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வாஷிங்டனில, மக்ர்ான் ஈ்ானுடன் அண
ஒப்பந்தத்தத்தத மறுரபச்சுவார்த்தத்ததக்க

உட்படுத்த அதத்தத அழைப்பு விடுக்கிவிடுக்கிறார்
By Alex Lantier,      25 April 2018 

மன்று  நு நாள் ் வு நாஷிங்டன் பயணத்தில் இரண்டு நாம்  நு நாரண்டாம் நாளு நான

செவவ்் வு நாய்கிழமழமையன்று,  பிசெரஞ்சு ஜனு நாதிபதி இழமைு நானு் வல்
ழமைக்்ரரு நான், அசெழமைரிக்க ஜனு நாதிபதி செடு நானு நால்ட் ட்ரம்ப் உடன் ழமைத்திய
கிழக்கு ழமைற்றும் உலக ் வர்த்தகம் செது நாடர்பு நாக  நடந்த
அ் வர்களிமட்ரயயு நான ்ரபச்சு் வு நார்த்மதகமரண்டாம் நாள வி் வரிப்பதற்கு நாக
ட்ரம்ப் உடன் இமணந்து ஒரு கூட்டு செவய்தியு நாரண்டாம் நாளர் வந்திப்பில்
பங்குசெபற்ெற்று நார்.  இந்த செவய்தியு நாரண்டாம் நாளர் வந்திப்பில்,  ழமைக்்ரரு நான்,  2015
ஈரு நான் அணுவக்தி ஒப்பந்தத்மத தூக்கிவீசு் வதற்கு நான ட்ரம்ப்பின்
மிரட்டல்களுக்கு தக் வமழமைத்துக் செகு நாள்ரண்டாம் நாள முமனந்த்ரது நாடு ழமைத்திய
கிழக்கிலு நான அசெழமைரிக்கு நாவின் ்ரபு நார்களுக்கு பிரு நான்ஸ் செது நாடர்ந்து
ஆதர் வளிப்பதற்கும் ் வு நாக்குறுதியளித்து நார்.

ழமைத்திய கிழக்கில் அசெழமைரிக்கு நாவின் கட்டமரண்டாம் நாளகளுக்கு இணங்கி
 நடக்க ்ர் வண்டும் இல்மல்ரயல் இந்த ஒப்பந்தம்
மகசெயழுத்து நா் வதற்கு முன்பிருந்த ் வர்த்தகத் தமடகள்
புதுப்பிக்கப்படு் வதற்கும் ழமைற்றும் இரு நாணு் வத் து நாக்குதலின்
வு நாத்தியத்திற்கும் முகம்செகு நாடுக்க ்ர் வண்டும் என்று ஈரு நானிடம்
செவு நால்் வதில் பு நாரிஸ் ் வு நாஷிங்டனுடன் கரம்்ரகு நார்த்துக்
செகு நாண்டிருக்கிெற்றது.  சிரியு நாவில் ஆட்சி-ழமைு நாற்ெற்றத்திற்கு நான ஏழு நாண்டு
கு நால ்ர நட்்ரடு நாவின் பினு நாமிப் ்ரபு நார் படு்ரது நால்வி கண்ட ்ரபு நாதிலும்,
அசெழமைரிக்கு நாவுக்கும் சிரியு நாவின் முன்னு நாள் கு நாலனிய எஜழமைு நானு நான
பிரு நான்சுக்கும், ரஷ்யு நாவுடன் ்ரவர்ந்து சிரிய ஆட்சிக்கு முக்கியழமைு நான
ஆதரம் வ ் வழங்கி ் வருகின்ெற்ற ஈரு நானின் நிமல எந்த நிமலயிலும்
் வலு் வமட் வமத ஏற்றுக் செகு நாள்ரண்டாம் நாள முடியவில்மல.  ழமைு நாெற்று நாக,
சிரியு நாவில் அசெழமைரிக்க-ஐக்கிய இரு நாஜ்ஜிய-பிசெரஞ்சு ஏவுகமணத்
து நாக்குதல்  நடந்து 10  நு நாட்கள் கூட முடிந்திரு நாத நிமலயில், இம் வ
சிரியு நா,  ஈரு நான் அத்்ரது நாடு அணு-ஆயுத ் வல்லமழமையுமடய
ரஷ்யு நாவுடன் ஒரு புதுப்பித்த இரு நாணு் வ ்ரழமைு நாதலுக்கு
பு நாமதயமழமைத்துக் செகு நாண்டிருக்கின்ெற்றன.

