக்் மக்ரரஈரானுக்கு இன்படிக்கட் மக்ரய வஈராஷிங்டனில
நடந்ப விவஈராபங்கள மீது ஒருங்குவிந்துளள நின்படிக்கலயில, இஸ்் மக்ரரலிய
அரசஈராங்க் மக்ரரஈரா ஈரஈரான்படிக்கன ் மக்ரநஈராக்கி அதிகரித்பளவில ஓர்
ஆத்திரமூடடும் ் மக்ரபஈராரன்படிக்க் தோரணைன்படிக்கய ஏற்றுளளதுடன்,  அ் மக்ரப் மக்ரவன்படிக்களயில
ஓர் இரஈராணுவ ் மக்ரரஈராபலுக்கஈரான பயஈராரிப்பில அபன் வடக்கு
எலன்படிக்கலயில இரஈராணுவ ஆயத்பப்பஈராடுகன்படிக்களச் டிக்கை தசய்து வருகிறது.

ஈரஈரானின் அணுசக்தி திடடங்கன்படிக்கள ரடடுரலல,  ரஈராறஈராக அபன்
அணுசக்தி அலலஈராப ஆயுபங்கன்படிக்களயும் அதிகளவில குன்படிக்கறக்கும்
் மக்ரநஈராக்கில ரற்றும் ரத்திய கிழக்கு எங்கிலும் அபன் டிக்கை தசலவஈராக்ன்படிக்கக
திரும்ப டிக்கை தபறச் டிக்கை தசய்யும் ் மக்ரநஈராக்கில,  ஓர் ஆக்் மக்ரரஈராஷ
டிக்கை தகஈராளன்படிக்ககக்கஈரான டரம்பின் ் மக்ரகஈராரிக்ன்படிக்ககக்கு ரக்் மக்ரரஈரான் அடிபணிந்பஈரார்.
இருப்பினும், பிரஈராங்் மக்ரகஈரா-அடிக்கை தரரிக்க சந்திப்புக்கு டிக்கை தடல அவிவ் இன்
எதிர்வின்படிக்கன டிக்கை தபரிதும் எதிர்ரன்படிக்கறயஈராக இருந்பது.

2015 இல அடிக்கை தரரிக்கஈரா, ரஷ்யஈரா, சீனஈரா, பிரிடடன், பிரஈரான்ஸ் ரற்றும்
் மக்ரஜர்ரனி ஆகிய ஆறு பிரபஈரான சக்திகளுக்கும் ரற்றும் ஈரஈரானுக்கும்
இன்படிக்கட் மக்ரய எடடப்படட அணுசக்தி உடன்படிக்ன்படிக்ககயஈரான விரிவஈரான
கூடடு நடவடிக்ன்படிக்கக திடடத்ன்படிக்கப (JCPOA)  அடிக்கை தரரிக்க ஜனஈராதிபதி
முற்றிலுரஈராக ன்படிக்ககவிடடு பின்வஈராங்கச் டிக்கை தசய்யும் ஓர்
உடன்படிக்ன்படிக்ககன்படிக்கயப் ் மக்ரபரம்் மக்ரபசவதில ரக்் மக்ரரஈரான் டிக்கை தவற்றி அன்படிக்கடந்து
விடுவஈரார் என்ப் மக்ரப இஸ்் மக்ரரலின் முன்அனுரஈரானரஈராக உளளது. அந்ப
உடன்படிக்ன்படிக்ககன்படிக்கயக் கிடப்பில ் மக்ரபஈராடடு விடடு,  ஈரஈரானுக்கு எதிரஈராக
ஒருபன்படிக்கலபடசரஈரான அடிக்கை தரரிக்க பன்படிக்கடயஈரான்படிக்க் தோரணைகன்படிக்கள மீண்டும்
திணிக்க முடிடிக்கை தவடுப்பபற்கு டரம்ப் ் மக்ரர 12  ஐ இறுதிடிக்கை தகடுவஈராக
முகங்டிக்கை தகஈராடுக்கிறஈரார்.  இத்பன்படிக்ககய நடவடிக்ன்படிக்கககள,  வஈராஷிங்டன்படிக்கன
் மக்ரநரடியஈராக ஈரஈரானுடனஈரான ் மக்ரபஈரான்படிக்கர ் மக்ரநஈராக்கிய ் மக்ரபஈராக்கில டிக்கை தகஈராண்டு
வந்து நிறுத்தும்,  இந்ப வின்படிக்களன்படிக்கவத்பஈரான் இஸ்் மக்ரரலிய அரசஈராங்கம்
எதிர்பஈரார்க்கிறது.

