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ஈரான் உடன்படிக்க்கிக்கையில் இருந்த
அஅம அமெரிக்ிக்கைா பின் பின்வாங்கிய பின்னர,  அமெத்திய

கிழக்கு பிராந்தியந்தழுவிய ந்தழுவிய பபாரின் விளிம்பில்
தள்்ளாடி அமிக்கைாண்டிருக்கிறத

By Jordan Shilton,           10 May 2018 

ஈரானிய அணு உடன்படிக்ிக்கடிக்கையிலிருந்து விலகுவ்து விலகுவதந்து விலகுவதென ஜனாதிபதி

்து விலகுவதடானாலட டரம்ப் ்து விலகுவத் செவ்வாய்கிழிக்கய்கிழமை எடுத்ந்து விலகுவதெ முடிவ,  விிக்கரவிைவிலலைவிலய
பிராந்திய ் செக்திடிக்கைிக்க்திகளை உள்ளீர்க்டிக்கைக்கூடிய ஒரு ைவிலபரழிவடிக்கைரய்கிழமைான
பிராந்திய ைவிலய்கிழமைாந்து விலகுவதெலின் விளிம்புக்கு ய்கிழமைத்திய கிழக்ிக்கடிக்கை ந்து விலகுவதெள்ளியுள்்திகளைது.

டரம்பின் அறிவிப்பு வந்து ஒரு சில நிமிடங்டிக்கைளில, இஸ்ைவிலரலிய ைவிலபார்
விய்கிழமைானங்டிக்கைள் டய்கிழமைாஸ்டிக்கைஸிற்கு ்து விலகுவதற்கு நெருக்டிக்கைய்கிழமைான ஓர் அர் சொங்டிக்கை ந்து விலகுவதெ்திகளைத்தின்
மீது ஏவடிக்கைிக்க ஏவுகணை ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெல ற்கு நெடத்ந்து விலகுவதெ சிரிய வான் எலிக்கலிக்கய மீறின.
இந்ந்து விலகுவதெ ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெலடிக்கைளில, சிரிய ஜனாதிபதி பஷர் அல-அ் சொத் ஆடசிக்கு
ஆந்து விலகுவதெரவாடிக்கை அந்ற்கு நொடடில நிறுத்ந்து விலகுவதெப்படடிருந்ந்து விலகுவதெ ஈரானிய
இராணுவத்தினரில குிக்கில் குறைந்ந்து விலகுவதெபட் செம் ஏழு ைவிலபர் உடபட 15  ைவிலபர்
்து விலகுவதடிக்கைாலலப்படடனர்.

இஸ்ைவிலரலிய குண்டுடிக்கைள் ைவிலடிக்கைாலன் குன்றுடிக்கைளிலிருந்து சிரிய இராணுவ
நிிக்கலடிக்கைள் மீது வீ் செப்படடந்து விலகுவதொடிக்கை ்து விலகுவத் செய்திடிக்கைள் ்து விலகுவதவளியான நிிக்கலயில,
நிிக்கலிக்கய்கிழமை புந்து விலகுவதெனன்று இரவ இன்னும் அதிடிக்கைய்கிழமைாடிக்கை தீவிரய்கிழமைிக்கடந்ந்து விலகுவதெது.
வடக்கில இருந்து ராக்்து விலகுவதடிக்கைட ிக்க் செரன் ஒலியும்,  குண்டுடிக்கைள் ்து விலகுவதவடிக்கும்
் செத்ந்து விலகுவதெமும் ைவிலடிக்கைடடது. ைவிலடிக்கைாலன் பிராந்திய டிக்கைவன்சில ந்து விலகுவதெடிக்கைவலபடி, ராக்்து விலகுவதடிக்கைட
ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெலில அப்பிராந்தியத்தின் பல ற்கு நெடிக்கைரங்டிக்கைள் இலக்கில
ிக்கவக்டிக்கைப்படடிருந்ந்து விலகுவதென.

ைவிலடிக்கைாலனில உள்்திகளை இஸ்ைவிலரலிய இராணுவ எலிக்கலச ் சொவடிடிக்கைளில 20
ராக்்து விலகுவதடிக்கைட வீசியந்து விலகுவதொடிக்கை ஈரானிய புரடசிடிக்கைர பாதுடிக்கைாப்பு பிக்கடயின் குத்ஸ்
பிக்கடயினிக்கரக் குற்ில் குறைஞ்் சொடடி,  இஸ்ைவிலரலிய இராணுவம் வியாழனன்று
அதிடிக்கைாிக்கல ஓர் அறிக்ிக்கடிக்கை ்து விலகுவதவளியிடடது.  ஏவப்படட பல
ஏவடிக்கைிக்க ஏவுகணைடிக்கைிக்க்திகளை இிக்கடய்கிழமைறித்து விடடந்து விலகுவதொடிக்கைவம், எந்ந்து விலகுவதெ டிக்கைாயமும் இலிக்கல
என்றும் அது குறிப்பிடடது.

