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ஐரோபப்பிய ஒன்றிய இோபணுவ திட்டங்கள் சம்பந்த சம்பந்தமபக
பபன்டகன் ஐரோபப்பபாவவ அச்சுறுத்துகிறது
By Alex Lantier, 16 May 2019

ஒரு சுதந்திரிரமதிரமான ஐ ஐரரதிரமாப்பிய ஒன்றிய இரதிரமாணுவத்திற்ணுவத்திற்கதிரமான
திட்டங்ணுவத்திற்கள் அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்கதிரமாவுக்கும் ஐ ஐரரதிரமாப்பிய ஒன்றிய சக்திணுவத்திற்களுக்கும்
இடடயிிலதிரமான  ஐரன நேட் ஐரடதிரமா கூட்டணியின் ள் அமணதிரமாறிவுக்கு இட்டுச் ள் அமசல்லும்
என்று அச்சுறுத்தி,  ஐரிரம 1 அன்று, அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க ணதிரமாதுணுவத்திற்கதிரமாப்புத்துடப
ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
ஒன்றியத்திற்கு
ஒரு
ணுவத்திற்கடிதம்
அனுப்பியது.
ணதிரமாதுணுவத்திற்கதிரமாப்புத்துடபக்ணுவத்திற்கதிரமான அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க துடெ-ள் அமசயிலர்ணுவத்திற்கள் ஏிலன் ிலதிரமார்ட்
ிரமற்றும்
ஆண்ட்ரியதிரமா
ததிரமாம்சனதிரமால்
ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
ஒன்றிய
ள் அமவளியுபவுத்துடப ள் அமணுவத்திற்கதிரமாள்டணுவத்திற்க தடிலவி ள் அமணடிரிணுவத்திற்கதிரமா ள் அமிரமதிரமாஹிரினிக்கு
அனுப்ணப்ணட்ட அக்ணுவத்திற்கடிதம் ஸ்ணதிரமானிஷ் ன நேதிரமாளிதழ் El Pais இக்கு
ணுவத்திற்கசியவிடப்ணட்டது.

அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க
தடிலடிரமயிிலதிரமான
சட்டவி ஐரரதிரமாத
2003
ஈரதிரமாக்
ணடடள் அமயடுப்டண  ஐரணர்லின் ிரமற்றும் ணதிரமாரீஸ் தடிலடிரமயிிலதிரமான
ஐ ஐரரதிரமாப்பிய சக்திணுவத்திற்கள் எதிர்த்த ஐரணதிரமாது ள் அமவடித்த  ஐரிரமதிரமாதல்ணுவத்திற்கடதங்களச்
சுட்டிக்ணுவத்திற்கதிரமாட்டி, அக்ணுவத்திற்கடிதம் குறிப்பிடுடணுவத்திற்கயில், தற் ஐரணதிரமாடதய ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
ஒன்றிய திட்டங்ணுவத்திற்கள் " ஐரன நேட் ஐரடதிரமா ிரமற்றும் ஐ ஐரரதிரமாப்பிய ஒன்றியத்திற்கு
இடடயிிலதிரமான ஆக்ணுவத்திற்கபூர்விரமதிரமான உபவுணுவத்திற்கடதங்களப் ணதிரமாதிக்கும் என்ணது
ிரமட்டுிரமல்ில, ிரமதிரமாபதிரமாணுவத்திற்க ஐ ஐரரதிரமாப்பிய ணதிரமாதுணுவத்திற்கதிரமாப்பு முன்முயற்சிணுவத்திற்கள் மீது 15
ஆண்டுணுவத்திற்களுக்கு
முன்னர்
ள் அமசய்து
ள் அமணுவத்திற்கதிரமாள்தங்களப்ணட்ட
ன நேிரமது
ஒப்ணந்தங்ணுவத்திற்களில்  ஐரிரம ஐரிலதிரமாங்கி இருந்த ணதட்டிரமதிரமான விவதிரமாதங்ணுவத்திற்கடதங்களயும்
சதிரமாத்தியிரமதிரமானதங்களவில் மீட்டுயிர்ப்பிக்ணுவத்திற்கக்கூடும்,” என்று குறிப்பிடுகிபது.

ஈரதிரமானுக்கு எதிரதிரமான அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க  ஐரணதிரமார் ன நேணுவத்திற்கர்வுணுவத்திற்களுக்கு ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
ஒன்றியத்தின்
ஆதரடவக்
 ஐரணுவத்திற்கதிரமாருவதற்ணுவத்திற்கதிரமாணுவத்திற்க
அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க
ள் அமவளியுபவுத்துடப ள் அமசயிலர் டிரமக் ள் அமணதிரமாம்பி ஐரயதிரமா ஐ ஐரரதிரமாப்பிய ஒன்றிய
ள் அமவளியுபவுத்துடப
அடிரமச்சர்ணுவத்திற்களின்
கூட்டத்திற்கு
அடஅழைக்ணுவத்திற்கப்ணடதிரமாிரம ஐரில ஐரய வந்திருந்த  ஐரணதிரமா ஐரத,  ஐரிரம 13 இல்
அக்ணுவத்திற்கடிதத்டத El Pais ள் அமவளியிட்டது.

அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க-ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
கூட்டணியின்
முறிவு
குறித்த
அச்சுறுத்தல்ணுவத்திற்கடதங்கள ஐ ஐரரதிரமாப்பிய ஆளும் வட்டதிரமாரங்ணுவத்திற்கள் எந்ததங்களவுக்கு
தீவிரத்தன்டிரமயுடன் எடுத்துக் ள் அமணுவத்திற்கதிரமாண்டன என்ணடத சர்வ ஐரதச
மூ ஐரிலதிரமாணதிரமாய ஆய்வுணுவத்திற்களுக்ணுவத்திற்கதிரமான இிலண்டன் சிந்தடனக் குஅழைதிரமாம்
(International Institute of Strategic Studies – IISS) இவ்வதிரமாரம் ள் அமவளியிட்ட
ஓர் ஆய்வில் பிரதிணலித்தது. “ஐ ஐரரதிரமாப்ணதிரமாடவ ணதிரமாதுணுவத்திற்கதிரமாப்ணதில்:
 ஐரன நேட் ஐரடதிரமாவின் ஐ ஐரரதிரமாப்பிய அங்ணுவத்திற்கத்துவ ன நேதிரமாடுணுவத்திற்களுக்கு சூழ்நிடிலக்கு
ஏற்ப தடணுவத்திற்கடிரம அவசியப்ணடுகிபது" என்று தடிலப்பிடப்ணட்டிருந்த
அந்த அறிக்டணுவத்திற்க, அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்கதிரமா அந்த கூட்டணிடய விட்ள் அமடதிரமாழித்ததிரமால்
 ஐரன நேட் ஐரடதிரமாவின் இரதிரமாணுவ தடணுவத்திற்கடிரம அதங்களவுக்கு ிரமறுணுவத்திற்கட்டடிரமப்பு
ள் அமசய்ய
ஐ ஐரரதிரமாப்ணதிரமாவுக்கு
ஆகும்
ள் அமசிலவுணுவத்திற்கடதங்கள
ிரமதிப்பீடு
ள் அமசய்திருந்தது. அந்த ஆவெம் ணதிரமாரியதங்களவில் 110 பில்லியன் டதிரமாிலர்
ணுவத்திற்கடற்ணடட ணுவத்திற்கட்டடிரமப்புக்கும் ிரமற்றும் ரஷ்யதிரமாவுடன் ஒரு  ஐரணதிரமாருக்குத்
தயதிரமாரதிரமாணுவத்திற்க 357 பில்லியன் டதிரமாிலருக்கும் அடஅழைப்பு விடுத்தது.

ஐ ஐரரதிரமாப்பிய ஒன்றிய இரதிரமாணுவத்தின் ள் அமததிரமாழில்நுட்ண ள் அமணயரதிரமான நிரந்தர
கூட்டுபவு ணுவத்திற்கட்டடிரமப்பு (PESCO - Permanent Structured Cooperation)
என்ணடத
 ஐரிரமற் ஐரணுவத்திற்கதிரமாளிட்டு,
“ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
ணதிரமாதுணுவத்திற்கதிரமாப்பு
நிதி
அடிரமப்புக்ணுவத்திற்கதிரமான விதிமுடபணுவத்திற்கள் ிரமற்றும் PESCO இன் ள் அமணதிரமாது
நிணந்தடனணுவத்திற்களுக்கு ஒப்புதல் வஅழைங்ணுவத்திற்கப்ணட்டதன் மீது அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்கதிரமா
ஆஅழைிரமதிரமாணுவத்திற்க ணுவத்திற்கவடில ள் அமணுவத்திற்கதிரமாள்கிபது,” என்று அக்ணுவத்திற்கடிதம் குறிப்பிடுகிபது.
அக்ணுவத்திற்கடிதம் ள் அமததிரமாடர்ந்து குறிப்பிடுடணுவத்திற்கயில், "மூன்று தசதிரமாப்தங்ணுவத்திற்கதங்களதிரமாணுவத்திற்க
அட்ிலதிரமாண்டிக்
ன நேதிரமாடுணுவத்திற்களுக்கு
இடடயிிலதிரமான
ணதிரமாதுணுவத்திற்கதிரமாப்பு
ள் அமததிரமாழில்துடபயின் அதிணுவத்திற்கரித்து வரும் ஒருங்கிடெப்பில் ஒரு
வியத்தகு பின்னடடவுக்கு" ஐ ஐரரதிரமாப்பிய ஒன்றிய இரதிரமாணுவம் இட்டுச்
ள் அமசல்வததிரமாணுவத்திற்க குறிப்பிடுகிபது. அது " ஐரன நேட் ஐரடதிரமா ிரமற்றும் ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
ஒன்றியத்திற்கு இடடயிிலதிரமான  ஐரதடவயற்ப  ஐரணதிரமாட்டியின்" அணதிரமாயம்
குறித்து எச்சரித்தது.
“அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்கதிரமா
 ஐரணதிரமான்ப
ள் அமவளியிலுள்தங்கள
ன நேதிரமாடுணுவத்திற்களுடன்
ணுவத்திற்கிலந்ததிரமா ஐரிலதிரமாசிக்ணுவத்திற்கதிரமாிரமல் ஐ ஐரரதிரமாப்பிய ஆயுத திட்டங்ணுவத்திற்கடதங்கள அபிவிருத்தி
ள் அமசய்வதற்ணுவத்திற்கதிரமான
அதன்
உள் ஐரன நேதிரமாக்ணுவத்திற்கங்ணுவத்திற்கடதங்களப்
புரூள் அமசல்ஸ்
ள் அமததிரமாடரு ஐரிரமயதிரமானதிரமால், அரசியல் அல்ிலது வர்த்தணுவத்திற்க ணழிவதிரமாங்கும்
ன நேடவடிக்டணுவத்திற்கணுவத்திற்கள்
உண்டதிரமாவதற்ணுவத்திற்கதிரமான
அச்சுறுத்தல்ணுவத்திற்கள்
அப்ணட்டிரமதிரமாணுவத்திற்க ஐரவதிரமா அல்ிலது சற்று மூடிிரமடபத் ஐரததிரமா" அந்த "மிணுவத்திற்கவும்
ணுவத்திற்கடுடிரமயதிரமான" ணுவத்திற்கடிதத்தில் இருப்ணததிரமாணுவத்திற்க El Pais குறிப்பிட்டது.
ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
ஆயுத
அடிரமப்புமுடபணுவத்திற்களில்
ணயன்ணடுத்தப்ணடும்
ள் அமததிரமாழில்நுட்ணம் மீது ஐ ஐரரதிரமாப்பிய நிறுவனங்ணுவத்திற்களின் ணுவத்திற்கட்டுப்ணதிரமாடு இருக்ணுவத்திற்க
 ஐரவண்டும் என்ப ஐ ஐரரதிரமாப்பிய ணதிரமாதுணுவத்திற்கதிரமாப்பு நிதி அடிரமப்பின்
வழிவடணுவத்திற்கணுவத்திற்கடதங்கள ள் அமணன்டணுவத்திற்கன் ணுவத்திற்கடிதம் ஆட் ஐரசபிப்ணதுடன், ஆயுத
ஒப்ணந்தங்ணுவத்திற்களில் இருந்து ஐ ஐரரதிரமாப்பிய நிறுவனங்ணுவத்திற்கடதங்கள நீக்குவதற்கு
அ ஐரத ஐரணதிரமான்ப
ன நேடவடிக்டணுவத்திற்கணுவத்திற்கடதங்கள
எடுக்ணுவத்திற்கவும்
ள் அமணன்டணுவத்திற்கன்
அச்சுறுத்துகிபது. “இ ஐரத ஐரணதிரமான்று எதிர்முடனயிலிருந்து அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க
ணுவத்திற்கட்டுப்ணதிரமாடுணுவத்திற்கள் திணிக்ணுவத்திற்கப்ணடுவடத ன நேிரமது ஐ ஐரரதிரமாப்பிய ணங்ணுவத்திற்கதிரமாளிணுவத்திற்களும்
கூட்டதிரமாளிணுவத்திற்களும் வர ஐரவற்ணுவத்திற்க ிரமதிரமாட்டதிரமார்ணுவத்திற்கள் என்ணது ள் அமதளிவதிரமானது, அடவ
குறித்து எதிர்ணுவத்திற்கதிரமாிலத்தில் ணரிசீலிக்ணுவத்திற்க  ஐரவண்டியிருப்ணடத ன நேதிரமாங்ணுவத்திற்கள்
விரும்ணவில்டில,” என்று குறிப்பிட்டது.

இத்தடணுவத்திற்கய ஆவெங்ணுவத்திற்கள் ள் அமவளியதிரமாவது, தசதிரமாப்தங்ணுவத்திற்கதங்களதிரமாணுவத்திற்க உிலணுவத்திற்க
முதிலதிரமாளித்துவத்தின் சர்வ ஐரதச உபவுணுவத்திற்கடதங்கள ஆட்ள் அமணுவத்திற்கதிரமாண்டிருந்த
கூட்டணிணுவத்திற்கள் ிரமற்றும் ஏற்ணதிரமாடுணுவத்திற்களின் ள் அமணதிரமாறிவு முன் ஐரனறிய நிடிலயில்
இருப்ணடதச்
சுட்டிக்ணுவத்திற்கதிரமாட்டுகின்பன.
ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
ஏணுவத்திற்கதிரமாதிணத்திய
சக்திணுவத்திற்களின் இரதிரமாணுவ ள் அமசிலவுணுவத்திற்கள் ிரமற்றும் ன நேடவடிக்டணுவத்திற்கணுவத்திற்கடதங்கள
ள் அமணரியதங்களவில் தீவிரப்ணடுத்துவதற்ணுவத்திற்கதிரமான அவற்றினது திட்டங்ணுவத்திற்கடதங்கள,
 ஐரன நேட் ஐரடதிரமாவுக்கு
உதவியதிரமாணுவத்திற்க
உத் ஐரதசிக்ணுவத்திற்கப்ணட்ட
குடபநிரப்பும்
ன நேடவடிக்டணுவத்திற்கயதிரமாணுவத்திற்க சித்தரிக்கும் அவற்றின் முயற்சிணுவத்திற்கதங்களதிரமாணுவத்திற்க அந்த
ஆவெம் முன்டவக்கிபது. ள் அமணன்டணுவத்திற்க ஐரனதிரமா அந்த திட்டங்ணுவத்திற்கடதங்கள,
அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்கதிரமாவுக்கும்  ஐர்கும் ஜேர்ிரமனிக்கும் இடட ஐரய ன நேடந்த இரண்டு உிலணுவத்திற்க
 ஐரணதிரமார்ணுவத்திற்களுக்குப் பின்னர் 1949 இல் ஸ்ததிரமாபிக்ணுவத்திற்கப்ணட்ட அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க
தடிலடிரமயிிலதிரமான  ஐரன நேட் ஐரடதிரமா கூட்டணிக்கு  ஐரணதிரமாட்டியதிரமாணுவத்திற்க ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
ஒன்றியத்டத அபிவிருத்தி ள் அமசய்வதற்ணுவத்திற்கதிரமான ஓர் அச்சுறுத்திலதிரமாணுவத்திற்க
ணதிரமார்க்கிபது.
ஈரதிரமான் உடனதிரமான  ஐரணதிரமாருக்கு அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க  ஐரணதிரமார்க்ணுவத்திற்கப்ணல்ணுவத்திற்கள் ிரமற்றும்
துருப்புணுவத்திற்கடதங்கள நிடிலநிறுத்துவதற்கு, அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்கதிரமாவுக்கு ஈரதிரமானின்
இரதிரமாணுவ அச்சுறுத்தல் என்ப ஆததிரமாரிரமற்ப ிரமற்றும் ன நேம்ணவியிலதிரமாத
குற்பச்சதிரமாட்டுக்ணுவத்திற்கடதங்கள வதிரமாஷிங்டன் நியதிரமாயப்ணடுத்துடணுவத்திற்கயில், அதன்
அடியிலிருக்கும் மூ ஐரிலதிரமாணதிரமாய  ஐரன நேதிரமாக்ணுவத்திற்கம் அந்த எண்ள் அமெய் வதங்களம்
மிகுந்த பிர ஐரதசத்டதயும் ணுவத்திற்கடந்து ள் அமசல்கிபது. வதிரமாஷிங்டன் ிரமத்திய
கிஅழைக்கு ிரமற்றும் யு ஐரரஷியதிரமாவில்  ஐரதய்ந்து வரும் அதன் இரதிரமாணுவ
 ஐரிரமிலதிரமாதிக்ணுவத்திற்கத்திற்ணுவத்திற்கதிரமாணுவத்திற்க ிரமட்டும் ஒரு ள் அமவறித்தனிரமதிரமான இரதிரமாணுவ
ன நேடவடிக்டணுவத்திற்கயில் ஈடுணட்டிருக்ணுவத்திற்கவில்டில. அதன் ள் அமணயரதங்களவிிலதிரமான

ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
கூட்டதிரமாளிணுவத்திற்கள்
உட்ணட
அதன்
வல்ிலரசு
 ஐரணதிரமாட்டியதிரமாதங்களர்ணுவத்திற்களிடம் இருந்து வரக்கூடிய சவதிரமாலின் அணதிரமாயத்டத
நீக்குவதும் அதன் பிரததிரமான  ஐரன நேதிரமாக்ணுவத்திற்கங்ணுவத்திற்களில் ஒன்பதிரமாணுவத்திற்க உள்தங்களது.

நிறுவனிரமதிரமான
 ஹன ஹூவதிரமாடய
அனுிரமதிப்ணதற்ணுவத்திற்கதிரமாணுவத்திற்க உதங்களவுத்தணுவத்திற்கவல்
கூட்டுபடவ ன நேடவடிக்டணுவத்திற்கணுவத்திற்கடதங்கள நிறுத்தி அவற்டப அச்சுறுத்தி
உள்தங்களது.

