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ஐரோபப்பிய ஒன்றிய “ரோபலிச் சசெய்திகள”-
தடுப்பு அதிகபோம் ோபரிய தணிக் தணிக்ககக்க

தயபரிப்பு சசெய்கிறத
         By Alex Lantier,          16 November 2017

“போலலிச் சசெய்திகள” என்று சசெலல்லப்ோடுவனவற்வற்றனவற்றை கண்கலணிக்கவும
தணிக்வற்றக சசெய்யவும ஒரு அதிகலர அவற்ற அதிகார அமைப்புக் கட்டு அதிகார அமைலனத்வற்றத ஐபரலப்பிய
ஒன்றியம ஆரமபிக்கினவற்றைத.  இத சதலடர்ோலக ஒரு உயர்நிவற்றல நிபுணர்கள
குழுவற்றவ அத அவற்ற அதிகார அமைப்ோபதலடு, அடுத்த வசெந்தகலலத்தில் நடவடிக்வற்றககவற்றிக்கைகளைத்
சதலடங்க இருக்கும இந்த ஐபரலப்பிய ஒன்றிய அவற்ற அதிகார அமைப்புக்கு என்ன
அதிகலரங்கவற்றிக்கைகளை வழங்குவத என்ோவற்றதத் தீர் அதிகார அமைலனிப்ோதற்கு ஊடக
வல்லுநர்கள  அதிகார அமைற்றும சோலத அதிகார அமைக்களிடம இருந்த “போலலிச் சசெய்திகள”
மீதலன வி அதிகார அமைர்செனங்கவற்றிக்கைகளைக் பகலரியுளிக்கைகளைத.

ஐபரலப்பிய ஒன்றியத்தின் அறிவிப்வற்றோ ஆய்வுசசெய்தலல்,  அத தயலரிப்பு
சசெய்கின்னவற்றை ோலரிய அரசுத் தணிக்வற்றகயின் இலக்கலக இருக்கப் போலவத
சோலய்யலன சசெய்திகள அல்ல,  அதிகார அமைலனவற்றைலக ஐபரலப்பிய ஆளும வர்க்கத்திற்கலன
சவகுஜன எதிர்ப்வற்றோ ஊக்குவிக்கின்னவற்றை சசெய்தி அறிக்வற்றககள அல்லத
அரசியல் கண்பணலட்டங்கள தலன் என்ோத புலப்ோடுகினவற்றைத.

“போலலிச் சசெய்தி”  என்னவற்றை பிரபயலகம,  அச அதிகார அமைரிக்கலவில்,  2016  அச அதிகார அமைரிக்க
ஜனலதிோதித் பதர்தலில் சடலனலல்ட் ட்ரமப் சவற்றி சோனவற்றைக் கலரணம, அவரத
ஜனநலயகக் கட்சி போலட்டியலிக்கைகளைரலன ஹிலலரி கிளிண்டனுக்கு எதிரலன
விடயங்கவற்றிக்கைகளை விிக்கைகளைமோரப்ோடுத்தி ரஷ்யல தவற்றலயீடு சசெய்தபத என்ோதலன
ஊர்ஜிதமில்லலத குற்னவற்றைச்செலட்டுகவற்றிக்கைகளை ஊக்குவிக்கின்னவற்றை பிரச்செலரத்தில் இருந்த
எடுக்கப்ோட்டிருக்கினவற்றைத.  இந்தப் பிரச்செலர அதிகார அமைலனத,  வி அதிகார அமைர்செனபூர்வ
கண்பணலட்டங்கவற்றிக்கைகளையும செமூக எதிர்ப்புகவற்றிக்கைகளையும சவளிப்ோடுத்தவவற்றத
தடுக்கின்னவற்றைவித அதிகார அமைலக,  இவற்றணயத்வற்றத தணிக்வற்றக சசெய்வதற்கலன
முன்சனப்போலதினும மூர்க்க அதிகார அமைலன பகலரிக்வற்றககிக்கைகளைலக அபிவிருத்தி
கண்டிருக்கினவற்றைத.