சிரிய அரசு ்து விலகுவத் செய்தி நிறுவனம் SANA இன் ந்து விலகுவதெடிக்கைவலபடி,
குற்ில் குறைஞ்் சொடடப்படட ஈரானிய ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெல என்பந்து விலகுவதெற்கு அடுத்து
உடனடியாடிக்கை,  வியாழனன்று அதிடிக்கைாிக்கல டய்கிழமைாஸ்டிக்கைஸ் அருகிலுள்்திகளை
இலக்குடிக்கைள் மீது இஸ்ைவிலரலிய ைவிலபார் விய்கிழமைானங்டிக்கைள் ஏவடிக்கைிக்க ஏவுகணைடிக்கைிக்க்திகளை
வீ் செத் ்து விலகுவதந்து விலகுவதொடங்கியிருந்ந்து விலகுவதென.  இிக்கந்து விலகுவதெ எழுதி ்து விலகுவதடிக்கைாண்டிருக்கும் விக்கரயில,
இந்ந்து விலகுவதெ விய்கிழமைான ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெலடிக்கைளின் அ்திகளைவம்,  அிக்கவ ஏைவிலந்து விலகுவதெனும்
பாதிப்புடிக்கைிக்க்திகளை ஏற்படுத்தி இருந்ந்து விலகுவதெந்து விலகுவதொ என்பதும் ்து விலகுவதந்து விலகுவதெளிவாடிக்கை
்து விலகுவதந்து விலகுவதெரியவிலிக்கல.

ஏப்ரலில ஒன்பது ஈரானியர்டிக்கைள் ்து விலகுவதடிக்கைாலலப்படட T4  விய்கிழமைானத்ந்து விலகுவதெ்திகளைம்
மீந்து விலகுவதொன ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெலுக்கு பதிலடி ்து விலகுவதடிக்கைாடுக்டிக்கை ்து விலகுவதந்து விலகுவதெஹ்ரான் இஸ்ைவிலரிக்கலத்
ந்து விலகுவதொக்டிக்கை ந்து விலகுவதெயாராகி வருகிில் குறைது என்ில் குறை ஆந்து விலகுவதொரய்கிழமைற்ில் குறை வாந்து விலகுவதெத்துடன் ்து விலகுவதடல
அவிவ் ்து விலகுவத் செவ்வாய் கிழிக்கய்கிழமை விய்கிழமைானத் ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெிக்கல நியாயப்படுத்தியது.
இதுைவிலபான்ில் குறை குற்ில் குறைச் சொடடுக்டிக்கைள் டிக்கைண்கூடாடிக்கைைவிலவ அபத்ந்து விலகுவதெய்கிழமைாடிக்கை உள்்திகளைன,
ஏ்து விலகுவதனனில ஈரான் அணு் செக்தி உடன்படிக்ிக்கடிக்கை மீது டரம்ப் அவரின்
முடிிக்கவ அறிவிக்டிக்கை இருக்கின்ில் குறை நிிக்கலயில முந்து விலகுவதெலில ஈரான் ஒரு

ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெிக்கலத் ்து விலகுவதந்து விலகுவதொடங்கி,  அதிலிருந்து எந்ந்து விலகுவதெ ஆந்து விலகுவதொயமும் அிக்கடயப்
ைவிலபாவதிலிக்கல.

இஸ்ைவிலரலிய ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெல ்து விலகுவதற்கு நெருக்டிக்கைய்கிழமைாடிக்கை அ்து விலகுவதய்கிழமைரிக்டிக்கைாவடன்
ஒருங்கிிக்க ஏவுகணைக்டிக்கைப்படடு வருகின்ில் குறைன என்பிக்கந்து விலகுவதெைவிலய ஒவ்்து விலகுவதவான்றும்
சுடடிக் டிக்கைாடடுகின்ில் குறைன.  ஞாயியன்று,  இஸ்ைவிலரலிய ஊடடிக்கைங்டிக்கைள்
இஸ்ைவிலரலிய இலக்குடிக்கைள் மீது ஈரான் ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெல ற்கு நெடத்ந்து விலகுவதெ திடடமிடுவந்து விலகுவதொடிக்கை
ஆராயாந்து விலகுவதெ குற்ில் குறைச் சொடடுக்டிக்கைிக்க்திகளை ஒலி/ஒளிபரப்ப ்து விலகுவதந்து விலகுவதொடங்கின.  பின்னர்
்து விலகுவத் செவ்வாயன்று,  சிஎன்என் அறிவிக்ிக்கடிக்கையில,  குற்ில் குறைஞ்் சொடடப்படும்
ஈரானிய ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெலுக்டிக்கைான ந்து விலகுவதெயாரிப்புடிக்கைள் குறித்து ்து விலகுவதபன்டடிக்கைன் டிக்கைவிக்கல
்து விலகுவதவளியிடடந்து விலகுவதொடிக்கை அறிவித்ந்து விலகுவதெது.