இந்த  நட் வடிக்மக ழமைக்்ரரு நானிடம் இருந்து நான முக்கியழமைு நான ஒரு
ழமைு நாற்ெற்றழமைு நாகும்,  ஈரு நான் அணு ஒப்பந்தத்மத இ் வர் பகிரங்கழமைு நாக
ஆதரித்து ் வந்திருக்கிெற்று நார் என்ப்ரது நாடு,  தனது பயணத்துக்கு
முன்பு நாக Fox News  க்கு அளித்த ஒரு ்ர நர்கு நாணலில்,  இதமன
பிரதியிடு் வதற்கு எந்த “இரண்டு நாம் திட்டமும்”  இல்மல என்று
கூறியிருந்து நார்.  அந்த நிமலப்பு நாடு உலசெகங்கிலும்
அரவு நாங்கங்களிடம் இருந்து ஆதரவு அறிக்மககமரண்டாம் நாளப் செபற்ெற்றது.
செபய்ஜிங் பயணம் செவன்றிருந்த ரஷ்ய செ் வளியுெற்றவு அமழமைச்வரு நான
்ரவர்ஜி லு நாவ்்ரரு நாவ்,  இந்த ஒப்பந்தத்மத அகற்று் வதற்கு நான எந்த
முயற்சிமயயும் து நானும் தனது சீன வகு நாக்களும்
எதிர்க்கவிருப்பது நாகத் செதரிவித்து நார்.

அசெழமைரிக்கு நாவின் முக்கிய கூட்டு நாளிகளும் கூட இந்த ஒப்பந்தத்மத
முடிவுக்குக் செகு நாண்டு் வரு் வமத எதிர்த்தன. பிரிட்டிஷ் செ் வளியுெற்றவுச்

செவயலரு நான ்ரபு நாரிஸ் ்ரஜு நான்வன் இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு ஆதர் வு நாக
தனது “் வலு் வு நான கண்்ரணு நாட்டத்மத” ் வலியுறுத்தினு நார்,  ்ரஜர்ழமைன்
செ் வளியுெற்றவு அமழமைச்வரு நான ஹய்்ரகு நா ழமைு நாஸ்,  ஈரு நானிய அணு
ஒப்பந்தத்மத தூக்கிவீசு் வது ழமைத்திய கிழக்கிலு நான இரு நாணு் வ
சூழலில் மிக ஆபத்து நான பின்விமரண்டாம் நாளவுகமரண்டாம் நாளக் செகு நாண்டிருக்கும்
என்று எச்வரித்து நார்.  “இந்த ஒப்பந்தத்மத உறுதிசெவய்் வது மிக
முக்கியழமைு நானது என்று  நு நாங்கள்  நம்புகி்ரெற்று நாம்”  என்று அ் வர்
அறிவித்து நார்.  “அது ்ரது நால்வியமடந்து நா்ரலு நா அல்லது அசெழமைரிக்கு நா
அமதக் மகவிட்டு நா்ரலு நா,   நழமைக்கு அதனுடன் ஒப்பிடக்கூடிய
அரண்டாம் நாளவுக்கு நான ்ர் வசெெற்றதுவும் இருக்கு நாது,  அத்துடன் சூழ்நிமல
கணிவழமைு நாக ்ரழமைு நாவழமைமட் வ்ரது நாடு,  அதனுடன் ்ரவர்ந்து எல்லு நாம்
்ரழமைு நாவழமைமடயும் என்று  நு நாங்கள் அஞ்சுகி்ரெற்று நாம்.”

ஈரு நானிய செ் வளியுெற்றவு அமழமைச்வரு நான ஜு நா் வத் ஷரிஃப்,  அ் வர்
இப்்ரபு நாமதய ஒப்பந்தத்மத சிரத்மதயுடன் ழமைதிக்கின்ெற்ற
அ்ரத்ர நரத்தில்,  ் வு நாஷிங்டன் அதமன உதறித் தள்ளு்ரழமையு நானு நால்,
ஈரு நானும் அதமன “கிழித்செதறியும்” என்று எச்வரித்து நார். “இருந்து நால்
எல்லு நாம் இருக்கும் அல்லது எதுவும் இருக்கு நாது.  ட்ரம்ப்
செ் வறுழமை்ரன அணு ஒப்பந்தத்தில் செது நாடர்ந்து நீடிப்பதற்கு
ழமைட்டுழமைல்ல,  அமதவிட முக்கியழமைு நாய்,  ்ரபரத்தில் அ் வரது தரப்மப
 நல்ல ்ர நு நாக்கத்துடன் அ் வர் அழமைல்படுத்தத் செது நாடங்கு் வதற்கும்
ஐ்ரரு நாப்பிய தமல் வர்கள் அ் வமர ஊக்குவிக்க ்ர் வண்டும்” என்று
அ் வர் ட்விட்டரில் எழுதியிருந்து நார்.

