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ஈரானுக்கு எதிரான அ அமன அமெரிக்கத் தகத் தட்கத் தடைககத் தட்
நீதிக்கான சர்வ்வததச நீதின அமென்றம் நிராகரிக்கிறத

By Alex Lantier,         4 October 2018

ஹேக்கில் உள்ள நீதிக்ீதிக்கநீதிக்கான சர்வஹான சர்வதேச நீதிமன்றம் (International Court of Justice -  ICJ)

ஹேற்ற,  2015  ஈராநீதிக்கானிய அணுசக்தி உடன்படிக்படிக்கீதிக்கபடிக்கய ஒழிப்பான சர்வதேற்ீதிக்கநீதிக்கான அஅமமரிக்ீதிக்க
ேடவடிக்படிக்கீதிக்கீதிக்கபடிக்கள ீதிக்கண்டனம் அமசய்ான சர்வதேஹான சர்வதேநீதிக்காட,  மனிான சர்வதேநீதிக்காபிமநீதிக்கான அமபநீதிக்காருட்ீதிக்கபடிக்கள
வநீதிக்காங்குவான சர்வதேற்கு ஈராநீதிக்கான் சர்வஹான சர்வதேச நிதி அமசலுத்ான சர்வதே முபடிக்கறபடிக்கய பயன்படத்திக்அமீதிக்கநீதிக்காள்ள
வநீதிக்காஷிங்டன் அனுமதிக்ீதிக்க ஹவண்டம் என ஒருமனான சர்வதேநீதிக்காீதிக்கத் தீர்ப்பளித்ான சர்வதேத.

2012-2015  இல் ஈராநீதிக்கான் மீத ஒபநீதிக்காமநீதிக்கா நிர்வநீதிக்காீதிக்கம் ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்கபடிக்களத் திணித்ான சர்வதே சமயத்தில்,
அஅமமரிக்ீதிக்க டநீதிக்காலர்ீதிக்களில் ஹமற்அமீதிக்கநீதிக்காள்ளப்படம் அத்ான சர்வதேபடிக்கன நிதிப் பரிவர்த்ான சர்வதேபடிக்கனீதிக்களில்
இருந்தம் ஈராநீதிக்காபடிக்கன அமவளிஹயற்றவான சர்வதேன் மூலமநீதிக்காீதிக்க,  அான சர்வதேன் அமபநீதிக்காருளநீதிக்காான சர்வதேநீதிக்காராத்படிக்கான சர்வதே
மூச்சுத்திணறடிக்ீதிக்க முயன்றத. அான சர்வதேன் ஹவண்டஹீதிக்கநீதிக்காளின் ஹபரில், புரூஅமசல்படிக்கசெல்ஸை ான சர்வதேளமநீதிக்காீதிக்க
அமீதிக்கநீதிக்காண்ட இயங்கும் உலீதிக்களநீதிக்காவிய வங்கிீதிக்களுக்கு இபடிக்கடயிலநீதிக்கான நிதித்
அமான சர்வதேநீதிக்காபடிக்கலத்அமான சர்வதேநீதிக்காடர்பு (SWIFT)  வபடிக்கலப்பின்னல்,  ஈராநீதிக்கானிய வங்கிீதிக்கபடிக்கள அதில் இருந்த
அமவளிஹயற்ற,  அான சர்வதேன்மூலம் சர்வஹான சர்வதேசக் அமீதிக்கநீதிக்காள்முான சர்வதேல்ீதிக்கபடிக்கள அஅமமரிக்ீதிக்க டநீதிக்காலர்ீதிக்கபடிக்களக்
அமீதிக்கநீதிக்காண்ட ஈராநீதிக்கான் வநீதிக்காங்கும் திறனுக்கு முற்றப்புள்ளி படிக்கவத்ான சர்வதேத. அமசன்ற ஹம மநீதிக்காான சர்வதேத்தில்
2015 ஒப்பந்ான சர்வதேத்படிக்கான சர்வதே ஒருான சர்வதேராப்பநீதிக்காீதிக்க மறத்ான சர்வதோன சர்வதேன் பின்னர், ஈராநீதிக்கானுடனநீதிக்கான ஹபநீதிக்காருக்ீதிக்கநீதிக்கான ான சர்வதேனத
ான சர்வதேயநீதிக்காரிப்புீதிக்களின் பகுதியநீதிக்காீதிக்க அான சர்வதேன் மீத ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்கபடிக்கள மீண்டம் திணிக்கும் ான சர்வதேனத
திட்டங்ீதிக்கபடிக்கள ட்ராம்ப்பின் நிர்வநீதிக்காீதிக்கம் அமான சர்வதேளிவநீதிக்காக்கியிருந்ான சர்வதேத.

நீதிக்ீதிக்கநீதிக்கான சர்வஹான சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் (ICJ) தீர்ப்பு,  இன்றயபடிக்கமயநீதிக்காான சர்வதே அமபநீதிக்காருட்ீதிக்களிலநீதிக்கான
வர்த்ான சர்வதேீதிக்கத்படிக்கான சர்வதே வநீதிக்காஷிங்டன் முடக்ீதிக்கக்கூடநீதிக்காத என்ற ஹீதிக்கநீதிக்காருவதடன்,  ஈராநீதிக்கானுக்கு எதிராநீதிக்கான
அஅமமரிக்ீதிக்கநீதிக்காவின் ஹபநீதிக்கார் முபடிக்கனப்பு,  —ஈராநீதிக்கான் மீத SWIFT ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்கபடிக்கள மீண்டம்
திணிப்பான சர்வதேற்கு அமவள்படிக்கள மநீதிக்காளிபடிக்கீதிக்கயின் ஹான சர்வதேசியப் பநீதிக்காதீதிக்கநீதிக்காப்பு ஆஹலநீதிக்காசீதிக்கராநீதிக்கான ஹபநீதிக்கான்
ஹபநீதிக்கால்டன் ஹபநீதிக்கான்ற அஅமமரிக்ீதிக்க அதிீதிக்கநீதிக்காரிீதிக்கள் விடக்கும் அபடிக்குக்கும் அழைப்புீதிக்கள் உள்ளிட்டபடிக்கவ—

சர்வஹான சர்வதேச சட்டத்படிக்கான சர்வதே மீறவான சர்வதேநீதிக்காகும் என்பபடிக்கான சர்வதேயும் அமான சர்வதேளிவநீதிக்காக்குகிறத.