இந்ந்து விலகுவதெ ்து விலகுவதவளிச் செத்தில,  டரம்பின் முடிவ குறித்து முன்கூடடிைவிலய
அறியத்ந்து விலகுவதெரப்படட ்து விலகுவதபன்ஜமின் ்து விலகுவதற்கு நெத்ந்து விலகுவதெனியாகுவின் வலது் சொரி
அர் சொங்டிக்கைம்,  ஒரு பரந்ந்து விலகுவதெ இராணுவ ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெலுக்கு ் சொக்குைவிலபாக்டிக்கைாடிக்கை
ைவில் செிக்கவயாற்றுவந்து விலகுவதெற்கு ஈரானிடம் இருந்து ஒரு விிக்கடயிறுப்ிக்கபத்
தூண்டும் ைவிலற்கு நொக்கில,  அ்து விலகுவதய்கிழமைரிக்டிக்கை அறிவிப்புக்கு ்து விலகுவதபாருந்தும் விந்து விலகுவதெத்தில
சிரிய விய்கிழமைானத்ந்து விலகுவதெ்திகளைம் மீது ஆக்ைவிலராஷய்கிழமைான ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெிக்கலத் திடடமிடடது
என்பது ஏில் குறைக்குிக்கில் குறைய முழு நிச் செயய்கிழமைாடிக்கை உள்்திகளைது.

இந்ந்து விலகுவதெ விய்கிழமைானத் ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெல இஸ்ைவிலரலில ஒரு ைவிலபார்க் டிக்கைாய்ச் செிக்கல
முடுக்கிவிடும் ஒரு பிரச் சொரத்துடன் ைவில் செர்ந்திருந்ந்து விலகுவதெது.  இரடிக்கைசியய்கிழமைான
ஈரானிய ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெல குறித்ந்து விலகுவதெ ்து விலகுவத் செய்திடிக்கைளுக்கு இிக்கடைவிலய,  அந்ந்து விலகுவதெ
இராணுவம் வடக்கில இஸ்ைவிலரலின் அயன் ைவிலடாம் ஏவடிக்கைிக்க ஏவுகணை
பாதுடிக்கைாப்பு டிக்கைவ் செத்ிக்கந்து விலகுவதெக் ிக்கடிக்கையா்திகளை கூடுந்து விலகுவதெல ஏவடிக்கைிக்க ஏவுகணை குண்டுடிக்கைிக்க்திகளை
நிிக்கலநிறுத்தி இருப்பந்து விலகுவதொடிக்கை ்து விலகுவதந்து விலகுவதெரிவித்ந்து விலகுவதெது,  அைவிலந்து விலகுவதெைவிலவிக்க்திகளையில ்து விலகுவதடல
அவிவ் இல உள்்திகளை அ்து விலகுவதய்கிழமைரிக்டிக்கை தூந்து விலகுவதெரடிக்கைம் அ்து விலகுவதய்கிழமைரிக்டிக்கை அரசு
பணியா்திகளைர்டிக்கைள் முன் அனுய்கிழமைதியின்றி ைவிலடிக்கைாலன் குன்றுடிக்கைளுக்கு
பயணிப்பந்து விலகுவதெற்கு ந்து விலகுவதெிக்கடவிதித்ந்து விலகுவதெது.

சிரியாவில உள்்திகளை ஈரானியர்டிக்கைிக்க்திகளை இஸ்ைவிலரல ்து விலகுவதந்து விலகுவதொடர்ந்து இலக்கு
ிக்கவப்பந்து விலகுவதெற்கு ரஷ்யாவின் ஏற்பிிக்க் செிக்கவப் ்து விலகுவதபில் குறை ்து விலகுவதற்கு நெத்ந்து விலகுவதெனியாகு
ய்கிழமைாஸ்ைவிலடிக்கைா பயணித்திருந்ந்து விலகுவதெ ைவிலபாது,  அங்கிருந்து ைவிலபசுிக்கடிக்கையில,  அவர்
முற்றும் முர ஏவுகணைாடிக்கை ்து விலகுவதந்து விலகுவதெஹ்ரான் ஆடசிிக்கய ற்கு நொஜிக்டிக்கைளுடன் ஒப்பிடடார்.
“ஈரானிய ஆக்ைவிலராஷத்திலிருந்து"  இஸ்ைவிலரல "ந்து விலகுவதென்ிக்கன பாதுடிக்கைாத்துக்
்து விலகுவதடிக்கைாள்வந்து விலகுவதெற்கு"  அந்து விலகுவதெற்கு உரிிக்கய்கிழமை இருப்பந்து விலகுவதொடிக்கை ஆக்ைவிலராஷய்கிழமைாடிக்கை
வலியுறுத்திய அவர்,  ஈரானிய பிக்கடடிக்கைள் ஒரு ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெலுக்டிக்கைாடிக்கை
இராணுவ இடங்டிக்கைளுக்கு துருப்புடிக்கைிக்க்திகளையும் ைவிலபராபத்ந்து விலகுவதொன
ஆயுந்து விலகுவதெங்டிக்கைிக்க்திகளையும் ற்கு நெடிக்கைர்த்துவந்து விலகுவதெற்கு சிரியாிக்கவ ந்து விலகுவதெ்திகளைய்கிழமைாடிக்கை பயன்படுத்தி
வருகின்ில் குறைன என்றும் குற்ில் குறைஞ்் சொடடினார்.