ிரமதிரமாலியில் பிள் அமரஞ்சு- ஐர்கும் ஜேர்ிரமன் ஆக்கிரமிப்பு  ஐரணதிரமான்ப இரத்தந் ஐரததிரமாய்ந்த
சூடபயதிரமாடல்  ஐரணதிரமார்ணுவத்திற்கடதங்கள ன நேடத்துவதற்கும் ிரமற்றும் அவற்றின்
இரதிரமாணுவங்ணுவத்திற்களுக்கும் ஐ ஐரரதிரமாப்பிய சக்திணுவத்திற்கள் பில்லியன் ணுவத்திற்கெக்ணுவத்திற்கதிரமான
யூ ஐரரதிரமாக்ணுவத்திற்கடதங்களப்
ணதிரமாய்ச்சுகின்ப
நிடிலயில்,
ஐ ஐரரதிரமாப்ணதிரமாவில்
ணுவத்திற்கட்டடிரமக்ணுவத்திற்கப்ணடும் ணதிரமாரியதங்களவிிலதிரமான இரதிரமாணுவ ஆயத்தப்ணதிரமாடதிரமானது,
இத்தடணுவத்திற்கய  ஐரிரமதிரமாதல்ணுவத்திற்களின் வர்க்ணுவத்திற்க இயல்டண அடிக் ஐரணுவத்திற்கதிரமாடிடுகின்பன.
இரதிரமாணுவ
ஆயத்தப்ணடுத்தலுக்கு
நிதி
வஅழைங்குவதற்ணுவத்திற்கதிரமாணுவத்திற்க
ணயன்ணடுத்தப்ணடும் சிக்ணுவத்திற்கன ன நேடவடிக்டணுவத்திற்கணுவத்திற்கள் ிரமற்றும்  ஐரணதிரமாருக்கு
ள் அமததிரமாழிிலதிரமாதங்கள வர்க்ணுவத்திற்க எதிர்ப்பு அதிணுவத்திற்கரித்து வருவதற்கு ிரமத்தியில்,
ஏணுவத்திற்கதிரமாதிணத்திய சக்திணுவத்திற்களுக்கு இடட ஐரய உிலணுவத்திற்கப் ள் அமணதிரமாருதங்களதிரமாததிரமார
ள் அமணுவத்திற்கதிரமாள்டதங்களணுவத்திற்கடதங்கள ணங்கிட்டு ள் அமணுவத்திற்கதிரமாள்வதன் மீததிரமான  ஐரணதிரமாட்டதிரமா ஐரணதிரமாட்டி
ணுவத்திற்கடுடிரமயதிரமாணுவத்திற்க உள்தங்களது.

அடனத்திற்கும்  ஐரிரமிலதிரமாணுவத்திற்க, ட்ரம்ப் நிர்வதிரமாணுவத்திற்கம் 2015 ஈரதிரமான் அணுசக்தி
உடன்ணடிக்டணுவத்திற்கயிலிருந்து
விிலகி
ஈரதிரமான்
மீது
அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க
தடடயதிரமாடெணுவத்திற்கடதங்கள மீண்டும் திணித்தததிரமால், இது ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
எண்ள் அமெய்
ிரமற்றும்
ள் அமததிரமாழில்துடப
நிறுவனங்ணுவத்திற்கள்
ஈரதிரமானில்
டணுவத்திற்கள் அமயழுத்திட்டுள்தங்கள ணில பில்லியன் டதிரமாிலர் உடன்ணடிக்டணுவத்திற்கணுவத்திற்கடதங்களக்
குறுக்ணுவத்திற்கதிரமாணுவத்திற்க ள் அமவட்டுகின்ப நிடிலயில், ஈரதிரமானுக்கு எதிரதிரமான அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க
ன நேடவடிக்டணுவத்திற்கணுவத்திற்கதங்களதிரமால்
அப் ஐரணதிரமாதிருந் ஐரத
ணுவத்திற்கடுடிரமயதிரமான
 ஐரிரமதிரமாதல்
தூண்டிவிடப்ணட்டுள்தங்களது.

