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ஈரானுக்கு எதிராக க பாார் க பர் வேண்ேண்டாம!
Bill Van Auken,      15 May 2019 

மத்திய கிழக்கில் மழ அளவிவிலளவிலான பபளவிலார் அச்சுறுத்தவிலளவிலானத
அமமரிக்களவிலாவின் 2003  ஈரளவிலாக் படபடைமயடுப்புக்குப் பின்னர் ப் பின்னர் வேமபின்னர் வேறெந்த
பநேரத்திலும் இல்விலளவிலாதளவில் இன்று மிகப் மபரியளவில் இருப்பதபடைன்,
அதனளவிலால் ஏற்பபடைக்கூடிய விடளவுகள் அதிக பயங்கரமளவிலானதளவிலாக
உள்ளன.

ஈரளவிலானுக்கு எதிரளவிலான ஓர் ஆக்பரளவிலாஷமளவிலான பபளவிலாருக்களவிலான தயளவிலாரிப்பில்
120,000  அமமரிக்க சிப்பளவிலாய்கள் மற்றும் பபளவிலார்க்கப்பல்கடள
அப்பிரளவிலாந்தியத்திற்கு அனுப்ப மபன்படைகன் திட்படைங்கடள
் பின்னர் வேடரந்தள்ளதளவிலாக ் பின்னர் வேரும் மும் செய்திடய மதளவிலாழிவிலளவிலாள ் பின்னர் வேர்க்கம் மிகத்
தீவிரத்தன்டமயுபடைன் எடுத்தக் மகளவிலாள்ள ப் பின்னர் வேண்டும்.  என்ன தயளவிலாரிப்பு
மும் செய்யப்பட்டு ் பின்னர் வேருகிபின்னர் வேறெத என்பின்னர் வேறெளவிலால் ஓர் ஆட்சி மளவிலாற்பின்னர் வேறெத்திற்களவிலான
பபளவிலாரளவிலாகும்,  இத மில்லியன் கணக்களவிலான் பின்னர் வேர்களின் ் பின்னர் வேளவிலாழ்ட் பின்னர் வே
அச்சுறுத்தகின்பின்னர் வேறெ அளவிபடைவியவிலளவிலா ஒரு குற்பின்னர் வேறெகர நேபடை் பின்னர் வேடிக்டகயளவிலாகும்.

இத்திட்படைங்கள் குறித்த விளக்கங்கடளப் மபற்றிருக்கும் அடர படைஜன்
பதசிய பளவிலாதகளவிலாப்பு அதிகளவிலாரிகடள நியூ பயளவிலார்க் டபடைம்ஸ
பமற்பகளவிலாளிட்படை நிடவிலயில்,  அமமரிக்க ஜனளவிலாதிபதி மபடைளவிலானளவிலால்ட்
ட்ரம்பபளவிலா மும் செவ்் பின்னர் வேளவிலாயன்று அந்த மும் செய்திடய "பபளவிலாலிச் மும் செய்திகள்"
என்று வி் பின்னர் வேரித்தளவிலார். ஈரளவிலானுக்கு தருப்புகடள அனுப்ப "திட்படை் பின்னர் வேட்படைமளவிலாக"
தயளவிலாரிப்பு மும் செய்த ் பின்னர் வேரு் பின்னர் வேதளவிலாக மதரிவித்த அ் பின்னர் வேர், ஆனளவிலால் "அடத விபடை
இன்னும் அதிக தருப்புகளின் ஒரு படபடைடய அனுப்புப் பின்னர் வேளவிலாம்,”
என்பின்னர் வேறெ் பின்னர் வேர் ் பின்னர் வேலியுறுத்தினளவிலார்.