இஸ்் மக்ரரலிய உளவுத்துன்படிக்கற அன்படிக்கரச்சர் இஸ்் மக்ரரல கஈராடஸ் புபனன்று
வஈராடிக்கை தனஈராலிப் ் மக்ரபடடியில கூறுன்படிக்ககயில,  ஈரஈரானிய அணுசக்தி
உடன்படிக்ன்படிக்ககன்படிக்கய "இரத்து டிக்கை தசய்யவிலன்படிக்கல என்றஈராலும்,
அடிப்பன்படிக்கடன்படிக்கய் மக்ரய திருத்ப"  ் மக்ரவண்டும் என்றஈரார்.  “ஈரஈரானுக்கு
அழுத்பரளிப்பது இன்ன்படிக்கறய வன்முன்படிக்கறன்படிக்கய,  ரற்றும் அ் மக்ரனகரஈராக
நஈரான்படிக்களய ் மக்ரபஈரான்படிக்கரக் கூட படுக்கக்கூடும்” என்பன்படிக்கப ரக்் மக்ரரஈரானும் பிற
ஐ் மக்ரரஈராப்பிய பன்படிக்கலவர்களும் புரிந்து டிக்கை தகஈராளள ் மக்ரவண்டுடிக்கை தரன அவர்
எச்சரித்பஈரார்.

இஸ்் மக்ரரலிய அன்படிக்கரச்சரஈரால கூறப்படட ஒரு சஈராத்தியரஈரான ் மக்ரபஈரார்
குறித்ப எச்சரிக்ன்படிக்கக எவ்விபத்திலும் ஒரு அனுரஈரான கருத்பலல.
இஸ்் மக்ரரல ஈரஈரானுடன் முற்றுமுபலஈரான ஓர் இரஈராணுவ ் மக்ரரஈராபல
அபஈராயத்ன்படிக்கபக் கூர்ன்படிக்கரயஈராக தீவிரப்படுத்தி உளளது.

இரசஈராயன ஆயுப பஈராக்குபல என்ற டிக்கை தபஈராய் சஈராக்குப்் மக்ரபஈராக்கில ஏப்ரல
14  இல சிரியஈராவுக்கு எதிரஈராக நடத்பப்படட அடிக்கை தரரிக்கஈரா-பிரிடடன்-

பிடிக்கை தரஞ்ச ஏவுகன்படிக்க் தோரணை பஈராக்குபலகளஈரால டிக்கை தபரிதும் பின்னுக்கு
பளளப்படடது என்னடிக்கை தவன்றஈரால,  அபற்கு ஆறு நஈராடகளுக்கு
முன்னபஈராக அன்படிக்கப விட நீண்டகஈரால பஈராக்கங்கன்படிக்கள ஏற்படுத்பக்
கூடியளவுக்கு சிரியஈராவுக்கு எதிரஈராக இஸ்் மக்ரரல நடத்திய ஒரு
பஈராக்குபலஈராகும்.

் மக்ரநரடியஈராக சர்வ் மக்ரபச சடடத்ன்படிக்கப ரற்றும் அவ்விரு நஈராடுகளின்
இன்படிக்கறயஈராண்ன்படிக்கரன்படிக்கய மீறிய ஏப்ரல 8  பஈராக்குபல,  அடிக்கை தரரிக்கஈரா
வினி் மக்ரயஈராகித்ப F-15  ் மக்ரபஈரார் விரஈரானங்களஈரால ் மக்ர ஈராம்ஸ் ரத்திய
ரஈராகஈரா் தோரணைத்தில சிரியஈராவின் T4  விரஈரானத் பளத்திற்கு எதிரஈராக
டிக்கை தலபனஈரான் மீது பறந்து டிக்கை தசன்றவஈராறு நடத்பப்படடது.  ஏழு ஈரஈரானிய
இரஈராணுவ ஆ் மக்ரலஈராசகர்கள உடபட,  டிக்கை தவளிப்பன்படிக்கடயஈராக் மக்ரவ இவர்கள
பஈரான் இலக்கில ன்படிக்கவக்கப்படடிருப்பஈரார்கள,  ஒரு டஜன் க் தோரணைக்கஈரான
இரஈராணுவ சிப்பஈராய்கள இஸ்் மக்ரரலிய ஏவுகன்படிக்க் தோரணைகளுக்கு
பலியஈரானவர்களில உளளடங்குவர்.