ஈராநீதிக்கானுக்கு எதிராநீதிக்கான அஅமமரிக்ீதிக்கநீதிக்காவின் கூற்றக்ீதிக்கள் மீத இறதித் தீர்ப்பு நிலுபடிக்கவயில்
இருக்கும் நிபடிக்கலயில், வநீதிக்காஷிங்டன் “அத ஹான சர்வதேர்ந்அமான சர்வதேடக்கின்ற வழிமுபடிக்கறீதிக்களின் மூலமநீதிக்காீதிக்க,
(அ)  மருந்தீதிக்கள் மற்றம் மருத்தவ சநீதிக்காான சர்வதேனங்ீதிக்கள் (ஆ)  உணவுப் அமபநீதிக்காருட்ீதிக்கள் மற்றம்
விவசநீதிக்காயப் அமபநீதிக்காருட்ீதிக்கள்; அத்தடன் பயணிீதிக்கள் விமநீதிக்கான ஹசபடிக்கவக்கு அவசியமநீதிக்காபடிக்கவ (இ)
உான சர்வதேநீதிக்காராணமநீதிக்காீதிக்க உதிரி பநீதிக்காீதிக்கங்ீதிக்கள்,  சநீதிக்காான சர்வதேனங்ீதிக்கள் மற்றம் அமான சர்வதேநீதிக்காடர்புபட்ட ஹசபடிக்கவீதிக்கள்
ஹபநீதிக்கான்ற விமநீதிக்கானப் ஹபநீதிக்காக்குவராத்தின் பநீதிக்காதீதிக்கநீதிக்காப்புக்கு அவசியமநீதிக்கான அமபநீதிக்காருட்ீதிக்கள் மற்றம்
ஹசபடிக்கவீதிக்கள் ஹபநீதிக்கான்ற மனிான சர்வதேநீதிக்காபிமநீதிக்கானத் ஹான சர்வதேபடிக்கவீதிக்களுக்குரிய அமபநீதிக்காருட்ீதிக்கள் ஈராநீதிக்கான்
பிராநீதிக்காந்தியத்திற்கு சுான சர்வதேந்திராமநீதிக்காீதிக்க ஏற்றமதி அமசய்யப்படவான சர்வதேற்கு இருக்கின்ற எந்ான சர்வதேத்
ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்கபடிக்களயும் நீக்குவான சர்வதேற்கு” ICJ உத்ான சர்வதேராவிட்டத.

ICJ ஹமலும் கூறகிறத: “இான சர்வதேன் அமபநீதிக்காருட்ட,  ஹமஹல கூறப்பட்ட அமபநீதிக்காருட்ீதிக்கள் மற்றம்
ஹசபடிக்கவீதிக்கள் அமான சர்வதேநீதிக்காடர்பநீதிக்கானான சர்வதேநீதிக்காய் இருக்கும்பட்சத்தில்,  அஅமமரிக்ீதிக்கநீதிக்கா உரிமங்ீதிக்களும்
அவசியமநீதிக்கான அங்கீீதிக்கரிப்புீதிக்களும் வுக்கும் அழைங்ீதிக்கப்படவபடிக்கான சர்வதேயும்,  பணச் அமசலுத்ான சர்வதேங்ீதிக்களும் பிற
நிதி மநீதிக்காற்றங்ீதிக்களும் எந்ான சர்வதே ீதிக்கட்டப்பநீதிக்காட்டிற்கும் இலக்ீதிக்கநீதிக்காீதிக்கநீதிக்காமல் இருப்பபடிக்கான சர்வதேயும்
உறதிஅமசய்ான சர்வதேநீதிக்காீதிக்க ஹவண்டம்.”

ஈராநீதிக்கானின் அமவளியுறவுத் தபடிக்கற ICJ முடிபடிக்கவ பநீதிக்காராநீதிக்காட்டியத, இத “ஈராநீதிக்கான் இஸ்லநீதிக்காமியக்
குடியராசின் சரியநீதிக்கான நிபடிக்கலப்பநீதிக்காட்படிக்கட ஊர்ஜிான சர்வதேம் அமசய்வஹான சர்வதேநீதிக்காட, அஅமமரிக்ீதிக்கத் ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்களின்
அநியநீதிக்காயம் மற்றம் ஒடக்குமுபடிக்கறபடிக்கயயும் ஊர்ஜிான சர்வதேம் அமசய்கிறத”  என்ற அத
அமான சர்வதேரிவித்ான சர்வதேத.

ஆயினும் ICJ இடம் அான சர்வதேன் முடிபடிக்கவ அமல்படத்தவான சர்வதேற்கு எந்ான சர்வதே அமபநீதிக்காறமுபடிக்கறஹயநீதிக்கா
அல்லத அதிீதிக்கநீதிக்காராஹமநீதிக்கா கிபடிக்கடயநீதிக்காத, அஅமமரிக்ீதிக்க அதிீதிக்கநீதிக்காரிீதிக்கள் ICJ தீர்ப்படிக்கப மீறவிருப்பபடிக்கான சர்வதே
உடனடியநீதிக்காீதிக்கத் அமான சர்வதேளிவுபடத்தி விட்டனர்.  ஈராநீதிக்கானின் ஹவண்டஹீதிக்கநீதிக்காள்ீதிக்கள்
“அடிப்பபடிக்கடயற்றபடிக்கவ” என்ற அபடிக்குக்கும் அழைத்ான சர்வதே அஅமமரிக்ீதிக்க அமவளியுறவுச் அமசயலராநீதிக்கான படிக்கமக்

அமபநீதிக்காம்பிஹயநீதிக்கா,  ICJ தீர்ப்புக்கு ஆான சர்வதேநீதிக்காராமநீதிக்காய் இருந்ான சர்வதே அஅமமரிக்ீதிக்கநீதிக்காவுக்கும் ஈராநீதிக்கானுக்கும்
இபடிக்கடயிலநீதிக்கான 1955  அபடிக்கமதி ஒப்பந்ான சர்வதேம் முடிவுக்கு வருவான சர்வதேநீதிக்காீதிக்க அறவித்ான சர்வதேநீதிக்கார்.”
“அமவளிப்பபடிக்கடயநீதிக்காீதிக்கச் அமசநீதிக்கான்னநீதிக்கால், இத 39 ஆண்டீதிக்களுக்கு முன்ஹப அமசய்யப்பட்டிருக்ீதிக்க
ஹவண்டியான சர்வதேநீதிக்காகும்”  என்றநீதிக்கார் அமபநீதிக்காம்பிஹயநீதிக்கா,  சிஐஏ ஆான சர்வதேராவிலநீதிக்கான ஈராநீதிக்கான் ் ஷநீதிக்காவின்
இராத்ான சர்வதேக்ீதிக்கபடிக்கற படிந்ான சர்வதே ஆட்சி 1979  புராட்சியில் ீதிக்கவிழ்க்ீதிக்கப்பட்ட 39  ஆண்டீதிக்கள்
ஆகியிருந்ான சர்வதேபடிக்கான சர்வதே அவர் இவ்வநீதிக்காற குறப்பிட்டநீதிக்கார்.

