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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

சிரியியா மீீதியான ீதியாக்குீதல்களுக்கு பின்னர, இன்னும
பரந்ீத அ அமத அமெரிக்க க்க பபியாருக்கியான முழக்கம அதிகரிக்கிறது
By Will Morrow,

சரியியா

மீீதியான கடந்ீத த வியாரயிறுதி அுதி அமறுதி அமெரிக்க -பிரிட்டிஷ-பிுதி அமரஞ்ச
ஏவுகணகணை ீதியாக்குீதல்கணதல்களை அடுத்த, அுதி அமறுதி அமெரிக்க அரசயல் றுதி அமெற்றும
இரியாணுத வ/உதல்களைவுத்தண்துறை
ஸ்ீதியாபகத்தினுள,
ரஷயியாவுடன்
ஓர
அணுஆயுீத த மறுதி அமெியாீதணோதலைக் ுதி அமகியாண்டு அச்சறுத்தம, இன்னும பரந்ீத
ஒரு த மபியாருக்கியான பிரச்ச்சியாரம அதிகரித்த த வருகி்துறைத.
ுதி அமச்சவ்த வியாயன்று, ஜனநியாயகக் கட்ச றுதி அமெற்றும குடியரசக் கட்ச ச்சட்ட
த வல்லுனரகள அத்ீதியாக்குீதலின் "றுதி அமெட்டுப்படுத்ீதப்பட்ட" ீதன்ணறுதி அமெக்கியாக
ட்ரமப் நிரத வியாகத்ணீதத் ீதியாக்கியதடன், அச்சியாத் அரச்சியாங்கத்ணீதத்
தூக்கிுதி அமயறியவும, ஈரியான் றுதி அமெற்றும ரஷயியாணத வ எதிருதி அமகியாளதல்களை இன்னும
அதிகதல்களைவில் பரந்ீத இரியாணுத வ நடத வடிக்ணகக்கு ுதி அமத வளணதல்களை றுதி அமெியாளிணக
ுதி அமபியாறுப்த மபற்க த மத வண்டுுதி அமறுதி அமென்றும த மகியாரினர.
பியாதகியாப்புத்தண்துறை
ுதி அமச்சயோதலைர
த மஜமஸ்
றுதி அமெியாட்டீஸ்
றுதி அமெற்றும
முப்பணடகளின் ீதணோதலைணறுதி அமெ ீததல்களைபதி ுதி அமஜனரல் த மஜியாச்சப் டன்ஃத மபியாரட்
ஆகித மயியாருக்கு பிரத்த மயக விதல்களைக்கறுதி அமெளித்ீத பின்னர, குடியரசக் கட்ச
ுதி அமச்சனட்டர லிண்ட்ஸி கிரஸி கிரஹியாம ுதி அமச்சய்தியியாதல்களைரகளுக்கு கூறுணகயில்,
நிரத வியாகத்திடம மூத மோதலைியாபியாயம இல்ணோதலை, “சரியியாணத வ அச்சியாத், ரஷயியா
றுதி அமெற்றும ஈரியானுக்கு த வழங்க" விருமபமுற்றிருப்பீதியாக ுதி அமீதரிகி்துறைத
என்்துறைியார. அத வர கூறினியார, “நியான் நிணனக்கித ம்துறைன், நியாம எல்த மோதலைியாரும
ட்வீட் ுதி அமச்சய்த மத வியாத மறுதி அமெ ீதவிர நடத வடிக்ணக எடுக்க றுதி அமெியாட்த மடியாுதி அமறுதி அமென ,
இத்ீதியாக்குீதலுக்குப் பின்னர, அச்சியாத் நிணனக்கக்கூடும.”