சிஐஏ ரற்றும் வஈராஷிங்டனின் அப்பிரஈராந்திய கூடடஈராளிகள
முடுக்கிவிடட ஏழஈராண்டு கஈரால இரத்பந்் மக்ரபஈராய்ந்ப ஆடசி ரஈராற்ற
் மக்ரபஈராருக்கு எதிரஈராக,  அரபு உலகில டிக்கை தபஹ்ரஈரானின் மிக டிக்கை தநருங்கிய
கூடடஈராளியஈரான ஜனஈராதிபதி பஷர் அல-அசஈராத் அரசஈராங்கத்திற்கு
ஒத்துன்படிக்கழக்க ஈரஈரானிய சிப்பஈராய்கள சிரியஈராவில உளளனர்.  பதிலடி
டிக்கை தகஈராடுக்கப்படுடிக்கை தரன ஒரு ரன்படிக்கறமுக அச்சறுத்பன்படிக்கலக் டிக்கை தகஈராண்டு
டிக்கை தபஹ்ரஈரான் இஸ்் மக்ரரலிய பஈராக்குபலுக்கு வின்படிக்கடயிறுத்பது.  “ஒரு
திடடமிடட நகர்வில ஒரு ஆடசி ரற்டிக்கை தறஈராரு நஈராடடின் வஈரான்டிக்கை தவளி
எலன்படிக்கலன்படிக்கய மீறும் உரின்படிக்கரன்படிக்கய ஏற்கும் ் மக்ரபஈராதும்,  ரற்றும்
பயங்கரவஈராபத்திற்கு எதிரஈராக சண்ன்படிக்கடயிடடு வரும் பன்படிக்கடகன்படிக்கள
இலக்கில ன்படிக்கவக்கும்் மக்ரபஈராதும்,  அது அபன் வின்படிக்களவுகன்படிக்களயும் பதில
நடவடிக்ன்படிக்கககன்படிக்களயும் நிச்சயரஈராக பரிசீலிக்க ் மக்ரவண்டும்,”  என்று
ஈரஈரானின் உயர்ரடட ் மக்ரபசிய பஈராதுகஈராப்பு குழு (SNSC) டிக்கை தசயலஈராளர்
அலி ஷம்கஈரானி டிக்கை தசவ்வஈராயன்று டிக்கை தசய்தியஈராளர்களுக்குத் டிக்கை தபரிவித்பஈரார்.

இஸ்் மக்ரரலிய அரசஈராங்க் மக்ரரஈரா அது ் மக்ரபஈராருக்கு பயஈராரஈராக இருப்பபஈராக
அறிவித்து டிக்கை தபஹ்ரஈரானுக்கு பதிலளித்துளளது.  “இஸ்் மக்ரரலிய
இரஈராணுவ பன்படிக்கடகளும் (IDF) ரற்றும் பஈராதுகஈராப்பு பன்படிக்கடகளும்
எந்படிக்கை தவஈராரு நின்படிக்கலநிறுத்பலுக்கும் பயஈராரஈராக உளளன,” என்று பிரபர
ரந்திரி டிக்கை தபன்ஜமின் டிக்கை தநத்பனியஈராகு சமீபத்தில அறிவித்பஈரார்.
“எங்களுக்கு தீங்கின்படிக்கழக்க முயற்சிக்கும் எவடிக்கை தரஈராருவருக்கு
எதிரஈராகவும் நஈராங்கள ் மக்ரபஈராரிடு் மக்ரவஈராம்.  வின்படிக்கல டிக்கை தகஈராடுக்க
் மக்ரவண்டியன்படிக்கப எண்ணி பின்வஈராங்க ரஈராட் மக்ரடஈராம்,  எங்களுக்கு
தீங்கின்படிக்கழக்க விரும்பவர்கன்படிக்கள அபற்கஈரான வின்படிக்கல டிக்கை தகஈராடுக்க
டிக்கை தசய்் மக்ரவஈராம்,” என்றஈரார்.