செவவ்் வு நாய்கிழமழமை கு நாமல,  ட்ரம்ப்புடன் தனியு நாகப் ்ரபசு் வதற்கு
முன்பு நான புமகப்படசெழமைடுக்கும் நிகழ்வின் வழமையத்தில் ழமைக்்ரரு நான்
இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு நான தனது ஆதரம் வ மீண்டும்
செதரிவித்த்ரபு நாது,  அசெழமைரிக்க ஜனு நாதிபதி செ் வடித்துப் செபு நாங்கி,
இந்த நிமலப்பு நாடு ஏற்பில்லு நாதது என்று சுட்டிக்கு நாட்டினு நார்.

ழமைக்்ரரு நான் அறிவித்து நார், “ நு நான் என்ன கூறி்ரனன் என்ெற்று நால் ஈரு நான்
ஒப்பந்தம் ஒரு முக்கியழமைு நான விடயம் என்பது நாகும்.  நு நாங்கள் அமத
வி் வு நாதிப்்ரபு நாம். ஆனு நால்  நு நாம் அமத, ஒட்டுசெழமைு நாத்த பிரு நாந்தியத்தின்
பு நாதுகு நாப்பு என்ெற்ற விரிந்த சித்திரத்தின் பு நாகழமைு நாகப் பு நார்க்க
்ர் வண்டும். சிரிய சூழ்நிமலமயப் பு நார்க்கி்ரெற்று நாம், ஈரு நாக்கில் ்ரதர்தல்
் வரவிருக்கிெற்றது,  பிரு நாந்தியத்தில்  நழமைது கூட்டு நாளிகளுக்கு நாக
ஸ்திரத்தன்மழமைமய அங்்ரக  நு நாம் பு நாதுகு நாக்க ்ர் வண்டியிருக்கிெற்றது.
பிரு நாந்தியத்தில் ஈரு நானின் பிரவன்னத்மத  நு நாங்கள் ழமைட்டுப்படுத்தி
ம் வக்க விரும்புகி்ரெற்று நாம்,  [ஈரு நான் அணு ஒப்பந்தம்] அந்த பரந்த
சித்திரத்தின் பு நாகழமைு நாகும்.”

ட்ரம்ப் பதிலளித்து நார்: “நீங்கள், குறிப்பு நாக ழமைத்திய கிழக்கில், எங்்ரக
செவன்ெற்று நாலும் ஈரு நான் பின்னு நாலிருப்பது நாகப் படுகிெற்றது,  எங்்ரக
பிரச்சிமன என்ெற்று நாலும்:  ஏழமைன்,  சிரியு நா.  எங்்ரக ்ர் வண்டுழமைு நானு நாலும்
்ரபு நாங்கள்,  ஈரு நான் பின்னு நால் நிற்கிெற்றது.  இப்்ரபு நாது,



துரதிர்ஷ்ட் வவழமைு நாக,  ரஷ்யு நா ்ரழமைலும் ்ரழமைலும் அதிகழமைு நாய்
வம்பந்தப்பட்டு ் வருகிெற்றது.  ஆயினும் பிரச்சிமன எங்்ரக
இருந்து நாலும் பின்னு நால் ஈரு நான் இருக்கின்ெற்ற நிமலமழமை
இருக்கிெற்றது....  ஈரு நான் ஒப்பந்தம் ஒரு  நு நாவம்.  அ் வர்கள்
ஏவுகமணகமரண்டாம் நாள ்ரவு நாதிக்கிெற்று நார்கள்.  அது என்ன?  செ் வடிப்பு
ஏவுகமணகமரண்டாம் நாள ்ரவு நாதித்துக் செகு நாண்டிருப்பமதப் பு நார்க்கிறீர்கள்,
எல்லு நா இடத்திலும் ஏவுகமணகமரண்டாம் நாள ்ரவு நாதிக்க அனுழமைதிக்கப்படும்
விதழமைு நாய் என்ன விதழமைு நான ஒப்பந்தம் இது?”

