
உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்                              www.wsws.org

ஈரான் எண்ண்ணெய் ஏற்றுமதிகமதிகளுமதிகளை "பூஜ்ஜியமாக"
குமதிகளுறைக்க  வாஷிங்டன் தமதிகளடயாமதிகள்ணெகமதிகளுமதிகளை இறுக்குகிுறைத

By Bill Van Auken,     23 April 2019 

தொடடர்ந்து ஈரடனிய எண்தஎண்ணெய் தெடள்முொல் தமுதல் செய்வொற்க

அனுமதிக்ெப்பட்டிருந்ொ ஐந்து ்த ஐந்து நடடுெள் மீொடன விலக்கீட்டுரிீதான விலக்கீட்டுரிமமீதான விலக்கீட்டுரிமய நீக்க,
வடஷிங்டன் ஈரடனுக்க எதிரடன அொன் ஒருொீதான விலக்கீட்டுரிமலபட்முதல் செமடன முதல் செட்டவிட்சமான சட்டவிரரடொ
தபடருளாடொடர ொீதான விலக்கீட்டுரிமடயடீதான விலக்கீட்டுரிமஎண்ணெெளின் இன்னும் அதிெ அபடயமடன மற்தனடரு
ெட்டத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொத் தொடடங்க உள்ளாது.

ஈரடனிய எரிமுதல் செக்தி ஏற்றுமதிெள் அீதான விலக்கீட்டுரிமனத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொயும் ொடுத்து அொன்
தபடருளாடொடரத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொ முறிக்கம் வீதான விலக்கீட்டுரிமெயில் உலெ வங்கயியல்
அீதான விலக்கீட்டுரிமமப்புமுீதான விலக்கீட்டுரிமனயில் ஈரடீதான விலக்கீட்டுரிமன முடக்கவொற்ெடெ வடிவீதான விலக்கீட்டுரிமமக்ெப்பட்ட
ொண்டிக்கம் வீதான விலக்கீட்டுரிமெயிலடன இரண்டடம் சுற்று ொீதான விலக்கீட்டுரிமடயடீதான விலக்கீட்டுரிமஎண்ணெெீதான விலக்கீட்டுரிமளா ட்ரம்ப்
நிர்வடெம் ெடந்ொ ்த ஐந்து நவம்பரில் திணித்ொ ட்சமான சட்டவிரபடது,  இந்ொ விலக்கீட்டுரிீதான விலக்கீட்டுரிமமெள்
வழங்ெப்பட்டன.  சீனட,  இந்தியட,  துருக்க,  ஜப்படன்,  தொன் தெடரியட,
கரீஸ் மற்றும் இத்ொடல, அத்துடன் ொடய்வடன் தீவு ஆகய ்த ஐந்து நடடுெள் அந்ொ
விலக்கீட்டுரிீதான விலக்கீட்டுரிமமெளில் உள்ளாடங்க இருந்ொன.  ெீதான விலக்கீட்டுரிமடசி மூன்றும் ஈரடனிய
எண்தஎண்ணெய் இனக்கமதிெீதான விலக்கீட்டுரிமளா நிறுத்திக் தெடண்டொடல் அவற்றின் மீொடன
விலக்கீட்டுரிீதான விலக்கீட்டுரிமமெள் ெடலடவதியடயின.  இப்ட்சமான சட்டவிரபடது ஏீதான விலக்கீட்டுரிமனய ஐந்துக்ெடன
விதிவிலக்கெள் ட்சமான சட்டவிரம 2  இல் முடிவுக்க வர உள்ளான,  இது அதமரிக்ெ
முதல் செந்ீதான விலக்கீட்டுரிமொெளில் முடக்ெம் மற்றும் அபரடொங்ெள் உட்பட அந்்த ஐந்து நடடுெீதான விலக்கீட்டுரிமளாத்
ொண்டீதான விலக்கீட்டுரிமனெளுக்க உள்ளாடக்கம்.

திங்ெட்கழீதான விலக்கீட்டுரிமம அதமரிக்ெ ்த ஐந்து நடவடிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெீதான விலக்கீட்டுரிமய அறிவித்ொ அதமரிக்ெ
தவளியுனவுத்துீதான விலக்கீட்டுரிமன தமுதல் செயலர் ீதான விலக்கீட்டுரிமமக் தபடம்பிட்சமான சட்டவிரயட,  வடஷிங்டனின்
ெட்டீதான விலக்கீட்டுரிமளாெீதான விலக்கீட்டுரிமளா மீறுவொற்கத் துணியும் எவதரடருவருக்க எதிரடெவும்
பழிவடங்கம் ஓர் அடடவடித்ொனமடன அச்சுறுத்தும் தமடழிீதான விலக்கீட்டுரிமயப்
பயன்படுத்தினடர்.