்து விலகுவத் செவ்வாய்கிழிக்கய்கிழமை விய்கிழமைானத் ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெல, வரவிருப்பந்து விலகுவதெற்டிக்கைான ்து விலகுவதவறுய்கிழமைைவிலன
ஒரு முன்ய்கிழமைாதிரி ந்து விலகுவதொன் என்பிக்கந்து விலகுவதெ அடிக்ைவிலடிக்கைாடிடும் விக்கடிக்கையில,  ஓர்
இஸ்ைவிலரலிய அரசு பாதுடிக்கைாப்பு அதிடிக்கைாரி Haaretz க்கு கூறுிக்கடிக்கையில,



“சிரியாவில ஈரானிய ஏவடிக்கைிக்க ஏவுகணைடிக்கைள் மீந்து விலகுவதொன ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெலடிக்கைள்
்து விலகுவதபருங்டிக்கைடலில விழுந்ந்து விலகுவதெ ஒரு துளி ந்து விலகுவதொன். இது அப்பகுதிக்கு ்து விலகுவதடிக்கைாண்டு
வரப்படும் ஏவடிக்கைிக்க ஏவுகணைடிக்கைிக்க்திகளை ய்கிழமைற்றும் பிில் குறை ந்து விலகுவதெ்திகளைவாடங்டிக்கைிக்க்திகளை
ந்து விலகுவதெடுத்துவிடாது என்பிக்கந்து விலகுவதெயும் கூட இராணுவம் புரிந்து ிக்கவத்துள்்திகளைது,
அவ்வாறு ற்கு நெடந்து வருவிக்கந்து விலகுவதெைவிலய ற்கு நொம் பார்த்து வருகிைவிலில் குறைாம்,” என்ில் குறைார்.

ஈரானிய உடன்படிக்ிக்கடிக்கைிக்கய டரம்ப் ிக்கடிக்கைவிடடிக்கய்கிழமை,  அ்து விலகுவதய்கிழமைரிக்டிக்கை
ஏடிக்கைாதிபத்தியத்தின் வரிிக்க் செயான நீண்டடிக்கைால ்து விலகுவதபாறுப்பற்ில் குறை
ற்கு நெடவடிக்ிக்கடிக்கைடிக்கைளின் ் செமீபத்தியது ய்கிழமைடடுைவிலய்கிழமை ஆகும்,  இிக்கவ ய்கிழமைத்திய
கிழக்கு எங்கிலும் ஓர் இராணுவ ைவிலய்கிழமைாந்து விலகுவதெிக்கலத் தூண்டுவந்து விலகுவதெற்கு அந்ந்து விலகுவதெ
ஸ்திரய்கிழமைற்ில் குறை யூந்து விலகுவதெவாந்து விலகுவதெ ஆடசிக்குத் துணிவளித்துள்்திகளைன.

சிரியாவக்குள் ஈரானிய இலக்குடிக்கைள் மீது இஸ்ைவிலரலின் குண்டுவீசசு,
்து விலகுவதபப்ரவரி ்து விலகுவதந்து விலகுவதொடக்டிக்கைத்தில ்து விலகுவதடர் எஜ்ஜார் ய்கிழமைாடிக்கைா ஏவுகணைத்தில டஜன்
டிக்கை ஏவுகணைக்டிக்கைான ரஷ்ய இராணுவத்தினர் ்து விலகுவதடிக்கைாலலப்படட,  அ் சொத்-ஆந்து விலகுவதெரவ
பிக்கடடிக்கைள் மீந்து விலகுவதொன அ்து விலகுவதய்கிழமைரிக்டிக்கை விய்கிழமைானத் ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெிக்கலத் ்து விலகுவதந்து விலகுவதொடர்ந்து
தீவிரய்கிழமைிக்கடந்துள்்திகளைது.