இஸ்் மக்ரரலிய ஆயுபப்பன்படிக்கடகள சிரிய ரற்றும் டிக்கை தலபஈரானின்
எலன்படிக்கலகன்படிக்கள ஒடடி பலப்படுத்பப்படடுளளபஈராகவும்,  அந்நஈராடடின்
விரஈரானப்பன்படிக்கட உயர் எச்சரிக்ன்படிக்ககயில நிறுத்பப்படடுளளபஈராகவும்
டிக்கை தசய்திகள குறிப்பிடுகின்றன.

் மக்ரரற்கத்திய ஊடகங்க் மக்ரளஈரா தீவிரரன்படிக்கடந்து வரும் இந்ப ் மக்ரரஈராபன்படிக்கல,
ஏ் மக்ரபஈரா ஈரஈரான் பஈரான் இஸ்் மக்ரரன்படிக்கல ஆக்் மக்ரரஈராஷரஈராக டிக்கை தநருக்குவபஈராக



கஈராடடி சித்பரிக்கின்றன.  இது அபத்பரஈரானது.  ஈரஈரான் அபன்
அன்படிக்கரதிக்கஈரான அணுசக்தி திடடத்ன்படிக்கப ரடடுப்படுத்துரஈராறு அடிக்கை தரரிக்க
ரற்றும் ஐ் மக்ரரஈராப்பிய அழுத்பத்திற்கு வன்படிக்களந்து டிக்கை தகஈராடுத்துளள
நின்படிக்கலயில,  இஸ்் மக்ரர் மக்ரலஈரா 200  இல இருந்து 400  ரதிப்பிடப்படட
குண்டுகளுடன்,  அப்பிரஈராந்தியத்தின் ஒ் மக்ரர அணுசக்தி நஈராடஈராக
உளளது.  வஈராஷிங்டன் ரற்றும் அபன் கூடடஈராளிகளின் ஆபரவுடன்,
டிக்கை தடல அவிவ் அணுஆயுப பரவல படுப்பு ஒப்பந்பத்தில (Nuclear
Non-Proliferation Treaty) ன்படிக்ககடிக்கை தயழுத்திட உறுதியஈராக ரறுத்துளளது.

இபற்கின்படிக்கட் மக்ரய,  அன்படிக்கரதிக்கஈரான ஸ்டஈராக்் மக்ர ஈராம் சர்வ் மக்ரபச ஆய்வு
ன்படிக்கரய பகவலபடி,  சவூதி அ் மக்ரரபியஈரா,  இது ஈரஈரானுக்கு எதிரஈரான
அடிக்கை தரரிக்க-இஸ்் மக்ரரலிய அச்சில முக்கிய பிரஈராந்திய கூடடஈராளியஈராக
் மக்ரரடிக்கை தலழுந்துளள நின்படிக்கலயில,  2016  இல இரஈராணுவ
பளவஈராடங்களுக்கஈராக டிக்கை தபஹ்ரஈரான்படிக்கன விட ஐந்து ரடங்கு அதிகரஈராக
டிக்கை தசலவிடடுளளது.

அது ஒரு பிரஈராந்திய சக்தியஈராக,  எண்டிக்கை த் தோரணைய் வளம் மிக்க ரத்திய
கிழக்கில சவஈராலுக்கு இடரற்ற ் மக்ரரலஈராதிக்கத்ன்படிக்கபப் ் மக்ரபணுவபற்கஈரான
அடிக்கை தரரிக்க முன்படிக்கனவுக்கு ஒரு பன்படிக்கடயஈராக நிற்பபஈரால, ஈரஈரான் இலக்கில
ன்படிக்கவக்கப்படடுளளது.  அப்பிரஈராந்தியத்தில ஒரு கஈரால-நூற்றஈராண்டு
அடிக்கை தரரிக்க ் மக்ரபஈரார்களின் ் மக்ரபரழிவுகரரஈரான வின்படிக்களவுகளஈரால,  ஈரஈராக்,
சிரியஈரா ரற்றும் டிக்கை தலபனஈரானிலும் உளளடங்கலஈராக, அப்பிரஈராந்தியத்தில
ஈரஈரானிய டிக்கை தசலவஈராக்கு பலரன்படிக்கடந்துளளது.