“்த ஐந்து நடங்ெள் இனி விதிவிலக்கீட்டுரிீதான விலக்கீட்டுரிமமெள் வழங்ெ மடட்ட்சமான சட்டவிரடடம்,”  என்ன
அவர்,  “்த ஐந்து நடங்ெள் பூஜ்ஜியமடக தெடண்டிருக்கட்சமான சட்டவிரனடம்.  ்த ஐந்து நடங்ெள் எல்லட
விடயத்திலும் பூஜ்ஜியத்திற்கச் தமுதல் சென்று தெடண்டிருக்கட்சமான சட்டவிரனடம்.  ்த ஐந்து நடங்ெள்
தொடடர்ந்து ொீதான விலக்கீட்டுரிமடயடீதான விலக்கீட்டுரிமஎண்ணெெீதான விலக்கீட்டுரிமளா அமுல்படுத்தி,  இஎண்ணெக்ெத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொக்
ெண்ெடணிப்ட்சமான சட்டவிரபடம்.  ஈரடனுடன் தொடடர்பு ஏற்படுத்தி தெடள்ளும் எந்ொ
ட்சமான சட்டவிரொமுதல் செட்சமான சட்டவிரமட அல்லது நிறுவனட்சமான சட்டவிரமட எச்முதல் செரிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெயுடன் அொன் ொவீதான விலக்கீட்டுரிமன
சிரத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொட்சமான சட்டவிரயடடு தமுதல் செய்யட்டும்.  இொன் அபடயங்ெள் தவறுமட்சமான சட்டவிரன முதல் செலுீதான விலக்கீட்டுரிமெெள்
மதிப்புீதான விலக்கீட்டுரிமடயொடெ மட்டும் இருக்ெப் ட்சமான சட்டவிரபடவதில்ீதான விலக்கீட்டுரிமல,” என்னடர்.

உண்ீதான விலக்கீட்டுரிமமயில்,  அந்ொ கறிப்பிட்ட ்த ஐந்து நடடுெள் ஈரடனிலருந்து அவற்றின்
எண்தஎண்ணெய் இனக்கமதிெீதான விலக்கீட்டுரிமளாக் கீதான விலக்கீட்டுரிமனத்துக் தெடண்டு,  ஈரடனிய ெச்முதல் செட
எண்தஎண்ணெய்க்க மடற்றீடுெீதான விலக்கீட்டுரிமளாக் ெடஎண்ணெவும் என்று வடஷிங்டனின் ஒரு
ட்சமான சட்டவிரெடரிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெயுடன் ொடன் அந்ொ விதிவிலக்கெள் வழங்ெப்பட்டிருந்ொன.
ஈரடனிய எண்தஎண்ணெீதான விலக்கீட்டுரிமய தமடத்ொமடெ திடீதரன தவட்டுவது உலெளாடவிய
தபட்ட்சமான சட்டவிரரடலய விீதான விலக்கீட்டுரிமலயுயர்வுெளுக்கம் மற்றும் அதமரிக்ெடவிட்சமான சட்டவிரலட்சமான சட்டவிரய கூட
எரிவடயு நிீதான விலக்கீட்டுரிமலயங்ெளில் விீதான விலக்கீட்டுரிமல அதிெரித்ொடல் ஏற்படக்கூடிய அரசியல்
எதிர்விீதான விலக்கீட்டுரிமளாவுெளும் இட்டுச் தமுதல் செல்லும் என்பொடல் அவற்ீதான விலக்கீட்டுரிமன ொடுப்பீதான விலக்கீட்டுரிமொயும்
அந்ொ விலக்கீட்டுரிீதான விலக்கீட்டுரிமமெள் ட்சமான சட்டவிர்த ஐந்து நடக்ெமடெ தெடண்டிருந்ொன.

விலக்கீட்டுரிீதான விலக்கீட்டுரிமமெீதான விலக்கீட்டுரிமளா நீக்கவொற்ெடன அதமரிக்ெட முடிவு கறித்ொ
தமுதல் செய்திெள் திங்ெளான்று வர்த்ொெத்தில் உலெளாடவிய ெச்முதல் செட எண்தஎண்ணெய்
விீதான விலக்கீட்டுரிமலெீதான விலக்கீட்டுரிமளா 3  முதல் செொவீொம் அதிெரித்ொது,  அத்துடன் முன்ட்சமான சட்டவிரபர ஒப்பந்ொங்ெள்
ஆறு மடொங்ெளில் மிெ கூர்ீதான விலக்கீட்டுரிமமயடன உயர்வடெ ட்சமான சட்டவிரபரலுக்க 74
டடலருக்கம் அதிெமடெ தமுதல் சென்னது.

சீனட விடயத்தில்,  இனக்கமதி தமுதல் செய்யப்பட்டு வருகன்ன ஈரடனிய
எண்தஎண்ணெய்யின் அளாவு ெடந்ொ ஆறு மடொங்ெளில் ொடன் அதிெரித்துள்ளாது.

தபடம்பிட்சமான சட்டவிரயடவின் உத்திட்சமான சட்டவிரயடெபூர்வ அறிவிப்புக்க முன்னர் கூட,
வரவிருந்ொ அதமரிக்ெ ்த ஐந்து நடவடிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெ கறித்ொ தமுதல் செய்திெள் தபய்ஜிங்கடம்
இருந்து ஒரு கூர்ீதான விலக்கீட்டுரிமமயடன ெண்டனத்திற்க இட்டுச் தமுதல் சென்றிருந்ொது.

