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ஈரானுக்கு எதிரான அ அமன அமெரிக்க க்க பிார
முனனவும, ஐக்க பராப்ிா உடனான க்க பன அமொதலும
Alex Lantier,

அமெரிக்க

ப போர்க்கப் ல்கள் ஈள் ஈரபோ ஈரான் ஈரானை பரபோக்கி மோக்கி சென்று மகபோண்டிருக் ஈரானகயில்,

ம ன்டகன் அப்பிள் ஈரபோந்தியத்தில் 120,000 துருப்புக ஈரானபுகளை நி ஈரானை நிலைநிறுத்தும
திட்டங்க ஈரானபுகளைப் ரிசீலித்து வரும நி ஈரானை நிலையில், வபோஷிங்டனுக்கும ஐபள் ஈரபோப்பிய
ஒன்றியத்திற்கும இ ஈரானடபய கடு ஈரானெயபோ் ஈரானை பெபோதல்கள் மவடித்து வருகின்ற் ஈரானை.
திங்கபுகளைன்று, அமெரிக்க மவளியுறவுத்து ஈரானற மோக்கி செயை நிலைர்  ஈரானெக் ம போமபிபயபோ
புரூமோக்கி செல்ஸில் ஐபள் ஈரபோப்பிய ஒன்றிய மவளியுறவுத்து ஈரானற அ ஈரானெச்ோக்கி செர்கள்
கூட்டத்திற்குள் முள் ஈரட்டுத்த் ஈரானைெபோய அ ஈரானைக்கப் டபோெபை நிலைபய மோக்கி சென்று, ஈள் ஈரபோனில்
வபோஷிங்டனின் ஆட்சி ெபோற்றத்திற்கபோ் ஈரானை மகபோள் ஈரானக ஈரானய ஆதரிப் தற்கபோக
அவரின் ஐபள் ஈரபோப்பிய "கூட்டபோளிக ஈரானபுகளை" கடுஞ்மோக்கி செபோற்கபுகளைபோல்
யமுறுத்த
முயன்றபோர். அபதரபோளில், ஸ் போனிய த்திரி ஈரானக, ஐபள் ஈரபோப்பிய இள் ஈரபோணுவம
ஸ்தபோபிப் தற்கபோ் ஈரானை ஐபள் ஈரபோப்பிய ஒன்றிய திட்டங்க ஈரானபுகளைக் கண்டித்து ம ன்டகன்
அனுப்பியிருந்த இள் ஈரகசிய கடிதம ஒன் ஈரானற மவளியிட்டது. ஐபள் ஈரபோப்பிய
ஒன்றியம அக்கடிதத் ஈரானதப் ம ற்று இள் ஈரண்டு வபோள் ஈரங்களுக்குப் பின்் ஈரானைர்,
அக்கடிதத் ஈரானதக்
கசியவிடுவமதன்ற
முடிவு,
கூர் ஈரானெயபோ் ஈரானை
ப போர்
மரருக்கடியுடன் பி ஈரான் பிணைந்துள்புகளைது.
அக்கடிதத்தில், ம ன்டகன் வபோர்த் ஈரானதக ஈரானபுகளைச் சுருக்கி இருக்கவில் ஈரானை நிலை.
ஐபள் ஈரபோப்பிய ஒன்றிய இள் ஈரபோணுவ திட்டத்தின் மீது அது "ஆைெபோக கவ ஈரானை நிலை
மகபோள்வதபோக" அறிவித்து, அது அமெரிக்க-ஐபள் ஈரபோப்பிய ஒன்றிய உறவுககளில்
"வியத்தகு பின்் ஈரானை ஈரானடவு" குறித்து எச்ோக்கி செரித்ததுடன், ஐபள் ஈரபோப்பிய ஆயுத
உற் த்தியபோபுகளைர்களுக்கு ஒத்து ஈரானைப்  ஈரானத நிறுத்துவதற்கும அச்சுறுத்தியது.
ஐபள் ஈரபோப்பிய
ஒன்றியத்தின்
திட்டங்கள்
"ஐபள் ஈரபோப்பிய
போதுகபோப்பு
முன்மு ஈரான் ஈரானைவுகள் மீது 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்் ஈரானைர் ரெது ஒப் ந்தங்களில்
பெபை நிலைபோங்கி இருந்த தட்டெபோ் ஈரானை விவபோதங்க ஈரானபுகளை மீட்டுயிர்பிக்கும" என்  ஈரானதயும
அது போக்கி செர்த்திருந்தது, அப்ப போது ப ர்லினும போரீசும ஐக்கிய ரபோடுகள்
ோக்கி செ ஈரான யில் கிள் ஈரங்கெபோக அமெரிக்க த ஈரானை நிலை ஈரானெயிை நிலைபோ் ஈரானை ோக்கி செட்டவிபள் ஈரபோத ஈள் ஈரபோக்
 ஈரானடமயடுப் ஈரான எதிர்த்த் ஈரானை.