USS  ஆப்ரகளவிலாம் லிங்கன் பபளவிலார்க்கப்பல்,  அணுஆயுதங்கள்
ஏந்தக்கூடிய B-52  பபளவிலார்விமளவிலானங்கள் உட்பபடை குண்டுவீசும்
பபளவிலார்ப்படபடையினத தடவிலடமயில் தளவிலாக்கும் விமளவிலானந்தளவிலாங்கி
பபளவிலார்க்கப்பல் குழ ஈரளவிலானிய கபடைல்பகுதியில்
நிடவிலநிறுத்தப்பட்டிருக்கும் நிடவிலயில்,  ஈரளவிலானுக்கு எதிரளவிலாக
மதளவிலாபடைர்ச்சியளவிலாக தீவிரப்படுத்தப்பட்டு ் பின்னர் வேருகின்பின்னர் வேறெ இரளவிலாணு் பின்னர் வே பீதியூட்டும்
நேபடை் பின்னர் வேடிக்டககபளளவிலாடு பும் செர்ந்த இந்த தருப்பு அச்சுறுத்தலும் ் பின்னர் வேருகிபின்னர் வேறெத.
இடதத் மதளவிலாபடைர்ந்த,  அமமரிக்க கப்பற்படபடை சிப்பளவிலாய்கள்,
பபளவிலார்விமளவிலானங்கள் மற்றும் தடரயிபின்னர் வேறெங்கும் படபடை,  அத்தபடைன்
பபட்ரியளவிலாட் ஏவுகடண தள் பின்னர் வேளவிலாபடைங்கடள ஏந்திய நீர் மற்றும்
நிவிலத்திலிருந்த தளவிலாக்கும் பபளவிலார்க்கப்பவிலளவிலான USS அர்லிங்படைன்
அப்பிரளவிலாந்தியத்திற்கு அனுப்பப்பட்படைன.

பளவிலாரசீக ் பின்னர் வேடளகுபடைளவிலாவின் மதற்கு கபடைற்பகுதிடய பவில பத்தளவிலாண்டுகளளவிலாக
அமமரிக்க விமளவிலானத்தளங்கள் மற்றும் கபடைற்படபடை தளங்கள்
ஆக்கிரமித்தள்ள ஓர் ஆயுத மகளவிலாமளவிலாக மளவிலாற்றியுள்ள,  மடிவில்விலளவிலா
அமமரிக்க ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் இரளவிலாணு் பின்னர் வேக் கட்படைடமப்பளவிலால்,
பதட்படைங்கள் அதிக உச்ும் செத்தில் உள்ள ஒரு பிரளவிலாந்தியத்தில்,  பவில
ும் செம்ப் பின்னர் வேங்களில் அல்விலத நேளவிலாபடைகபளவிலாணியிவிலளவிலான ஆத்திரமூட்படைல்களில்
ஏபதளவிலாம் பின்னர் வேளவிலான்று ஒரு மற்றுமதவிலளவிலான பமளவிலாதலுக்கு தூண்டுதவிலளவிலாக
அடமந்த விபடைக்கூடும். 

ஞளவிலாயிபின்னர் வேறென்று மும் செய்திகள் மதரிவித்த் பின்னர் வேளவிலாறு ஐக்கிய அரபு எமிபரட்ஸின்
கபடைற்பகுதிக்கு அருகில் இரண்டு ும் செவூதி எண்மணய் கப்பல்கள் உட்பபடை
நேளவிலான்கு பபடைகுகள் நேளவிலாும் செமளவிலாக்கப்பட்படைதளவிலாக கூபின்னர் வேறெப்படு் பின்னர் வேத ஈரளவிலானின் ப் பின்னர் வேடவில
அல்விலத "ஈரளவிலானிய பினளவிலாமிகளின்" ப் பின்னர் வேடவில தளவிலான் என்பதில் அமமரிக்க
இரளவிலாணு் பின்னர் வேம் தீர்மளவிலானமளவிலாக இருப்பதளவிலாக,  அமமரிக்க இரளவிலாணு் பின்னர் வே
ஆதளவிலாரநேபர்கள் ஏற்கனப் பின்னர் வே —பபளவிலார் பிரச்ும் செளவிலாரத்தின் இழி் பின்னர் வேளவிலார்ந்த

கருவியளவிலாக பும் செட் பின்னர் வேயளவிலாற்றும்— மபருநிறு் பின்னர் வேன ஊபடைகங்களுக்கு கூறி
் பின்னர் வேருகின்பின்னர் வேறெனர்.  மதளிவில்விலளவிலாத புதிரளவிலான ஒரு ும் செம்ப் பின்னர் வேம் பற்றிய இந்த
ஆதளவிலாரமற்பின்னர் வேறெ ் பின்னர் வேளவிலாதத்திற்கு எந்தம் பின்னர் வேளவிலாரு நிரூபணமம்
் பின்னர் வேழங்கப்பபடைவில்டவில,  ஆனளவிலால் ஈரளவிலானின் குற்பின்னர் வேறெ நேபடை் பின்னர் வேடிக்டகயளவிலாக
கூபின்னர் வேறெப்படும் அத எவ்் பின்னர் வேளவிலாறிருப்பினும் "ஒன்றிடணந்த"  மும் செய்தி
நிறு் பின்னர் வேனங்களளவிலால் உண்டமயளவிலாக எதிமரளவிலாலிக்கப்படுகிபின்னர் வேறெத.