“சீனட அந்ொ ஒருொீதான விலக்கீட்டுரிமலபட்முதல் செமடன ொீதான விலக்கீட்டுரிமடயடீதான விலக்கீட்டுரிமஎண்ணெெீதான விலக்கீட்டுரிமளா மற்றும் அதமரிக்ெட
திணித்ொ 'ெரம்-நீண்ட முதல் செட்ட அதிெடரங்ெள்'  என்று அீதான விலக்கீட்டுரிமழக்ெப்படுவீதான விலக்கீட்டுரிமொயும்
எதிர்க்கனது,”  என்று திங்ெளான்று அந்்த ஐந்து நடட்டின் தவளியுனவுத்துீதான விலக்கீட்டுரிமன
அீதான விலக்கீட்டுரிமமச்முதல் செெ தமுதல் செய்தி தொடடர்படளார் தொரிவித்ொடர். “ஈரடன் உடனடன ்த ஐந்து நமது
ஒத்துீதான விலக்கீட்டுரிமழப்பு பகரங்ெமடனது,  தவளிப்பீதான விலக்கீட்டுரிமடயடனது,  முதல் செட்டத்திற்க
உட்பட்டது,  நியடயமடனது,  அவ்விொத்தில் அது மதிக்ெப்பட ட்சமான சட்டவிரவண்டும்.
்த ஐந்து நம் அரமுதல் செடங்ெம் சீன நிறுவனங்ெளின் முதல் செட்டபூர்வ உரிீதான விலக்கீட்டுரிமமெள் மற்றும்
்த ஐந்து நலன்ெீதான விலக்கீட்டுரிமளா ொடங்கப்பிடிக்ெ தபடறுப்ட்சமான சட்டவிரபற்றுள்ளாதுடன்,  உலெளாடவிய
எரிமுதல் செக்தி முதல் செந்ீதான விலக்கீட்டுரிமொயின் ஸ்திரப்படட்ீதான விலக்கீட்டுரிமட ொடங்கப்பிடிப்பதில் அது ஓர்
ஆக்ெபூர்வமடன மற்றும் ட்சமான சட்டவிர்த ஐந்து நர்மீதான விலக்கீட்டுரிமனயடன படத்திரம் வகக்கம்,” என்னடர்.

வடஷிங்டனும் தபய்ஜிங்கம் ட்ரம்ப் நிர்வடெம் தூண்டிவிட்ட முழுீதான விலக்கீட்டுரிமமயடெ
தவடித்துள்ளா வர்த்ொெ ட்சமான சட்டவிரபடீதான விலக்கீட்டுரிமர நிறுத்துவொற்ெடெ என்று கூனப்படும்
ட்சமான சட்டவிரபச்சுவடர்த்ீதான விலக்கீட்டுரிமொெளுக்க இீதான விலக்கீட்டுரிமடட்சமான சட்டவிரய உள்ளான என்ன நிீதான விலக்கீட்டுரிமலயில்,  ஈரடனிய
எண்தஎண்ணெயின் சீன இனக்கமதி மீொடன விதிவிலக்கெீதான விலக்கீட்டுரிமளாத்
திரும்பப்தபற்னீதான விலக்கீட்டுரிமம அவ்விரு முதல் செக்திெளும் இீதான விலக்கீட்டுரிமடட்சமான சட்டவிரய மற்தனடரு
ட்சமான சட்டவிரமடொலுக்ெடன ெளாம் அீதான விலக்கீட்டுரிமமக்கனது.

எரிமுதல் செக்தி ட்சமான சட்டவிரொீதான விலக்கீட்டுரிமவெளில் சுமடர் 80  முதல் செொவீொத்திற்க இனக்கமதிெீதான விலக்கீட்டுரிமளாச்
முதல் செடர்ந்திருக்கன்ன இந்தியட ஈரடனிய எண்தஎண்ணெய்க்க மடற்றீடுெீதான விலக்கீட்டுரிமளாக்
ெடண்பதில் தவற்றி தபற்றுள்ளாொடெ அரசு அதிெடரிெளும் மற்றும்
எரிமுதல் செக்தித்துீதான விலக்கீட்டுரிமன ஆொடர ்த ஐந்து நபர்ெளும் சுட்டிக்ெடட்டியுள்ளா நிீதான விலக்கீட்டுரிமலயில்,
விலக்கீட்டுரிீதான விலக்கீட்டுரிமமெீதான விலக்கீட்டுரிமளாத் திடீதரன நீக்கயீதான விலக்கீட்டுரிமம தவளிட்சமான சட்டவிரவடத்திற்க
அதமரிக்ெ கூட்டடளிெளாடன துருக்க,  ஜப்படன் மற்றும் தொன்
தெடரியடவுக்க பிரச்சிீதான விலக்கீட்டுரிமனெீதான விலக்கீட்டுரிமளா முன்னிறுத்துகனது.