அான சர்வதேன்பின் அமபநீதிக்காம்பிஹயநீதிக்கா,  வநீதிக்காஷிங்டன் அான சர்வதேன் ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்களில் ஏற்ீதிக்கனஹவ மனிான சர்வதேநீதிக்காபிமநீதிக்கான
அமபநீதிக்காருட்ீதிக்களுக்கு விதிவிலக்குீதிக்கள் அளிக்கிறத என்பான சர்வதேநீதிக்கால் ICJ இன் தீர்ப்பு
அமபநீதிக்காருத்ான சர்வதேமற்றத என்பான சர்வதேநீதிக்காய் ீதிக்கநீதிக்காட்டவான சர்வதேற்கு சிடமூஞ்சித்ான சர்வதேனத்தடன் முயற்சித்ான சர்வதேநீதிக்கார். அவர்
கூறனநீதிக்கார்,  “நீதிமன்ற உத்ான சர்வதேராவில் மனிான சர்வதேநீதிக்காபிமநீதிக்கான பிராச்சிபடிக்கனீதிக்களநீதிக்காீதிக்க ீதிக்கருான சர்வதேப்படக்
கூடியவற்றன் மீத ீதிக்கவனம்குவிக்கின்ற அம்சங்ீதிக்கபடிக்களப் அமபநீதிக்காறத்ான சர்வதேவபடிக்கராயில்,  ேநீதிக்காங்ீதிக்கள்
ஏற்ீதிக்கனஹவ அமான சர்வதேளிவுபடத்தி விட்டிருக்கிஹறநீதிக்காம்...  மனிான சர்வதேநீதிக்காபிமநீதிக்கானரீதியிலநீதிக்கான
பரிவர்த்ான சர்வதேபடிக்கனீதிக்களுக்கும் விமநீதிக்கானப் பநீதிக்காதீதிக்கநீதிக்காப்பிற்கும் இப்ஹபநீதிக்காதிருக்கும் விதிவிலக்குீதிக்கள்,
அங்கீீதிக்கரிப்புீதிக்கள் மற்றம் உரிமக் அமீதிக்கநீதிக்காள்படிக்கீதிக்கீதிக்கள் அமான சர்வதேநீதிக்காடர்ந்தம் அமலில் இருக்கும்.  ICJ
இன் முன்பநீதிக்காீதிக்க எந்ான சர்வதே விசநீதிக்காராபடிக்கணக்கும் சம்பந்ான சர்வதேமில்லநீதிக்காமஹலஹய அஅமமரிக்ீதிக்கநீதிக்கா இந்ான சர்வதேப்
பிராச்சிபடிக்கனீதிக்களில் அமசயலூக்ீதிக்கத்தடன் ஈடபடத்திக் அமீதிக்கநீதிக்காண்ட வந்திருக்கிறத.”

ஈராநீதிக்கான் மீான சர்வதேநீதிக்கான அஅமமரிக்ீதிக்கநீதிக்காவின் ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்கள் மனிான சர்வதேநீதிக்காபிமநீதிக்கான ரீதியில் ேநீதிக்காசீதிக்கராமநீதிக்கான
பின்விபடிக்களவுீதிக்கபடிக்களக் அமீதிக்கநீதிக்காண்டிருந்திருக்கின்றன,  அமபநீதிக்காம்பிஹயநீதிக்காவின் வநீதிக்காான சர்வதேம் ஒரு
அருவருப்பநீதிக்கான அராசியல் அமபநீதிக்காய்யநீதிக்காகும்.  பல ான சர்வதேசநீதிக்காப்ான சர்வதே ீதிக்கநீதிக்காலத்தில்,  அமபநீதிக்காருளநீதிக்காான சர்வதேநீதிக்காராத்
ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்களநீதிக்கானபடிக்கவ,  ஆட்சி மநீதிக்காற்றத்திற்ீதிக்கநீதிக்காீதிக்க அஅமமரிக்ீதிக்க ஏீதிக்கநீதிக்காதிபத்தியத்ான சர்வதேநீதிக்கால்
குறபடிக்கவக்ீதிக்கப்பட்ட ேநீதிக்காடீதிக்கபடிக்கள வழிக்குக் அமீதிக்கநீதிக்காண்டவருவான சர்வதேற்ீதிக்கநீதிக்காீதிக்க அவற்படிக்கற மிராட்டிப்
பணியபடிக்கவக்கும் ஒரு முயற்சியில் அப்பநீதிக்காவி மக்ீதிக்கள் மீத அமசநீதிக்கால்அமலநீதிக்காணநீதிக்காத் தயராத்படிக்கான சர்வதே
ஏற்படத்ான சர்வதே அான சர்வதேபடிக்கன அனுமதிக்கின்ற ஒரு முக்கியமநீதிக்கான அமவளியுறவுக் அமீதிக்கநீதிக்காள்படிக்கீதிக்க
ீதிக்கருவியநீதிக்காீதிக்க இருந்த வந்திருக்கிறத.