ஈரதிரமாக்கில் இருந்திரதிரமாத ணதிரமாரிய  ஐரணரழிவு ஆயுதங்ணுவத்திற்கள் (WMD) குறித்த
ள் அமணதிரமாய்ணுவத்திற்கடதங்களக் ள் அமணுவத்திற்கதிரமாண்டு நியதிரமாயப்ணடுத்தி ஈரதிரமாக் மீததிரமான அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க
தடிலடிரமயிிலதிரமான 2003 சட்டவி ஐரரதிரமாத ணடடள் அமயடுப்டண ஐக்கிய
ன நேதிரமாடுணுவத்திற்கள் சடணயில்  ஐரணர்லின், ணதிரமாரீஸ் ிரமற்றும் ிரமதிரமாஸ் ஐரணுவத்திற்கதிரமா எதிர்த்த
 ஐரணதிரமா ஐரத, வதிரமாஷிங்டன் அவற்றுக்கு இடட ஐரய ஒரு தற்ணுவத்திற்கதிரமாலிணுவத்திற்க
கூட்டணிடயக் ணுவத்திற்கண்டது. இப் ஐரணதிரமா ஐரததிரமா வதிரமாஷிங்டனின் சதிரமார்ணதிரமாணுவத்திற்க
ஐ ஐரரதிரமாப்பிய ஒன்றிய இரதிரமாணுவத்டதத் தடுப்ணதற்ணுவத்திற்கதிரமான வீட் ஐரடதிரமா
அதிணுவத்திற்கதிரமார சக்திடய பிள் அமரக்ஸிட் இிலண்டனிடம் இருந்து ணறித்து
விட்டிருக்கும்
நிடிலயில்,
இந்த
 ஐரிரமதிரமாதல்ணுவத்திற்கள்
ணரந்ததங்களவில்
தீவிரப்ணட்டுள்தங்களது. இரதிரமாணுவச் ள் அமசிலவுணுவத்திற்கடதங்கள ள் அமிரமதிரமாத்த உள்ன நேதிரமாட்டு
உற்ணத்தியில் 2 சதவீதிரமதிரமாணுவத்திற்க அதிணுவத்திற்கரிக்ணுவத்திற்க அடனத்து  ஐரன நேட் ஐரடதிரமா
அதிணுவத்திற்கதிரமாரங்ணுவத்திற்களும் உடன்ணட்டிருக்கின்பன என்ப மூடிிரமடபப்பின் கீழ்,
வதிரமாஷிங்டனுக்கும் ஐ ஐரரதிரமாப்பிய ஒன்றிய சக்திணுவத்திற்களுக்கும் இடட ஐரய
மூ ஐரிலதிரமாணதிரமாய ிரமற்றும் வர்த்தணுவத்திற்க  ஐரணதிரமாட்டிணுவத்திற்கள் ள் அமததிரமாடர்ந்து அதிணுவத்திற்கரிக்ணுவத்திற்க
உள்தங்களன.
 ஐரிரம 13 இல், அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க ள் அமசனட்டர் ள் அமடட் குரூஸ் ிரமற்றும் ள் அம்கும் ஜேனி
ஷதிரமாஹீன், ரஷ்யதிரமா ிரமற்றும்  ஐர்கும் ஜேர்ிரமனிடய இடெக்கும்  ஐரன நேதிரமார்ட் ஸ்ட்ரீம்
2 எரிவதிரமாயு குஅழைதிரமாய் திட்டத்தில் ள் அமசயல்ணட்டு வருகின்ப ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
ிரமற்றும் ரஷ்ய நிறுவனங்ணுவத்திற்கள் மீது தடடவிதிக்ணுவத்திற்க இருணுவத்திற்கட்சிணுவத்திற்கள் சதிரமார்ணதிரமாணுவத்திற்க
சட்டிரம ஐரசதிரமாததிரமா
அறிமுணுவத்திற்கப்ணடுத்தினதிரமார்ணுவத்திற்கள்.
ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
அணுகுமுடபணுவத்திற்களுக்கு வி ஐரரதிரமாதிரமதிரமாணுவத்திற்க ணயன்ணடுத்தி வதிரமாஷிங்டன்
முன்னததிரமாணுவத்திற்க ஈரதிரமான் ிரமற்றும் ரஷ்யதிரமாடவ இிலக்கில் டவக்ணுவத்திற்க
ணயன்ணடுத்திய அந்த ிரம ஐரசதிரமாததிரமா, அக்குஅழைதிரமாய் அடிரமப்பு திட்டத்டதக்
ணுவத்திற்கட்டடிரமக்கும் நிறுவனங்ணுவத்திற்களின் ஸ்தூிலிரமதிரமான ள் அமசதிரமாத்துக்ணுவத்திற்கள் ிரமற்றும்
ணணியதிரமாதங்களர்ணுவத்திற்கள்
உள்தங்களடங்ணுவத்திற்கிலதிரமாணுவத்திற்க
அதன்
மீததிரமான
நிதியியல்
ணரிவர்த்தடனணுவத்திற்கள் ிரமற்றும் அடதச் சதிரமார்ந்த ணயெங்ணுவத்திற்கள் மீது தடட
விதிக்ணுவத்திற்கக்கூடியததிரமாகும். அந்த குஅழைதிரமாய் அடிரமப்பு திட்டத்டத ட்ரம்ப்
ணுவத்திற்கடந்ததிரமாண்டு சதிரமாடியிருந்ததிரமார்.  ஐர்கும் ஜேர்ிரமனியின் BASF, பிரிட்டிஷ்-டச் ரதிரமாயல்
டச் ள் அமஷல், ிரமற்றும் பிரதிரமான்சின் ENGIE உள்தங்களடங்கிய நிறுவனங்ணுவத்திற்கள்
இிலக்கில் டவக்ணுவத்திற்கப்ணடிலதிரமாம்.