துருக்கொடன் எண்தஎண்ணெய் இனக்கமதிெளுக்ெடெ ஈரடீதான விலக்கீட்டுரிமன மிெவும்
அதிெமடெ முதல் செடர்ந்துள்ளாது,  ஈரடனுடன் அது அண்மித்து 300  ீதான விலக்கீட்டுரிமமல்
எல்ீதான விலக்கீட்டுரிமலீதான விலக்கீட்டுரிமயப் பகர்ந்து தெடள்கனது.  துருக்கய ஜனடதிபதிக்ெடன மூத்ொ
ஆட்சமான சட்டவிரலடமுதல் செெர் இப்ரடஹிம் ெலன்,  அந்்த ஐந்து நடட்டிற்ெடன ஈரடனிய எண்தஎண்ணெய்
இனக்கமதிெளுக்ெடன விலக்கீட்டுரிீதான விலக்கீட்டுரிமமீதான விலக்கீட்டுரிமய நீடிக்கமடறு அதமரிக்ெ
அதிெடரிெளுக்க அழுத்ொமளிக்ெ ெடந்ொ வடரம் வடஷிங்டனில் இருந்ொடர்.

“எண்தஎண்ணெய்ீதான விலக்கீட்டுரிமய தபடறுத்ொ வீதான விலக்கீட்டுரிமரயில், எங்ெளுக்ெடன பிரொடன எண்தஎண்ணெய்
வினிட்சமான சட்டவிரயடெ ்த ஐந்து நடடுெளில் ஈரடனும் ஒன்னடகம்,  ்த ஐந்து நடங்ெள் ஈரடனிடமிருந்து
தொடடர்ந்து எண்தஎண்ணெய் வடங்ெ விரும்புட்சமான சட்டவிரவடம் என்பது மட்டுமல்ல, மடனடெ
ஈரடன் அண்ீதான விலக்கீட்டுரிமட ்த ஐந்து நடடும் ஆகம் என்பீதான விலக்கீட்டுரிமொ ்த ஐந்து நடங்ெள் தொளிவுபடுத்திட்சமான சட்டவிரனடம்,”
என்று ட்சமான சட்டவிரபச்சுவடர்த்ீதான விலக்கீட்டுரிமொெளுக்கப் பின்னர் திரு.  ெலன் ஊடெங்ெளுக்கத்
தொரிவித்ொடர்.  “எங்ெளுக்க ஈரடனுடன் நீண்ட எல்ீதான விலக்கீட்டுரிமல உள்ளாது,
எங்ெளுக்கள் ெலடச்முதல் செடர உனவுெள் உள்ளான,” என்னடர்.

துருக்க தவளியுனவுத்துீதான விலக்கீட்டுரிமன அீதான விலக்கீட்டுரிமமச்முதல் செர் Mevl t  avu o lu,ü Ç ş ğ  “துருக்க
ஒருொீதான விலக்கீட்டுரிமலபட்முதல் செமடன ொீதான விலக்கீட்டுரிமடயடீதான விலக்கீட்டுரிமஎண்ணெெீதான விலக்கீட்டுரிமளா நிரடெரிக்கனது என்பட்சமான சட்டவிரொடடு,
அண்ீதான விலக்கீட்டுரிமட்த ஐந்து நடடுெளுடன் உனவுெீதான விலக்கீட்டுரிமளா எவ்விொம் ட்சமான சட்டவிரமற்தெடள்ளா ட்சமான சட்டவிரவண்டும்
என்ன பலவந்ொமடன திணிப்புெீதான விலக்கீட்டுரிமளாயும் நிரடெரிக்கனது,” என்று கறிப்பிட்டு
ஒரு ட்சமான சட்டவிரமுதல் செதிீதான விலக்கீட்டுரிமய ட்வீட்டரில் பதிவிட்டடர்.

ஜப்படனும் தொன் தெடரியடவும் அவற்றின் தபட்ட்சமான சட்டவிரரட இரமுதல் செடயன
தொடழில்துீதான விலக்கீட்டுரிமனெளுக்ெடெ ஈரடனிய எண்தஎண்ணெய்யின் கறிப்பிட்ட வீதான விலக்கீட்டுரிமெெீதான விலக்கீட்டுரிமளாச்
முதல் செடர்ந்துள்ளான, அவற்றிடம் ஆயத்ொமடன மடற்றீடுெள் இல்ீதான விலக்கீட்டுரிமல.



முழுீதான விலக்கீட்டுரிமமயடன கூட்டு ்த ஐந்து நடவடிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெ திட்டம் (JCPOA) என்னறியப்படும் 2015
ஈரடன் அணுமுதல் செக்தி உடன்படிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெீதான விலக்கீட்டுரிமய ெடந்ொடண்டு ட்சமான சட்டவிரம மடொம் ட்ரம்ப்
நிர்வடெம் ொன்னிச்ீதான விலக்கீட்டுரிமமுதல் செயடெ விட்தடடழித்து,  அதமரிக்ெ ொீதான விலக்கீட்டுரிமடயடீதான விலக்கீட்டுரிமஎண்ணெெீதான விலக்கீட்டுரிமளா
தொடடர்ந்து இறுக்கவீதான விலக்கீட்டுரிமொ தொடடங்கவொற்க முன்னர்,  ஈரடன்
்த ஐந்து நடதளாடன்றுக்க சுமடர் 2.5  மில்லயன் ட்சமான சட்டவிரபரல்ெள் (bpd) ஏற்றுமதி தமுதல் செய்து
வந்ொது. அந்ொ அளாவு ்த ஐந்து நடதளாடன்றுக்க 1 மில்லயன் ட்சமான சட்டவிரபரல்ெளுக்கம் கீட்சமான சட்டவிரழ
கீதான விலக்கீட்டுரிமனந்துள்ளா ட்சமான சட்டவிரபடதினும்,  அது அரசு வருவடய்ெளில் 40  முதல் செொவீொத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொக்
ெஎண்ணெக்கல் தெடண்டுள்ளாது.