அமெரிக்கபோவுக்கும ஐபள் ஈரபோப்பிய ஒன்றியத்திகும இ ஈரானடயிை நிலைபோ் ஈரானை தட்டங்கள்,
ஓள் ஈரபோண்டுக்கு முன்் ஈரானைர் அமெரிக்கபோ ஏற்றுக்மகபோள்புகளை ெறுத்த 2015 ஈள் ஈரபோன்
அணுோக்கி செக்தி உடன் டிக் ஈரானகக்கபோ் ஈரானை ஆதள் ஈர ஈரானவ ஐபள் ஈரபோப்பிய ஒன்றியம மதபோடர்வது
அல்ை நிலைது ஐபள் ஈரபோப்பிய வபோக் ஈரானைத்து ஈரானற ஏற்றுெதிகள் மீது வரிவிதிப்புக ஈரானபுகளை
திணிப் தற்கபோ் ஈரானை அச்சுறுத்தல்கள்
என் வற்றிற்கும பெை நிலைதிகெபோ் ஈரானை ஈரானவ
ோக்கி செம ந்தப் ட்டிருப்  ஈரானத மதளிவு டுத்துகின்ற் ஈரானை.
இள் ஈரண்டபோம உை நிலைக ப போருக்கு ரபோன்கபோண்டுகளுக்குப் பின்் ஈரானைர் போக்கி செபோவியத்
ஒன்றியத்திற்கு எதிள் ஈரபோக வழிரடத்த 1949 இல் உருவபோக்கப் ட்ட பரட்படபோ,
இள் ஈரண்டபோம உை நிலைக ப போருக்குப் பிந் ஈரானதய ஒழுங்க ஈரானெப்பின் தூ் பிணைபோக இருந்தது.
ோக்கி செந் ஈரானதகள், இயற் ஈரானக வபுகளைங்கள் ெற்றும மூபை நிலைபோ போய ஆதபோயங்க ஈரானபுகளைப்
ம றுவதற்கபோக அமெரிக்கபோ ெற்றும ஐபள் ஈரபோப்பிய ஏகபோதி த்திய ோக்கி செக்திகளுக்கு
இ ஈரானடயிை நிலைபோ் ஈரானை ோக்கி செண் ஈரானட, இதுபவதபோன் 20 ஆம நூற்றபோண்டில் முதை நிலைபோளித்துவ
அ ஈரானெப்புமு ஈரானற ஈரானய இள் ஈரண்டு மு ஈரானற உை நிலைக ப போருக்கு இட்டுச் மோக்கி சென்றிருந்த
நி ஈரானை நிலையில், 21 ஆம நூற்றபோண்டிலும கட்டுமீறி மீமபுகளைழுந்து வருகின்ற
நி ஈரானை நிலையில், பரட்படபோ இப்ப போது உ ஈரானட ஈரானவ முகங்மகபோடுக்கிறது.
1991 இல் ஸ்ள் ஈரபோலினிோக்கி செ அதிகபோள் ஈரத்துவத்தபோல் போக்கி செபோவியத் ஒன்றியம
க ஈரானை நிலைக்கப் ட்ட பின்் ஈரானைர், அமெரிக்க ஏகபோதி த்தியம அதன் ம போருபுகளைபோதபோள் ஈர
வீழ்ச்சிக்கு அதன் இள் ஈரபோணுவ ை நிலைத் ஈரானதப் யன் டுத்தி எதிர்வி ஈரான் ஈரானையபோற்ற
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மு ஈரான் ஈரானைந்தது. அது ஐபள் ஈரபோப்பிய ஒன்றியத்தின் சிை நிலை அதிகபோள் ஈரங்களி் ஈரானைது அல்ை நிலைது
அ ஈரான் ஈரானைத்தி் ஈரானைதும ஆதள் ஈரவுடன் ஈள் ஈரபோக்கில் இருந்து யபகபோஸ்ை நிலைபோவியபோ,
ஆப்கபோனிஸ்தபோன், லிபியபோ ெற்றும சிரியபோ வ ஈரானள் ஈரயில் ப போர்க ஈரானபுகளைத்
மதபோடங்கியது. ஆ் ஈரானைபோல் 2008 பவபோல் ஸ்ட்ரீட் ம போறிவுக்கு ஒரு தோக்கி செபோப்தத்திற்குப்
பின்் ஈரானைர், அமெரிக்க ம போருபுகளைபோதபோள் ஈர அந்தஸ்து மதபோடர்ந்து ை நிலைவீ் ஈரானைெ ஈரானடந்துள்புகளை
நி ஈரானை நிலையில், அமெரிக்கபோ ெற்றும ஐபள் ஈரபோப்பிய ஏகபோதிப் த்திய மகபோள் ஈரானகக்கு
இ ஈரானடயிை நிலைபோ் ஈரானை முள் ஈரண் போடுகள் அதிகரித்தபுகளைவில் சீர்மோக்கி செயயவியை நிலைபோத ஈரானவயபோக
உள்புகளை் ஈரானை.
ஐபள் ஈரபோப்பிய ஒன்றியம அதன்