ட்ரம்ப்பும் ழமைக்்ரரு நானும் தனியு நாகப் ்ரபசிவிட்டு ் வந்த பின்னர்,
பிசெரஞ்சு ஜனு நாதிபதி,  ட்ரம்ப்பின் நிமலப்பு நாடுகளுக்குப் பின்னு நால்
தன்மன நிறுத்திக் செகு நாண்டு விட்டது நாய் செதன்பட்டது.

சிரிய ஆட்சி இரவு நாயன ஆயுதங்கமரண்டாம் நாளப் பயன்படுத்தியிருந்தது நாக
்ரழமைு நாவடியு நான ழமைற்றும் ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படு நாத கூற்றுகளின்
அடிப்பமடயில் சிரியு நா மீது ஏப்ரல் 14 அன்று ஆத்திரமட்டலின்றி
 நடத்தப்பட்ட அசெழமைரிக்க-ஐக்கிய இரு நாஜ்ஜிய-பிசெரஞ்சு ஏவுகமணத்
து நாக்குதல்கமரண்டாம் நாளப் பு நாரு நாட்டி ட்ரம்ப் ஆரம்பித்து நார்.  “ஜனு நாதிபதி
ழமைக்்ரரு நான்,  இந்த முயற்சியில் உங்கரண்டாம் நாளது தமலமழமைத்து் வத்திற்கு
 நு நான்  நன்றி செதரிவிக்கி்ரெற்றன்”  என்ெற்று நார் அ் வர்.  “அணு ஆயுதப்
பர் வல் தடுப்பிலும் அசெழமைரிக்கு நாவும் பிரு நான்சும் ஒத்துமழத்து
் வருகின்ெற்றன.  ் வட செகு நாரிய ஆட்சியின் மீது அதிகப்பட்வ
அழுத்தழமைளிக்கும் எழமைது பிரச்வு நாரத்தில் பிரு நான்சின் முக்கியழமைு நான
பங்கு நாளித்து் வத்திற்கு  நு நாங்கள்  நன்றி உமடய் வர்கரண்டாம் நாளு நாய்
இருக்கி்ரெற்று நாம்.”

பிரு நான்சில் புலம்செபயர்ந்த் வர்களின் மீது நான ழமைக்்ரரு நானின்
ஒடுக்குமுமெற்றமயயும் ட்ரம்ப் பு நாரு நாட்டினு நார்,  “கட்டுப்பு நாடில்லு நாத
குடி்ரயற்ெற்ற”த்திற்கு எதிரு நான ஒரு யுத்தழமைு நாக இதமன அமழத்த
அ் வர் இவ்் வு நாறு ்ரவர்த்துக் செகு நாண்டு நார்,  “திரு.ஜனு நாதிபதி
அ் வர்க்ரரண்டாம் நாள,  இதமன,  எப்்ரபு நாதும் ழமைக்கள்விரும்பும்படியு நான
் வமகயு நாய் இல்லு நாழமைல், ஒரு மிக ்ர நர்மழமையு நான ழமைற்றும் ்ர நரடியு நான
விதத்தில் எதிர்செகு நாள்் வதில் நீங்கள் கு நாட்டியிருக்கும்
தமலமழமைத்து் வத்மத  நு நான் ்ரபு நாற்றுகி்ரெற்றன்.”

அதன்பின் ழமைக்்ரரு நான்,  ஈரு நான் அணு ஒப்பந்தத்திற்கு நான ட்ரம்ப்பின்
எதிர்ப்மப ஏற்றுக்செகு நாள்ரண்டாம் நாள து நான் தயு நாரிப்புடன் இருந்தது நாகத்
செதரிவித்து நார்:  “இது விடயத்தில்  நு நாங்கள் செ் வளிப்பமடயு நாக
வி் வு நாதித்்ரது நாம் என்பமத என்னு நால் கூெற்ற முடியும்,  நு நாங்கள் இரண்டு
்ரபர் ழமைட்டும் ்ரபசியிருக்கி்ரெற்று நாம்.  ஈரு நானிய ஒப்பந்தம்,  ஈரு நானுடன்
2015  இல் ்ரபச்சு் வு நார்த்மத  நடத்தப்பட்ட JCPOA (திெற்றம்பட்ட கூட்டு
 நட் வடிக்மகத் திட்டம்),  ஒரு ்ரழமைு நாவழமைு நான ஒப்பந்தம் என்று நீங்கள்
கருதுகிறீர்கள்... ஆக்ர் வ,  நு நாங்கள் இப்்ரபு நாதிருந்து ஈரு நானுடன் ஒரு
புதிய ஒப்பந்தத்திற்கு நாக ்ர் வமல செவய்் வதற்கு விரும்புகி்ரெற்று நாம்.”