சரியியாவின் சோதலை பகுதிகளில் விறுதி அமெியானங்கள ப்துறைக்க ீதணடவிதிக்கப்பட்ட
நிரந்ீதர
றுதி அமெண்டோதலைங்கணதல்களை
ஏற்படுத்தத வற்கு
கிரஸி கிரஹியாம
அணழப்புவிடுத்ீதியார,
இத
ீதவிரக்கவியோதலைியாீதத வியாறு
ரஷய
விறுதி அமெியானங்கணதல்களைச்
சட்டுவீழ்த்தத வணீத
அத வசயப்படுத்தம,
அல்
ுதி அமகியாய்ீதியா ுதி அமீதியாடரபு ுதி அமகியாண்ட பினியாமி பணடகள றுதி அமெற்றும குரதிஷ
பினியாமி பணடகளுடன் கூட்டு த மச்சரத வீதற்கு இன்னும அதிக அுதி அமறுதி அமெரிக்க
தருப்புகணதல்களை
அமறுதி அமெண்ணில்
இ்துறைக்குறுதி அமெியாறும
அத வர
அணழப்புவிடுத்ீதியார. ுதி அமீதியாடரந்த “எதிரப்பின்றி த மபியாரக்கதல்களைத்ணீத
ுதி அமத வல்த வீதற்கு" ரஷயியா றுதி அமெற்றும ஈரியாணன அனுறுதி அமெதிக்கக்கூடியாத
என்்துறைத வர அறிவித்ீதியார.
அுதி அமறுதி அமெரிக்க தருப்புகணதல்களைத் திருமப ுதி அமபறும ட்ரமபின் ச்சமீபத்திய
அச்சறுத்ீதணோதலை, ஜனநியாயகக் கட்ச ுதி அமச்சனட்டர கிறிஸ் கூன்ஸ்
விறுதி அமெரசத்ீதியார, அத வர ுதி அமச்சய்தியியாதல்களைரகளுக்குத் ுதி அமீதரிவிக்ணகயில்,
“சரியியாவில் நியாம ஈடுபட்டிருப்பத நறுதி அமெக்கு அத வசயறுதி அமெியானீதியாகும,”
என்்துறைியார. “நியாம முழுணறுதி அமெயியாக பின்த வியாங்கிவிட்டியால், எந்ீதுதி அமத வியாரு
இரியாஜியாங்க தீரவிலும அல்ோதலைத றுதி அமெறுகட்டணறுதி அமெப்பிலும அல்ோதலைத
அச்சியாத்திற்கு அடுத்த த வருபத வரின் எந்ீதுதி அமத வியாரு நமபிக்ணகயிலும
நறுதி அமெத ுதி அமச்சல்த வியாக்கு இல்ோதலைியாறுதி அமெல் த மபியாய்விடும,” என்பணீதயும அத வர
த மச்சரத்தக் ுதி அமகியாண்டியார.
அுதி அமறுதி அமெரிக்க ஆளும உயரடுக்கின் ுதி அமபியாறுப்பற்்துறைத்ீதன்ணறுதி அமெ த மநற்று நிய
த மயியாரக் ணடமஸில் சூச்சன் ணரஸ் எழுதிய ஒரு ச்துறைப்பு-ீதணோதலையங்க
கட்டுணரயில் ுதி அமத வளிப்பட்டத, இத வர ஐ.நியா. ச்சணபக்கியான தூீதரியாகவும,
பின்னர ஒபியாறுதி அமெியாவின் கீழ் த மீதசய பியாதகியாப்பு ஆத மோதலைியாச்சகரியாகவும
த மச்சணத வயியாற்றியத வர.