மகபோள் ஈரானக ஈரானய, கடு ஈரானெயபோ் ஈரானை

அமெரிக்க

ஆட்போக்கி செ  ஈரான் ஈரானைகளுக்கு ெத்தியில் தபோன் வ ஈரானள் ஈரகிறது. ல்பவறு ஐபள் ஈரபோப்பிய
ோக்கி செக்திகளும சீ் ஈரானைபோவின் யுபள் ஈரஷிய உள்கட்ட ஈரானெப்பு திட்டெபோ் ஈரானை
போ ஈரானத
ஒருங்கி ஈரான் பிணைப்பு திட்டத்தில் (BRI)  ஈரானகமயழுத்திட்டும, ஐபள் ஈரபோப்பிய ஒன்றிய
மதபோ ஈரானை நிலைத்மதபோடர்பு வ ஈரானை நிலைய ஈரானெப்புக ஈரானபுகளை சீ் ஈரானை நிறுவ் ஈரானைெபோ் ஈரானை மான ஹனமான ஹூவபோய உடன்
ஒருங்கி ஈரான் பிணைத்தும, ெற்றும ள் ஈரஷ்யபோ உட் ஈரானைபோ் ஈரானை ெத்தியதூள் ஈர அணுஆயுத
 ஈரானடத்தபுகளைவபோடங்கள் (INF) மீதபோ் ஈரானை உடன் டிக் ஈரானக ஈரானய வபோஷிங்டன் ஒதுக்கித்
தள்ளியதற்குப் பின்் ஈரானைர் ஐபள் ஈரபோப் போவுக்குள் அமெரிக்க அணு ஆயுதங்க ஈரானபுகளை
நி ஈரானை நிலைநிறுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு மதரிவித்தும வருகின்ற் ஈரானை. ம ன்டகன், கூட்டபோக
முன்ம் ஈரானைடுக்கப் டுகின்ற இத்த ஈரானகய மகபோள் ஈரானகக ஈரானபுகளை, அமெரிக்கபோவின் உை நிலைக
பெை நிலைபோதிக்கத்திற்கு ஓர் அச்சுறுத்தை நிலைபோக கபோண்கிறது.
அ ஈரான் ஈரானைத்திற்கும பெை நிலைபோக இள் ஈரண்டபோம உை நிலைக ப போருக்குப் பிந் ஈரானதய அதன்
இள் ஈரபோணுவ கட்டுப் போடுக ஈரானபுகளை உதறித்தள்ளிவிட்டு அதன் மவளியுறவுக்
மகபோள் ஈரானக ஈரானய மீள்இள் ஈரபோணுவெயப் டுத்தி வருகின்ற ப ர்லின் ெற்றும போரீஸ்
த ஈரானை நிலை ஈரானெயிை நிலைபோ் ஈரானை ஓர் ஐபள் ஈரபோப்பிய ஒன்றிய இள் ஈரபோணுவத்திற்கபோ் ஈரானை திட்டங்கள்,
அமெரிக்க மூபை நிலைபோ போயவபோதிகளி ஈரானடபய எச்ோக்கி செரிக் ஈரானக ெணி ஈரானய ஒலிக்க
மோக்கி செயகின்ற் ஈரானை. “புதிய ப ஜேர்ென் பகள்வி" என்ற த ஈரானை நிலைப்பில் பள் ஈரபோ ர்ட் கபோகன்
Foreign Affairs ோக்கி செஞ்சி ஈரானகயில் எழுதிய ஒரு கட்டு ஈரானள் ஈரயில், “ஐபள் ஈரபோப்பிய அதிகபோள் ஈர
