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அமமரிக்ன்படிக்கை்கா முறிப்பத்கானத, அணுஆயுத
பப்கார் அப்காயத்்படிக்கத உயர்த்தகிறத
By Bill Van Auken, 3 August 2019

உலகை

அணுஆயுத ப போர் ந நெருக்ைத்திற்குக் நைபோண்டு வரும் ஒரு
மிைப்ந ரிய டியபோை, மத்திய-தூர அணுஆயுதங்ைள் (Intermediate-range Nuclear
Forces - INF) மீதபோன உடன் டிக்கைகய நவள்ளிக்கிழகம வபோஷிங்டன்
உத்திபயபோைப்பூர்வமபோை முறித்தத.
30 ஆண்டுைளுக்கு முன்னர், உலைம் மயிரிகழயில் ஓர் அணுஆயுத பமபோதல்
தூண்டிவிடப் டக்கூடிய இடத்தில் நின்றிருந்த ப போத, அநமரிக்ை ஜனபோதி தி
பரபோனபோல்ட் ரீைன் மற்றும் பறபோவியத் தகலவர் மிக்கையில் பைபோர் ச்பறவ் ஆல்
கைநயழுத்திடப் ட்ட அந்த உடன் டிக்கை ஒட்டுநமபோத்தமபோை அந்த ரை
ஆயுதங்ைளுக்குத் தகடவிதித்தத. 500 இல் இருந்த 5,000 கிபலபோமீட்டர் (310
இல் இருந்த 3,417 கமல்ைள்) வகரயிலபோன தகரயிலிருந்த ஏவப் டும்
மற்றும் ைப் லில் இருந்த ஏவப் டும் ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணைைளின் உற் த்தி மற்றும்
ஒட்டுநமபோத்த பிரபயபோைத்கத நிறுத்திக் நைபோள்ள அவ்விரு  நெபோடுைளும்
உடன் ட்டன.
அந்த INF உடன் டிக்கையபோல் முன்னர் தகட விதிக்ைப் ட்டிருந்த ைப் லில்
இருந்த ஏவும் அந்த தூரங்ைளுக்ைபோன புதிய ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணைகய ந ன்டைன்
ஒருசில வபோரங்ைளுக்குள் ரிபறபோதகன நறய்யுநமன CNN குறிப்பிட்டத.
அநமரிக்ை இரபோணுவம் ைடந்த இரண்டு ஆண்டுைளபோை அந்த ஆயுதங்ைள் மீத
நறயலபோற்றி வருவதபோை நறய்திைள் நதரிவிக்கின்றன.
ரஷ்ய வபோன்வழி
போதைபோப்பு அகமப்புமுகறகய நஜயிக்ைக்கூடிய
ஐபரபோப்பியப் குதிைளில் அந்த ஆயுதங்ைகள நிகலநிறுத்தவும் மற்றும்
"அந் நெபோட்டின் தகறமுைங்ைள், இரபோணுவ தளங்ைள் அல்லத முக்கிய
உள்ைட்டகமப்புைள்" மீத தபோக்குதல்  நெடத்தவும் வபோஷிங்டன் ப நெபோக்ைம்
நைபோண்டிருப் தபோை ந யர் நவளியிட விரும் போத அதிைபோரி ஒருவர் அந்த
நதபோகலக்ைபோட்சி நறய்தி வகலயகமப்புக்குத் நதரிவித்தபோர்.