நேளவிலாும் செப் பின்னர் வேடவிலகள் என்று குற்பின்னர் வேறெஞ்ும் செளவிலாட்படைப்படும் நேபடை் பின்னர் வேடிக்டககள்,  ும் செவூதி
மடியளவிலாட்சி ும் செர்் பின்னர் வேளவிலாதிகளவிலாரத்தின் பதசிய எண்மணய் மற்றும் எரி் பின்னர் வேளவிலாயு
நிறு் பின்னர் வேனமளவிலான ும் செவூதி அரம்பகளவிலா நிறு் பின்னர் வேனம் மும் செங்கபடைலில் மும் செயல்படுத்தி
் பின்னர் வேரும் இரண்டு எண்மணய் அகழ்வு நிடவிலயங்கள் மீத டிபரளவிலான்
தளவிலாக்குதல்கள் நேபடைத்தப்பட்டு இரண்டு நேளவிலாட்களுக்குப் பின்னர்
நேபடைந்திருந்தன.

கபடைந்த நேளவிலான்களவிலாண்டுகளளவிலாக பயமனுக்கு எதிரளவிலாக ும் செவூதி ஆட்சியளவிலால்
நேபடைத்தப்பட்டுள்ளதம்,  சுமளவிலார் 80,000  பபர் மகளவிலால்விலப்பட்டு 10
மில்லியனுக்கும் அதிகமளவிலான் பின்னர் வேர்கள் பட்டினியின் விளிம்புக்குக்
மகளவிலாண்டு ் பின்னர் வேரப்பட்டுள்ளதமளவிலான அமமரிக்க-ஆதரவிவிலளவிலான
இனப்படுமகளவிலாடவிலக்கு நிகரளவிலான பபளவிலாருக்குப் பழிக்குப்பழி ் பின்னர் வேளவிலாங்கும்
நேபடை் பின்னர் வேடிக்டகயளவிலாக அத்தளவிலாக்குதல்கடள நேபடைத்தியதளவிலாக கூறி,  பயமனின்
ம ஹௌதி கிளர்ச்சியளவிலாளர்கள் அதற்கு மபளவிலாறுப்பபற்பின்னர் வேறெளவிலார்கள்.

ஒட்டுமமளவிலாத்த பயமன் மக்கடளயும் பீதியூட்டியுள்ள ும் செவூதி மடியளவிலாட்சி,
கண்மூடித்தனமளவிலாக பள்ளிகள்,  மருத்த் பின்னர் வேமடனகள்,  மசூதிகள் மற்றும்
வீடுகள் மீதம் குண்டுவீசி ் பின்னர் வேருகின்பின்னர் வேறெ நிடவிலயில்,  பழிக்குப்
பழி் பின்னர் வேளவிலாங்கும் ம ஹௌதி நேபடை் பின்னர் வேடிக்டகடய "பயங்கர் பின்னர் வேளவிலாத"
நேபடை் பின்னர் வேடிக்டகயளவிலாக அறிவிக்க அத தணிவு மகளவிலாண்டிருந்தத.