இந்தப் பிரச்சிவற்றன சதலடர்ோலக அச அதிகார அமைரிக்க சசெனட்டில் நடந்த ஒரு
விசெலரவற்றணயில்,  முன்னலள FBI அதிகலரியலன கிளின்ட் வலட்ஸ,
அச அதிகார அமைரிக்கலவில் “இனரீதியலன  அதிகார அமைற்றும செமூகரீதியலன பிிக்கைகளைவுகவற்றிக்கைகளை
சோருக்குவதற்கு” முயற்சி சசெய்ததலகச் சசெலல்லப்ோடுவதற்கலக ரஷ்யலவற்றவ
கண்டனம சசெய்த தனக்கு அனுதலோ அதிகார அமைலன அச அதிகார அமைரிக்க சசெனட்டர்கள முன்ோலக
தணிக்வற்றகக்கலன அவற்றழப்வற்றோ விடுத்தலர்.  வலட்ஸ கூறினலர்,  “உளநலட்டுப்
போலர்கள,  தப்ோலக்கிக்குண்டுகள முழங்குவவற்றதக் சகலண்டு
சதலடங்குவதில்வற்றல, அவற்றவ வலர்த்வற்றதகவற்றிக்கைகளைக் சகலண்பட சதலடங்குகின்னவற்றைன.
அச அதிகார அமைரிக்கல தனக்குளபிக்கைகளைபய நடத்தகின்னவற்றை போலர் ஏற்கனபவ சதலடங்கி
விட்டத.  வன்முவற்றனவற்றையலன ப அதிகார அமைலதல்களுக்கு தரித அதிகார அமைலக இட்டுச்சசெல்லத்தக்க
அத்தடன் நமவற்ற அதிகார அமை சுலோ அதிகார அமைலக அச அதிகார அமைரிக்கல பிிக்கைகளைவுோட்ட அரசுகிக்கைகளைலக
 அதிகார அமைலற்றிவிடத்தக்க தகவல் கலகங்கவற்றிக்கைகளை அடக்குவதற்கு செமூக ஊடக
யுத்தக்கிக்கைகளைத்தில் நலம அவற்றனவரும இப்போலத சசெயல்ோட்டலக பவண்டும.”

ஐபரலப்பிய ஒன்றியத்தின் “போலலிச் சசெய்திகள”-தடுப்பு தணிக்வற்றக
அவற்ற அதிகார அமைப்பும இபத அடிப்ோவற்றட அரசியல் பநலக்கங்களுக்பக பசெவற்றவ
சசெய்கினவற்றைத.   அதிகார அமைக்கள இவற்றணயத்தில் என்ன வலசிக்கலலம அல்லத
சசெலல்லலலம என்ோவற்றத பதர்ந்சதடுக்கப்ோடலத அதிகலரிகள கட்டுப்ோடுத்தக்
கூடிய நிவற்றலவற்ற அதிகார அமைகவற்றிக்கைகளை உருவலக்க அத பநலக்கம சகலண்டிருக்கினவற்றைத.
“தகவல்களும புரளிகளும கிட்டத்தட்ட நமவற்ற அதிகார அமை மூழ்கடிக்கக் கூடிய

அிக்கைகளைவுக்கு ோலய்ந்தவருகின்னவற்றைதலன ஒரு செகலப்தத்தில் நலம வலழ்கிபனவற்றைலம”

என்று ஐபரலப்பிய ஒன்றிய தவற்றணத் தவற்றலவரலன ஃபிரலன்ஸ ரிம அதிகார அமைர் அதிகார அமைன்ஸ

அறிவித்தலர்.  தனத குடி அதிகார அமைக்கவற்றிக்கைகளை “போலலிச் சசெய்திகளில்” இருந்த

ோலதகலப்ோதம “அவர்கள சோறுகின்னவற்றை தகவல்கவற்றிக்கைகளைக் வற்றகயலளவதம”

ஐபரலப்பிய ஒன்றியத்தின் கடவற்ற அதிகார அமையலக இருக்கினவற்றைத என்று அவர் ப அதிகார அமைலும
பசெர்த்தக் சகலண்டலர்.