ந ர்ஷிங் II மற்றும் எம்ஜிஎம் லபோன்ஸ் ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணைைள் உட் ட (Pershing II and
the MGM Lance), குறுகிய-தூர மற்றும் மத்திய-தூர தகரயிலிருந்த தகரக்குச்
நறன்று தபோக்கும் ஏைவுக ஏவப்படும் ஏவுகணைைகள அநமரிக்ைபோ 1980 ைளின் நதபோடக்ைத்தில்
பமற்கு ஐபரபோப் போவில் நிகலநிறுத்தியத, அபதபவகளயில் பறபோவியத்
ஒன்றியம் அதன் SS-20 ரை இடம்விட்டு இடம்  நெைர்த்தம் ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணை
ஏவுைளங்ைகளச் பறபோவியத் ஒன்றியத்தின் பமற்கில் நிகலநிறுத்தியத. இந்த
ஆயுதங்ைள், பமற்கு ஐபரபோப் போ மற்றும் பறபோவியத் ஒன்றியத்தின் மிைவும்
பிரதபோன  நெைரங்ைகள ஒருசில நிமிடங்ைளில் தபோக்கும் தகைகம
நைபோண்டிருந்தன. அக்ைண்டம் மீதபோன ஓர் அணுஆயுத பமபோதல் அச்சுறுத்தல்
அநமரிக்ை ஏைவுக ஏவப்படும் ஏவுகணை நிகலநிறுத்தலுக்கு எதிரபோை, குறிப் போை பமற்கு
பஜர்மனியில், போரிய ஆர்ப் போட்டங்ைகளத் தூண்டியத.
உடன் போட்கட வபோஷிங்டன் வழக்நைபோழித்திருப் தபோனத, ரஷ்யபோ மற்றும்
சீனபோவுடனபோன "வல்லரசு பமபோதகல" ப நெபோக்கிய வபோஷிங்டனின் திருப் த்தடன்
பிக ஏவப்படும் ஏவுகணைந்தள்ளத,
இதில்
ரஷ்யபோகவக்
ைட்டுப் டுத்தவதற்ைபோன
வழிவகையபோைவும் மற்றும் சீனபோவின் ந போருளபோதபோர வளர்ச்சி மற்றும்
உலைளபோவிய அநமரிக்ை பமலபோதிக்ைம் மீதபோன அதற்ைபோன றவபோகல
எதிர்நைபோள்ளவும் அநமரிக்ை ஏைபோதி த்தியம் அதன் இரபோணுவ லத்கதபய
நிகறபவற்றும் றபோதனமபோை யன் டுத்த முயன்று வருகிறத.
அந்த உடன் டிக்கைகய அநமரிக்ைபோதபோன் முறித்தள்ளத என்றபோலும் கூட,
அத கைவிடப் டுவதற்ைபோன முழுப் ழிகயயும் ரஷ்யபோவின் மீத சுமத்தி,

அநமரிக்ைபோ
அந்த
உடன் டிக்கைகய
கைத்தறப் கதக்
குறித்த
உத்திபயபோைபூர்வ அறிவிப்க அநமரிக்ை நவளியுறவுத்தகற நறயலர் கமக்
ந போம்பிபயபோ நவளியிட்டபோர். “ரஷ்யபோ அந்த ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணை அகமப்புமுகற
உடன் டிக்கைக்கு இ ஏவப்படும் ஏவுகணைங்ை  நெடந்த நைபோள்ளபோமல் அகத சீரழித்த
அதற்கி ஏவப்படும் ஏவுகணைங்ை
முழுகமயபோைவும்
றரியபோன
விதத்திலும்
 நெடந்த
நைபோள்ளவில்கல,” என்றபோர்.
மபோஸ்பைபோ மீண்டும் மீண்டும் இந்த கூற்கற மறுத்தள்ளதடன், வபோஷிங்டன்
கூறுவகதப் ப போல, அந்த உடன் டிக்கைக்கு உட் ட்ட இல்கல என்று
கூறப் டும் அதன் SSC-8 ைப் லில் இருந்த தகரகயத் தபோக்கும் ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணை
எந்த விதிகயயும் மீறவில்கல என்று வலியுறுத்தகிறத. அந்த ஆயுத
அகமப்க ப் ரிபறபோதிக்ை அநமரிக்ைபோ மற்றும் ஏகனய றக்திைளுக்கும்
அத்தடன் நவளி நெபோட்டு
த்திரிகையபோளர்ைளுக்கும் அகழப்புவிடுக்கின்ற
நிகலயில், வபோஷிங்டபனபோ அத கூறுவகத ஏற்ை முடியபோநதன ரஷ்யபோவுக்கு
இறுதி எச்றரிக்கைைகள விடுத்த, ப ச்சுவபோர்த்கதக்ைபோன அகனத்த
முகறயீடுைகளயும் மறுத்தளித்தள்ளத.