ோக்கி செெநி ஈரானை நிலையின் முறிவு தபோன் இள் ஈரண்டு உை நிலைக ப போர்கள் உருவபோக உதவி் ஈரானை,
அந்த ப போர்களில் ோக்கி செண் ஈரானடயிட்டு ெடிய அட்ை நிலைபோண்டிக் எங்கிலும த்து
மில்லியனுக்கும அதிகெபோ் ஈரானை அமெரிக்க சிப் போயக ஈரானபுகளைக் மகபோண்டு வந்த் ஈரானை...
ஐபள் ஈரபோப் போ இன்று, மவடிக்கக்கூடிய அதன் மவடிெருந்துடன் ஒரு மவடிக்கக்
கபோத்திருக்கும மவடிகுண்டபோக, அதன் மவடிம போருட்களுடன் இன்றும
மவடிக்கக்கூடியதபோக இருப்  ஈரானத சிந்தித்துப் போருங்கள்,” என்று எழுதுகிறபோர்.
ட்ள் ஈரமப் நிர்வபோகபெபோ, ஈள் ஈரபோனில் ப போர் ெற்றும ஆட்சிெபோற்றத்துடன் மதபோடங்கி,
யுபள் ஈரஷிய புவிோக்கி செபோர் அள் ஈரசிய ஈரானை நிலைத் தீவிள் ஈரெபோக மீள்ஒழுங்க ஈரானெப்பு மோக்கி செயய
முயல்வதன் மூை நிலைெபோக வி ஈரானடயிறுத்து வருகிறது. ம ருெந்தநி ஈரானை நிலைக்குக்
கட்டியம கூறிய பவபோல்ஸ்ட்ரீட் ம போறிவுக்கு ஓள் ஈரபோண்டுக்கு முன்் ஈரானைதபோக 1928
இல் லிபயபோன் ட்மள் ஈரபோட்ஸ்கியின் அமெரிக்க ஏகபோதி த்தியம மீதபோ் ஈரானை குப் போயவு
ோக்கி செெகபோை நிலை நி ஈரானை நிலை ஈரானெயின் ஒரு குப் போய ஈரானவப் ப போை நிலை எழுதப் ட்டுள்புகளைது:
அமெரிக்க பெை நிலைபோதிக்கம வபுகளைர்ச்சிக் கபோை நிலைக்கட்டத் ஈரானத விட மரருக்கடி
கபோை நிலைக்கட்டத்தில் தபோன் இன்னும முழு ஈரானெயபோகவும, இன்னும கிள் ஈரங்கெபோகவும,
இன்னும ஈவிள் ஈரக்கமின்றியும மோக்கி செயல் டும. ஆசியபோ, க் ஈரானைடபோ, மதன் அமெரிக்கபோ,
ஆஸ்திபள் ஈரலியபோ அல்ை நிலைது ஐபள் ஈரபோப் போவிபை நிலைபய கூட எங்பக என்றபோலும ோக்கி செரி
அல்ை நிலைது ோக்கி செெபோதபோ் ஈரானைெபோகபவபோ அல்ை நிலைது ப போர் மூை நிலைெபோகபவபோ எந்த விதத்தில்
ஆ் ஈரானைபோலும ோக்கி செரி, அமெரிக்கபோ, அதன் சிக்கல்கள் ெற்றும கு ஈரானற போடுகளில்