ஈரு நானுடனு நான ஒரு புதிய ஒப்பந்தழமைு நானது எ் வற்மெற்றக் செகு நாண்டிருக்க
்ர் வண்டும் என்று அ் வர் எடுத்துமரத்து நார்:  “ நழமைக்குத்
்ரதம் வ... நு நான்கு விடயங்கமரண்டாம் நாள அது ்ரபவ ்ர் வண்டும்.  முதலு நா் வது,
2025 ் வமர ஈரு நானிடம் இருந்து எந்த அணு  நட் வடிக்மகமயயும்
தடுப்பது.  JCPOA  இன் பலனு நால் இது வு நாத்தியழமைு நாகக் கூடிய்ரத.
இரண்டு நா் வது,  நீண்டகு நாலப் ்ரபு நாக்கில்,  ஈரு நானிடம் இருந்து எந்த
அணு  நட் வடிக்மகயும் இருக்கக் கூடு நாது என்பமத உறுதிசெவய்் வது.
மன்ெற்று நா் வது அடிப்பமடயு நான விடயம்,  பிரு நாந்தியத்தில் ஈரு நானின்
கண்டம் விட்டு கண்டம் பு நாயும் ஏவுகமண செ் வடிப்பு
 நட் வடிக்மககளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி ம் வக்க இயலு் வது.
 நு நான்கு நா் வது,  பிரு நாந்தியத்தில் -ஏழமைனில்,  சிரியு நாவில்,  ஈரு நாக்கில்,

ழமைற்றும் செலபனு நானில்- ஈரு நாமன ழமைட்டுப்படுத்தி ம் வப்பதற்கு நான ஒரு
அரசியல் தீர்வுக்கு நான நிமலமழமைகமரண்டாம் நாள உரு் வு நாக்கு் வது.”

ழமைக்்ரரு நான் எடுத்துமரக்கும் நிமலப்பு நாடு,  ஈரு நானுக்கும் ்ர நட்்ரடு நா
வக்திகளுக்கும் இமடயில் ஒரு ் வன்முமெற்றயு நான ்ரழமைு நாதமல
தூண்டும் ஆபத்துகமரண்டாம் நாளக் செகு நாண்ட ஈரு நானுக்கு எதிரு நான ஒரு
செபு நாறுப்பற்ெற்ற மிரட்டமலக் செகு நாண்டிருக்கிெற்றது.  ஈரு நான்,  சிரியக்
கரண்டாம் நாளத்தில் ஆட்சி-ஆதரவுப் பமடகளுடன் ்ரவர்ந்து வண்மடயிடும்
அதன் பமடகள் செ் வற்றிகு நாண்கின்ெற்ற நிமலயில், அசெழமைரிக்க ழமைற்றும்
ஐ்ரரு நாப்பிய நிபந்தமனகளுக்கு முழுமழமையு நாக அடிபணிய ்ர் வண்டும்
என்று செகடு விதிப்பதற்கு நிகரு நானது நாக இது இருக்கிெற்றது.
முன்னது நாக ஈரு நானிய ஆட்சி அதன் செ் வடிப்பு ஏவுகமணத்
திட்டத்தின் மீது நான ் வரம்புகமரண்டாம் நாள அது எதிர்க்கும் எனக்
கூறியிருந்தது.