ஒரு ணரந்த யு ஐரரஷிய உள்ணுவத்திற்கட்டடிரமப்பு திட்டிரமதிரமான ள் அமணய்ஜிங்கின்
ணதிரமாடத ஒருங்கிடெப்பு திட்டத்டத (BRI) ஆ ஐரிரமதிரமாதித்த இத்ததிரமாலி
அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்கதிரமாவின் ஆட் ஐரசணடெ இருந்த  ஐரணதிரமாதும் ிரமதிரமார்ச்சில் ஒரு
புரிந்துெர்வு ஒப்ணந்தத்தில் உத்தி ஐரயதிரமாணுவத்திற்கப்பூர்விரமதிரமாணுவத்திற்க டணுவத்திற்கள் அமயழுத்திட்ட
பின்னர், சீனதிரமா உடனதிரமான ஐ ஐரரதிரமாப்பிய ஒன்றிய உபவுணுவத்திற்கள்
சம்ணந்திரமதிரமாணுவத்திற்கவும் ணதட்டங்ணுவத்திற்கள் அதிணுவத்திற்கரித்து வருகின்பன. வதிரமாஷிங்டன்,
அப் ஐரணதிரமாதிருந்து,
 ஐர்கும் ஜேர்ிரமனி
ிரமற்றும்
பிரிட்டன்
அவற்றின்
ள் அமததிரமாடிலள் அமததிரமாடர்பு
வடிலயடிரமப்டணக்
ணுவத்திற்கட்டடிரமப்ணதில்
சீன

ணுவத்திற்கடந்த வதிரமாரம், ஈரதிரமானுக்கு எதிரதிரமாணுவத்திற்க வதிரமாஷிங்டனுக்ணுவத்திற்கதிரமாணுவத்திற்க இிலண்டனின்
ஆதரடவக்  ஐரணுவத்திற்கதிரமார ள் அமணதிரமாம்பி ஐரயதிரமா பிரிட்டனுக்கு வி்கும் ஜேயம் ள் அமசய்த
பின்னர்,
"அதிஅவசர
பிரச்சிடனணுவத்திற்கடதங்கள"
 ஐரிரமற் ஐரணுவத்திற்கதிரமாள்ணுவத்திற்கதிரமாட்டி,
 ஐரணர்லினுக்ணுவத்திற்கதிரமான வி்கும் ஜேயத்டத திடீள் அமரன இரத்து ள் அமசய்ததிரமார், அதற்கு
ணதிிலதிரமாணுவத்திற்க அவர் ணதிரமாக்ததிரமாத் வி்கும் ஜேயம் ள் அமசய்ததிரமார். அங் ஐரணுவத்திற்க, அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க
எண்ள் அமெய் உடன்ணடிக்டணுவத்திற்கணுவத்திற்கடதங்கள ஊக்குவித்ததுடன், 2003  ஐரணதிரமாருக்குப்
பின்னர்
அடிரமக்ணுவத்திற்கப்ணட்ட
ஈரதிரமாக்கிய
டணுவத்திற்கப்ணதிரமாடவ
அரசிடம்
குற்பஞ்சதிரமாட்டப்ணடும் ஈரதிரமானிய அச்சுறுத்தல்ணுவத்திற்களில் இருந்து அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க
ன நேிலன்ணுவத்திற்கடதங்களப் ணதிரமாதுணுவத்திற்கதிரமாக்குிரமதிரமாறு  ஐரணுவத்திற்கதிரமாரினதிரமார். ள் அமணதிரமாம்பி ஐரயதிரமா  ஐரணர்லிடன
அிலட்சியம் ள் அமசய்தடதக் குறித்து  ஐர்கும் ஜேர்ிரமனியின் Süddeutsche Zeitung
குறிப்பிடுடணுவத்திற்கயில், “நீண்டணுவத்திற்கதிரமாிலிரமதிரமாணுவத்திற்க  ஐர்கும் ஜேர்ிரமன்-அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க ன நேட்புபவு
என்று
புணுவத்திற்கஅழைப்ணட்டு
வந்ததில்
ள் அமணரும்ணகுதி
இப் ஐரணதிரமாது
சின்னதிரமாபின்னிரமதிரமாணுவத்திற்க சிதறிக் கிடக்கிபது,” என்று எழுதியது.
அ ஐரத ஐரணதிரமாில, பிள் அமரஞ்சு ்கும் ஜேனதிரமாதிணதி இிரமதிரமானுவல் ிரமக் ஐரரதிரமானும் ஈரதிரமானிய
அணுசக்தி உடன்ணடிக்டணுவத்திற்கடய அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்கதிரமா முறித்தடதக் குறித்து
குடபகூறினதிரமார். ணுவத்திற்கடந்த வதிரமாரம்  ஐரரதிரமாிரமதிரமானியதிரமாவில் ன நேடந்த ஐ ஐரரதிரமாப்பிய
ஒன்றிய
உச்சிிரமதிரமான நேதிரமாடு
ஒன்றில்
ிரமக் ஐரரதிரமான்
கூறுடணுவத்திற்கயில்,
“முதிலதிரமாவததிரமாணுவத்திற்க,
இந்த
உடன்ணடிக்டணுவத்திற்கயில்
இருந்து
ஈரதிரமான்
ள் அமவளி ஐரயபவில்டில. இரண்டதிரமாவததிரமாணுவத்திற்க, ஈரதிரமான் இந்த உடன்ணடிக்டணுவத்திற்கயில்
இருந்து ள் அமவளி ஐரயறினதிரமாலும், அதுவும் அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்கதிரமாவின் ள் அமணதிரமாறுப்ணதிரமாணுவத்திற்க
ததிரமான் இருக்கும்,” என்பதிரமார்.