டிக்கைடந்ந்து விலகுவதெ ய்கிழமைாந்து விலகுவதெத்தில ய்கிழமைடடும், இஸ்ைவிலரல, டஜன் டிக்கை ஏவுகணைக்டிக்கைான ஈரானியர்டிக்கைள்
்து விலகுவதடிக்கைாலலப்படட இந்ந்து விலகுவதெ ்து விலகுவத் செவ்வாய்கிழிக்கய்கிழமை ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெல உடபட
குிக்கில் குறைந்ந்து விலகுவதெபட் செம் மூன்று ந்து விலகுவதெனித்ந்து விலகுவதெனி ் செந்ந்து விலகுவதெர்ப்பங்டிக்கைளில சிரியாவக்குள்
ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெல ற்கு நெடத்தி உள்்திகளைது.

ஈரானுடன் அந்து விலகுவதென் ைவிலபாருக்குத் ந்து விலகுவதெயாரிப்பு ்து விலகுவத் செய்து வரும் நிிக்கலயில,
வாஷிங்டன் ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெலுக்குள் இில் குறைங்டிக்கை இஸ்ைவிலரிக்கல ஊக்குவித்து
வருகிில் குறைது.  சிரியாவில,  இஸ்லாமியவாந்து விலகுவதெ "கி்திகளைர்சசியா்திகளைர்டிக்கைளுடன்"
கூடடு ைவில் செர்ந்து ்து விலகுவதடிக்கைாண்டு,  அ்து விலகுவதய்கிழமைரிக்டிக்கைா டிக்கைடந்ந்து விலகுவதெ ஏழாண்டுடிக்கை்திகளைாடிக்கை
ஈரானிய-ஆந்து விலகுவதெரவிலான அ் சொத் ஆடசிிக்கயத் தூக்கி்து விலகுவதயறிவந்து விலகுவதெற்கு
முிக்கனந்துள்்திகளைது,  இந்ந்து விலகுவதெ நிடிக்கைழசசிப்ைவிலபாக்கில நூில் குறைாயிரக் டிக்கை ஏவுகணைக்டிக்கைான
சிரியர்டிக்கைள் ்து விலகுவதடிக்கைாலலப்படடுள்்திகளைனர்,  ்து விலகுவதந்து விலகுவதெஹ்ரானில இருந்து
டய்கிழமைாஸ்டிக்கைஸிற்கு ஒரு ந்து விலகுவதெிக்கரப்பாலத்ிக்கந்து விலகுவதெத் திில் குறைந்து ிக்கவப்பந்து விலகுவதெற்டிக்கைான ஈரான்
முயற்சிடிக்கைிக்க்திகளைத் ந்து விலகுவதெடுப்பதில அ்து விலகுவதய்கிழமைரிக்டிக்கைப் பிக்கடடிக்கைள்
ஒருமுிக்கனப்படடுள்்திகளைன.  இதுவிக்கரயில,  அ்து விலகுவதய்கிழமைரிக்டிக்கை விய்கிழமைானப்பிக்கட
பலமும் ந்து விலகுவதெிக்கரப்பிக்கடடிக்கைளும் ஈராக்கிய எலிக்கலக்டிக்கைருைவிலடிக்கை சிரியாவின்
கிழக்கில உள்்திகளை பகுதிடிக்கைிக்க்திகளைக் ிக்கடிக்கைப்பற்றி ிக்கவத்திருப்பிக்கந்து விலகுவதெ ைவிலற்கு நொக்கி
திருப்பி விடப்படடிருந்ந்து விலகுவதென—இந்ந்து விலகுவதெ பகுதியும் அந்ற்கு நொடடின்
்து விலகுவதபரும்பான்ிக்கய்கிழமை எண்்து விலகுவத ஏவுகணைய் வ்திகளைங்டிக்கைள் நிிக்கில் குறைந்ந்து விலகுவதெ பகுதியாகும்.

எரி் செக்தி வ்திகளைம் நிிக்கில் குறைந்ந்து விலகுவதெ ய்கிழமைத்திய கிழக்கில டிக்கைடடுப்பாடிக்கட
்து விலகுவதடிக்கைாள்வந்து விலகுவதெற்டிக்கைான அந்து விலகுவதென் முிக்கனவில,  அணுஆயுந்து விலகுவதெங்டிக்கைிக்க்திகளைக் ்து விலகுவதடிக்கைாண்டு
ைவிலபாரிடும் ஒரு ைவிலய்கிழமைாந்து விலகுவதெிக்கலத் தூண்டிவிடும் அபாயம் உள்்திகளை ைவிலபாதும்
கூட,  வாஷிங்டன்,  சிரியாவில ரஷ்யாிக்கவ எதிர்க்டிக்கை தீர்ய்கிழமைானய்கிழமைாடிக்கை
உள்்திகளைது.