ஐபரலப்பிய ஒன்றியத்தின் சசெய்திக் குறிப்பு கூறுவதன் ோடி, “ஜனவரி 2018

இல் சதலடங்கி அதன்பின் ோல  அதிகார அமைலதங்கள சசெயற்ோட இருக்கின்னவற்றை” உயர் அதிகார அமைட்ட
நிபுணர் குழுவிவற்றன,  இன்சனலரு பதர்ந்சதடுக்கப்ோடலத அவற்ற அதிகார அமைப்ோலன
ஐபரலப்பிய ஒன்றிய ஆவற்றணயம பதர்ந்சதடுக்க இருக்கினவற்றைத.  “நமோக அதிகார அமைலன
 அதிகார அமைற்றும செரிோலர்க்கப்ோட்ட தகவல்கவற்றிக்கைகளை குடி அதிகார அமைக்கள அணுகுமநிவற்றலவற்றய
வலுப்ோடுத்தவதற்கும இவற்றணயத்தில் சோலய்யலன சசெய்திகள ோரவுவவற்றதத்

தடுப்ோதற்கும வருங்கலலத்தில் என்ன நடவடிக்வற்றககள எடுக்கப்ோட முடியும”

என்ோவற்றத அத விவலதிக்க இருக்கினவற்றைத.  எந்தக் கண்பணலட்டங்கள

“செரிோலர்க்கப்ோட்டவற்றவ”, யலர் “நமோக அதிகார அமைலனவர்”  அதிகார அமைற்றும யலருவற்றடய

கண்பணலட்டங்கள “சோலய்யலன சசெய்திகள” முகநூலில் இருந்த அல்லத
கூகுள பதடுசோலறி முடிவுகளில் இருந்த நீக்கப்ோட பவண்டியவற்றவ என்ோவற்றத
யலர் தீர் அதிகார அமைலனிப்ோலர்கள? பவறு யலர், ஐபரலப்பிய ஒன்றியம தலன்.

அச அதிகார அமைரிக்கலவில் போலலபவ,  ஐபரலப்பிய ஒன்றியத்தின் “போலலிச் சசெய்தி”-

தடுப்பு பிரச்செலரமும ரஷ்யலவுக்கு எதிரலன நடவடிக்வற்றககளில் இருந்தம
முன்சனப்போலதினும கூடுதலலக சவகுஜன விபரலத அதிகார அமைலனவற்றவயலக
இருக்கின்னவற்றை ஐபரலப்பிய ஒன்றியக் சகலளவற்றககவற்றிக்கைகளை —குறிப்ோலக, ஐபரலப்பிய
முதலலளித்தவம இரலணுவவலதம  அதிகார அமைற்றும எபதச்செலதிகலர ஆட்சிவற்றய பநலக்கி

தரிதகதியில் திருமபிக் சகலண்டிருப்ோத— வி அதிகார அமைர்செனங்களில் இருந்த
ோலதகலப்ோதற்கலன முயற்சிகளில் இருந்தம பினவற்றைக்கினவற்றைத.

ஐபரலப்பிய ஒன்றியத்தின் இந்த புதிய முன்முயற்சியலனத, 2015   அதிகார அமைலர்ச்சில்
ஐபரலப்பிய ஒன்றிய கவுன்சிலலல்,  “கிழக்கு மூபலலோலய தகவல்சதலடர்பு

நடவடிக்வற்றக ோவற்றட” (East Stratcom)  உருவலக்கப்ோட்டதடன் சதலடங்கியதலக
அதன் சசெய்திக் குறிப்பு சதரிவிக்கினவற்றைத.  கிபயவில் இருந்த ரஷ்ய-ஆதரவு
அரசெலங்கத்வற்றத கவிழ்த்த நலஜி-ஆதரவு,  ரஷ்ய-விபரலத Right  Sector

போலர்க்குழு தவற்றலவற்ற அதிகார அமையிலலன ஒரு ஆட்சிக்கவிழ்ப்பின் மூல அதிகார அமைலக, உக்பரனில்
2014  பிப்ரவரியில் ஒரு ஆட்சி அதிகார அமைலற்னவற்றை நடவடிக்வற்றகவற்றய அச அதிகார அமைரிக்கலவும
போர்லினும சவற்றிகர அதிகார அமைலக ஒழுங்கவற்ற அதிகார அமைத்ததற்குப் பிந்வற்றதய செற்று கலலத்தில்
இத நடந்திருந்தத.  இத கிழக்கு உக்பரனில் ரஷ்ய ச அதிகார அமைலழி போசும
ோகுதிகளில் கடுவற்ற அதிகார அமையலன ஒரு உளநலட்டுப் போலருக்கு வழிவகுத்தத,  அத
2015 சதலடக்கம வவற்றரயில் சகலந்தளித்தக் சகலண்டிருந்தத.