ஈரஈரானுக்கு எதிரஈரான ஓர் இஸ்் மக்ரரலிய ் மக்ரபஈரார் அச்சறுத்பல அடிக்கை தரரிக்க
ரற்றும் இஸ்் மக்ரரலிய இரஈராணுவ ஸ்பஈராபகங்களுக்கு இன்படிக்கடயிலஈரான
ஆரவஈராரரஈரான சந்திப்புகளஈரால அடிக்் மக்ரகஈராடிடப்படுகிறது.  ரத்திய
கிழக்கில இரஈராணுவ நடவடிக்ன்படிக்கககன்படிக்கள ் மக்ரரற்பஈரார்ன்படிக்கவயிடும்
அடிக்கை தரரிக்க ரத்திய கடடன்படிக்களயகத்தின் பன்படிக்கலவர் டிக்கை தஜனரல ் மக்ரஜஈராசப்
டிக்கை தவஈராடடிக்கை தடல திங்களன்று இஸ்் மக்ரரலுக்கு ஒரு விஜயம்
் மக்ரரற்டிக்கை தகஈராண்டஈரார்,  இது ரத்திய கடடன்படிக்களயக பளபதி ஒருவரின்
முன்பிலலஈராப முபல பய் தோரணைரஈராகும்.  சிரியஈராவிலிருந்து அடிக்கை தரரிக்க
பன்படிக்கடகன்படிக்களத் திரும்ப டிக்கை தபறுவபற்கு டரம்பின் சமீபத்திய
வஈராக்குறுதிகன்படிக்கள அடிக்கை தரரிக்கஈரா நின்படிக்கற் மக்ரவற்றஈராது என்பன்படிக்கப
டிக்கை தநத்பனியஈராகு அரசஈராங்கத்திற்கு உத்பரவஈராபரளிப்ப் மக்ரப
டிக்கை தவளிப்பன்படிக்கடயஈராக அவர் திடடரஈராக இருந்பது.

பின்னர் புபனன்று இஸ்் மக்ரரலிய பஈராதுகஈராப்பு அன்படிக்கரச்சர் Avigdor
Lieberman, அடிக்கை தரரிக்க பஈராதுகஈராப்புத்துன்படிக்கற டிக்கை தசயலர் ் மக்ரஜம்ஸ் ரஈராடடீஸ்
ரற்றும் ் மக்ரபசிய பஈராதுகஈராப்புத்துன்படிக்கற ஆ் மக்ரலஈராசகர் ் மக்ரஜஈரான் ் மக்ரபஈராலடன்
உடபட அடிக்கை தரரிக்க அதிகஈராரிகளுடன் ் மக்ரபச்சவஈரார்த்ன்படிக்கபகள நடத்ப
வஈராஷிங்டனுக்குப் பறந்பஈரார்.  இஸ்் மக்ரரலிய அரச பகவலகளின்படி,
ரத்திய கிழக்கில,  முக்கியரஈராக சிரியஈராவில ஈரஈரானின்
"விரிவஈராக்கத்ன்படிக்கப" எதிர்டிக்கை தகஈராளவ் மக்ரப திடடநிரலஈராக இருந்பது.

ஈரஈரான்படிக்கன ் மக்ரநஈராக்கிய இஸ்் மக்ரரலின் ் மக்ரபஈரார் முன்படிக்கனவு மீது,
வஈராஷிங்டனிலும் சரி ஐ் மக்ரரஈராப்பஈராவிலும் சரி ஆளும் ஸ்பஈராபகத்தினுள
ஐயத்திற்கிடமின்றி பிளவுகள உளளன.  வஈராஷிங்டன் ் மக்ரபஈராஸ்ட
குறிப்பிடடன்படிக்கபப் ் மக்ரபஈரால, “வஈராஷிங்டனில உளள [சில]  டிக்கை தவளியுறவு
டிக்கை தகஈராளன்படிக்கக பிரமுகர்கள, இஸ்் மக்ரரல ஈரஈரானியர்களுக்கு எதிரஈரான அபன்
ஒளிவுரன்படிக்கறவஈரான நடவடிக்ன்படிக்கககன்படிக்கள டிக்கை தபஈராடர்வன்படிக்கப விரும்புகின்றனர்.
திரு.  டரம்ப் சிரிய ் மக்ரரஈராபலில இருந்து விலகிக் டிக்கை தகஈராளள
விரும்புகின்ற ஒரு சரயத்தில இஸ்் மக்ரரலிய பஈராக்குபலகன்படிக்கள
அவசியரஈரானபஈராக அவர்கள பஈரார்க்கிறஈரார்கள...”