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அக்கட்டுணரயில், ணரஸ் அுதி அமறுதி அமெரிக்க தருப்புகணதல்களை எந்ீதவிீதத்திலும
திருமப ுதி அமபறுத வணீத ஆணித்ீதரறுதி அமெியாக எதிரக்கி்துறைியார. சரியியாவின்
ுதி அமபட்த மரியாலிய ஆீதியார த வதல்களைங்கணதல்களை உளதல்களைடக்கிய, தருக்கி றுதி அமெற்றும
ஈரியாக்கின் த வடக்கு றுதி அமெற்றும கிழக்கு எல்ணோதலைத மயியாரத்ணீத ஒட்டியுளதல்களை
சறுதி அமெியார மூன்றில் ஒரு பங்கு சரிய பகுதிணயக் கியாோதலைத வணரயின்றி
ஆக்கிரமிக்குறுதி அமெியாறு
ட்ரமப்
நிரத வியாகத்திற்கு
அப்ுதி அமபண்றுதி அமெணி
அணழப்புவிடுக்கி்துறைியார.
இத
அந்நியாட்ணட
நிரந்ீதரறுதி அமெியாக
தண்டியாடுத வீதற்கியாக
அதிகரித்ீததல்களைவில்
அடிக்கடி
பகிரங்கறுதி அமெியாக
அுதி அமறுதி அமெரிக்க ஊடகங்கதல்களைியால் விடுக்கப்பட்டு த வரும அணழப்புகளின்
அத மீத ுதி அமீதியானியில் உளதல்களைத.
த வியாஷிங்டனும
அீதன்
கூட்டியாளிகளும
"சீதந்திரப்படுத்ீதப்பட்ட
பகுதிகளில் நணடமுண்துறையதல்களைவில் உளதல்களைியாட்ச அரச நிரத வியாகத்ணீத
ஸ்ீதியாபிக்கவும, றுதி அமெறுக்கட்டுறுதி அமெியானம ுதி அமச்சய்யவும, பியாதகியாக்கவும" உீதத வ
த மத வண்டுுதி அமறுதி அமென
ணரஸ்
எழுதகி்துறைியார.
இணத வுதி அமயல்ோதலைியாம,
அப்பிரியாந்தியத்தில் நத வ-கியாோதலைனித்தத வ கட்டுப்பியாட்ணட நிறுவுத வீதற்கும,
அணீத அச்சியாத் ஆட்ச றுதி அமெற்றும ரஷய றுதி அமெற்றும ஈரியானியப் பணடகளுக்கு
எதிரியான ுதி அமச்சயல்பியாட்டுத் ீததல்களைங்கதல்களைியாக பயன்படுத்தத வீதற்குறுதி அமெியான
குறிச்ுதி அமச்சியாற்கதல்களைியாகும.
அுதி அமறுதி அமெரிக்கியா
றுதி அமெற்றும
அீதன்
கூட்டியாளிகள
குண்டுவீசயணீத
நியியாயப்படுத்ீத பயன்படுத்ீதப்பட்ட த மறுதி அமெியாச்சடியியான இரச்சியாயன ஆயுீத
ீதியாக்குீதல்கள என்்துறை ச்சியாக்குத மபியாக்குகணதல்களைக் ணகவிட்டு, ணரஸ்
இதத மபியான்்துறைுதி அமத வியாரு
ீதணோதலையீட்டின்
த மநியாக்கங்கணதல்களைச்
சட்டிக்கியாட்டுகி்துறைியார: “இத ஈரியாக், சரியியா றுதி அமெற்றும ுதி அமோதலைபனியான்
த வணரயில் நீண்ட பகுதிகணதல்களைக் கட்டுப்படுத்தத வீதற்கியான ஈரியானிய
அபிோதலைியாணாஷைகணதல்களைத் ீதடுப்பீதற்கும; மிகப் ுதி அமபரிய எண்ுதி அமகணைய்
உற்பத்தி பகுதிகளில் ுதி அமச்சல்த வியாக்ணக ீதக்க ணத வக்கவும; றுதி அமெற்றும ஓர
இரியாஜியாங்க தீரவு நிலுணத வயில் இருக்கின்்துறை நிணோதலையில், சரிய
எல்ணோதலையின் ஒரு கணிச்சறுதி அமெியான பகுதிணய திரு. அச்சியாத்திற்கு
றுதி அமெறுக்கவும அுதி அமறுதி அமெரிக்கியாணத வ அனுறுதி அமெதிக்கும,” என்கி்துறைியார.