ஈராநீதிக்காக்,  கியூபநீதிக்கா மற்றம் முன்னநீதிக்காள் யூஹீதிக்கநீதிக்காஸ்ஹலவியநீதிக்காவுக்கு எதிராநீதிக்கான ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்கள்
படபயங்ீதிக்கராமநீதிக்கான ஹசான சர்வதேநீதிக்காராங்ீதிக்கபடிக்கள ஏற்படத்திய ஹபநீதிக்காதிலும் அஅமமரிக்ீதிக்க அதிீதிக்கநீதிக்காரிீதிக்கள்
அவற்படிக்கறப் பநீதிக்காராநீதிக்காட்டி வந்திருக்கின்றனர். 1991 வபடிக்களகுடநீதிக்காப் ஹபநீதிக்காருக்குப் பின்னர் ஈராநீதிக்காக்
மீத வநீதிக்காஷிங்டன் திணித்ான சர்வதே ஐ.ேநீதிக்கா வர்த்ான சர்வதேீதிக்கத் ான சர்வதேபடிக்கட,  சுீதிக்கநீதிக்காான சர்வதேநீதிக்காரா விநிஹயநீதிக்காீதிக்கங்ீதிக்களுக்கு
ஈராநீதிக்காக்கின் அணுீதிக்கபடிக்கலத் தண்டித்த,  கிட்டத்ான சர்வதேட்ட 500,000  ஈராநீதிக்காக்கிய குுக்கும் அழைந்படிக்கான சர்வதேீதிக்களின்
உயிரிுக்கும் அழைப்புக்கு இட்டச்அமசன்றத.  இந்ான சர்வதே எண்ணிக்படிக்கீதிக்க குறத்த 1996  இல் ஹீதிக்கள்வி
எழுப்பப்பட்டஹபநீதிக்காத, அப்ஹபநீதிக்காத அஅமமரிக்ீதிக்க அமவளியுறவுச் அமசயலராநீதிக்காீதிக்க இருந்ான சர்வதே மட்டலன்
ஆல்பிபடிக்கராட் ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்கபடிக்களப் பநீதிக்காதீதிக்கநீதிக்காத்தக் கூறய வசனம் இழிபுீதிக்கழ் அமபற்றான சர்வதேநீதிக்காகும்:
“ீதிக்கடினமநீதிக்கான அமான சர்வதேரிவு ான சர்வதேநீதிக்கான்,  ஆயினும்,  விபடிக்கல,  அந்ான சர்வதே விபடிக்கலக்கு மதிப்பநீதிக்கானஹான சர்வதே என்ற
ேநீதிக்காங்ீதிக்கள் ீதிக்கருதகிஹறநீதிக்காம்.”

1979  புராட்சிக்குப் பின்னர்,  குறப்பநீதிக்காீதிக்க 2012-2015  ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்களுக்குப் பின்வந்ான சர்வதே ீதிக்கநீதிக்காலத்தில்,
ஈராநீதிக்காபடிக்கன ான சர்வதேனிபடிக்கமப்படத்தவான சர்வதேற்ீதிக்கநீதிக்கான அஅமமரிக்ீதிக்கநீதிக்காவின் இபடிக்கடவிடநீதிக்காான சர்வதே பிராச்சநீதிக்காராம் ஒரு
பயங்ீதிக்கராமநீதிக்கான பலி எண்ணிக்படிக்கீதிக்கபடிக்கய எடத்திருக்கிறத.

2012 க்கும் 2016 க்கும் இபடிக்கடயிலநீதிக்கான ீதிக்கநீதிக்காலத்தில், ஈராநீதிக்கானின் அதிமுக்கியமநீதிக்கான எண்அமணய்
மற்றம் எரிவநீதிக்காயு ஏற்றமதி 9 பில்லியன் டநீதிக்காலர்ீதிக்களுக்கு அதிீதிக்கமநீதிக்காய் இருந்ான சர்வதேதில் இருந்த
3  பில்லியன் டநீதிக்காலர்ீதிக்களுக்கும் குபடிக்கறவநீதிக்கானான சர்வதேநீதிக்காீதிக்க வீழ்ச்சி ீதிக்கண்ட,  அான சர்வதேன்
அமபநீதிக்காருளநீதிக்காான சர்வதேநீதிக்காராத்படிக்கான சர்வதேயும்,  இன்றயபடிக்கமயநீதிக்காான சர்வதே உணவு,  மருந்த மற்றம் அமான சர்வதேநீதிக்காழிற்தபடிக்கற
விநிஹயநீதிக்காீதிக்கங்ீதிக்களுக்ீதிக்கநீதிக்கான அான சர்வதேன் அணுீதிக்கபடிக்கலயும் அமேநீதிக்காருக்கி விட்டத.

அஅமமரிக்ீதிக்க ஹான சர்வதேசிய சுீதிக்கநீதிக்காான சர்வதேநீதிக்காரா நிறவனங்ீதிக்களின் (NIH) உயிரிஅமான சர்வதேநீதிக்காழில்நுட்பத்திற்ீதிக்கநீதிக்கான
ஹான சர்வதேசிய படிக்கமய ான சர்வதேீதிக்கவல் வபடிக்கலத் ான சர்வதேளத்தின் “ஈராநீதிக்கானுக்கு எதிராநீதிக்கான ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்கள்:  சுீதிக்கநீதிக்காான சர்வதேநீதிக்காரா



ஹசபடிக்கவீதிக்கள் மீான சர்வதேநீதிக்கான பநீதிக்காதிப்புீதிக்கள்”  என்ற 2014  ீதிக்கட்டபடிக்கரா ஒன்ற விளக்குகிறத,
“ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்களின் பட்டியலில் மருந்தீதிக்கள் இடம்அமபறவில்படிக்கல என்றஹபநீதிக்காதம்,  மருந்த
ஏற்றமதி,  நிதிப் பரிவர்த்ான சர்வதேபடிக்கன மற்றம் சராக்கு ஹபநீதிக்காக்குவராத்த ஆகியவற்றக்ீதிக்கநீதிக்கான
உரிமங்ீதிக்கள் படிக்கவத்திருப்பதிலநீதிக்கான சிக்ீதிக்கல்ீதிக்கள்,  அத்தடன் மருந்த நிறவனங்ீதிக்களும்
சர்வஹான சர்வதேச வங்கிீதிக்களும் அஅமமரிக்ீதிக்க ான சர்வதேபடிக்கடயின் சநீதிக்காத்தியம் குறத்த அமீதிக்கநீதிக்காண்டிருந்ான சர்வதே அச்சம்
ஆகியபடிக்கவ அமசன்ற மநீதிக்காான சர்வதேங்ீதிக்களில் குறப்பிட்ட மருந்தீதிக்கள் மற்றம் மருத்தவ வசதிீதிக்களின்
பற்றநீதிக்காக்குபடிக்கறீதிக்களுக்கு இட்டச் அமசன்றத.  மருந்தீதிக்களின் விபடிக்கலயில் திடீஅமரான ஐம்பத
சான சர்வதேவீான சர்வதே விபடிக்கல உயர்வும் இன்னுஅமமநீதிக்காரு பங்ீதிக்களிப்புக் ீதிக்கநீதிக்காராணியநீதிக்காீதிக்க இருக்கிறத…
இராத்ான சர்வதேம்அமீதிக்கநீதிக்காட்டஹேநீதிக்காய் (hemophilia), ேராம்பு மண்டல பநீதிக்காதிப்பு ஹேநீதிக்காய் (multiple sclerosis),