இதற்கிகடபய ைப் லில் இருந்த நறலுத்தக்கூடிய மத்திய-தூர படபோமபோஹபோக்
(Tomahawk) ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணைைகள ஏவுவதற்குத் தகைகம நைபோண்ட அநமரிக்ை
ப போர்க்ைப் ல்ைளில்
யன் டுத்தப் டு கவக்கு
ஒத்த
ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணை
நறலுத்திைகளக் நைபோண்ட ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணை
போதைபோப்பு அகமப்புமுகறைகள
அநமரிக்ைபோ ப போலபோந்த மற்றும் பரபோமபோனியபோவில் நிகலநிறுத்தி இருப் தபோை
கூறி, அநமரிக்ைபோ தபோன் அந்த உடன் டிக்கைகயப் பின் ற்றி இருக்ைவில்கல
என்று ரஷ்யபோ வலியுறுத்தகிறத. அக்ைண்டத்தில் ஆயுதபமந்திய டிபரபோன்ைகள
அநமரிக்ைபோ நிகலநிறுத்தி பமற்நைபோண்டும் உடன் டிக்கைகய மீறியிருப் தபோை
அத குற்றஞ்றபோட்டுகிறத.
அந்த உடன் டிக்கைகயயும் மற்றும் மத்திய-தூர ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணைைகள
அபிவிருத்தி நறய்வதன் மீதபோன அதன் ைட்டுப் போடுைகள முடிவுக்குக்
நைபோண்டு வருவநதன்ற அநமரிக்ை அரசின் தீர்மபோனம், நவறுமபன
ரஷ்யபோவுக்கு எதிரபோை அதன் இரபோணுவ முற்றுகைகயத் தீவிரப் டுத்தவகத
மட்டும் ப நெபோக்ைமபோை நைபோண்டிருக்ைவில்கல, மபோறபோை மிைவும் அடிப் கடயபோை
அத சீனபோவுடன் "வல்லரசு" பமபோதலுக்ைபோன தயபோரிப் போகும்.
சீனபோ மீதபோன அநமரிக்ை சுற்றிவகளப்பு மற்றும் ஒ போமபோ நிர்வபோைத்தின் கீழ
நதபோடங்ைப் ட்ட "ஆசிய முன்நனடுப்பின்" போைமபோை சிபிக் பிரபதறத்தில்
போரியளவில்
ைடற் கட
மற்றும்
விமபோனப் கட
லத்கத
நிகலநிறுத்தியதற்ைபோன விகடயிறுப் போை ந ய்ஜிங், INF உடன் டிக்கையில்
கைநயழுத்திட்டிரபோத இத, அதன் நறபோந்த மத்திய-தூர ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணைைகள
அபிவிருத்தி நறய்தத.
ந ன்டைன்,
சீனபோவின்
பிரதபோன
 நெைரங்ைகள
இலக்கு
கவத்த
அப்பிரபோந்தியத்தில் அதன் நறபோந்த தபோக்கும் ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணை அகமப்புமுகறைகள
நிகலநிறுத்தவதன் மூலமபோை இந்த அபிவிருத்திக்கு திலளிக்ை விரும்புகிறத.
அதப போன்றநவபோரு நிகலநிறுத்தகலத் தடுக்கும் அந்த உடன் டிக்கைகய
முறிப் த, சீனபோவுக்கு எதிரபோன அநமரிக்ை வர்த்தை ப போர்  நெடவடிக்கைைள்
கூர்கமயபோை தீவிரப் டுத்தப் ட்டு வருவதடன் ந போருந்தி வருகின்றன என் த
தற்நறயலபோனதல்ல.