இந்ீத மூத மோதலைியாபியாயம, த மத வியால் ஸ்ட்ரீட் த மஜரனலின் ஏப்ரல் 16
ீதணோதலையங்கத்தடன் அடிப்பணட உடன்பியாட்ணடக் ுதி அமகியாண்டுளதல்களைத, அத
த வடக்கு சரியியாவில், யத மரப்டஸ் நதியின் கிழக்த மக அுதி அமறுதி அமெரிக்கியா
ஆக்கிரமித்ீத பகுதிணயயும றுதி அமெற்றும த மஜியாரடியான் எல்ணோதலைணய
ஒட்டியுளதல்களை பகுதிணயயும இரண்டு இடங்களிலும "பியாதகியாப்பு
றுதி அமெண்டோதலைங்கணதல்களை" நிறுவுறுதி அமெியாறு ட்ரமபுக்கு அணழப்பு விடுக்கி்துறைத. இத
"சரியியாவின் ஏணனய பகுதிகள மீீதியான அச்சியாத்தின் கட்டுப்பியாட்ணட
அச்சறுத்ீதலுக்கு உளதல்களைியாக்கும,” அத மீதத மத வணதல்களையில் "அுதி அமறுதி அமெரிக்கியா
அப்பிரியாந்தியத்ணீத ஈரியான் றுதி அமெற்றும ரஷயியாவுக்கு விட்டுக்ுதி அமகியாடுக்கியாத
என்பீதற்கும ஒரு ச்சமிக்ணு சமிக்ஞை கியாட்டும,” என்று அப்பத்திரிணக
எழுதகி்துறைத. “இன அடிப்பணடயில் குடித மயற்்துறை பகுதிகதல்களைியாக
அந்நியாட்ணட பிதல்களைவுபடுத்தத வீதன் அடிப்பணடயில், அணறுதி அமெதிக்கியாக"
ுதி அமச்சயல்பட அத்ீதணோதலையங்கம அணழப்பு விடுக்கி்துறைத.
ஈரியான் றுதி அமெற்றும ரஷயியாவுக்கு எதிரியாக அுதி அமறுதி அமெரிக்க ஏகியாதிபத்திய
த மபியாருக்கியான ஒரு முன்த மனியாக்கிய ீததல்களைத்ணீத அணறுதி அமெக்க அுதி அமறுதி அமெரிக்க
ஏகியாதிபத்தியத்திற்கு பகுதியியாக த வணக ுதி அமச்சய்யும விீதத்தில்,

சரியியாணத வயும ஒட்டுுதி அமறுதி அமெியாத்ீத றுதி அமெத்திய கிழக்ணகயும நிரந்ீதரறுதி அமெியாக
தண்டியாடுத வத றுதி அமெற்றும றுதி அமெறுகட்டணறுதி அமெப்பு ுதி அமச்சய்த வத குறித்தம
வித வியாதிக்கப்பட்டு த வருகி்துறைத.
சரியியாவுக்கியான முன்னியாள அுதி அமறுதி அமெரிக்க தூீதர Ryan Crocker றுதி அமெற்றும
ஜனநியாயகக் கட்ச ீதரப்பில் அணி த மச்சரந்ீத புரூகிங்ஸ் பயிோதலைகத்தின்
மூத்ீத ஆய்த வியாதல்களைர Michael O’Hanlon ஏப்ரல் 15 அன்று த மஜரனலில்
எழுதிய ஒரு கட்டுணர, எதிரகியாோதலை விறுதி அமெியானத் ீதியாக்குீதல்கள "அரசயல்
ீதணோதலைணறுதி அமெணய அத மனகறுதி அமெியாக திரு. அச்சியாத்தின் கட்டுப்பியாட்ணட றுதி அமெற்றும
இரியாணுத வக் கட்டணதல்களைணயத மய கூட மீறி முண்டியடித்தக் ுதி அமகியாண்டு
ுதி அமச்சல்லும... ஆத்திரமூட்டணோதலைச் ச்சியாரந்த ஈரியானுக்குள இோதலைக்கு
ணத வப்பதம றுதி அமெட்டுப்படுத்ீதப்படக் கூடியாத,” என்று குறிப்பிட்டத.