ான சர்வதேலசீமியநீதிக்கா இராத்ான சர்வதேஹசநீதிக்காபடிக்கீதிக்க,  குஷ்ட ஹேநீதிக்காய் மற்றம் மற்றம் பல்ஹவற ஹேநீதிக்காஅமயதிர்ப்பு
பற்றநீதிக்காக்குபடிக்கற வியநீதிக்காதிீதிக்கள்,  மற்றம் கிட்னி மநீதிக்காற்ற மற்றம் டயநீதிக்காலிசிஸ் ஹேநீதிக்காயநீதிக்காளிீதிக்கள்
மற்றம் புற்றஹேநீதிக்காய் சிகிச்படிக்கச அமபறஹவநீதிக்கார் ஹபநீதிக்கான்ற சிக்ீதிக்கலநீதிக்கான வியநீதிக்காதிீதிக்களின் பநீதிக்காதிப்பு
அமீதிக்கநீதிக்காண்ட ஆற மில்லியனுக்கும் அதிீதிக்கமநீதிக்கான ஹேநீதிக்காயநீதிக்காளிீதிக்களநீதிக்கால் இான சர்வதேன் ான சர்வதேநீதிக்காக்ீதிக்கம்
உணராப்பட்டத.”

ஈராநீதிக்கானில் பிப்ராவரியில் Aseman 3705  விமநீதிக்கானம் அமேநீதிக்காருங்கி அதில் பயணம் அமசய்ான சர்வதே 65
ஹபரும் இறந்ான சர்வதே சமயத்தில், ீதிக்கநீதிக்கார்டியன், 1979 முான சர்வதேலநீதிக்காீதிக்க குபடிக்கறந்ான சர்வதேத 1,985 ஹபர் ஈராநீதிக்கானின்
விமநீதிக்கான விபத்தீதிக்களில் உயிரிுக்கும் அழைந்திருப்பபடிக்கான சர்வதே சுட்டிக்ீதிக்கநீதிக்காட்டியத:  “1979  இஸ்லநீதிக்காமியப்
புராட்சிக்குப் பிந்படிக்கான சர்வதேய ீதிக்கநீதிக்காலத்தில் ஈராநீதிக்கானில் ஏராநீதிக்காளமநீதிக்காீதிக்க விமநீதிக்கான விபத்தக்ீதிக்கள்
ேடந்திருக்கின்றன,  உதிரிப் பநீதிக்காீதிக்கங்ீதிக்கள் வநீதிக்காங்குவான சர்வதேற்கு அல்லத புதிய விமநீதிக்கானங்ீதிக்கள்
வநீதிக்காங்குவான சர்வதேற்ீதிக்கநீதிக்கான அான சர்வதேன் திறபடிக்கன பல ான சர்வதேசநீதிக்காப்ான சர்வதேங்ீதிக்களநீதிக்காீதிக்க ஹமற்ீதிக்கத்திய ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்கள்
மட்டப்படத்தி விட்டன என்பஹான சர்வதே இான சர்வதேற்கு முக்கிய ீதிக்கநீதிக்காராணமநீதிக்காகும்.”

வநீதிக்காஷிங்டனின் புதிய ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்கள் ஈராநீதிக்கானுக்ீதிக்கநீதிக்கான இன்றயபடிக்கமயநீதிக்காான சர்வதே மருந்தீதிக்களின் ஒரு
தண்டிப்பில் ஏற்ீதிக்கனஹவ விபடிக்களந்த விட்டிருக்கிறத. ஈராநீதிக்கான் ேநீதிக்காடநீதிக்காளுமன்றத்தின் சுீதிக்கநீதிக்காான சர்வதேநீதிக்காரா
ஆபடிக்கணயத்தின் ஒரு உறப்பினராநீதிக்கான முீதிக்கமத-ேயீம் அமினிஃபநீதிக்கார்ட் கூறவான சர்வதேன்படி, ஈராநீதிக்கான்
அராசின் மருந்த ீதிக்கநீதிக்காப்பீட்டத் திட்டத்தின் கீழ் 80  முக்கியமநீதிக்கான மருந்தீதிக்கள் இனியும்
கிபடிக்கடக்ீதிக்கத்ான சர்வதேக்ீதிக்கான சர்வதேநீதிக்காீதிக்க இல்படிக்கல.

வருவநீதிக்காய் குபடிக்கறந்ான சர்வதே ஈராநீதிக்கானியர்ீதிக்கபடிக்கள பராநீதிக்காமரிக்கும் ஒரு ஈராநீதிக்கானிய மருத்தவர் பிரிட்டனில்
இருந்த இயங்கும் ீதிக்கநீதிக்கார்டியன் பத்திரிபடிக்கீதிக்கயிடம் கூறனநீதிக்கார், “இனியும் இத புற்றஹேநீதிக்காய்
அல்லத இராத்ான சர்வதேக் அமீதிக்கநீதிக்காட்டஹேநீதிக்காய் (haemophilia) அல்லத ான சர்வதேலீசிமியநீதிக்கா இராத்ான சர்வதேஹசநீதிக்காபடிக்கீதிக்க
ஹபநீதிக்கான்ற சிறப்பு ஹேநீதிக்காய்ீதிக்களுக்ீதிக்கநீதிக்கான மருந்தீதிக்களின் பற்றநீதிக்காக்குபடிக்கற சம்பந்ான சர்வதேமநீதிக்கானான சர்வதேநீதிக்காீதிக்க மட்டம்
இல்படிக்கல. இராத்ான சர்வதே உபடிக்கறபடிக்கவ நிறத்தம் வநீதிக்கார்ஃபநீதிக்காரின் ஹபநீதிக்கான்ற சநீதிக்காான சர்வதேநீதிக்காராண மருந்தீதிக்களும்
கிபடிக்கடப்பத ீதிக்கடினமநீதிக்காீதிக்க ஆகிறத,  அான சர்வதேனநீதிக்கால் ஹேநீதிக்காயநீதிக்காளிீதிக்களின் வநீதிக்காழ்க்படிக்கீதிக்க ஆபத்தில்
இருக்கின்றன.”