ஈரதிரமாடன அச்சுறுத்துவதற்ணுவத்திற்கதிரமாணுவத்திற்க ணதிரமாரசீணுவத்திற்க வடதங்களகுடதிரமாவுக்கு ள் அமசன்று
ள் அமணுவத்திற்கதிரமாண்டிருக்கும் விிரமதிரமானந்ததிரமாங்கி  ஐரணதிரமார்க்ணுவத்திற்கப்ணல் அப்ரணுவத்திற்கதிரமாம் லிங்ணுவத்திற்கன்
ன நேங்கூரமிட்டிருந்த
அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க
தடிலடிரமயிிலதிரமான
ணுவத்திற்கப்ணற்ணடட
 ஐரணதிரமார்க்குழுவில் இருந்து,  ஐரன நேற்று, ஸ்ள் அமணயின் அதன் சிறிய
 ஐரணதிரமார்க்ணுவத்திற்கப்ணிலதிரமான Méndez Núñez விிலக்கிக் ள் அமணுவத்திற்கதிரமாண்டது. ஸ்ணதிரமானிய
ணதிரமாதுணுவத்திற்கதிரமாப்புத்துடப
அடிரமச்சர்
Margarita
Robles
சதிரமாந்திரமதிரமாணுவத்திற்க
குறிப்பிட்டதிரமார்: “ஸ்ள் அமணயின் ஒரு ஐரணதிரமாதும் உடன்ணட்டிரதிரமாத ஒரு
குறிப்பிட்ட
ன நேடவடிக்டணுவத்திற்கக்ணுவத்திற்கதிரமாணுவத்திற்க
விிரமதிரமானந்ததிரமாங்கி
 ஐரணதிரமார்க்ணுவத்திற்கப்ணல்
அப்ரணுவத்திற்கதிரமாம் லிங்ணுவத்திற்கடன ஒரு குறிப்பிட்ட ணகுதிக்கு அனுப்ண வட
அள் அமிரமரிக்ணுவத்திற்க அரசு உத் ஐரதசிக்கிபது என்பதிரமால், ன நேதிரமாங்ணுவத்திற்கள் தற்ணுவத்திற்கதிரமாலிணுவத்திற்கிரமதிரமாணுவத்திற்க
அந்த  ஐரணதிரமார் குழுவிலிருந்து விிலகிக் ள் அமணுவத்திற்கதிரமாள்கி ஐரபதிரமாம்,” என்பதிரமார்.
ஈரதிரமானுக்கு எதிரதிரமாணுவத்திற்க அந்த ணுவத்திற்கடற்ணடட  ஐரணதிரமார்க்குழு இரதிரமாணுவ
ன நேடவடிக்டணுவத்திற்கடயத் ள் அமததிரமாடங்கும் என்ப நி்கும் ஜேிரமதிரமான அச்சங்ணுவத்திற்கடதங்களச்
சுட்டிக்ணுவத்திற்கதிரமாட்டி ிரமதிரமாட்ரிட் ஒரு ன நேணுவத்திற்கர்வு எடுத்திருந்ததிரமாலும் கூட, அந்த
முடிடவ குடபத்துக் ணுவத்திற்கதிரமாட்டவும் ிரமற்றும் ிரமக்ணுவத்திற்களிடம் இருந்து அதன்
முக்கியத்துவத்டத
ிரமடபக்ணுவத்திற்கவும்
முடனந்தது.
ஸ்ணதிரமானிய
ள் அமவளியுபவுத்துடப அடிரமச்சர்  ஐர்கும் ஜேதிரமாசப் ள் அமணதிரமாள் அமரல் கூறுடணுவத்திற்கயில் இந்த
சம்ணவம் சம்ணந்திரமதிரமாணுவத்திற்க ிரமதிரமாட்ரிட்டிடம் இருந்து வதிரமாஷிங்டனுக்கு
"உத்தி ஐரயதிரமாணுவத்திற்கபூர்வ
குடபகூபல்
எதுவும்
இல்டில"
என்று
ள் அமதரிவித்ததுடன், “இது நிடபய ணுவத்திற்கிலந்ததிரமா ஐரிலதிரமாசித்து எடுக்ணுவத்திற்கப்ணட்ட ஒரு
ன நேடவடிக்டணுவத்திற்க இல்டில,” என்ணடதயும்  ஐரசர்த்துக் ள் அமணுவத்திற்கதிரமாண்டதிரமார்.