ரஷ்யட,  சீனட,  பிரிட்டன்,  பிரடன்ஸ்,  ட்சமான சட்டவிரஜர்மனி மற்றும் ஐட்சமான சட்டவிரரடப்பிய
ஒன்றியம் என JCPOA உடன்படிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெயில் ீதான விலக்கீட்டுரிமெதயழுத்துள்ளா ஏீதான விலக்கீட்டுரிமனய
்த ஐந்து நடடுெள் அீதான விலக்கீட்டுரிமனத்துட்சமான சட்டவிரம,  ஈரடன் அொன் அணுமுதல் செக்தி திட்டத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொ
மட்டுப்படுத்துவொற்ெடன அொன் ெடீதான விலக்கீட்டுரிமமப்படடுெள் அீதான விலக்கீட்டுரிமனத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொயும் பூர்த்தி
தமுதல் செய்திருப்பொடெ வலயுறுத்துகன்னன.  இந்ொ மதிப்பீட்ீதான விலக்கீட்டுரிமட,  ஈரடனின்
இஎண்ணெக்ெமடன ொன்ீதான விலக்கீட்டுரிமமீதான விலக்கீட்டுரிமய உறுதி தமுதல் செய்வொற்ெடெ அமர்த்ொப்பட்ட ஐ.்த ஐந்து நட.
அீதான விலக்கீட்டுரிமமப்பின் முதல் செர்வட்சமான சட்டவிரொமுதல் செ அணுமுதல் செக்தி முெீதான விலக்கீட்டுரிமமயும் முதல் செரிபடர்த்துள்ளாது.

ட்ரம்ப் நிர்வடெத்தின் ்த ஐந்து நடவடிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெெள் பிரொடன ஐட்சமான சட்டவிரரடப்பிய முதல் செக்திெளிடம்
இருந்து விட்சமான சட்டவிரரடொத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொச் முதல் செந்திக்கன்னன,  அீதான விலக்கீட்டுரிமவ அீதான விலக்கீட்டுரிமனத்தும் JCPOA

ீதான விலக்கீட்டுரிமெதயழுத்ொடனீதான விலக்கீட்டுரிமொ,  பிரொடன ஐட்சமான சட்டவிரரடப்பிய எரிமுதல் செக்தி கூட்டுகழும
நிறுவனங்ெளின் முொலீடுெளுக்கம் மற்றும் அதிெரித்ொ வர்த்ொெத்திற்க
ஈரடன் தினந்துவிட்டிருப்பொடெ படர்த்ொன.

விலக்கீட்டுரிீதான விலக்கீட்டுரிமமெள் மீொடன முடிவு "[ஈரடனிய]  ஆட்சியின் பிரடன
வருவடய் ஆொடரவளாத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொத் ொடுப்பீதான விலக்கீட்டுரிமொ"  ட்சமான சட்டவிர்த ஐந்து நடக்ெமடெ தெடண்டது என்று
கூறு தவள்ீதான விலக்கீட்டுரிமளா மடளிீதான விலக்கீட்டுரிமெ ஓர் அறிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெ தவளியிட்டது.

“மத்திய கழக்கல் படதுெடப்ீதான விலக்கீட்டுரிமபயும்,  அதமரிக்ெடீதான விலக்கீட்டுரிமவயும்,  ்த ஐந்து நமது
பங்ெடளிெள் மற்றும் கூட்டடளிெீதான விலக்கீட்டுரிமளாயும் அச்சுறுத்தும் அந்ொ ஆட்சியின்
நிீதான விலக்கீட்டுரிமலகீதான விலக்கீட்டுரிமலக்கம் ்த ஐந்து நடவடிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெீதான விலக்கீட்டுரிமய முடிவு ெட்டுவொற்ெடெட்சமான சட்டவிரவ ட்ரம்ப்
நிர்வடெம் மற்றும் ்த ஐந்து நமது கூட்டடளிெளும் ஈரடனுக்க எதிரடெ இந்ொ
அதிெபட்முதல் செ தபடருளாடொடர அழுத்ொ ்த ஐந்து நடவடிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெ நீடிக்ெவும் விரிவடக்ெவும்
தீர்மடனித்துள்ளானர்,” என்னது கறிப்பிட்டது.