புபனன்று, நஈராளிபழ் Telegraph இல, பிரிடடிஷ் இரஈராணுவ பன்படிக்கலன்படிக்கர
பளபதி டிக்கை தஜனரல ரிச்சஈரார்ட டன்னஈராட எழுதிய,  “ஈரஈரானுக்கும்
இஸ்் மக்ரரலுக்கும் இன்படிக்கட் மக்ரய ் மக்ரபஈரார் வருகிறது —  முன்னஈராளின்
பயங்கரவஈராப பினஈராமிகளுக்கு எதிரஈராக பிரிடடன் ஒரு நின்படிக்கலப்பஈராடன்படிக்கட

எடுக்க ் மக்ரவண்டும்,”  என்று பன்படிக்கலப்பிடடு,  கடடுன்படிக்கர ஒன்ன்படிக்கற
பிரசரித்பது.

“ஈரஈரான்,  கவனிக்கஈராரல விடப்படடஈரால,  அப்பிரஈராந்தியத்தில
இஸ்் மக்ரரலுடன் நஈராசகரரஈரான புதிய ் மக்ரபஈராருக்கு கஈரார் தோரணைரஈராகி விடும் ஒரு
சூழன்படிக்கல இப்் மக்ரபஈராது நஈராம் முகங்டிக்கை தகஈராடுக்கி் மக்ரறஈராம்,”  என்று டிக்கை தஜனரல
டன்னஈராட வஈராதிடுகிறஈரார்.

அந்ப முன்னஈராள பிரிடடிஷ் பளபதி டிக்கை தலபனஈரானின் முபலஈராளித்துவ
இஸ்லஈராமியவஈராப டிக்கை த ஸ்புலலஈரா இயக்கத்தின் மீது சீறுவதில
ஒருமுன்படிக்கனப்படடிருந்பதுடன்,  அபன் அங்கத்துவ அன்படிக்கரப்புகளும்
் மக்ரபஈராரஈராளிகளும் “அப்பஈராவி ரக்களின்படிக்கட் மக்ரய"  ஒன்று கலந்திருப்பபஈராக
மீண்டும் மீண்டும் குற்றஞ்சஈராடடி,  சிரியஈரா ரற்றும் டிக்கை தலபனஈரானில
இஸ்் மக்ரரல "டிக்கை தபஈராறுத்துக் டிக்கை தகஈராளளவியலஈராப அச்சறுத்பன்படிக்கல"
முகங்டிக்கை தகஈராடுப்பபஈராக ஒரு விடயத்ன்படிக்கப உருவஈராக்குகிறஈரார்,  இது
எதிர்வரும் கஈராலத்தில இஸ்் மக்ரரலிய பஈராதுகஈராப்புப் பன்படிக்கடகளஈரால
அப்பஈராவி டிக்கை தலபனஈரான் ரக்கள டிக்கை தகஈராலலப்படுவபற்கு ஒரு முன்கூடடிய
கஈரார் தோரணைத்ன்படிக்கப வழங்குகிறது.

“இஸ்் மக்ரரல அபன் அத்தியஈராவசிய பஈராதுகஈராப்பு நலன்கன்படிக்கள முழுப்
பலத்துடன் பஈராதுகஈராப்பன்படிக்கப எதிர்் மக்ரநஈராக்கி நஈராம் பயஈராரஈராக இருக்க
் மக்ரவண்டும்,”  என்று அந்ப பிரிடடிஷ் பளபதி எழுதுகிறஈரார்.
“இஸ்் மக்ரரலிய இரஈராணுவப் பன்படிக்கட பலரஈரான பிடின்படிக்கய ன்படிக்கவத்திருப்பபஈராக
பலரும் விரர்சிக்கின்றனர்,  ஆனஈரால அவர்கள இரஈராணுவத்
பளபதிகன்படிக்கள பனிப்படடரீதியில குன்படிக்கடந்டிக்கை தபடுக்கின்ற நின்படிக்கலயில,
அவர்கள ஏற்கத்பக்க சடடபூர்வ ரற்றும் பஈரார்மீக வழிமுன்படிக்கறகளில
நடவடிக்ன்படிக்கக எடுக்கக்கூடுடிக்கை தரன நஈரான் நம்புகி் மக்ரறன்,”  என்றஈரார்.  இந்ப
"வழிமுன்படிக்கறகள"  பஈரான் சமீபத்தில இஸ்் மக்ரரலிய எலன்படிக்கலன்படிக்கய ஒடடிய
கஈராசஈராவில இஸ்் மக்ரரலிய இரஈராணுவப் பன்படிக்கடகள நிரஈராயுபபஈராணியஈரான
ஆர்ப்பஈராடடக்கஈராரர்கன்படிக்கள டிக்கை தகஈரான்றதில டிக்கை தவளிப்பஈராடன்படிக்கடக் கண்டது,
அதில குன்படிக்கறந்பபடசம் 40  ் மக்ரபர் சடடுக் டிக்கை தகஈராலலப்படடுளளனர்
ரற்றும் பல ஆயிரக் க் தோரணைக்கஈரானவர்கள கஈராயரன்படிக்கடந்துளளனர்.