சிரியு நாவில் செபற்றிருக்கும் ்ரது நால்வியு நால் கலங்கிக் செகு நாண்டிருக்கும்
அசெழமைரிக்க ழமைற்றும் பிரு நான்சின் ஜனு நாதிபதிகள்,  ழமைத்திய கிழக்கில்
அசெழமைரிக்க தமலமழமையிலு நான ஏகு நாதிபத்திய ்ரழமைலு நாதிக்கத்திற்கு நான
எதிர்ப்மப  நசுக்கு் வதில் இருந்து யு நாரும் தங்கமரண்டாம் நாள தடுத்து நிறுத்தி
விட முடியு நாது என்று சுட்டிக்கு நாட்டிக் செகு நாண்டிருக்கின்ெற்றனர்.
ஸ்ரு நாலினிஸ்டுக்கரண்டாம் நாளு நால் ்ரவு நாவியத் ஒன்றியத்தின் கமலப்பு,
அசெழமைரிக்க இரு நாணு் வ  நட் வடிக்மககளுக்கு இருந்த பிரது நான
எதிர்எமடமய இல்லு நாது செவய்துவிட்டதற்குப் பிந்மதய கு நாலத்தில்,
ழமைத்திய கிழக்கில்  நமடசெபற்றுக் செகு நாண்டிருக்கும் கு நால்-நூற்ெற்று நாண்டு
கு நால ்ரபு நார்களில்,  ஈரு நாக் ழமைற்றும் ஆப்கு நானிஸ்து நான் செது நாடங்கி
லிபியு நா,  சிரியு நா ழமைற்றும் ஏழமைன் ் வமரயிலுழமைு நான ்ரபு நார்களில்
மில்லியன் கணக்கு நான ழமைக்கள் செகு நால்லப்பட்டிருக்கின்ெற்றனர் அல்லது
இடம்செபயர்த்தப்பட்டுள்ரண்டாம் நாளனர்.  ்ர நட்்ரடு நா வக்திகள் ஈரு நாமனயும்,
ழமைமெற்றமுகழமைு நாக,  அதன் கூட்டு நாளியு நான ரஷ்யு நாம் வயும் மிரட்டி
் வருகின்ெற்ற நிமலயில்,  இன்னும் செபரியசெது நாரு இரு நாணு் வத்
தீவிரப்படலுக்கு தயு நாரிப்பு செவய்யப்பட்டுக் செகு நாண்டிருக்கிெற்றது.

ஈரு நான் அணு ஒப்பந்தம் விடயத்தில், இந்த ஒப்பந்தம் இரத்து நானு நால்
தன்னிடம் எந்த “இன்செனு நாரு திட்டமும்” (Plan B) தயு நாரு நாக இல்மல
என்று Fox News இடம் கூறியதன் பின்னர்,  ழமைக்்ரரு நான் திடீசெரன்று
தனது நிமலப்பு நாட்மட ழமைு நாற்றிக் செகு நாண்டது ஏன் என்று Agence

France-Presse  ஆல் ்ரகட்கப்பட்ட ்ரபு நாது,  ழமைக்்ரரு நான் “இன்செனு நாரு
திட்டம்” என்ெற்ற ் வு நார்த்மதப் பிர்ரயு நாகத்மத ஈரு நான் அணு ஒப்பந்தம்
செது நாடர்பு நாக து நான் கூெற்றவில்மல என்று கூச்வமின்றி ழமைறுத்து நார்.
“் வு நாழும்பூமிக்கு நான ‘இன்செனு நாரு திட்டம்’  இல்மல என்ெற்ற
உண்மழமைமய செபு நாது் வு நாக  நு நான் குறிப்பிடு் வதுண்டு” என்ெற்று நார் அ் வர்.
“அது கு நாலநிமல வம்பந்தப்பட்ட்ரத அன்றி ஈரு நான்
வம்பந்தப்பட்டதல்ல”.  அதன்பின் அ் வர் ஈரு நான் அணு ஒப்பந்தம்
வம்பந்தழமைு நான இறுதி முடிவு ் வு நாஷிங்டன் ் வவ்ரழமை இருப்பது நாக
் வலியுறுத்தச் செவன்ெற்று நார்.

“ஈரு நான் செது நாடர்பு நாக” அ் வர் அறிவித்து நார், “எப்்ரபு நாதும்  நு நான் ஒ்ரர
ழமைு நாதிரியு நாக்ர் வ கூறி் வருகி்ரெற்றன்,  செவப்டம்பரில் ஐக்கிய  நு நாடுகள்
செபு நாது வமபயில்  நு நான் என்ன கூறி்ரனன் என்பமத நீங்கள் செவன்று
பு நார்க்கலு நாம்.  JCPOA  இருக்கிெற்றது,  ஆனு நாலும் 2025க்குப் பிந்மதய
கு நாலத்திற்கு நாக செ் வடிப்பு ஆயுதங்கள் பிரச்சிமன ழமைற்றும் பிரு நாந்திய
செவல்் வு நாக்கு ஆகியம் வ உள்ளிட்ட மன்று தூண்கமரண்டாம் நாள  நு நாம்
்ரவர்ப்பது அ் வசியழமைு நாக இருக்கிெற்றது என்்ரெற்ற எப்்ரபு நாதும் கூறி்ரனன்.
JCPOA செது நாடர்பு நாக ஜனு நாதிபதி ட்ரம்ப் என்ன முடிசெ் வடுப்பு நார்
என்பது எனக்குத் செதரியு நாது, அது அ் வரது செபு நாறுப்பு.”