ஈரடனுக்க எதிரடெ "அதிெபட்முதல் செ அழுத்ொம்"  என்று அதமரிக்ெ நிர்வடெம்
எீதான விலக்கீட்டுரிமொ கறிப்பிடுகனட்சமான சட்டவிரொட,  இக்தெடள்ீதான விலக்கீட்டுரிமெ,  ஈரடனிய இரடணுவத்தின்
உள்ளாடர்ந்ொ படெமடன இஸ்லடமிய புரட்சிெர படதுெடப்பு பீதான விலக்கீட்டுரிமடெீதான விலக்கீட்டுரிமளா
(IRGC) ட்ரம்ப் நிர்வடெம் இம்மடொ தொடடக்ெத்தில் தவளி்த ஐந்து நடட்டு
பயங்ெரவடொ அீதான விலக்கீட்டுரிமமப்படெ முத்திீதான விலக்கீட்டுரிமர கத்திய முன்தனடருட்சமான சட்டவிரபடதும் இல்லடொ
ஒரு ்த ஐந்து நடவடிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெீதான விலக்கீட்டுரிமயயும் ெண்டது.  இந்்த ஐந்து நடவடிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெ தபன்டென் மற்றும்
சிஐஏ இரண்டில் இருந்தும் ஆட்ட்சமான சட்டவிரமுதல் செபீதான விலக்கீட்டுரிமஎண்ணெெீதான விலக்கீட்டுரிமளாப் தபற்றிருந்ொது,  அது
அப்பிரடந்தியத்தில் தமுதல் செயல்பட்டு வருகன்ன அதமரிக்ெ இரடணுவ மற்றும்
உளாவுத்துீதான விலக்கீட்டுரிமன பீதான விலக்கீட்டுரிமடெீதான விலக்கீட்டுரிமளா ட்சமான சட்டவிர்த ஐந்து நடக்க எதிர்விீதான விலக்கீட்டுரிமனீதான விலக்கீட்டுரிமயத் தூண்டும் என்று
அீதான விலக்கீட்டுரிமவ அஞ்சுகன்னன.

மத்திய கழக்கல் ஏெடதிபத்திய ட்சமான சட்டவிரமலடத்திக்ெத்திற்க ஒரு தூஎண்ணெடெ இருந்ொ
அதமரிக்ெ ஆொரவிலடன ான ஷடவின் முடியடட்சி முதல் செர்வடதிெடரத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொ
தூக்கவீசிய 1979  ஈரடனிய புரட்சிக்கப் பின்னர் இருந்து,  ஈரடீதான விலக்கீட்டுரிமன
மத்தியக் கழக்கல் பிரொடன "நிீதான விலக்கீட்டுரிமலகீதான விலக்கீட்டுரிமலக்கம்"  முதல் செக்தியடெ
சித்ொரிப்பொற்ெடன அதமரிக்ெடவின் முயற்சிீதான விலக்கீட்டுரிமய,  ஜன்த ஐந்து நடயெ ெட்சி மற்றும்
கடியரசு ெட்சியின் கீழ் ஒன்றுட்சமான சட்டவிரபடல தொடடர்ந்து தெடண்டிருக்கன்னன.

ஆப்ெடனிஸ்ொடன் மற்றும் ஈரடக் இரண்டு ்த ஐந்து நடடுெளுட்சமான சட்டவிரம ஈரடனின்
எல்ீதான விலக்கீட்டுரிமலீதான விலக்கீட்டுரிமய ஒட்டி இருப்பீதான விலக்கீட்டுரிமவ என்ன நிீதான விலக்கீட்டுரிமலயில்,  அவற்றின் மீது
வடஷிங்டன் பீதான விலக்கீட்டுரிமடதயடுத்து ஆக்கரமித்ொதில் இருந்து,  மற்றும் லபியட
மற்றும் சிரியடவில் ஆட்சி மடற்னத்திற்ெடன ட்சமான சட்டவிரபடர்ெீதான விலக்கீட்டுரிமளாக் ெட்டவிழ்த்து
விட்டதில் இருந்து,  இந்ொ அதமரிக்ெ வனப்புீதான விலக்கீட்டுரிமர
தீவிரப்படுத்ொப்பட்டுள்ளாது.  இத்ொீதான விலக்கீட்டுரிமெய ட்சமான சட்டவிரபடர்ெளில் மில்லயன்
ெஎண்ணெக்ெடனவர்ெள் படதிக்ெப்பட்டுள்ளானர்.

ட்ரம்ப் நிர்வடெத்தின் கீழ்,  அதமரிக்ெ மத்திய கழக்க தெடள்ீதான விலக்கீட்டுரிமெயின்
அச்சு,  இஸ்ட்சமான சட்டவிரரல்,  முதல் செவூதி அட்சமான சட்டவிரரபியட மற்றும் பின பிற்ட்சமான சட்டவிரபடக்கத்ொனமடன
வீதான விலக்கீட்டுரிமளாகடட எண்தஎண்ணெய் வளா சுன்னி ட்சமான சட்டவிரான ஷக் ஆட்சியடளார்ெீதான விலக்கீட்டுரிமளா

உள்ளாடக்கய ஒரு ஈரடனிய-விட்சமான சட்டவிரரடொ கூட்டணிீதான விலக்கீட்டுரிமய உருவடக்கவொடெ
இருந்துள்ளாது,  இொனுடன் ட்சமான சட்டவிரமுதல் செர்ந்து வடஷிங்டன் ஈரடனின் பிரடந்திய
எதிரிெளுக்க படரிய ஆயுொங்ெீதான விலக்கீட்டுரிமளாயும் வினிட்சமான சட்டவிரயடகத்து வந்துள்ளாது.