ஈரான் அணு் செக்தி உடன்படிக்ிக்கடிக்கையிலிருந்து வாஷிங்டன் விலகுவிக்கந்து விலகுவதெ
அறிவிக்கும் ்து விலகுவத் செவ்வாய்கிழிக்கய்கிழமை ்து விலகுவதவள்ிக்க்திகளை ய்கிழமைாளிிக்கடிக்கை உிக்கரயில, டரம்ப்,
ஈரானுக்கு எதிரான ைவிலபார் திடடங்டிக்கைள் ்து விலகுவதவகுவாடிக்கை
முன்ைவிலனறியிருப்பிக்கந்து விலகுவதெத் ்து விலகுவதந்து விலகுவதெளிவபடுத்தினார்.  அந்ற்கு நொடடிற்கு எதிராடிக்கை
உயர்ந்ந்து விலகுவதெ ய்கிழமைடடத்திலான ்து விலகுவதபாரு்திகளைாந்து விலகுவதொர ந்து விலகுவதெிக்கடயாிக்க ஏவுகணைடிக்கைள் திணிக்டிக்கைப்படும்
என்று அறிவித்ந்து விலகுவதெ அவர்,  இந்ந்து விலகுவதெ ைவிலய்கிழமைாந்து விலகுவதெலின் தீவிரப்பாடடில அடுத்ந்து விலகுவதெ
டிக்கைடடம் இராணுவப் பிக்கடடிக்கைிக்க்திகளை உள்்திகளைடக்கி இருக்கும் என்பிக்கந்து விலகுவதெச
சுடடிக்டிக்கைாடடினார்.

இந்ந்து விலகுவதெ உண்ிக்கய்கிழமை குறித்து டரம்ப் ற்கு நென்டிக்கைறிந்துள்்திகளைார் என்பிக்கந்து விலகுவதெ அவர்
உிக்கரயின் ்து விலகுவதந்து விலகுவதொனிைவிலய ்து விலகுவதந்து விலகுவதெளிவபடுத்தியது. ய்கிழமைத்திய கிழக்கிலும் ய்கிழமைத்திய
ஆசியாவிலும் டிக்கைடந்ந்து விலகுவதெ டிக்கைால நூற்ில் குறைாண்டாடிக்கை ற்கு நெிக்கடமுிக்கில் குறைய்திகளைவில
ந்து விலகுவதெிக்கடயற்ில் குறை ைவிலபார் ்து விலகுவதந்து விலகுவதொடுத்துள்்திகளை ஒரு ற்கு நொடடின் ஜனாதிபதி,
்து விலகுவதந்து விலகுவதெஹ்ராிக்கன உலகில முன்னணி "பயங்டிக்கைரவாந்து விலகுவதெத்ிக்கந்து விலகுவதெப் பரப்பும்
அர் சொடிக்கை"  டிக்கைண்டிக்கிில் குறைார்.  வழிக்கய்கிழமையாடிக்கை ஒரு ைவிலபாரின் ைவிலபாது எதிரி
ற்கு நொடுடிக்கைளுக்டிக்கைாடிக்கை ஒதுக்டிக்கைப்படும் வார்த்ிக்கந்து விலகுவதெடிக்கைளில, டரம்ப் ய்கிழமைத்திய கிழக்கு

எங்கிலும் ்து விலகுவதந்து விலகுவதெஹ்ரானின் "தீங்டிக்கைான ய்கிழமைற்றும் வஞ்் செடிக்கைய்கிழமைான"
்து விலகுவத் செலவாக்கிற்கு எதிராடிக்கை ஆத்திரத்ிக்கந்து விலகுவதெக் டிக்கைக்கினார்.

அது அந்து விலகுவதென் அணு் செக்தி திடடத்ிக்கந்து விலகுவதெ மீண்டும் ்து விலகுவதந்து விலகுவதொடங்கினால, "மிடிக்கைவம்
டிக்கைடுிக்கய்கிழமையான விிக்க்திகளைவடிக்கைிக்க்திகளைச"  ் செந்திக்கு்து விலகுவதய்கிழமைன எச் செரித்து,  புந்து விலகுவதெனன்று,
டரம்ப் ஈரானுக்கு எதிராடிக்கை ைவிலபார்்து விலகுவதவறியூடடும் அசசுறுத்ந்து விலகுவதெிக்கல
்து விலகுவதவளியிடடார்.