அமமரிக்க ம் பின்னர் வேளியுபின்னர் வேறெவுத்தடபின்னர் வேறெ மும் செயவிலர் டமக் மபளவிலாம்பிபயளவிலா மற்றும்
பதசிய பளவிலாதகளவிலாப்புத்தடபின்னர் வேறெ ஆபவிலளவிலாும் செகர் பஜளவிலான் பபளவிலால்படைன் ் பின்னர் வேழங்கிய
இறுதி எச்ும் செரிக்டககளத ் பின்னர் வேடரயடபின்னர் வேறெகளின் கீழ்,  இத்தடகய
நேபடை் பின்னர் வேடிக்டககபள கூபடை ஓர் ஆக்கிரமிப்பு பபளவிலாருக்களவிலான தூண்டுதவிலளவிலாக
அடமந்தவிபடைக் கூடும்.  இடத பபளவிலால்படைன் குறிப்பிடு் பின்னர் வேடதப் பபளவிலாவில,
“அமமரிக்க நேவிலன்கள் மீதளவிலான அல்விலத எங்கள் கூட்படைளவிலாளிகளின்
நேவிலன்கள் மீதளவிலான எந்தம் பின்னர் வேளவிலாரு தளவிலாக்குதலும் ும் செற்றும் ும் செடளக்களவிலாத
படபடைகடளக் மகளவிலாண்டு எதிர்மகளவிலாள்ளப்படும்.”  ஈரளவிலான் அல்விலத
அப்பிரளவிலாந்தியத்தில் அமமரிக்க நேவிலன்களுக்குச் ும் செ் பின்னர் வேளவிலால்விடுக்கும் அதன்
பினளவிலாமிகள் என்பின்னர் வேறெடழக்கப்படும் நேளவிலாடுகளத குற்பின்னர் வேறெஞ்ும் செளவிலாட்படைத்தக்க
எந்தம் பின்னர் வேளவிலாரு நேபடை் பின்னர் வேடிக்டகக்கும்,  “விடர் பின்னர் வேளவிலான மற்றும் தீர்க்கமளவிலான"
இரளவிலாணு் பின்னர் வே நேபடை் பின்னர் வேடிக்டகடயக் மகளவிலாண்டு விடபடையிறுக்கப்படுமமன
மபளவிலாம்பிபயளவிலா சூளுடரத்தள்ளளவிலார்.

ஈரளவிலானுக்கு எதிரளவிலான எந்தம் பின்னர் வேளவிலாரு அமமரிக்க இரளவிலாணு் பின்னர் வே நேபடை் பின்னர் வேடிக்டகயும்
அந்நேளவிலாட்டுக்கு எதிரளவிலான ஒரு மபளவிலாருளளவிலாதளவிலார மற்றுடகக்குக் கூடுதவிலளவிலாக
இருக்கிபின்னர் வேறெத. “அதிகபட்ும் செ அழத்த" மகளவிலாள்டக என்று கூபின்னர் வேறெப்படு் பின்னர் வேடதக்
மகளவிலாண்டு அமமரிக்க ஏகளவிலாதிபத்தியம் ஈரளவிலானின் மபளவிலாருளளவிலாதளவிலார
குரல்் பின்னர் வேடளடயச் சுற்றி மநேரிக்க மயன்று ் பின்னர் வேருகிபின்னர் வேறெத.

2015  ஈரளவிலான் அணுும் செக்தி உபடைன்படிக்டகடய ஒருதடவிலபட்ும் செமளவிலாகவும்
ும் செட்படைவிபரளவிலாதமளவிலாகவும் விட்மபடைளவிலாழித்தப் பின்னர்,  ் பின்னர் வேளவிலாஷிங்படைன் அந்த
உபடைன்படிக்டகயின் கீழ் நீக்கப்பட்டிருந்த தடபடையளவிலாடணகடள மீண்டும்
திணித்தத மட்டுமின்றி,  அத ஈரளவிலானின் எண்மணய் ஏற்றுமதிகடளப்
பூஜ்ஜியமளவிலாக குடபின்னர் வேறெக்கவும்,  உவிலகளளவிலாவிய நிதியியல் ும் செந்டதகளில்



அடத மபடைக்கவும் மற்றும் ஏடனய நேளவிலாடுகளுபடைனளவிலான அதன்
் பின்னர் வேர்த்தகத்டத நிறுத்தமளவிலாறு மும் செய்யவும் பநேளவிலாக்கம் மகளவிலாண்டு மழ-
அளவிவிலளவிலான மபளவிலாருளளவிலாதளவிலார பபளவிலார் நேபடைத்தி ் பின்னர் வேருகிபின்னர் வேறெத.  அதிகரித்த
் பின்னர் வேரும் ப் பின்னர் வேடவில் பின்னர் வேளவிலாய்ப்பின்டம மற்றும் ் பின்னர் வேறுடமயுபடைன் பும் செர்ந்த
அண்மித்த 50  ும் செதவீத பணவீக்கத்தில் பளவிலாதிக்கப்பட்டுள்ள ஈரளவிலானிய
மக்கள் தளவிலான் இதற்கு விடவில மகளவிலாடுத்திருக்கிபின்னர் வேறெளவிலார்கள்.