ட்ரம்ப் நிர்வடெம்,  ஈரடனுக்க எதிரடன ொீதான விலக்கீட்டுரிமடயடீதான விலக்கீட்டுரிமஎண்ணெெளாடல் மட்டுமல்ல,
மடனடெ தவனிசுட்சமான சட்டவிரவலடவுக்க எதிரடெ விதிக்ெப்பட்டீதான விலக்கீட்டுரிமவெளாடல் ஏற்படும்
எரிமுதல் செக்தி வினிட்சமான சட்டவிரயடெ கீதான விலக்கீட்டுரிமனவிலருந்து எந்ொதவடரு படதிப்ீதான விலக்கீட்டுரிமபயும் ஈடுெட்ட
எண்தஎண்ணெய் உற்பத்திீதான விலக்கீட்டுரிமய அதிெரிப்பொற்ெடெ,  கறிப்படெ முதல் செவூதி அட்சமான சட்டவிரரபியட
மற்றும் ஐக்கய அரபு எமிட்சமான சட்டவிரரட்ஸ் ட்சமான சட்டவிரபடன்ன முடியடட்சி
முதல் செர்வடதிெடரங்ெளிீதான விலக்கீட்டுரிமடட்சமான சட்டவிரய உள்ளா அொன் பிரடந்திய கூட்டடளிெீதான விலக்கீட்டுரிமளாக்
ெஎண்ணெக்கட்டு வருகனது.  லபியடவில் தீவிரமீதான விலக்கீட்டுரிமடந்து வரும் உள்்த ஐந்து நடட்டு
ட்சமான சட்டவிரபடரடலும் முதல் செந்ீதான விலக்கீட்டுரிமொ இன்னும் இறுக்ெப்படுகனது.

ஆனடல் சுன்னி எண்தஎண்ணெய் வளா ட்சமான சட்டவிரான ஷக் ஆட்சிெளாது இதுட்சமான சட்டவிரபடன்ன
்த ஐந்து நடவடிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெ உத்ொரவடொத்திற்க தவகதூரம் அப்படற்பட்டது.  ொனது
அரசுக்க தமுதல் செடந்ொமடன மிெப்தபரிய எண்தஎண்ணெய் நிறுவனம் முதல் செவூதி
அரடம்ட்சமான சட்டவிரெடவுக்ெடன முொன்ீதான விலக்கீட்டுரிமம பங்க தவளியீட்ீதான விலக்கீட்டுரிமட (IPO)

பங்கச்முதல் செந்ீதான விலக்கீட்டுரிமொயில் பதிவு தமுதல் செய்யும் விளிம்பில் உள்ளா முதல் செவூதி முடியடட்சி,
எண்தஎண்ணெய் விீதான விலக்கீட்டுரிமல உயர்வுெீதான விலக்கீட்டுரிமளா வரட்சமான சட்டவிரவற்பொற்க நிீதான விலக்கீட்டுரிமனய ெடரஎண்ணெங்ெள்
உள்ளான.

விலக்கீட்டுரிீதான விலக்கீட்டுரிமமெீதான விலக்கீட்டுரிமளா முடிவுக்கக் தெடண்டு வருவது மீொடன அதமரிக்ெ
அறிவிப்புக்க தொஹ்ரடன் பலமடன விீதான விலக்கீட்டுரிமடயிறுப்ீதான விலக்கீட்டுரிமப தவளியிட்டது.
“இத்ொீதான விலக்கீட்டுரிமெய ொீதான விலக்கீட்டுரிமடயடீதான விலக்கீட்டுரிமஎண்ணெெளின் முதல் செட்டவிட்சமான சட்டவிரரடொ இயல்ீதான விலக்கீட்டுரிமபப் படர்த்து,
[அதமரிக்ெ]  ொீதான விலக்கீட்டுரிமடயடீதான விலக்கீட்டுரிமஎண்ணெெள் மீது [ஈரடனிய எண்தஎண்ணெய்
வடடிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெயடளார்ெளுக்க]  வழங்ெப்பட்ட விலக்கீட்டுரிீதான விலக்கீட்டுரிமமெள் மீது
இஸ்லடமிய ஈரடன் கடியரசு எந்ொ மதிப்ட்சமான சட்டவிரபட அல்லது ்த ஐந்து நம்பிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெட்சமான சட்டவிரயட
ீதான விலக்கீட்டுரிமவக்ெவில்ீதான விலக்கீட்டுரிமல, இனியும் ீதான விலக்கீட்டுரிமவக்ெடது,” என்று ஈரடனிய தவளியுனவுத்துீதான விலக்கீட்டுரிமன
அீதான விலக்கீட்டுரிமமச்முதல் செெ தமுதல் செய்தி தொடடர்படளார் அப்படஸ் தமபாஸ் மௌமுதல் செவி திங்ெளான்று
கூறினடர்.

இொற்கீதான விலக்கீட்டுரிமடட்சமான சட்டவிரய இஸ்லடமிய புரட்சிெர படதுெடப்பு பீதான விலக்கீட்டுரிமடெளின் (IRGC)

ெடற்பீதான விலக்கீட்டுரிமட ொளாபதி எச்முதல் செரிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெயில், மத்திய கழக்க எண்தஎண்ணெய்ெளுக்ெடன
முக்கய படீதான விலக்கீட்டுரிமொயடன ஆசியடவுடன் பிீதான விலக்கீட்டுரிமஎண்ணெந்துள்ளா ட்சமான சட்டவிரிடர்முஸ் ஜலமுதல் செந்தி
வழியடெ ஈரடனின் தமுதல் செடந்ொ எண்தஎண்ணெய்ீதான விலக்கீட்டுரிமய தெடண்டு தமுதல் செல்வீதான விலக்கீட்டுரிமொ
அதமரிக்ெ ொீதான விலக்கீட்டுரிமடெள் ொடுத்ொடல், ஈரடன் அீதான விலக்கீட்டுரிமொ மூடக்கூடும் என்னடர்.