இந்நிிக்கலிக்கய்கிழமைடிக்கைளின் கீழ,  ்து விலகுவதந்து விலகுவதெஹ்ரானில உள்்திகளை முந்து விலகுவதெலாளித்துவ-
ய்கிழமைந்து விலகுவதெகுருய்கிழமைார் ஆடசி,  ஓர் ஆழந்ந்து விலகுவதெ ்து விலகுவதற்கு நெருக்டிக்கைடிிக்கய முடிக்கைங்்து விலகுவதடிக்கைாடுத்து,
திருப்பி ந்து விலகுவதொக்குவைவிலந்து விலகுவதெ அந்து விலகுவதெற்கிருக்கும் ஒைவிலர வழி என்று
தீர்ய்கிழமைானித்துவிடலாம். பலம் வாய்ந்ந்து விலகுவதெ புரடசிடிக்கைர பாதுடிக்கைாப்புப் பிக்கடயின்
ந்து விலகுவதெிக்கலவர் உடபட டிக்கைடும் ைவிலபாக்கில உள்்திகளை டிக்கைன்ிக்கனயின் பிரதிநிதிடிக்கைள்
ஏற்டிக்கைனைவிலவ அணு் செக்தி உடன்படிக்ிக்கடிக்கை உயிரிழந்துவிடடந்து விலகுவதொடிக்கை
பிரடிக்கைடனப்படுத்தி இருப்பதுடன்,  வாஷிங்டன் இலலாய்கிழமைைவிலலைவிலய அந்ந்து விலகுவதெ
உடன்படிக்ிக்கடிக்கைிக்கய மீடடுயிர்ப்பிக்டிக்கைலாம் என்ில் குறை ஐைவிலராப்பிய ் செக்திடிக்கைளின்
கூற்றுக்டிக்கைிக்க்திகளையும் நிராடிக்கைரித்துள்்திகளைன.

ய்கிழமைத்திய கிழக்கில இஸ்ைவிலரலுக்கும் ஈரானுக்கும் இிக்கடயிலான ஒரு
ைவிலய்கிழமைாந்து விலகுவதெல மிடிக்கைவம் உடனடியான ைவிலபாராடிக்கை முன்நிற்கின்ில் குறை
அைவிலந்து விலகுவதெைவிலவிக்க்திகளையில,  ஈரான் உடன்படிக்ிக்கடிக்கைிக்கய டரம்ப் முறித்திருப்பது
ஏற்டிக்கைனைவிலவ ்து விலகுவதவடிப்பார்ந்துள்்திகளை அப்பிராந்தியத்ிக்கந்து விலகுவதெ ைவிலய்கிழமைற்்து விலகுவதடிக்கைாண்டும்
ஸ்திரமின்ிக்கய்கிழமைப்படுத்தி உள்்திகளைது.  இஸ்ைவிலரலுக்கு அப்பாற்படடு,  பாரசீடிக்கை
விக்க்திகளைகுடாவில ஈரானிய ்து விலகுவத் செலவாக்கிற்கு டிக்கைடும் விைவிலராந்து விலகுவதெய்கிழமைாடிக்கை உள்்திகளை
இரண்டு ற்கு நொடுடிக்கை்திகளைான ் செவூதி அைவிலரபியா ய்கிழமைற்றும் ஐக்கிய அரபு
எமிைவிலரடஸ் ஆகியவற்றிடம் இருந்து டரம்பின் அறிவிப்பு
ஒப்புந்து விலகுவதெலடிக்கைிக்க்திகளைப் ்து விலகுவதபற்றுள்்திகளைது.

டரம்ப் டிக்கைடந்ந்து விலகுவதெ ைவிலய்கிழமை ய்கிழமைாந்து விலகுவதெ உிக்கர ஒன்றில,  அப்பிராந்தியம் எங்கிலும்
ஈரானிய-விைவிலராந்து விலகுவதெ கூடடணி ஒன்ிக்கில் குறை உருவாக்குவதில முன்னணி
பாத்திரம் வகிக்குய்கிழமைாறு ் செவூதி அைவிலரபியாவக்கு அிக்கழப்புவிடுத்ந்து விலகுவதொர்.
ஒபாய்கிழமைா விடடுச ்து விலகுவத் சென்ில் குறைிக்கந்து விலகுவதெ பின்்து விலகுவதந்து விலகுவதொடர்ந்து வரும் அவர் நிர்வாடிக்கைம்,
ைவிலயய்கிழமைனில படு்து விலகுவதடிக்கைாிக்கல குண்டுவீசசுக்டிக்கைிக்க்திகளைத் ்து விலகுவதந்து விலகுவதொடர ் செவூதி ைவிலபார்
விய்கிழமைானங்டிக்கைளுக்கு உந்து விலகுவதெவவந்து விலகுவதெற்டிக்கைாடிக்கை ஆயுந்து விலகுவதெங்டிக்கைள் ய்கிழமைற்றும்
உ்திகளைவத்ந்து விலகுவதெடிக்கைவலடிக்கைிக்க்திகளை வழங்கியுள்்திகளைது,  அவற்றில பத்ந்து விலகுவதொயிரக்
டிக்கை ஏவுகணைக்டிக்கைான அப்பாவி ய்கிழமைக்டிக்கைள் ்து விலகுவதடிக்கைாலலப்படடுள்்திகளைனர்.