ICJ இன் தீர்ப்பு சர்வஹான சர்வதேச அளவில் அஅமமரிக்ீதிக்கநீதிக்காவின் அமீதிக்கநீதிக்காள்படிக்கீதிக்கக்கு —ஈராநீதிக்கானுக்கு
எதிராநீதிக்கான அான சர்வதேன் ஹபநீதிக்கார் முபடிக்கனப்பு மற்றம் அணு ஆயுான சர்வதே வல்லபடிக்கம அமபற்ற ராஷ்யநீதிக்கா
மற்றம் சீனநீதிக்காவுக்கு எதிராநீதிக்கான வர்த்ான சர்வதேீதிக்கப் ஹபநீதிக்கார் மற்றம் இராநீதிக்காணுவத் ான சர்வதேநீதிக்காக்குான சர்வதேல்
மிராட்டல்ீதிக்கள் உள்ளிட்டபடிக்கவ— எதிர்ப்பு அமபருகிச் அமசல்வபடிக்கான சர்வதே பிராதிபலிக்கிறத என்பதில்
சந்ஹான சர்வதேீதிக்கமில்படிக்கல.  1987  மத்திய-தூரா அணு சக்திீதிக்கள் ஒப்பந்ான சர்வதேத்படிக்கான சர்வதே (INF) மீறவான சர்வதேநீதிக்காீதிக்க
வநீதிக்காஷிங்டன் கூறகின்ற ீதிக்கப்பல் ஏவுீதிக்கபடிக்கணீதிக்கபடிக்கள அழிப்பான சர்வதேற்ீதிக்கநீதிக்காீதிக்க ராஷ்யநீதிக்கா மீத
குண்டவீசுவான சர்வதேற்கு ஒரு முன்ீதிக்கண்டிராநீதிக்காான சர்வதே மிராட்டபடிக்கல ஹேட்ஹடநீதிக்காவுக்ீதிக்கநீதிக்கான அஅமமரிக்ீதிக்க
தூான சர்வதேராநீதிக்கான ஹீதிக்கய் அமபய்லி ேட்சிசன் (Kay  Bailey  Hutchison) விடத்ான சர்வதோன சர்வதேற்கு ஒரு ேநீதிக்காள்
பின்னர் இத வந்ான சர்வதேத.  அத்ான சர்வதேபடிக்கீதிக்கயஅமான சர்வதேநீதிக்காரு ான சர்வதேநீதிக்காக்குான சர்வதேல் மனிான சர்வதேகுலத்படிக்கான சர்வதே
சுக்குநூறநீதிக்காக்ீதிக்கத்ான சர்வதேக்ீதிக்க உலீதிக்களநீதிக்காவிய அணு ஆயுான சர்வதேப் ஹபநீதிக்காருக்கு ஹமபடிக்கட அபடிக்கமக்கும்.

அஅமமரிக்ீதிக்கநீதிக்காவின் அமீதிக்கநீதிக்காள்படிக்கீதிக்கக்ீதிக்கநீதிக்கான எதிர்ப்பு,  ஐஹராநீதிக்காப்பநீதிக்கா மற்றம் ஆசியநீதிக்காவில் உள்ள
அஅமமரிக்ீதிக்கநீதிக்காவின் ஏீதிக்கநீதிக்காதிபத்தியக் ”கூட்டநீதிக்காளிீதிக்களிடம்” இருந்தான சர்வதேநீதிக்கான் அதிீதிக்கமநீதிக்காய் வருகிறத
என்பத குறப்பிடத்ான சர்வதேக்ீதிக்கான சர்வதேநீதிக்காகும். ஹபர்மனி, பிரிட்டன் மற்றம் பிராநீதிக்கான்ஸ் ஆகிய ேநீதிக்காடீதிக்கள்
2015  ஈராநீதிக்கான் ஒப்பந்ான சர்வதேத்படிக்கான சர்வதே அமான சர்வதேநீதிக்காடர்ச்சியநீதிக்காீதிக்க பநீதிக்காதீதிக்கநீதிக்காத்த வந்திருக்கின்றன,  அமசன்ற
மநீதிக்காான சர்வதேத்தில் அபடிக்கவ,  ஈராநீதிக்கானிய எண்அமணய் வர்த்ான சர்வதேீதிக்கத்தில் அஅமமரிக்ீதிக்க டநீதிக்காலரின்
பயன்பநீதிக்காட்படிக்கட சுற்றக் ீதிக்கடக்கின்ற வண்ணமநீதிக்காீதிக்க சிறப்பு ஹேநீதிக்காக்ீதிக்க வநீதிக்காீதிக்கன (Special Purpose

Vehicle -  SPV) நிதியநீதிக்காான சர்வதேநீதிக்காராத் திட்டம் என்பான சர்வதேநீதிக்காீதிக்க அபடிக்குக்கும் அழைக்ீதிக்கப்படகின்ற ஒன்படிக்கற
அபடிக்கமப்பான சர்வதேற்கு சீனநீதிக்கா,  ராஷ்யநீதிக்கா மற்றம் ஈராநீதிக்கானுடனநீதிக்கான ஒரு ஒப்பந்ான சர்வதேத்தில்
படிக்கீதிக்கஅமயழுத்திட்டன.  அமபநீதிக்காம்பிஹயநீதிக்கா SPV திட்டத்படிக்கான சர்வதே ீதிக்கண்டனம் அமசய்ான சர்வதேஹான சர்வதேநீதிக்காட,  இந்ான சர்வதே
“ஆக்ீதிக்கபூர்வமற்ற”  ேடவடிக்படிக்கீதிக்கயநீதிக்கால் ான சர்வதேனக்கு “உபடிக்களச்சலும்” ”ஆழ்ந்ான சர்வதே ஏமநீதிக்காற்றமும்”
உண்டநீதிக்கானான சர்வதேநீதிக்காீதிக்கக் கூறனநீதிக்கார்.

ஹமலும்,  ஈராநீதிக்கான் அமான சர்வதேநீதிக்காடர்பநீதிக்காீதிக்க பப்பநீதிக்கானின் அமவளியுறவு விவீதிக்கநீதிக்காரா அபடிக்கமச்சீதிக்கத்திற்கும்
(MOFA) அஅமமரிக்ீதிக்க அமவளியுறவு அதிீதிக்கநீதிக்காரிீதிக்களுக்கும் இபடிக்கடயில் உயர்மட்டப்
ஹபச்சுவநீதிக்கார்த்படிக்கான சர்வதேீதிக்கள் ஹடநீதிக்காக்கிஹயநீதிக்காவில் ேடந்ான சர்வதோன சர்வதேநீதிக்காீதிக்கவும் அமசவ்வநீதிக்காயன்ற அமசய்திீதிக்கள்
அமவளியநீதிக்காகின. “இரு ான சர்வதேராப்பும் ஈராநீதிக்கானுக்கு எதிராநீதிக்காீதிக்க அஅமமரிக்ீதிக்கநீதிக்கா ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்கபடிக்கள மீண்டம்
விதித்திருப்பபடிக்கான சர்வதே அமசயலூக்ீதிக்கத்தடன் விவநீதிக்காதித்ான சர்வதேன”  என்றம் அஅமமரிக்ீதிக்கத் ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்களநீதிக்கால்
பப்பநீதிக்கானியப் அமபருநிறவனங்ீதிக்கள் பநீதிக்காதிப்புக்குள்ளநீதிக்காீதிக்கக் கூடநீதிக்காத என்ற “அடிப்பபடிக்கடக்
ஹீதிக்கநீதிக்காட்பநீதிக்காட்டிபடிக்கன” மீண்டம் வலியுறத்தியான சர்வதேநீதிக்காீதிக்கவும் MOFA அமான சர்வதேரிவித்ான சர்வதேத.