ஈரளவிலானின் அணுும் செக்தி திட்படைங்கள் மீத அந்த உபடைன்படிக்டகயில் இருந்த
கடுடமயளவிலான நிபந்தடனகடள அத மழடமயளவிலாக பின்பற்றி
் பின்னர் வேந்திருப்பத மீண்டும் மீண்டும் கண்படைறியப்பட்டிருந்த பபளவிலாதினும்,
் பின்னர் வேளவிலாஷிங்படைபனளவிலா,  மதஹ்ரளவிலான் அணுஆயுதங்கடள மதளவிலாபடைர்ந்த மும் செய்த
மகளவிலாண்டிருக்கவிலளவிலாம் என்பத —இடத அத எப்பபளவிலாதம் மறுத்த
் பின்னர் வேந்தள்ள நிடவிலயில்— இரளவிலாணு் பின்னர் வே நேபடை் பின்னர் வேடிக்டகக்கு ும் செளவிலாதகமளவிலாகிவிடும்
என்று அச்சுறுத்தகிபின்னர் வேறெத.

அமமரிக்க மற்றுடகடய நேடபடைமடபின்னர் வேறெயளவில் எதிர்மகளவிலாள்ளவும்
மற்றும் ் பின்னர் வேளவிலாக்குறுதியளிக்கப்பட்படை் பின்னர் வேளவிலாறு தடபடையளவிலாடணகளில் இருந்த
விடுவிப்டப ் பின்னர் வேழங்கவும்,  அந்த அணுஆயுத உபடைன்படிக்டகயில்
டகமயழத்திட்டுள்ள ஏடனய நேளவிலாடுகள் த் பின்னர் வேறியதற்கு —குறிப்பளவிலாக
பஜர்மனி,  பிரளவிலான்ஸ மற்றும் பிரிட்படைன்— யுபரனியத்டத
உயர்மட்படைத்தில் மும் செறிவூட்டு் பின்னர் வேடத மீண்டும் மதளவிலாபடைரவிருப்பதளவிலாக
அச்சுறுத்தியதன் மூவிலமளவிலாக ஈரளவிலான் ும் செமீபத்தில் விடபடையிறுத்தத.  அந்த
உபடைன்படிக்டகயின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த பபளவிலாதினும்,
இந்நேபடை் பின்னர் வேடிக்டகயும் ் பின்னர் வேளவிலாஷிங்படைனளவிலால் இரளவிலாணு் பின்னர் வே ஆக்பரளவிலாஷத்திற்களவிலான
ஒரு ும் செளவிலாக்குபபளவிலாக்களவிலாக எடுத்தக்மகளவிலாள்ளப்பபடைக்கூடும்.

ஈரளவிலாக்டக விபடை நேளவிலான்கு மபடைங்கு மபரியதம் இரண்டு மபடைங்கு அதிக
மக்கள்மதளவிலாடக மகளவிலாண்படை ஒரு நேளவிலாபடைளவிலான ஈரளவிலானுக்கு எதிரளவிலான அமமரிக்க
பபளவிலாரின் விடளவுகள் என்ன் பின்னர் வேளவிலாக இருக்கும்?  புஷ் நிர்் பின்னர் வேளவிலாகத்தளவிலால் 16
ஆண்டுகளுக்கு மன்னர் மதளவிலாபடைங்கப்பட்படை ஈரளவிலாக் பபளவிலாரில் ஒரு
மில்லியனுக்கும் அதிகமளவிலான ஈரளவிலாக்கிய அப்பளவிலாவி மக்கள்
மகளவிலால்விலப்பட்படைனர்,  அபதப் பின்னர் வேடளயில் அண்மித்த 4,500  அமமரிக்க
தருப்புகள் உயிரிழந்ததபடைன்,  30,000  க்கும் அதிகமளவிலான் பின்னர் வேர்கள்
களவிலாயமடபடைந்தனர்.  இம்மடபின்னர் வேறெ இந்த மனித படுமகளவிலாடவிலகள் இன்னும்
அதிகளவில் இருக்கும் என்பத மட்டுமல்வில,  மளவிலாபின்னர் வேறெளவிலாக ஈரளவிலானுக்கு
எதிரளவிலான ஒரு பபளவிலார் தவிர்க்கவியவிலளவிலாமல் ஒட்டுமமளவிலாத்த
பிரளவிலாந்தியத்டதயும் உள்ளீர்க்கும் என்பதபடைன்,  மபய்ஜிங்கிற்கு எதிரளவிலாக
அமமரிக்களவிலா மழஅளவிவிலளவிலான ஒரு ் பின்னர் வேர்த்தகப் பபளவிலாடரத்
மதளவிலாபடைங்கியுள்ள நிடவிலடமகளின் கீழ் அணுஆயுதபமந்திய ரஷ்யளவிலா
மற்றும் சீனளவிலா உட்பபடை அமமரிக்க ஏகளவிலாதிபத்தியத்தின் "் பின்னர் வேல்விலரசு"
பபளவிலாட்டியளவிலாளர்கள் என்று ் பின்னர் வேளவிலாஷிங்படைனின் இரளவிலாணு் பின்னர் வே மற்றும்
உளவுத்தடபின்னர் வேறெ எந்திரம் குறிப்பிடும் நேளவிலாடுகடளயும் உள்ளிழக்கும்.