இருந்து தன் ஈரான் ஈரானை விடுவித்துக் கடந்து வள் ஈர ஐபள் ஈரபோப் போ ஈரானவ வி ஈரானை நிலையபோக
மகபோடுக்க மு ஈரான் ஈரானையும.
உை நிலைகம அமெரிக்க ஏகபோதி த்தியத்தின் ஒரு புதிய எரிெ ஈரானை நிலை மவடிப்புக்கு
முன்் ஈரானைபோல் பரருக்கு பரள் ஈரபோக மகபோண்டு வள் ஈரப் ட்டுள்புகளை நி ஈரானை நிலையில், பெமை நிலைழுந்து
வரும
ப போரின்
இயல் ஈரான யும
அ ஈரானத
எதிர்ப் தற்கபோ் ஈரானை
ஒரு
மூபை நிலைபோ போயத் ஈரானதயும உள்ளீர்த்துக் மகபோள்வது அதிமுக்கியெபோகும.
ஈள் ஈரபோக் ஈரானக விட இள் ஈரண்டு ெடங் ஈரானக விட ம ரியதும அதன் அபுகளை ஈரானவ விட
ரபோன்கு ெடங்கு ம ரியதுெபோ் ஈரானை ஒரு ரபோடபோ் ஈரானை, ஈள் ஈரபோன் உட் ஈரானைபோ் ஈரானை ஒரு அமெரிக்க
ப போர் ஏற்க் ஈரானைபவ போக்தபோத்திற்கு எதிள் ஈரபோ் ஈரானை 2003 ப போரின் மகபோடூள் ஈரெபோ் ஈரானை
இைப்புக ஈரானபுகளைக் கபோட்டிலும எண்ணிக் ஈரானகயில் இன்னும அதிகபுகளைவிை நிலைபோ் ஈரானைதபோக
இருக்கும: அங்பக ஒரு மில்லியனுக்கும அதிகெபோ் ஈரானை ஈள் ஈரபோக்கிய அப் போவி
ெக்கள் மகபோல்ை நிலைப் ட்டதுடன், அமெரிக்கபோ, பிரிட்டிஷ், ஸ் போனிஷ் ெற்றும
ஏ ஈரான் ஈரானைய
பரட்படபோ
ரபோடுகளின்
த்தபோயிள் ஈரக்
க் பிணைக்கபோ் ஈரானைவர்களும
போதிக்கப் ட்டிருந்த் ஈரானைர். வபோஷிங்டன், போள் ஈரசீக வ ஈரானபுகளைகுடபோவின் எண்ம் பிணைய
ப ஷேக் ஆட்சிகள், ஐபள் ஈரபோப்பிய ோக்கி செக்திகள், துருக்கி, ஈள் ஈரபோன், ள் ஈரஷ்யபோ ெற்றும சீ் ஈரானைபோ
எ் ஈரானை அ ஈரான் ஈரானைத்தும த ஈரானை நிலையீடு மோக்கி செயதுள்புகளை, ரடந்து வரும சிரிய பி் ஈரானைபோமி
ப போ ஈரானள் ஈரக் கபோட்டிலும இன்னும அதிக பவகெபோக, முற்றுமுதை நிலைபோ் ஈரானை பிள் ஈரபோந்திய
ப போள் ஈரபோக ெற்றும உை நிலைகப் ப போள் ஈரபோக தீவிள் ஈரெ ஈரானடயை நிலைபோம. ஒரு ப ள் ஈரழிவுகள் ஈரெபோ் ஈரானை
அணுஆயுத பெபோதல் அ போயமுபெ நி ஜேெபோ் ஈரானை ஒன்றபோக உள்புகளைது.
மதபோழிை நிலைபோபுகளை வர்க்கத்தில் ஒரு ோக்கி செர்வபதோக்கி செ ப போர்-எதிர்ப்பு இயக்கத் ஈரானதக்
கட்ட ஈரானெப் பத தீர்க்கெபோ் ஈரானை பகள்வியபோகும. ெத்திய கிைக்கு, ஆபிரிக்கபோ,
இை நிலைத்தீன் அமெரிக்கபோ, ஐபள் ஈரபோப் போ ெற்றும அமெரிக்கபோ எங்கிலும வர்க்க
ப போள் ஈரபோட்டத்தின் ோக்கி செர்வபதோக்கி செ பெமை நிலைழுச்சிக்கு ெத்தியில், ஈள் ஈரபோனுக்கு எதிள் ஈரபோ் ஈரானை
ப போர் மு ஈரான் ஈரானைவு கட்டவிழ்ந்து வருகிறது. கடந்த 18 ெபோதங்கள், சிக்க் ஈரானை
ரடவடிக் ஈரானககளுக்கு
எதிள் ஈரபோக
போரிய
ஈள் ஈரபோனிய