குண்டுவீசத வீதற்கு
கியாங்கிரஸில்
ஒப்புீதல்
த மகியாருறுதி அமெியாறு
பியாதகியாப்புத்தண்துறை ுதி அமச்சயோதலைர றுதி அமெியாட்டீஸ் ட்ரமணப த வலியுறுத்தி
இருப்பீதியாகவும,
ஆனியால்
ஜனியாதிபதி
அணீத
நிரியாகரித்த
விட்டீதியாகவும இரியாணுத வ றுதி அமெற்றும நிரத வியாகத்தின் அநியாறுதி அமெத மீதய
அதிகியாரிகள அளித்ீத அறிக்ணககளின் அடிப்பணடயில் ுதி அமச்சவ்த வியாயன்று
ணடமஸ் ஒரு ுதி அமச்சய்தி ுதி அமத வளியிட்டத. “கடந்ீத த வியாரம நடந்ீத
ுதி அமத வளணதல்களை றுதி அமெியாளிணக கூட்டங்கள போதலைத வற்றில், அத வர [றுதி அமெியாட்டீஸ்]
இரியாணுத வ ுதி அமச்சயல்பியாடுகணதல்களை ுதி அமபியாதறுதி அமெக்களின் ஆீதரவுடன் இணகணைக்க
த மத வண்டியீதன்
முக்கியத்தத வத்ணீத
எடுத்தக்கியாட்டினியார—இந்ீத
பியாரணத வணய திரு. றுதி அமெியாட்டீஸ் நீண்டகியாோதலைறுதி அமெியாக த மபணி த வருகி்துறைியார,”
என்று அக்கட்டுணர குறிப்பிட்டத.
இத மீதத மபியாோதலை
ச்சமீபத்திய
ீதணோதலையங்கம
ஒன்றிலும
ணடமஸ்
குறிப்பிடுணகயில், சரியியாவிலும ஏணனய இடங்களிலும கூடுீதல்
இரியாணுத வ நடத வடிக்ணககணதல்களை அங்கீகரிக்கும ச்சட்டறுதி அமெத மச்சியாீதியாணத வ
கியாங்கிரஸ்
நிண்துறைத மத வற்்துறை
த மத வண்டியீதன்
அத வசயத்ணீத
த வலியுறுத்தியத.
ரஷயியா பதிோதலைடி ுதி அமகியாடுப்பீதற்கியான த வியாய்ப்ணபக் குண்துறைக்கும விீதத்தில்
சரிய இோதலைக்குகணதல்களை த மீதரந்ுதி அமீதடுக்குறுதி அமெியாறு றுதி அமெியாட்டீஸ் அறிவுறுத்தி
இருப்பீதியாகவும
பரத வோதலைியாக
ுதி அமச்சய்திகள
குறிப்பிட்டன.