அந்த உடன் டிக்கைகய விட்நடபோழிப் த என்ற முடிவு ட்ரம்ப் நிர்வபோைத்தபோல்
ைடந்த
ந ப்ரவரியிபலபய
அறிவிக்ைப் ட்டிருந்தபோலும்,
அந்த

உடன் டிக்கையின் உத்திபயபோைபூர்வ மறுத்தளிப்பு மபோஸ்பைபோ
ந ய்ஜிங் இரண்டிடம் இருந்தம் ைண்டங்ைகளத் தூண்டியத.

மற்றும்

“அணுஆயுத பமபோதல் வகரயில் மீதமுள்ள ப நெரத்கதக் ைபோட்டும் பிர ல
அகடயபோள ைடிைபோரத்தில், தரதிருஷ்டவறமபோை  நெபோம்  நெள்ளிரகவ ப நெபோக்கி
இன்நனபோரு நிமிடத்கத ைடந்தவிட்படபோம்,” என்று ரஷ்ய தக ஏவப்படும் ஏவுகணை
நவளியுறவுத்தகற அகமச்றர் பறர்ஜி ரியப்பைபோவ் RT உடனபோன ஆங்கில
நமபோழி ப ட்டி ஒன்றில் நதரிவித்தபோர். “ஆயுத ப போட்டியிபலபோ இரபோணுவ
தளவபோட முதலீட்டிபலபோ அர்த்தபம இல்கல என்று ஜனபோதி தி ட்ரம்ப்
கூறினபோலும் கூட, இத நதபோடரும்,” என் கதயும் அவர் பறர்த்தக் நைபோண்டபோர்.
இதற்கிகடபய சீன நவளியுறவுத்தகற அகமச்றை நறய்தி நதபோடர் போளர் Hua
Chunying கூறுகையில், “இதப போன்ற  நெடவடிக்கைைகள சீனபோ எதிர்க்கிறத,”
என்று கூறியதடன், “அநமரிக்ைபோ அதன் ைடகமப் போடுைளுக்குக் கீழ டிந்த
 நெடக்குமபோறு  நெபோங்ைள் அகழப்பு விடுக்கிபறபோம்,” என் கதயும் பறர்த்தக்
நைபோண்டபோர்.
“மூபலபோ போய ஆயுதங்ைளில் பமலபோதிக்ைம்” நறலுத்த முயல்வதபோை
வபோஷிங்டகனக் குற்றஞ்றபோட்டும் அளவுக்குச் நறன்ற அப்ந ண்மண, இத
"ஸ்திரப் போட்கடத் தீவிரமபோை போதிக்கும் என் பதபோடு,” “ ல பிரபோந்தியங்ைளில்
போதைபோப்க " அச்சுறுத்தி, "உலைளபோவிய அதிைபோர றமநிகலகயப்
லவீனப் டுத்தம்,” என்று எச்றரித்தபோர்.
ந ரும் போலபோன பமற்கு ஐபரபோப்பிய அரறபோங்ைங்ைளும் ப நெட்படபோவும், அந்த
உடன் டிக்கை பதபோல்வியுறுவதற்கு ரஷ்யபோ தபோன் ந போறுப்பு என்ற
வபோஷிங்டனின் வபோதங்ைகளபய எதிநரபோலித்தன என்றபோலும், அங்பை
ைவகலக்ைபோன நவளிப் போடுைளும் இருந்தன. பஜர்மன் நவளியுறவுத்தகற
அகமச்றர் குறிப்பிடுகையில், “INF உடன் டிக்கை வழக்நைபோழிக்ைப் டுவதில்,
ஐபரபோப் போ அதன் போதைபோப்பில் குதிகய இழக்கிறத,” என்றபோர். “ஒரு புதிய
அணுஆயுத ப போட்டிகயத் தடுப் தற்ைபோை,  நெபோம் ஆயுதக் ைட்டுப் போடு மற்றும்
ஆயுதக்குகறப்புக்ைபோன விதி[ைளுக்கு] உடன் டுவதில் மீண்டும்  நெபோம் நவற்றி
ந றுபவபோம் என்று  நெபோன்  நெம்புகிபறன்,” என் கதயும் பறர்த்தக் நைபோண்டபோர்.