எவ்வநீதிக்காறநீதிக்காயினும்,  அஅமமரிக்ீதிக்க ான சர்வதேபடிக்கலபடிக்கமயிலநீதிக்கான ஹபநீதிக்கார் முபடிக்கனப்புக்கு ஒஹரா
முற்ஹபநீதிக்காக்ீதிக்கநீதிக்கான எதிர்ப்பு உலஅமீதிக்கங்கிலும் ஹபநீதிக்காருக்கு எதிராநீதிக்கான மில்லியன் ீதிக்கணக்ீதிக்கநீதிக்கான
உபடிக்குக்கும் அழைக்கும் மக்ீதிக்களிடம் இருந்ஹான சர்வதே வருகின்றஹான சர்வதே அன்ற,  வநீதிக்காஷிங்டனின் ஏீதிக்கநீதிக்காதிபத்திய
ஹபநீதிக்காட்டிேநீதிக்காடீதிக்களிடம் இருந்ான சர்வதேல்ல. ஈராநீதிக்காக் முான சர்வதேல் ஆப்ீதிக்கநீதிக்கானிஸ்ான சர்வதேநீதிக்கான், லிபியநீதிக்கா மற்றம் சிரியநீதிக்கா
வபடிக்கராயிலும் ஏீதிக்கநீதிக்காதிபத்தியப் ஹபநீதிக்கார் பராவலின் ீதிக்கநீதிக்கால் நூற்றநீதிக்காண்ட ீதிக்கநீதிக்காலத்படிக்கான சர்வதே
ீதிக்கண்டிருப்பான சர்வதேற்குப் பின்னர்,  எண்அமணய்க்ீதிக்கநீதிக்கான அணுீதிக்கல் மற்றம் மூஹலநீதிக்காபநீதிக்காய
அனுகூலத்திற்ீதிக்கநீதிக்கான இந்ான சர்வதே ஏீதிக்கநீதிக்காதிபத்தியங்ீதிக்கள்-இபடிக்கடயிலநீதிக்கான ஹபநீதிக்காட்டியின்
வளர்ச்சியநீதிக்கானத மத்திய கிுக்கும் அழைக்கு எங்கிலும் முழு-வீச்சிலநீதிக்கான ஹபநீதிக்காபடிக்கரா ஹேநீதிக்காக்கிய
முபடிக்கனப்படிக்கப தரிான சர்வதேப்படத்ான சர்வதே மட்டஹம அமசய்யும் என்பதில் எந்ான சர்வதே சந்ஹான சர்வதேீதிக்கமும் இருக்ீதிக்க
முடியநீதிக்காத.

அஅமமரிக்ீதிக்க ான சர்வதேபடிக்கடீதிக்கள் குறத்த விமர்சனப்பநீதிக்கார்படிக்கவ அமீதிக்கநீதிக்காண்டிருக்கும் ஏீதிக்கநீதிக்காதிபத்திய
அராசநீதிக்காங்ீதிக்கங்ீதிக்களும் கூட,  ான சர்வதேமத அமசநீதிக்காந்ான சர்வதேக் ீதிக்கநீதிக்காராணங்ீதிக்களுக்ீதிக்கநீதிக்காீதிக்க,  ஈராநீதிக்கானுடன் ஒரு
ஹமநீதிக்காான சர்வதேபடிக்கலஹய தூண்டிக் அமீதிக்கநீதிக்காண்டிருக்கின்றன.  பிராநீதிக்கான்ஸ்,  அான சர்வதேன் முன்னநீதிக்காள் ீதிக்கநீதிக்காலனி
ேநீதிக்காடநீதிக்கான சிரியநீதிக்காவில் ஆட்சி மநீதிக்காற்றத்திற்ீதிக்கநீதிக்கான அஅமமரிக்ீதிக்க-ான சர்வதேபடிக்கலபடிக்கமயிலநீதிக்கான பினநீதிக்காமிப்
ஹபநீதிக்காரில் பங்ஹீதிக்கற்கின்ற நிபடிக்கலயில்,  சிரிய பனநீதிக்காதிபதி ப் ஷநீதிக்கார் அல்-அசநீதிக்காத்தின் ஒரு
முக்கியமநீதிக்கான இராநீதிக்காணுவ ஆான சர்வதேராவநீதிக்காளராநீதிக்கான ஈராநீதிக்காபடிக்கன அத ஏற்ீதிக்கனஹவ
குறபடிக்கவத்திருக்கிறத.  பநீதிக்காரிஸ் அமான சர்வதேஹ்ராநீதிக்கானுக்கு ஒரு புதிய தூான சர்வதேபடிக்கரா அனுப்புவபடிக்கான சர்வதே
ான சர்வதேநீதிக்காமதித்த வந்திருப்பஹான சர்வதேநீதிக்காட ஈராநீதிக்கானுக்ீதிக்கநீதிக்கான விபயங்ீதிக்கபடிக்கள ான சர்வதேள்ளிப்ஹபநீதிக்காடவான சர்வதேற்கு ான சர்வதேனத
தூான சர்வதேர்ீதிக்கபடிக்களயும் அறவுறத்தி வந்திருக்கிறத.