“எந்ொதவடரு அச்சுறுத்ொல் விடயத்திலும்,  ஈரடனின் ெடல்வழி படீதான விலக்கீட்டுரிமொீதான விலக்கீட்டுரிமய
படதுெடக்ெவும் ஆொரிக்ெவும் ்த ஐந்து நடங்ெள் ொயங்ெ மடட்ட்சமான சட்டவிரடடம். ்த ஐந்து நடங்ெள் எங்ெள்
தெபாஸ் மௌரவத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொப் படதுெடப்ட்சமான சட்டவிரபடம்,  ஈரடனின் உரிீதான விலக்கீட்டுரிமமெீதான விலக்கீட்டுரிமளாப் படதுெடப்பது
என்று வரும் ட்சமான சட்டவிரபடது ்த ஐந்து நடங்ெள் பதில் ்த ஐந்து நடவடிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெெள் எடுப்ட்சமான சட்டவிரபடம்,” என்று
IRGC ெடற்பீதான விலக்கீட்டுரிமட ொளாபதி ரியர் அட்மிரல் அலதரஜட ொன்ங்சிரி
தொரிவித்ொடர்.

ஈரடனின் தபடருளாடொடரத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொ ்த ஐந்து நசுக்க அங்ட்சமான சட்டவிரெ ஆட்சி மடற்னத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொக்
தெடண்டு வருவொற்ெடன அதமரிக்ெ முீதான விலக்கீட்டுரிமனவு அந்்த ஐந்து நடட்டின் முதல் செமூெ மற்றும்
தபடருளாடொடர த்த ஐந்து நருக்ெடிீதான விலக்கீட்டுரிமயத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளாது,  ஈரடனிய
முொலடளித்துவ வர்க்ெ ்த ஐந்து நலன்ெீதான விலக்கீட்டுரிமளாப் பிரதிநிதித்துவம் தமுதல் செய்து வருகன்ன
ஜனடதிபதி ிடமுதல் சென் தரபாஸ் மௌிடனி அரமுதல் செடங்ெம் அதிெரித்ொளாவில்
தெடள்ீதான விலக்கீட்டுரிமளாயடிக்கம் அதமரிக்ெ ஏெடதிபத்தியத்திடம் இருந்து வரும்
அச்சுறுத்ொல்ெளுக்கம், ட்சமான சட்டவிரவீதான விலக்கீட்டுரிமலவடய்ப்பின்ீதான விலக்கீட்டுரிமம மற்றும் சிக்ென ்த ஐந்து நடவடிக்ீதான விலக்கீட்டுரிமெ
நிீதான விலக்கீட்டுரிமலீதான விலக்கீட்டுரிமமெீதான விலக்கீட்டுரிமளா எதிர்த்தும் 1980  ெளின் தொடடக்ெத்தில் ொங்ெளின்
அதிெடரத்ீதான விலக்கீட்டுரிமொ ஒருங்கவித்துக் தெடண்ட முல்லடக்ெள் வழங்கய
மட்டுப்படுத்ொப்பட்ட முதல் செமூெ விட்டுக்தெடடுப்புெீதான விலக்கீட்டுரிமளாத் திரும்ப தபறும்
நிீதான விலக்கீட்டுரிமலீதான விலக்கீட்டுரிமமெீதான விலக்கீட்டுரிமளா எதிர்த்தும் அடிமட்டத்திலருந்து தொடழிலடளா வர்க்ெத்தின்
இயக்ெத்திற்கம் இீதான விலக்கீட்டுரிமடட்சமான சட்டவிரய சூழ்ச்சிெீதான விலக்கீட்டுரிமளாக் ீதான விலக்கீட்டுரிமெயடளா நிர்பந்திக்ெப்பட்டது.

ட்ரம்ப் நிர்வடெம் JCPOA ஐ விட்தடடழித்ொீதான விலக்கீட்டுரிமம மற்றும் ஈரடன் மீது
தபடருளாடொடர ட்சமான சட்டவிரபடர் ெட்டவிழ்த்து விட்டுள்ளாீதான விலக்கீட்டுரிமம என அொன் கற்னெரமடன
ஈரடனிய திட்டநிரல்,  வடஷிங்டன் மற்றும் தொஹ்ரடீதான விலக்கீட்டுரிமன ஒரு ட்சமான சட்டவிரமடொல்
ட்சமான சட்டவிரபடக்கல் நிறுத்தி உள்ளாதுடன்,  அீதான விலக்கீட்டுரிமனத்து பிரொடன அணுஆயுொ
முதல் செக்திெீதான விலக்கீட்டுரிமளாயும் ஈர்க்ெக்கூடிய மத்திய கழக்க எங்கலுமடன ஒரு ட்சமான சட்டவிரபடீதான விலக்கீட்டுரிமரத்
தூண்ட அச்சுறுத்தி வருகனது.