ஈரஈரானுக்கு எதிரஈரான ் மக்ரபஈரான்படிக்கர ் மக்ரநஈராக்கி டிக்கை தடல அவிவ் தீவிரப்படுவன்படிக்கப
உந்துகின்ற ஒரு முக்கிய கஈராரணி,  இஸ்் மக்ரரலுக்குள அதிகரிக்கின்ற
சமூக பபடடங்களஈராகும்.  முன்் மக்ரனறிய நஈராடுகள என்றன்படிக்கழக்கப்படும்
நஈராடுகளில அடிக்கை தரரிக்கஈராவுக்கு அடுத்து சமூகரீதியில மிகவும்
சரநின்படிக்கலயற்று இருக்கும் இஸ்் மக்ரரல,  முடிவிலலஈரா ஊழல
் மக்ரரஈராசடிகளில சிக்கியுளளது. இந்ப நின்படிக்கலன்படிக்கரகளின் கீழ், இஸ்் மக்ரரலிய
அரசஈராங்கம் உளநஈராடடு பபடடங்கன்படிக்களப் ் மக்ரபஈராரின் வடிவில டிக்கை தவளி் மக்ரய
திருப்பி விடுவபற்கஈரான டிக்கை தபரும் உள் மக்ரநஈராக்கத்தில உளளது.

இது் மக்ரபஈரான்ற உள் மக்ரநஈராக்கங்கள, வஈராஷிங்டனிடம் இருந்தும் ரற்றும்
ஏன்படிக்கனய பிரபஈரான ஏகஈராதிபத்திய சக்திகளிடம் இருந்தும்,  ரத்திய
கிழக்கில இஸ்் மக்ரரலின் ஆக்் மக்ரரஈராஷரஈரான ரற்றும் விரிந்து பரந்ப ஒரு
் மக்ரபஈராருக்கு ஆபரவு அடித்பளத்ன்படிக்கபப் டிக்கை தபறுகின்றன.

இஸ்் மக்ரரலும் ரற்றும் வஈராஷிங்டன்,  இலண்டன் ரற்றும் ஏன்படிக்கனய
இடங்களில உளள அபன் ஆபரவஈராளர்களும் பின்பற்றி வரும்
டிக்கை தபஈராறுப்பற்ற டிக்கை தகஈராளன்படிக்கககள அப்பிரஈராந்தியம்-பழுவிய ஒரு
் மக்ரரஈராபன்படிக்கலத் தூண்டிவிட அச்சறுத்துவதுடன்,  அது உலகின் மிகப்
டிக்கை தபரிய அணுஆயுப சக்திகளஈரான அடிக்கை தரரிக்கஈரா ரற்றும் ரஷ்யஈரா
உடபட பிரபஈரான சக்திகள அன்படிக்கனத்ன்படிக்கபயும் வின்படிக்கரவி் மக்ரல் மக்ரய
உளளீர்த்து விடக்கூடும்.  அது் மக்ரபஈரான்றடிக்கை தவஈராரு ் மக்ரபரழின்படிக்கவத்
படுப்பபற்கஈரான ஒ் மக்ரர வழிவன்படிக்ககயஈராக இருப்பது, ் மக்ரபஈரார் ரற்றும் அன்படிக்கப
் மக்ரபஈராற்றுவிக்கும் இந்ப முபலஈராளித்துவ அன்படிக்கரப்புமுன்படிக்கறக்கு எதிரஈராக
சர்வ் மக்ரபச டிக்கை தபஈராழிலஈராள வர்க்கத்தின் ஒரு பஈராரிய இயக்கத்ன்படிக்கப
அபிவிருத்தி டிக்கை தசய்வபஈராகும்.