இதற்கிகடபய ந ல்ஜிய நவளியுறவுத்தகற அகமச்றர் Didier Reynders
ட்வீட்டரில் குறிப்பிட்டபோர்: “INF உடன் டிக்கை விட்நடபோழிக்ைப் டுவகதக்
குறித்த  நெபோன் வருந்தகிபறன், அத 30 ஆண்டுைளபோை  நெமத போதைபோப்புக்ைபோை
பறகவயபோற்றி உள்ளத. அணுஆயுத ைட்டுப் போடு மற்றும் ஆயுதக்குகறப்புக்கு
ந ல்ஜியம் அதன் ந போறுப்க
மீளவலியுறுத்தகிறத என் பதபோடு,
அநமரிக்ைபோவும் ரஷ்யபோவும் ஆக்ைபூர்வமபோன ப ச்சுவபோர்த்கதைகள  நெடத்தி,
ஸ்திரப் டுத்தம்
 நெடவடிக்கைைளுக்கு
உடன் ட
பவண்டுநமன
அகழப்புவிடுக்கிறத,” என்றபோர்.
ந நெதர்லபோந்த, பஜர்மனி, இத்தபோலி மற்றும் தருக்கியுடன் பறர்ந்த, ந ல்ஜியம்,
அநமரிக்ை அணுகுண்டுைள் நிகலநிறுத்தப் ட்டிருக்கும்  நெபோடுைளில் ஒன்றபோகும்.
வபோஷிங்டனின் பமற்கு ஐபரபோப்பிய கூட்டபோளிைளில் எதவுபம, மத்திய-தூர
ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணைைகள அவற்றின் எல்கலக்குள் நிகலநிறுத்தவகத ஏற்றுக் நைபோள்ள
அகவ தயபோரபோை இருப் தற்ைபோன எந்த அறிகுறியும் ைபோட்டவில்கல.
அதப போன்ற எந்தநவபோரு ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணை நிறுவுதல்ைளும் உடனடியபோை
இலக்குைளபோை ஆக்ைப் டும் என் கத மபோஸ்பைபோ நதளிவு டுத்தி உள்ளத.
ஐபரபோப் போவின் போதைபோப்புக்குக் குழி றிக்கும் INF உடன் டிக்கைகய இரத்த
நறய்வத குறித்த அறிக்கைைளுக்குப் பின்னபோல், பிரதபோன ஐபரபோப்பிய
றக்திைள், குறிப் போை பஜர்மனி, அநமரிக்ைபோவிடம் இருந்த சுதந்திரமபோை
மீள்இரபோணுவமயப் டுவகத தீவிரப் டுத்தவகத ப நெபோக்கிய ஒரு திருப் ம்
உள்ளத.
உடன் டிக்கை முறிக்ைப் ட்டகதத் நதபோடர்ந்த, இன்னும் அதிை
முக்கியத்தவம் ந போருந்திய 2021 இல் ைபோலபோவதி ஆை உள்ள, புதிய START
உடன் டிக்கையும் (மூபலபோ போய ஆயுதக்குகறப்பு உடன் டிக்கையும்),
புதப்பிக்ைப் டபோமல், முடிவுக்குக் நைபோண்டு வரப் டுநமன
ரவலபோை
எதிர் போர்க்ைப் டுகிறத. இந்த ஒப் ந்தம் ரஷ்யபோ மற்றும் அநமரிக்ைபோ
இரண்டினதம் நிகலநிறுத்தப் ட்டுள்ள மூபலபோ போய அணுஆயுத குண்டுைளின்
எண்ணக்கை 1,550 க்குள் இருக்ை பவண்டுநமன வரம்பு விதிப் தடன்,
INF

அவ்விரு  நெபோடுைளத ைண்டம் விட்டு
ஏவுைக ஏவப்படும் ஏவுகணைைளின்
எண்ணக்கையிலும்
வகுத்தள்ளத.