மதபோழிை நிலைபோபுகளைர்களின்
ப போள் ஈரபோட்டங்க ஈரானபுகளையும,
அமெரிக்கபோவில்
முதை நிலைபோளித்துவ-ோக்கி செபோர்பு
மதபோழிற்ோக்கி செங்கங்களில்
இருந்து
சுயபோதீ் ஈரானைெபோக
ஒழுங்க ஈரானெக்கப் ட்ட
ஆசிரியர்களின் பவ ஈரானை நிலைநிறுத்த அ ஈரானை நிலை ஈரானயயும, மெக்சிபகபோவில் வபோக் ஈரானை உதிரி
போகங்கள் உற் த்தி மதபோழிை நிலைபோபுகளைர்களின் ஒரு கிபுகளைர்ச்சி ஈரானயயும, பிள் ஈரபோன்சில்
"ெஞ்ோக்கி செள் சீரு ஈரானட" இயக்கத் ஈரானதயும கண்டுள்புகளை் ஈரானை. இந்த பெமை நிலைழுச்சி
ப போை நிலைபோந்தில் பதசியபுகளைவில் ஆசிரியர்களின் பவ ஈரானை நிலைநிறுத்தம ெற்றும
அல்ஜீரியபோவில் போரிய அள் ஈரோக்கி செபோங்க-எதிர்ப்பு ப போள் ஈரபோட்டங்களின் மவடிப்புடன் 2019
இல் தீவிள் ஈரெ ஈரானடந்துள்புகளை் ஈரானை.
இந்த பெமை நிலைழுந்து வரும இயக்கம, சிக்க் ஈரானை ரடவடிக் ஈரானகக்கு எதிள் ஈரபோ் ஈரானை
ப போள் ஈரபோட்டத் ஈரானத இள் ஈரபோணுவவபோதம ெற்றும ப போருக்கு எதிள் ஈரபோ் ஈரானை ப போள் ஈரபோட்டத்துடன்
இ ஈரான் பிணைத்து, அ ஈரானத ோக்கி செர்வபதோக்கி செ அபுகளைவில் அமெரிக்கபோ ெற்றும ஐபள் ஈரபோப்பிய
ஏகபோதி த்தியத்திற்கு எதிள் ஈரபோக மதபோழிை நிலைபோபுகளை வர்க்கத் ஈரானத ஐக்கியப் டுத்தும
வ ஈரானகயில் மோக்கி செயதபோல் ெட்டுபெ அபிவிருத்தி அ ஈரானடய முடியும.
2003 ஈள் ஈரபோக்  ஈரானடமயடுப்புக்கு முன்் ஈரானைர் போரிய ோக்கி செர்வபதோக்கி செ ப போர்-எதிர்ப்பு
ப போள் ஈரபோட்டங்கள் மவடித்த ப போது, ஊடகங்களும ரடுத்தள் ஈர வர்க்க ப போலி-இடது
கட்சிகளின் ஓர் அடுக்கும அமெரிக்கபோவில்  ஜே் ஈரானைரபோயகக் கட்சியும ப ஜேர்ென்
ெற்றும பிமள் ஈரஞ்சு ஏகபோதி த்தியமும புஷ் நிர்வபோகத் ஈரானதக் கட்டுப் போட்டில்
 ஈரானவத்திருக்கும என்ற பிள் ஈர ஈரானெக ஈரானபுகளை ஊக்குவித்த் ஈரானை. இது ப ள் ஈரழிவுகள் ஈரெபோக
ம போயமய் ஈரானை ஊர்ஜிதப் டுத்தப் ட்டது.  ஜே் ஈரானைரபோயகக் கட்சியின் ஒ போெபோ அந்த
ப போர்க ஈரானபுகளைத் மதபோடர்ந்தபோர் என் து ெட்டுெல்ை நிலை லிபியபோ ெற்றும சிரியபோவில்
புதிய ப போர்க ஈரானபுகளையும மதபோடங்கி் ஈரானைபோர், ஆ் ஈரானைபோல் அதற்குப் பின்் ஈரானைர் ஐபள் ஈரபோப்பிய
ஒன்றிய
ோக்கி செக்திகள்
உை நிலைகின்
ஆதபோள் ஈரவபுகளைங்க ஈரானபுகளை
சூ ஈரானறயபோடுவதில்
அமெரிக்கபோவுடன் ப போட்டியிடும ஒரு முயற்சியில் அவர்களின் மோக்கி செபோந்த
இள் ஈரபோணுவங்களுக்குள் நூறு பில்லியன் க் பிணைக்கபோ் ஈரானை யபள் ஈரபோக்க ஈரானபுகளைப் போயச்சி
உள்புகளை் ஈரானை.