ஐபரலப்பிய ஒன்றியத்திற்கு அதன் உக்பரன் கூட்டலளிகிக்கைகளைத ோலசிசெத் தன்வற்ற அதிகார அமை
குறித்த நன்கு சதரியும.  ஐபரலப்பிய நலடலளு அதிகார அமைன்னவற்றைம கிபயவில் அத
அதிகலரத்தில் அ அதிகார அமைர்த்திய கட்சிகளில் ஒன்னவற்றைலன, Svoboda  ஐ
உத்திபயலகபூர்வ அதிகார அமைலக கண்டனம சசெய்யும ஒரு தீர் அதிகார அமைலனத்திற்கு ஆதரவலக
2012  இல் வலக்களித்திருந்தத.  Svoboda  வின் “இனவலத,  யூத-விபரலத
 அதிகார அமைற்றும அந்நியர் சவறுப்புமிக்க கண்பணலட்டங்கள ஐபரலப்பிய

ஒன்றியத்தின் அடிப்ோவற்றட விழுமியங்களுக்கு எதிரலனதலய்” இருப்ோதலகத்
சதரிவித்த ஐபரலப்பிய ஒன்றிய நலடலளு அதிகார அமைன்னவற்றைம,  “இந்தக் கட்சியுடன்



சதலடர்புோடுவபதல,  வழிச அதிகார அமைலழிவபதல அல்லத கூட்டணிகள

உருவலக்குவபதல” பவண்டலம என ஜனநலயக அரசியல் கட்சிகளுக்கு
விண்ணப்ோம சசெய்தத.

ஆனலல் அச அதிகார அமைரிக்க  அதிகார அமைற்றும ஐபரலப்பிய ஏகலதிோத்தியம Svoboda ஐ
அதிகலரத்தில் அ அதிகார அமைர்த்திய பின்னர்,  ஐபரலப்பிய ஒன்றியம நவ-
ோலசிஸடுகளுடன் பசெர்ந்த பவவற்றலசசெய்வதலக எழுந்த வி அதிகார அமைர்செனத்வற்றத,

“சோலய்யின் உச்செம” என்று ஐபரலப்பிய ஊடகங்கள கண்டனம சசெய்தன,

அதவற்றன “சோலய்யுவற்றரக்கும ரஷ்யப் பிரச்செலரம” என்று அவற்றழத்தன.

இவற்றவபய சோலதவலக ஐபரலப்ோலவிலும,  குறிப்ோலக East  Stratcom இலும

“போலலிச்சசெய்தி”-  தடுப்புப் பிரச்செலரத்தின் பிற்போலக்குத்தன அதிகார அமைலன அரசியல்
பவர்கிக்கைகளைலக இருப்ோவற்றவ ஆகும. இப்போலவற்றதய ஐபரலப்பிய ஒன்றிய சசெய்திக்
குறிப்பின் ோடி,  இந்த முகவற்ற அதிகார அமையலனத “நடப்பில் இருக்கின்னவற்றை ரஷ்யலவின்
சோலய்ப் பிரச்செலரங்கவற்றிக்கைகளை நலிக்கைகளைலந்திர அடிப்ோவற்றடயில் அவற்றடயலிக்கைகளைம
கலண்ோதற்கும, ோகுப்ோலய்வு சசெய்வதற்கும, அவற்றவ குறித்த விழிப்புணர்வற்றவ

ஏற்ோடுத்தவதற்கும” ஏற்ோடுத்தப்ோட்டதலகும.  “தினவற்றைமோட்ட
தகவல்சதலடர்வற்றோயும கிழக்கத்திய அண்வற்ற அதிகார அமைப்ோகுதிகவற்றிக்கைகளை பநலக்கிய

ஐபரலப்பிய ஒன்றியத்தின் சகலளவற்றககவற்றிக்கைகளை ஊக்குவிப்ோவற்றதயும” -அதலவத
ஐபரலப்பிய ஒன்றியத்தின் மூர்க்க அதிகார அமைலன சகலளவற்றககள  அதிகார அமைற்றும உக்பரன்,
கிழக்கு ஐபரலப்ோல,   அதிகார அமைற்றும அதவற்றனத் தலண்டி நவ-ோலசிஸடுகளுடன் அத
சகலண்டுளிக்கைகளை சதலடர்புகள ஆகியவற்வற்றனவற்றை ஊக்குவிப்ோத-  உறுதிசசெய்வபத
அதன் தவற்றலவற்ற அதிகார அமை பநலக்க அதிகார அமைலக அதன் இலட்சிய அறிக்வற்றக அறிவிக்கினவற்றைத.