ைண்டம்
போயும்
இபதப போன்ற

நதபோகலதூர
வரம்புைகள

ட்ரம்ப் இந்த ஒப் ந்தத்கத, “ஒ போமபோ நிர்வபோைம் ப ரம்ப சி நறய்த நைபோண்ட
பமபோறமபோன
ல உடன் டிக்கைைளில் ஒன்று” என்று விவரித்தள்ளபோர்,
அபதபவகளயில் அவரின் பதசிய போதைபோப்பு ஆபலபோறைர் பஜபோன் ப போல்டன்
ஊடைங்ைளுக்குக் கூறுகையில் அத அபனைமபோை புதப்பிக்ைப் டபோமல்
ப போைலபோம் என்று கூறியுள்ளபோர். இதன் அர்த்தம், அணுஆயுத ப போர்
ைட்டகமப்க க் ைட்டுப் டுத்தம் எந்த உடன் டிக்கைைளும் எஞ்சியிருக்ைபோத
என்று ஆகிறத.
ந ன்டைன் அதப போன்றநவபோரு பமபோதலுக்குப் கிரங்ைமபோை தயபோரிப்பு நறய்த
வருகிறத. ஜஜூன் மபோத மத்தியில் இக ஏவப்படும் ஏவுகணையத்தில் சிறித ைபோலத்திற்குப்
திவிடப் ட்டிருந்த அணுறக்தி  நெடவடிக்கைைள் மீதபோன ஒரு "கூட்டறிக்கை"
குறிப்பிட்டதபோவத: “அணுஆயுதங்ைள் இறுதி விகளவுைகள மற்றும்
மூபலபோ போய ஸ்திரப் போட்கட மீட்டகமக்கும் நிகலகமைகள உருவபோக்கும்.
மிைவும் குறிப் போை, அணுஆயுதங்ைளின் யன் போடு அடிப் கடயில் ப போரின்
ப போக்கை மபோற்றி, தள திைள் நவற்றிக்கு அகழப்புவிடுப் தற்ைபோன
நிகலகமைகள உருவபோக்கும்,” என்று குறிப்பிட்டத.
ந ன்டைன்,
அநமரிக்ை
ஏைபோதி த்தியத்தின்
"வல்லரசு"
ப போட்டியபோளர்ைளுடனபோன ப போர் பமபோதல் அகலகயத் திருப்புவதற்குப்
பிரபயபோகிக்ை, குகறந்த பறதம் உண்டபோக்கும் "தந்திபரபோ போய" " யன் போட்டுக்கு
உைந்த" அணுஆயுத குண்டுைகளத் தயபோரிக்ை நறயல் ட்டு வருகிறத. புவி
மீத வபோழவகதபய முடிவுக்குக் நைபோண்டு வரும் அளவுக்கு ஒரு முழு
அளவிலபோன அணுஆயுத ரிமபோற்றங்ைகளத் தூண்டிவிடபோமல் இத்தகைய
ஆயுதங்ைகளப் யன் டுத்த முடியும் என் த, ந ரிதம்  நெடக்ைவியலபோத
சூழலபோகும்.