இந்ீத
பரிந்தணரகளுக்குப்
பின்னியால்
இருப்பத
என்னுதி அமத வன்்துறைியால்,
இரியாணுத வமும ச்சரி அரசயலும ச்சரி இரண்டுத மறுதி அமெ, மிகப் ுதி அமபரிய
எண்ணிக்ணகயில் அுதி அமறுதி அமெரிக்க தருப்புகணதல்களை ஈடுபடுத்தம றுதி அமெற்றும
ரஷயியா அல்ோதலைத/றுதி அமெற்றும ஈரியானுடன் இரியாணுத வ த மறுதி அமெியாீதலுக்கு இட்டுச்
ுதி அமச்சல்லும ஒரு விரித வியாக்கப்பட்ட இரத்ீதந்த மீதியாய்ந்ீத த மபியாருக்குத்
ீதயியாரிப்பு ுதி அமச்சய்ய த மத வண்டிய அத வசயத்தில் உளதல்களைன. இீதற்கியாக
அுதி அமறுதி அமெரிக்கியாவுக்குள
நிோதலைவும
த மபியார-எதிரப்ணப
ஒடுக்க
த மத வண்டியுளதல்களைத, இீதற்கு கியாங்கிரஸில் நிண்துறைத மத வற்்துறைப்படும ஒரு
மூடுறுதி அமெண்துறைப்பு அத வசயுதி அமறுதி அமென கருீதப்படுகி்துறைத.
ணரஸ் அத வரின் ணடமஸ் ச்துறைப்புக்-கட்டுணரயில், “ரஷயியாவுடன்
த மநரடியியான த மறுதி அமெியாீதணோதலைத் ீதவிரத்த ணத வக்குறுதி அமெியாறும", அத மீதத மத வணதல்களையில்
"ரஷயியா றுதி அமெற்றும ஈரியானுக்கு சீதந்திரறுதி அமெியான ஆற்்துறைணோதலை" அனுறுதி அமெதிக்க
த மத வண்டியாுதி அமறுதி அமென்றும
அுதி அமறுதி அமெரிக்கியாவுக்கு
அணழப்பு
விடுக்கி்துறைியார.
த வியாஷிங்டன் "இரச்சியாயன ஆயுீதங்கள ச்சமபந்ீதறுதி அமெியாகத மத வியா அல்ோதலைத பி்துறை
ஆத்திரமூட்டல்கணதல்களைக்
ுதி அமகியாண்த மடியா"
ரஷயியாவுக்கு
எதிரியாக
"உறுதியியாகவும
ச்சறுதி அமெத மயியாசீதறுதி அமெியாகவும
பின்புோதலைத்திலிருந்த
அழுத்ீதறுதி அமெளிக்க" த மத வண்டுுதி அமறுதி அமென அத வர எழுதகி்துறைியார.
த மத வறு த வியாரத்ணீதகளில் கூறுத வீதியானியால், றுதி அமெத்திய கிழக்கு றுதி அமெற்றும
யுத மரஷியியாவின் ஏணனய இடங்களில் அுதி அமறுதி அமெரிக்க த மறுதி அமெோதலைியாதிக்கத்ணீத
ஸ்ீதியாபிப்பீதற்கு ரஷயியா ஒரு ீதணடயியாக இருப்பணீத நீக்கும
த வியாஷிங்டனின்
முணனணத வ
நியியாயப்படுத்தத வீதற்கியாக,
சஐஏ
முடிவில்ோதலைியாறுதி அமெல்
ுதி அமீதியாடரச்சயியான
ஆத்திரமூட்டல்கணதல்களை றுதி அமெற்றும
ச்சியாக்குத மபியாக்குகணதல்களைத்
ுதி அமீதியாடரந்த
இட்டுக்
கட்ட
த மத வண்டும
என்பீதியாகும.