டரம்ப் அறிவிப்புக்கு ்து விலகுவதவறும் ஒருசில ற்கு நொடடிக்கைளுக்கு முன்னந்து விலகுவதொடிக்கை ந்து விலகுவதொன்,
அ்து விலகுவதய்கிழமைரிக்டிக்கை சிில் குறைப்பு பிக்கடடிக்கைள் டி் செம்பர் 2017  இல இருந்து ைவிலயய்கிழமைனில
்து விலகுவத் செயலபடடு வருவந்து விலகுவதொடிக்கை ்து விலகுவதவளியானது.

டரம்பின் ஈரான் அறிவிப்ிக்கப அடுத்து எண்்து விலகுவத ஏவுகணைய் விிக்கல 77 டாலராடிக்கை
உயர்ந்ந்து விலகுவதெ நிிக்கலயில,  விிக்கலடிக்கைிக்க்திகளை ஸ்திரப்படுத்ந்து விலகுவதெ எண்்து விலகுவத ஏவுகணைய்
உற்பத்திிக்கய அதிடிக்கைரிப்பது குறித்து UAE  உடன் டிக்கைலந்ந்து விலகுவதொைவிலலாசிக்டிக்கை
இருப்பந்து விலகுவதொடிக்கை ் செவூதி அைவிலரபியர்டிக்கைள் அறிவித்ந்து விலகுவதெனர்,  இந்ற்கு நெடவடிக்ிக்கடிக்கை
ஈரான் மீது டிக்கைடுிக்கய்கிழமையான பாதிப்ிக்கப ஏற்படுத்தும்.

புந்து விலகுவதெனன்று ்து விலகுவது ஹௌதி கி்திகளைர்சசியா்திகளைர்டிக்கைள் ் செவூதி அைவிலரபியா மீது
ஏவடிக்கைிக்க ஏவுகணைடிக்கைள் வீசியிக்கந்து விலகுவதெச ் சொந்து விலகுவதெடிக்கைய்கிழமைாக்கி,  ் செவூதி ்து விலகுவதவளியுில் குறைவத்துிக்கில் குறை
அிக்கய்கிழமைச் செர் அ்து விலகுவதடல அல-ஜஜபியர் அத்ந்து விலகுவதொக்குந்து விலகுவதெலுக்கு ஈரான் மீது
பழிசுய்கிழமைத்தினார்,  அது "ைவிலபார் பிரடிக்கைடனத்திற்கு"  ஒத்ந்து விலகுவதெ்து விலகுவதந்து விலகுவதென அவர்
அறிவித்ந்து விலகுவதொர்.  “இந்து விலகுவதெற்கு"  ஈரான் ந்து விலகுவதொன் "டிக்கை ஏவுகணைக்கில ிக்கவக்டிக்கைப்பட"
ைவிலவண்டும் என்ில் குறைவர் அசசுறுத்தும் ்து விலகுவதந்து விலகுவதொனியில அறிவித்ந்து விலகுவதொர். “இந்து விலகுவதெற்கு
விிக்கடயிறுக்டிக்கை ற்கு நொங்டிக்கைள் ் செரியான ைவிலற்கு நெரத்ிக்கந்து விலகுவதெ ் செரியான வழிிக்கயக்
டிக்கைாண்ைவிலபாம் …  ற்கு நொங்டிக்கைள் என்ன விிக்கல ்து விலகுவதடிக்கைாடுத்ந்து விலகுவதொவது ஈரானுடன்
ைவிலற்கு நெரடியான இராணுவ ைவிலய்கிழமைாந்து விலகுவதெிக்கலத் ந்து விலகுவதெவிர்க்டிக்கை முயலைவிலவாம்,  ஆனால
இதுைவிலபான்ில் குறை ஈரானின் ற்கு நெடவடிக்ிக்கடிக்கை ்து விலகுவதந்து விலகுவதொடரக்கூடாது,” என்ில் குறைார்.

்து விலகுவதந்து விலகுவதெஹ்ரான் அந்து விலகுவதென் அணு் செக்தி திடடத்ிக்கந்து விலகுவதெ மீண்டும் ்து விலகுவதந்து விலகுவதொடங்கினால,
ரியாத் அணுஆயுந்து விலகுவதெங்டிக்கைள் ்து விலகுவதடிக்கைாள்முந்து விலகுவதெல ்து விலகுவத் செய்ய ற்கு நெடவடிக்ிக்கடிக்கை எடுக்கும்
என்றும் அல-ஜஜபியர் சூளுிக்கரத்ந்து விலகுவதொர்.