உடன் டிக்கைகய ட்ரம்ப் நிர்வபோைம் முடிவுக்குக் நைபோண்டு வந்ததில்
இருந்த முன்நிறுத்தப் ட்ட ஆழந்த அ போயங்ைள் மற்றும் அணுஆயுதப்
ப போருக்குக் குறிப்பிடத்தக்ைளவில் ந நெருக்ைமபோன நறன்றிருப் த ஆகியகவ,
அதன் போறபோங்குத்தனமபோன அரசியல் எதிர்ப் போளரபோன ஜன நெபோயைக் ைட்சியிடம்
இருந்த எந்த விகடயிறுப்க யும் நைபோண்டு வரவில்கல.
INF

றபோதகனயளவுக்கு 738 பில்லியன் டபோலர் அநமரிக்ை இரபோணுவ வரவு-நறலவுத்
திட்டத்திற்ைபோை பிரதிநிதிைள் றக மற்றும் நறனட் றக இரண்டிலும்
ந ருவபோரியபோை வபோக்ைளித்ததன் மூலமபோை, ஜன நெபோயைக் ைட்சியினர்
முழுகமயபோை ஓர் அணுஆயுத ந ருநவடிப்க ப நெபோக்கி அணவகுப் தற்குப்
ந போறுப்ப ற்றுள்ளனர். ட்ரம்ப் நவள்கள மபோளிகையுடன் வரவு-நறலவு
திட்டக்ை ஏவப்படும் ஏவுகணைக்கு உடன் டிக்கைகயப் ப ரம்ப சிய பிரதிநிதிைள் றக
ற போ நெபோயைர்  நெபோன்சி ந பலபோசி ஆைட்டும், அல்லத நறனட் றக யின்
சிறு போன்கம தகலவர் றக் சூமர் ஆைட்டும், INF உடன் டிக்கை
வழக்கிலிருந்த ஒழிக்ைப் ட்டத குறித்த ஒன்றுபம கூறவில்கல. அவரின்
ங்கிற்கு, ஜன நெபோயைக் ைட்சியின் ஜனபோதி தி பவட் போளர்ைளில் முன்னணயில்
உள்ள பஜபோ க டன், அநமரிக்ைபோ, சீன-விபரபோத ைருத்தக்ைளுடன் "சுதந்திர
உலகிற்குத் தகலகம நைபோடுக்ை பவண்டும்" என்று ட்வீட் நறய்தபோர்.
இபதப போன்று, அந்த உடன் டிக்கை முறிக்ைப் ட்டகம குறித்த வபோய்மூடி
இருந்த எலிறந த் வபோநரன், அநமரிக்ைபோ "சீனபோ மீத ைடுகமயபோை நறல்ல
பவண்டும்" என்று ட்வீட் நறய்தபோர், அபதபவகளயில் ப ர்னி றபோண்டர்ஸ்
ஒன்றுபம கூறவில்கல.
மிைத் நதளிவபோை அநமரிக்ை ஆளும் ஸ்தபோ ைத்திற்குள் எந்தநவபோரு ப போர்எதிர்ப்பு ைன்கனயும் இல்கல என் தடன், ஓர் உலைளபோவிய அணுஆயுத
ந ரும்ப போர் அச்சுறுத்தல் அதிைரித்த வருவகதக் குறித்த அநமரிக்ை
மக்ைளுக்கு எச்றரிக்கையூட்டுவதில் ஜன நெபோயைக் ைட்சி அல்லத ந ருநிறுவன
ஊடைங்ைளின் போைத்திலும் எவ்வித ஆர்வமும் இல்கல.
முதலபோளித்தவத்திற்கு எதிரபோன ப போரபோட்டத்தில் றர்வபதற நதபோழிலபோள
வர்க்ைத்கத ஐக்கியப் டுத்தவதற்ைபோன ப போரபோட்டத்தின் அடிப் கடயில், ஒரு
புதிய போரிய ப போர்-எதிர்ப்பு இயக்ைத்கதக் ைட்டகமப் தன் மூலமபோை மட்டுபம
இந்த அச்சுறுத்தலுக்கு விகடயிறுக்ை முடியும்.