இதத மபியான்்துறை
ஒரு
ச்சியாக்குத மபியாக்ணகத்
ீதியான்
திங்கதல்களைன்று
ுதி அமத வளியிடப்பட்ட அுதி அமறுதி அமெரிக்க-பிரிட்டன் அரச்சியாங்கத்தின் ஒரு கூட்டு
அறிக்ணக த வழங்கியத, அத ுதி அமீதளிவின்றி த மறுதி அமெற்கிற்கு எதிரியான
"இணகணையத வழி
த மபியாரமுண்துறை"
நடத வடிக்ணககணதல்களைக்
ுதி அமகியாண்டு
ரஷயியாணத வ குற்்துறைஞ்ச்சியாட்டியத. அந்ீத ஆத வகணைம ரஷயியாவுக்கு எதிரியாக
குற்்துறைச்ச்சியாட்டுக்கியான ஒத மருதி அமயியாரு பிரத்த மயக ஆீதியாரத்ணீதத மயியா அல்ோதலைத
ச்சியாட்சயத்திற்கியான ஒரு தணுக்ணகத மயியா கூட த வழங்கவில்ணோதலை
என்்துறைத மபியாதம, அத அுதி அமறுதி அமெரிக்கியாவில் ஒரு விாஷைறுதி அமெப்பிரச்ச்சியார சூழணோதலை
உருத வியாக்கி றுதி அமெியாஸ்த மகியாவுடன் ஒரு த மறுதி அமெியாீதணோதலை ச்சட்டபூரத வறுதி அமெியாக்கும
முயற்சயில்
ஊடகங்கள
எங்கிலும
பரத வோதலைியாக
ஊதிப்
ுதி அமபரிீதியாக்கப்பட்டுளதல்களைன.
அுதி அமறுதி அமெரிக்க த மகபிள ுதி அமீதியாணோதலைக்கியாட்ச த வணோதலையணறுதி அமெப்புகள புீதனன்று
ரஷய புோதலைனியாய்வு பத்திரிணகயியாதல்களைர றுதி அமெக்சம ுதி அமபியாத மரியாடினின் றுதி அமெரகணைம
குறித்ீத ுதி அமச்சய்திகணதல்களை அதிகதல்களைவில் அறிவிக்க ுதி அமீதியாடங்கின, இத வரின்
புோதலைனியாய்வுகளில் ீதனியியாரதண்துறை ரஷய இரியாணுத வ ஒப்பந்ீதீதியாரர
த வியாக்னரும உளதல்களைடங்குத வியார. ுதி அமபியாத மரியாடின் ு சமிக்ஞைியாயி்துறைன்று Yekaterinburg
இல் ஐந்ீதியாம றுதி அமெியாடி பியால்கனியிலிருந்த கீத மழ விழுந்த இ்துறைந்ீதியார.
குறிப்பிட்டுக் கூறும விீதத்தில், எந்ீதுதி அமத வியாரு விச்சியாரணகணைக்கும
முன்னீதியாகத மத வ எந்ீதுதி அமத வியாரு ஆீதியாரமும இல்ோதலைியாறுதி அமெல் , ுதி அமபியாத மரியாடினின்
றுதி அமெரகணைத்ணீத ஊடகங்கள, ரஷய ஜனியாதிபதி விதல்களைியாடிமீர புட்டின்
உத்ீதரவிட்டீதியாக கூ்துறைப்படும படுுதி அமகியாணோதலைகளின் நீண்ட த வரிணச்சயில்
ச்சமீபத்தியத என்று பரத வோதலைியாக அறிவித்த த வருகின்்துறைன.
இந்ீத ரஷய-வித மரியாீத பிரச்ச்சியாரத்தின் தீவிரத்ீதன்ணறுதி அமெ, சரியியா மீீதியான
குண்டுவீச்சக்கியான அதிகியாரபூரத வ ச்சியாக்குத மபியாக்குகள ுதி அமபியாய்கள என்று
அமபோதலைறுதி அமெியாகும அத மீத விகிீதத்தில் த வதல்களைரந்த த வருகின்்துறைன. டூறுதி அமெியாவின்
கிழக்கு கூத்ீதியா நகரில் சரிய ஆட்சீதியான் விாஷைத வியாயு ீதியாக்குீதணோதலை
நடத்தியத என்்துறை த வியாீதத்ணீத ஊரஜிீதப்படுத்ீத எந்ீத ஆீதியாரமும
த வழங்கப்படவில்ணோதலை என்கின்்துறை அத மீதத மத வணதல்களையில், அத்ீதியாக்குீதலுக்கு
ஐந்த நியாட்களுக்குப் பின்னர, ீதணோதலையீடு ுதி அமச்சய்த வீதற்கியான ஒரு
ச்சியாக்குத மபியாக்ணக த வழங்குத வீதற்கியாக
த மறுதி அமெற்கத்திய உதல்களைவுத்தண்துறை
முகணறுதி அமெகத மதல்களை அச்ச்சமபத வத்ணீத நடத்தின என்பீதற்கு ஆீதியாரங்கள
ுதி அமீதியாடரந்த ுதி அமத வளி த வருகின்்துறைன.