“இனியும ப போருக்குப் பிந் ஈரானதய ஒழுங்க ஈரானெப்பின்

 ஈரானைய நிர் ந்தங்கள்
ம போருந்தபோது,” என்று ப ஜேர்ென் ோக்கி செபோன்சிை நிலைர் அங்பகை நிலைபோ பெர்க்மகல் புத் ஈரானைன்று

அறிவித்ததுடன்,

சீ் ஈரானைபோ,

ள் ஈரஷ்யபோ

ெற்றும

அமெரிக்கபோவும

"ம போதுவபோ் ஈரானை

நி ஈரானை நிலைப் போடுக ஈரானபுகளைக் கபோ் பிணை, எங்க ஈரானபுகளை பரள் ஈரத்திற்கு ஏற் மீண்டும மீண்டும
நிர் ந்திக்கின்ற் ஈரானை,” என்  ஈரானதயும போக்கி செர்த்துக் மகபோண்டபோர். அவர் விவரித்தபோர்,
“ப ஜேர்ெனி, பிள் ஈரபோன்ஸ் ெற்றும பிரிட்டனும ஈள் ஈரபோன் உடன் டிக் ஈரானக மீதபோ் ஈரானை
பிள் ஈரச்சி ஈரான் ஈரானையில் அமெரிக்கபோவிலிருந்து ஒரு பவறு ட்ட அணுகுமு ஈரானற ஈரானய
எடுத்து வருகின்ற் ஈரானை... போதுகபோப்பு கூட்டுற ஈரானவப் ம போறுத்தெட்டில், ரபோங்கள்
ரன்கு முன்ப் ஈரானைறி மகபோண்டிருக்கிபறபோம,” என்றபோர்.
ஐபள் ஈரபோப்பிய
அதிகபோள் ஈரங்களின்
ரடவடிக் ஈரானககளும
அமெரிக்க
ஏகபோதி த்தியத்தி் ஈரானைது
சூ ஈரானறயபோடல்களுக்குக்
கு ஈரானறந்தது
இல் ஈரானை நிலை.
அ ஈரான் ஈரானைத்திற்கும பெை நிலைபோக மதபோழிை நிலைபோபுகளை வர்க்கத்திடமிருந்து அதிகரித்து வரும
ோக்கி செவபோலுக்கு அஞ்சி, அ ஈரானவ 2003 இல் இருந்த ஈரானதப் ப போை நிலை ஐக்கிய ரபோடுகள்
ோக்கி செ ஈரான யில் இனியும அமெரிக்க ஆக்கிள் ஈரமிப்பு ப போர்களின் எதிர்ப் போபுகளைர்கபுகளைபோக
கபோட்டிக்மகபோள்புகளை விரும வில் ஈரானை நிலை.
போரீஸ் வன்மு ஈரானறயபோ் ஈரானைரீதியில் "ெஞ்ோக்கி செள் சீரு ஈரானடயபோபுகளைர்க ஈரானபுகளை" ஒடுக்குகின்ற
நி ஈரானை நிலையில் ெற்றும ப ஜேர்ெனியின் ெகபோ கூட்டணி அள் ஈரோக்கி செபோங்கம ரவ போசிோக்கி செவபோத AfD
ஐ ஊக்குவிப் துடன் ஹிட்ை நிலைர் ெற்றும ப ஜேர்ென் இள் ஈரபோணுவவபோதத்தின்
குற்றங்க ஈரானபுகளைப் பூசிமெபோழுகின்ற வை நிலைதுோக்கி செபோரி தீவிள் ஈரவபோத ப ள் ஈரபோசிரியர்க ஈரானபுகளைப்
போதுகபோக்கின்ற நி ஈரானை நிலையில், ஐபள் ஈரபோப்பிய ஒன்றிய ஆட்சிகள் அ ஈரான் ஈரானைத்தும
அவற்றின் ஆயுதப்  ஈரானடகளுக்கு நிதி வைங்க மதபோழிை நிலைபோபுகளைர்கள் மீது சிக்க் ஈரானை
ரடவடிக் ஈரானகக ஈரானபுகளைத் திணிக்கின்ற் ஈரானை. வபோஷிங்டன் பரட்படபோவில் இருந்து
மவளிபயறி் ஈரானைபோல், ஐபள் ஈரபோப் போ ஒரு கடற்  ஈரானட கட்ட ஈரானெப்பின் மீது 110
பில்லியன் டபோை நிலைரும ஒரு த ஈரானள் ஈரப்  ஈரானடக்கபோக 357 பில்லியன் டபோை நிலைரும மோக்கி செை நிலைவிட
கட ஈரானெப் ட்டிருக்கும என்று பிரிட்டனின் ோக்கி செர்வபதோக்கி செ மூபை நிலைபோ போய ஆயவு
யிை நிலைகம ெதிப்பிடுகிறது.