அமமரிக்க மகளவிலாள்டகயளவிலானத உபடைனடியளவிலான அர்த்தத்தில் படிப்படியளவிலாக
இரளவிலாணு் பின்னர் வேத் தீவிரப்பளவிலாட்படைளவிலாபவிலபய மபரிதம் உந்தப்பட்டுள்ளத என்பின்னர் வேறெ
அபதப் பின்னர் வேடளயில்,  உவிலகளளவிலாவிய ஏகளவிலாதிபத்திய நேவிலன்கள் மற்றும்
கூர்டமயடபடைந்த ் பின்னர் வேரும் உள்நேளவிலாட்டு ும் செமூக அரசியல் மரண்பளவிலாடுகளின்
ஒரு கவிலட் பின்னர் வே அதற்கடியில் அடமந்தள்ளத.

் பின்னர் வேளவிலாஷிங்படைன் ஒபர ும் செமயத்தில் ஈரளவிலான் மற்றும் ம் பின்னர் வேனிசுப் பின்னர் வேவிலளவிலா
இரண்டபடையும் அச்சுறுத்தி ் பின்னர் வேருகிபின்னர் வேறெத என்பத தற்மும் செயவிலளவிலானத அல்வில.
மதவிலளவிலா் பின்னர் வேத நேளவிலாடு மத்திய கிழக்கில் இரண்படைளவிலா் பின்னர் வேத மிகப்மபரிய
எண்மணய் ் பின்னர் வேயல்கடளக் மகளவிலாண்டுள்ளத,  அபதப் பின்னர் வேடளயில்
இரண்படைளவிலா் பின்னர் வேத நேளவிலாடு உவிலகின் மிகப்மபரிய எண்மணய் ் பின்னர் வேயல்கள்
இருப்பதளவிலாக ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டிருப்படதப் மபருடமப்பீற்றுகிபின்னர் வேறெத.
அமமரிக்க ஏகளவிலாதிபத்தியம் அதன் உவிலக மபளவிலாருளளவிலாதளவிலார அந்தஸதில்
மதளவிலாபடைர்ந்த மகளவிலாண்டிருக்கும் வீழ்ச்சிடய ஈடுகட்டும் ஒரு மயற்சியில்,
உவிலகின் எரிும் செக்தி ் பின்னர் வேயல்கள் மீத எதிர்ப்பில்விலளவிலாத அதன் பிடிடயப்
பவிலப்படுத்த பநேளவிலாக்கம் மகளவிலாண்டுள்ளத.  இத அதன்

பபளவிலாட்டியளவிலாளர்களுக்கு, மதல் எடுத்தக்களவிலாட்படைளவிலாக சீனளவிலாவுக்கும், அடுத்த
ஐபரளவிலாப்பளவிலாவுக்குமளவிலான,  வினிபயளவிலாகங்கடளக் குடபின்னர் வேறெக்க —அல்விலத
ஒட்டுமமளவிலாத்தமளவிலாக ம் பின்னர் வேட்படை— அடத பவிலப்படுத்தம்.  இத்தடகய
பபரளவிலாடும் செகள் தளவிலான் மூன்பின்னர் வேறெளவிலாம் உவிலகப் பபளவிலாருக்கு ் பின்னர் வேழி ் பின்னர் வேகுக்கின்பின்னர் வேறென. 