ேநீதிக்காட ீதிக்கடந்ான சர்வதே Iranian  Mujahedin-e-Khalq  (MEK) அபடிக்கமப்பிற்கும் அமடநீதிக்கானநீதிக்கால்ட் ட்ராம்ப்பின்
வுக்கும் அழைக்குபடிக்கராஞராநீதிக்கான ரூடி கிலநீதிக்கானி உள்ளிட்ட உயர்நிபடிக்கல அஅமமரிக்ீதிக்க அதிீதிக்கநீதிக்காரிீதிக்களுக்கும்
இபடிக்கடயில் பல் ஜூன் மநீதிக்காான சர்வதேத்தில் பநீதிக்காரிஸ் அருஹீதிக்க,  Villepinte என்னும் இடத்தில் ேடந்ான சர்வதே ஒரு
சந்திப்பிற்கு எதிராநீதிக்கான ஒரு முறயடிக்ீதிக்கப்பட்ட அமவடிகுண்டத் ான சர்வதேநீதிக்காக்குான சர்வதேபடிக்கலத்
ான சர்வதேயநீதிக்காரித்ான சர்வதோன சர்வதேநீதிக்காீதிக்க,  பிஅமராஞ்சு அராசநீதிக்காங்ீதிக்கம்,  ஹேற்ற ஈராநீதிக்கானின் உளவு அபடிக்கமச்சீதிக்கத்தின் மீத
குற்றம் சநீதிக்காட்டியத.  பிராநீதிக்கான்சின் உள்தபடிக்கற,  அமபநீதிக்காருளநீதிக்காான சர்வதேநீதிக்காரா மற்றம் அமவளிவிவீதிக்கநீதிக்காரா
அபடிக்கமச்சீதிக்கங்ீதிக்கள் ஒரு கூட்ட அறக்படிக்கீதிக்கயில் இவ்வநீதிக்காற அமான சர்வதேரிவித்ான சர்வதேன: “பல் ஜூன் 30 அன்ற
Villepinte இல் திட்டமிடப்பட்ட ஒரு அமவடிகுண்ட ான சர்வதேநீதிக்காக்குான சர்வதேல் முறயடிக்ீதிக்கப்பட்டத.
எங்ீதிக்களத பிராநீதிக்காந்தியத்தில் ேடக்ீதிக்கவிருந்ான சர்வதே இந்ான சர்வதே மிீதிக்கத் தீவிராமநீதிக்கான ான சர்வதேநீதிக்காக்குான சர்வதேலுக்கு பதில்
கிட்டநீதிக்காமல் ஹபநீதிக்காீதிக்கநீதிக்காத.”

ஹபர்மனியில் பல் ஜூபடிக்கல மநீதிக்காான சர்வதேத்தில் பயங்ீதிக்கராவநீதிக்காான சர்வதே குற்றச்சநீதிக்காட்டீதிக்களின் கீழ்
படிக்கீதிக்கதஅமசய்யப்பட்ட ஈராநீதிக்கானிய இராநீதிக்காபான சர்வதேந்திரி அசஹான சர்வதேநீதிக்கால்லநீதிக்கா ஆசநீதிக்காதி,  ஈராநீதிக்காபடிக்கனப்
பூர்விீதிக்கமநீதிக்காய் அமீதிக்கநீதிக்காண்ட ஒரு அமபல்ஜியத் ான சர்வதேம்பதி,  மற்றம் ஏபடிக்கனய மூன்ற ஹபர் என
இான சர்வதேற்ீதிக்கநீதிக்காீதிக்க பநீதிக்காரிஸ் குற்றம் சநீதிக்காட்டபவர்ீதிக்களுடன் ஈராநீதிக்கானின் உளவுத்தபடிக்கறபடிக்கய
அமான சர்வதேநீதிக்காடர்புபடத்தகின்ற என்ன ஆான சர்வதேநீதிக்காராத்படிக்கான சர்வதே பநீதிக்காரிஸ் அமீதிக்கநீதிக்காண்டிருக்கிறத என்பத இன்னும்
அமான சர்வதேளிவநீதிக்காீதிக்கவில்படிக்கல.

Grande  Synthe அீதிக்கதிீதிக்கள் முீதிக்கநீதிக்காம் அருகில் இயங்கிவரும் ஷியநீதிக்கா இஸ்லநீதிக்காமிக் Zahra-

France அபடிக்கமப்படிக்கப மூடவான சர்வதேற்ீதிக்கநீதிக்கான ஒரு முக்கிய “பயங்ீதிக்கராவநீதிக்காான சர்வதே ான சர்வதேடப்பு ேடவடிக்படிக்கீதிக்க” ஐ
பிஅமராஞ்சு ஹபநீதிக்காலிஸ் அமான சர்வதேநீதிக்காடக்கியான சர்வதேற்குப் பின்னர் இத வந்ான சர்வதேத. இந்ான சர்வதே ஒடக்குமுபடிக்கறபடிக்கயக்
அமீதிக்கநீதிக்காண்ட ஈராநீதிக்கானுக்கு பநீதிக்காரிஸ் “ஒரு அமசய்திபடிக்கய அனுப்ப”  விரும்பியான சர்வதேநீதிக்காீதிக்க ஊடீதிக்கங்ீதிக்கள்
அமான சர்வதேரிவித்ான சர்வதேன.

Villepinte  இல் ஒரு பயங்ீதிக்கராவநீதிக்காான சர்வதேக் குண்டஅமவடிப்புக்குத் திட்டமிட்டான சர்வதேநீதிக்கான
குற்றச்சநீதிக்காட்டீதிக்கபடிக்கள அமான சர்வதேஹ்ராநீதிக்கான் நிராநீதிக்காீதிக்கரித்ான சர்வதேத,  ஈராநீதிக்கானிய இராநீதிக்காபான சர்வதேந்திரிபடிக்கய விடான சர்வதேபடிக்கல
அமசய்ய அத ஹீதிக்கநீதிக்காரியத.  “ஈராநீதிக்கானுக்கும் பிராநீதிக்கான்ஸ் மற்றம் பிற அமசல்வநீதிக்காக்ீதிக்கநீதிக்கான
ஐஹராநீதிக்காப்பிய ேநீதிக்காடீதிக்களுக்கும் இபடிக்கடயிலநீதிக்கான ஆுக்கும் அழைமநீதிக்கான ஹவர்அமீதிக்கநீதிக்காண்ட உறவுீதிக்கபடிக்கள ேநீதிக்காசம்
அமசய்வான சர்வதேற்கு விபடிக்குக்கும் அழைகின்ற அமீதிக்கட்ட-ஹேநீதிக்காக்ீதிக்கம் அமீதிக்கநீதிக்காண்டவர்ீதிக்களத அமீதிக்கநீதிக்காடிய ீதிக்கராங்ீதிக்கள்”
குறத்த ஈராநீதிக்கான் அராசநீதிக்காங்ீதிக்கத்தின் அமசய்தித்அமான சர்வதேநீதிக்காடர்பநீதிக்காளர் ஒருவர் எச்சரித்ான சர்வதேநீதிக்கார்.