ப போ ஈரானள் ஈர அதிகரிக்கும முதை நிலைபோளித்துவ அ ஈரானெப்புமு ஈரானற ெற்றும ப போருக்கு
எதிள் ஈரபோக ப போள் ஈரபோடும ஓர் அள் ஈரசியல் பவ ஈரானை நிலைத்திட்டத் ஈரானதக் மகபோண்டு, ோக்கி செர்வபதோக்கி செ
மதபோழிை நிலைபோபுகளை வர்க்கத்தின் மீமபுகளைழுந்துள்புகளை இயக்கத் ஈரானத ஆயுத போணியபோக்குவபத
முக்கிய ணியபோகும. ரபோன்கபோம அகிை நிலைத்தின் அ ஈரான் ஈரானைத்துை நிலைகக் குழு அதன் 2016
அறிக் ஈரானகயபோ் ஈரானை "போக்கி செபோோக்கி செலிோக்கி செமும ப போருக்கு எதிள் ஈரபோ் ஈரானை ப போள் ஈரபோட்டமும" என் தில்
புதிய ோக்கி செர்வபதோக்கி செ ப போர்-எதிர்ப்பு இயக்கத்திற்கபோ் ஈரானை பகபோட் போட்டு அடித்தபுகளைத் ஈரானத
வ ஈரானள் ஈரந்தளித்தது:
* ப போருக்கு எதிள் ஈரபோ் ஈரானை ப போள் ஈரபோட்டெபோ் ஈரானைது, ோக்கி செமூகத்தின் ெபோம ரும புள் ஈரட்சிகள் ஈர
ோக்கி செக்தியபோ் ஈரானை மதபோழிை நிலைபோபுகளை வர்க்கம, ெக்களின் அத்த ஈரான் ஈரானை முற்ப போக்குக்
கூறுக ஈரானபுகளையும த் ஈரானைக்குப் பின்் ஈரானைபோல் அணிதிள் ஈரட்டி முன்நிற்  ஈரானத அடிப்  ஈரானடயபோகக்
மகபோண்டு அ ஈரானெந்திருக்க பவண்டும.
*
புதிய
ப போர்-எதிர்ப்பு
இயக்கெபோ் ஈரானைது,
முதை நிலைபோளித்துவ
எதிர்ப்புத்த் ஈரானைெபோ் ஈரானைதபோகவும போக்கி செபோோக்கி செலிோக்கி செத்தன் ஈரானெ உ ஈரானடயதபோகவும இருந்தபோக
பவண்டும,
ஏம் ஈரானைன்றபோல்
நிதி
மூை நிலைத் ஈரானைத்தின் ோக்கி செர்வபோதிகபோள் ஈரத்திற்கும,
இள் ஈரபோணுவவபோதம ெற்றும ப போருக்கு அடிப்  ஈரானடயபோ் ஈரானை கபோள் ஈர் பிணைெபோக இருக்கின்ற
ம போருபுகளைபோதபோள் ஈர
அ ஈரானெப்புமு ஈரானறக்கும
முற்றுப்புள்ளி
 ஈரானவப் தற்கபோ் ஈரானை
ப போள் ஈரபோட்டத்தின் வழியபோக அல்ை நிலைபோெல் ப போருக்கு எதிள் ஈரபோ் ஈரானை எந்த
ம போறுப்பு் பிணைர்ச்சி வபோயந்த ப போள் ஈரபோட்டமும இருக்க முடியபோது.
* ஆகபவ, புதிய ப போர்-எதிர்ப்பு இயக்கெபோ் ஈரானைது, அத்தியபோவசியெபோ் ஈரானை
வ ஈரானகயில், முதை நிலைபோளித்துவ வர்க்கத்தின் அத்த ஈரான் ஈரானை அள் ஈரசியல் கட்சிகள் ெற்றும
அ ஈரானெப்புகளில் இருந்தும முழு ஈரானெயபோகவும குைப் த்திற்கிடமின்றியும
சுயபோதீ் ஈரானைெபோ் ஈரானைதபோகவும, குபள் ஈரபோதெபோ் ஈரானைதபோகவும இருந்தபோக பவண்டும.
* எல்ை நிலைபோவற்றுக்கும பெை நிலைபோக, புதிய ப போர்-எதிர்ப்பு இயக்கெபோ் ஈரானைது
ோக்கி செர்வபதோக்கி செெயெபோ் ஈரானைதபோக, ஏகபோதி த்தியத்திற்கு எதிள் ஈரபோ் ஈரானை ஒரு ஒன்று ட்ட
உை நிலைகபுகளைபோவிய ப போள் ஈரபோட்டத்தில் மதபோழிை நிலைபோபுகளை வர்க்கத்தின் ள் ஈரந்த ோக்கி செக்தி ஈரானய
அணிதிள் ஈரட்டக்கூடியதபோக இருந்தபோக பவண்டும.