ஈரளவிலானுக்கு எதிரளவிலான பபளவிலார் கட்படைடமப்பு அமமரிக்களவிலாவுக்கு உள்பளபய
தீவிரமடபடைந்த ் பின்னர் வேரும் ும் செமூக மற்றும் அரசியல் மநேருக்கடியளவிலாலும்
பவிலமளவிலாக உந்தப்படுகிபின்னர் வேறெத,  இத நிதியியல் ஒட்டுண்ணித்தனத்தின்
அடிப்படபடையில் அடமந்த மபளவிலாருளளவிலாதளவிலாரத்தளவிலால் பதளவிலாற்றுவிக்கப்பட்படை
தளவிலாங்மகளவிலாணளவிலா ும் செமூக ும் செமத்த் பின்னர் வேமின்டம மட்படைங்களளவிலால்
குணளவிலாம்ும் செப்படுகிபின்னர் வேறெத.

மூன்று தும் செளவிலாப்தத்திற்கும் அதிகமளவிலான ஆண்டுகளில் இல்விலளவிலாதளவில்
அமமரிக்களவிலாவில் அதிகபட்ும் செ எண்ணிக்டகயிவிலளவிலான
ப் பின்னர் வேடவிலநிறுத்தங்களில் பிரதிபலித்த,  ் பின்னர் வேர்க்க பபளவிலாரளவிலாட்படைம்
அதிகரித்திருக்கும் நிடவிலயில்,  மதவிலளவிலாளித்த் பின்னர் வே மும் செல்் பின்னர் வேந்த தட்டுக்கள்
ும் செமூக பதட்படைங்கடள ம் பின்னர் வேளியில் திருப்பி விடு் பின்னர் வேதற்கு பபளவிலாடர ஒரு
் பின்னர் வேழி் பின்னர் வேடகயளவிலாகவும்,  அபதப் பின்னர் வேடளயில் அதிகரித்தளவில் எபதச்ும் செதிகளவிலார
ஆட்சி ் பின்னர் வேடி் பின்னர் வேங்களுக்களவிலான நிடவிலடமகடள உரு் பின்னர் வேளவிலாக்கு் பின்னர் வேதற்களவிலான
ும் செரியளவிலான தருணமளவிலாகவும் பளவிலார்க்கின்பின்னர் வேறென. அமமரிக்க பபளவிலார் குற்பின்னர் வேறெங்கடள
அம்பவிலப்படுத்தியதற்களவிலாக ஜ்காக ஜூலியன் அும் செளவிலான்ஜ்காக ஜூம் மும் செல்சியளவிலா மளவிலானிங்கும்
ப் பின்னர் வேட்டபடையளவிலாபடைப்பட்டு சிடபின்னர் வேறெயில் அடபடைக்கப்பட்படைடதப் பபளவிலாவிலப் பின்னர் வே,
ம் பின்னர் வேளிநேளவிலாடுகள் மீதளவிலான இரளவிலாணு் பின்னர் வே் பின்னர் வேளவிலாதத்தின் ஒரு தீவிரமயப்படுத்தல்
அமமரிக்களவிலாவில் பபளவிலார் மற்றும் மதவிலளவிலாளித்த் பின்னர் வே ஆட்சிக்கு எதிரளவிலான
அடனத்த எதிர்ப்டபயும் குற்பின்னர் வேறெகரமளவிலாக்க பயன்படுத்தப்படும்.

