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تؼذ اس ظِز ضٌثَ  32سپتاهثز  3124هطاتك فزاخْاًی کَ لثال در سطخ ضِز ّ سایت ُای ایٌتزًتی ّسیؼا پخص ضذٍ تْد ،در جلْی
درب ایستگاٍ هزکشی لطار جوغ ضذین .اس آًجا کَ رّس تؼذ هػادف تْد تا اًتخاتات کاًسلز آلواى ،در اهاکي هزکشی ضِز گزٍّ
ُای هْسیمی ّ رلع اس طزف ادشاب هختلف تزپا تْد ّ جوؼی ُن اػالهیَ ُای تثلیغاتی ایي ادشاب را پخص هی کزدًذ .جٌة ّ
جْش داغل اس تٌْع ایي تزًا هَ ُا ،تذزک خاغی تَ هذیظ ضِز دادٍ تْد .سًاى  8هارسی ُن تا استفادٍ اس ایي جْ هْفك ضذًذ
ّسیؼا اػالهیَ پخص کٌٌذ ّ تا سًاى ّ هزداى تسیاری در راتطَ تا اتفالات دُۀ  ّ 01تخػْظ تاتستاى  06غذثت کٌٌذ .تخطی اس
اطالع رساًی ها کَ تیطتز هزتْط تَ ضزایظ اهزّس دّلت ایزاى ّ تزکیة کاتیٌۀ رّداًی هی ضذ ،تیطتز هْرد جذل لزار هی گزفت.
ُویٌطْر ًمذ تزخْردُای هتٌالض کطْر ُای غزتی تا ایي لتل ػام ُا کَ تَ تٌاسة دسي یا ّخاهت رّاتظ ضاى تا ایزاى ضکل ُای
هتفاّتی تَ خْد هی گزفت ،اس هثادثی تْد کَ ها تَ طزح آى هی پزداختین .یکی اس دّستاى ها ،در پاسخ یکی اس سًاى آلواًی کَ در
دفاع اس دّلت آلواى هی گفت" :ایي دّلت ُوْارٍ دزکات ضذ دمْق تطز را در دًیا هذکْم کزدٍ" ،گفت کَ کطتار ُشاراى سًذاًی
سیاسی تٌِا در طْل یک تاتستاى ،اهزی ًیست کَ تتْاًذ اس چطن دّلت ُای غزتی پٌِاى تواًذ؛ ّلی آى ُا تٌِا تؼذ اس گذضت تیص
اس تیست سال اس ایي جٌایت ،سهاًی اس آى سخي گفتٌذ کَ ایي اهز هی تْاًست تزای آى ُا اهتیاسی در هؼاهالت دیپلواسی تا دّلت
ایزاى هذسْب ضْد.

ُوشهاى تا ها در ًمطۀ دیگزی اس ضِز اکسیْى اػتزاضی اس طزف جوؼی اس ًیزّ ُای رادیکالً ،سثت تَ دخالت ًظاهی غزب در
کطْر سْریَ تزلزار تْد .تا تْجَ تَ ایٌکَ تزگشار کٌٌذگاى ایي اکسیْى خیلی دیز اطالع دادٍ تْدًذ ها ًتْاًستَ تْدین هطتزکا یک
هکاى را اًتخاب کٌین؛ تٌا تزایي تا ارسیاتی ضزایظ ّ هطْرت جوؼی در هذل ،تػوین گزفتین کَ تخطی اس ًیزُّا تَ هذل
تزگشاری ایي اکسیْى تزًّذ.

ایي تػوین تَ ها اهکاى داد کَ ضوي پخص اػالهیَ تتْاًین تا داضزیي در ایي اکسیْى ُن در راتطَ تا ًمص دّلت ایزاى ّ
اهپزیالیست ُای ضزق ّ غزب در سْریَ ّارد گفتگْ ضْین.
تزای یکی اس هزداى سْریَ ای کَ در اتتذای غذثت ًظز هثثتی ًسثت تَ دّلت ایزاى داضت ،غیز لاتل تاّر تْد کَ ُشاراى سًذاًی
سیاسی طی هذت کْتاُی ،فمظ تَ جزم ػمایذ خْد ّ تخطا تؼذ اس سپزی کزدى دّراى هذکْهیت ضاى ،اػذام ضذٍ تاضٌذ .یکی اس
دّستاى ها تزای اّ ضزح دادگاٍ ُای چٌذ دلیمَ ای تاتستاى  06را داد ُّوچٌیي اطالػات دلیمی در راتطَ تا ًمص پْرهذوذی ّ
دضْر اّ در کاتیٌۀ فؼلی دّلت رّداًی را اضافَ کزد .ایي ًکات تزای سایز افزادی ُن کَ ایي غذثت ُا را هی ضٌیذًذ تاسٍ گی
داضت ّ ّارد تذث ضذًذ.
ی ک دختز جْاى سْری هی گفت کَ تَ دیکتاتْر تْدى اسذ ّالف است ّلی تزای پیص گیزی اس دخالت ُای ًظاهی اهپزیالیست ُا
ًاگشیز تَ سوت گیزی تا اّست .یکی اس سًاى  8هارص تزای اّ اس ّضؼیت سًاى هػز هثال آّرد کَ چَ طْرتالفاغلَ تؼذ اس
سمْط هثارک ،تَ دست ًیزُّای اًتظاهی ّ ارتصّ ،دطیاًَ سزکْب ّ تذمیز ضذًذ ّلی تار دیگز خْش خیاالًَ تزای سمْط
دکْهت هزسی ،تَ ُواى ًیزُّای ّاتستَ ،ضذ سى ّ ّدطی ارتص هتْسل ضذًذ ّ اس آى دوایت کزدًذ؛ ایٌکَ اگز فمظ ها یکی اس
دضوٌا ى را تثیٌین هی تْاًین تَ سزتاساًی تزای یکی دیگز اس دضوٌاى هاى تثذیل ضْین ّ تا دست خْد ًاتْد کٌٌذگاى هاى را تمْیت
کٌین .سًاى ّ هزداى سدوتکص هٌطمَ تایذ تَ لذرت خْد ایواى داضتَ تاضٌذ ّ تذّى ّاتستگی تَ ًیزُّای ارتجاػی ّ اهپزیالیست ُا،
تا ّدذت خْد دًیای دیگزی را تٌا ًوایٌذ.
در پایاى لثل اس خذادافظی ،تزای ارتثاطات تؼذی ادرص تواص دادین .در هجوْع  ،خظ ها ّ هذتْای اػالهیَ تااستمثال خْتی
هْاجَ ضذ ّ اهیذّارین کَ ارتثاطات هاى اداهَ یاتذ.
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