உதல்களைவுத்தண்துறை முகணறுதி அமெகளுக்கு ஊழல்பீடித்ீத றுதி அமெற்றும அடிபணிந்ீத
ஊடங்கள ஒத்தணழத்த த வருகின்்துறைன. ஊடக கண்கியாணிப்பியாதல்களைரியாக
ுதி அமச்சயல்படும Fairness in Accuracy and Reporting (ுதி அமச்சய்தி
அறிவிக்ணககதல்களைத தல்லியத்ீதன்ணறுதி அமெயின் த மநரணறுதி அமெ) எனும அணறுதி அமெப்பு
த மநற்று ுதி அமத வளியிட்ட ஓர ஆய்வு, பரத வோதலைியாக த வியாசக்கப்படும முீதல் 100
அுதி அமறுதி அமெரிக்க பத்திரிணககளில் ஒன்த ம்துறை ஒன்று கூட சரியியா மீீதியான
குண்டுவீச்ணச்ச எதிரக்கவில்ணோதலை என்பணீத எடுத்தக்கியாட்டியத.
த மறுதி அமெற்கத்திய ஊடகங்கள அரசன் ுதி அமபியாய்களுக்கு ஒரு பிரச்ச்சியாரகரியாக
பியாத்திரம
த வகிக்கின்்துறைன
என்பணீத,
ஏப்ரல்
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அன்று
குண்டுவீச்சக்கியான முன்த மனியாக்கிய நகரவுகள ுதி அமீதியாடரபியாக முன்னியாள
பிரிட்டிஷ த மறுதி அமெஜர-ுதி அமஜனரல் ுதி அமஜியானியாீதன் த மாஷைியா உடன் பிரிட்டனின்
ஸ்ணக நியஸ் த மச்சனலின் ஒரு த மநரகியாகணைல் எடுத்தக்கியாட்டியத.
அச்சியாத்தின்
அரச
பணடகள
டூறுதி அமெியாவில்
உளதல்களை
அுதி அமறுதி அமெரிக்க
ஆீதரவிோதலைியான
"கிதல்களைரச்சயியாதல்களைரகணதல்களை"
விரட்டியடிக்க
உளதல்களை
நிணோதலையிலும றுதி அமெற்றும ஒரு விாஷை த வியாயு ீதியாக்குீதல் த மறுதி அமெற்கத்திய
ீதணோதலையீட்ணட தூண்டிவிடும என்்துறை நிணோதலையிலும, ஒரு இரச்சியாயன
ஆயுீத ீதியாக்குீதணோதலை அச்சியாத் அரச்சியாங்கம நடத்தத வீதற்கு என்ன
ச்சியாத்தியறுதி அமெியான உளத மநியாக்கம இருந்திருக்க முடியுுதி அமறுதி அமென த மகளவி
எழுப்பி, த மாஷைியா உளதல்களைடக்கத்திலிருந்த திணச்சறுதி அமெியாறியதம, ஸ்ணக
த மச்சனல் நிகழ்ச்ச ுதி அமநறியியாதல்களைர ச்சறுதி அமெந்ீதியா த வியாஷிங்டன்,
ுதி அமகியாண்டிருக்ணகயித மோதலைத மய
திடீுதி அமரன
இணடயித மோதலைத மய
இணகணைப்ணபத் தண்டித்த, த மபட்டிணய நிறுத்தினியார.

த மபசக்
அத வர