ஈரளவிலானுக்கு எதிரளவிலான பபளவிலார் மடனவு மபரிதம் அமமரிக்க மக்களின்
மதகுக்குப் பின்னளவிலால் மும் செயல்படுத்தப்பட்டு ் பின்னர் வேருகிபின்னர் வேறெத.  ஈரளவிலாக்கிற்கு
எதிரளவிலான தூண்டுதவிலற்பின்னர் வேறெ 2003  பபளவிலாரில் “பளவிலாரிய பபரழிவுகரமளவிலான
ஆயுதங்கள்”  குறித்த பமளவிலாும் செடியில் மும் செய்யப்பட்படைடதப் பபளவிலாவிலப் பின்னர் வே,
ஈரளவிலானிய ஆக்பரளவிலாஷம் குறித்த ் பின்னர் வேளவிலாஷிங்படைனின் பஜளவிலாடிக்கப்பட்படை
ஆதளவிலாரமற்பின்னர் வேறெ ் பின்னர் வேளவிலாதங்கடள களவிலாங்கிரஸின் ஒப்புதலுக்கு மகளவிலாண்டு
மும் செல்் பின்னர் வேத ஒருபுபின்னர் வேறெம் இருக்கட்டும் (இடத ஜனநேளவிலாயகக் கட்சியினர்
் பின்னர் வேழங்கிவிடு் பின்னர் வேளவிலார்கள்),  இந்த ் பின்னர் வேளவிலாதங்கள் மீத ஐக்கிய நேளவிலாடுகள்
ும் செடபயில் ும் செட்படைரீதியளவிலான ஒப்புதல் பகளவிலாரு் பின்னர் வேதற்களவிலான ஒரு
பளவிலாும் செளவிலாங்குத்தனம் கூபடை அங்பக இல்டவில.  அல்விலத லிபியளவிலா மற்றும்
சிரியளவிலாவுக்கு எதிரளவிலான பபளவிலார்களில் மும் செய்யப்பட்படைடதப் பபளவிலாவில "மனித
உரிடமகள்"  மூடிமடபின்னர் வேறெப்டப உரு் பின்னர் வேளவிலாக்கு் பின்னர் வேதற்களவிலான ஒரு மயற்சியும்
கூபடை அங்பக இல்டவில.

ஈரளவிலானுக்கு எதிரளவிலாக ஒரு பபளவிலாடரத் மதளவிலாபடைங்கு் பின்னர் வேத மக்களிடபடைபய
அதிர்ச்சிடயயும் சீற்பின்னர் வேறெத்டதயும் உரு் பின்னர் வேளவிலாக்கும்.  அங்பக பபளவிலாருக்குப்
பரந்த எதிர்ப்பு நிவிலவுகிபின்னர் வேறெத என்பதபடைன் மதளவிலாழிவிலளவிலாளர்கள் மற்றும்
இடளஞர்களின் பரந்த பிரிவுகளிடபடைபய அரசியல் ஸதளவிலாபகம் மற்றும்
ஊபடைகங்கள் மீத ஆழ்ந்த ஐயுபின்னர் வேறெவும் ம் பின்னர் வேறுப்பும் தங்கியுள்ளத.

எவ்் பின்னர் வேளவிலாறிருப்பினும் மிகப்மபரிய ஆபத்த என்னம் பின்னர் வேன்பின்னர் வேறெளவிலால் இந்த
பளவிலாரிய ும் செமூக எதிர்ப்பு அரசியல்ரீதியில் ஒழங்கடமக்கப்பபடைவில்டவில,
அபதப் பின்னர் வேடளயில் உத்திபயளவிலாகபூர்் பின்னர் வே அரசியலின்,  ஜனநேளவிலாயகக் கட்சி
மற்றும் குடியரசுக் கட்சி இரண்டினதம்,  மழ மும் செல்் பின்னர் வேளவிலாக்கு
் பின்னர் வேட்படைளவிலாரமம் அமமரிக்க ஏகளவிலாதிபத்தியத்தின் பபரழிவுகரமளவிலான பபளவிலார்
மகளவிலாள்டகடய ஆதரிக்கின்பின்னர் வேறென.

ஈரளவிலான் மீதளவிலான அமமரிக்க தளவிலாக்குதலின் உபடைனடி விடளவு என்ன் பின்னர் வேளவிலாக
இருந்தளவிலாலும்,  ும் செம்ப் பின்னர் வேங்கள் இடபடைவிபடைளவிலாத உவிலக பபளவிலாரின் திடும் செயில்
நேகர்ந்த ் பின்னர் வேருகின்பின்னர் வேறென.  இந்த யதளவிலார்த்தமளவிலானத,  ஏகளவிலாதிபத்தியத்திற்கு
ஒரு மடிவு கட்படைவும் மற்றும் பும் செளவிலாும் செலிும் செ அடித்தளங்களில் ும் செமூகத்டத
மறுஒழங்கடமக்கவும் மதளவிலாழிவிலளவிலாள ் பின்னர் வேர்க்கத்தின் அரசியல்ரீதியில்
நேனவுபூர்் பின்னர் வேமளவிலான தடவிலயீட்டுக்களவிலாக ஓர் அ் பின்னர் வேும் செர ும் செர்் பின்னர் வேபதும் செ
பபளவிலாரளவிலாட்படைத்டத மன்மனடுக்க ப் பின்னர் வேண்டும்.