ஐபரலப்ோலவில் எழுந்த வருகின்னவற்றை சூழல் சதலழிலலிக்கைகளை வர்க்கத்திற்கு ஒரு
எச்செரிக்வற்றக ஆகும. Svoboda  அதிகார அமைற்றும Right Sector -இத இரண்டலம உலகப்
போலரின் போலத பசெலவியத் ஒன்றியத்தில் இருந்த யூதர்கவற்றிக்கைகளை நலஜிக்கள
ோடுசகலவற்றல சசெய்ததில் ோங்குசோற்னவற்றை உக்பரன் ோவற்றடகவற்றிக்கைகளை சோருவற்ற அதிகார அமையுடன்
போசுவதலகும-  போலன்னவற்றை செக்திகவற்றிக்கைகளை ஊக்குவிப்ோதற்கு ஒரு அவற்ற அதிகார அமைப்பு
உருவலக்கப்ோடுவசதன்ோத,  ஐபரலப்ோலவில் இவற்றணயத்வற்றதயும
உத்திபயலகபூர்வ சோலத வலழ்க்வற்றகவற்றயயும தணிக்வற்றக சசெய்யும ஒரு
முவற்றனப்புக்கு இட்டுச் சசெல்வதலகும.  ஐபரலப்ோலவில் போலலிஸ-அரசு ஆட்சி
சசெயலூக்கத்தடன் தயலரிப்பு சசெய்யப்ோட்டுக் சகலண்டிருக்கினவற்றைத.

கண்டச அதிகார அமைங்கிலும ோல தசெலப்த கலலங்களில் அபிவிருத்தி கண்டிருந்த
ஜனநலயக ஆட்சி வடிவங்கள ஒரு வரலலற்றுப் சோரும உருக்குவற்றலவுக்கு
ஆட்ோட்டிருப்ோவற்றத இத பிரதிோலிக்கினவற்றைத.  ஸரலலினிசெ அதிகலரத்தவத்தலல்
பசெலவியத் ஒன்றியம கவற்றலக்கப்ோட்டத முதலலன கலல் நூற்னவற்றைலண்டு கலலம
சசெலந்த நலட்டில் சிக்கன நடவடிக்வற்றககவற்றிக்கைகளையும,   அதிகார அமைத்திய கிழக்கு,  வட
ஆபிரிக்கல  அதிகார அமைற்றும கிழக்கு ஐபரலப்ோலவில் பநட்படல போலர்களின்
தீவிரப்ோடவற்றலயும கண்டிருக்கினவற்றைத.  ஐபரலப்பிய முதலலளித்தவம
திவலலவற்றடந்த கிடக்கினவற்றைத,  2008  பவலல் ஸட்ரீட் சோலறிவுக்கு கிட்டத்தட்ட
ஒரு தசெலப்தத்திற்குப் பின்னர்,  சோலருிக்கைகளைலதலர செ அதிகார அமைத்தவமின்வற்ற அதிகார அமையலனத
ஜனநலயக ஆட்சி வடிவங்களுக்கு இணக்கமில்லலத  அதிகார அமைட்டங்கவற்றிக்கைகளை எட்டிக்
சகலண்டிருக்கினவற்றைத.

ோத்த மில்லியன் கணக்கலன பவவற்றலவலய்ப்ோற்பனவற்றைலர்  அதிகார அமைற்றும இவற்றிக்கைகளைஞர்கள
எந்த எதிர்கலலமு அதிகார அமைற்னவற்றை நிவற்றலயில் விடப்ோட்டிருக்கும நிவற்றலயில்,  செமூகக்
பகலோ அதிகார அமைலனத சவடிப்ோலன  அதிகார அமைட்டங்கவற்றிக்கைகளை எட்டியிருக்கினவற்றைத.  இந்த ஆண்டின்
ஆரமோத்தில் நடத்தப்ோட்ட ஐபரலப்பிய ஒன்றியத்தின் “Generation  What”

கருத்தக்கணிப்பு நிறுவனம,  நிலவும ஒழுங்கிற்கு எதிரலன ஒரு “சவகுஜன
எழுச்சி”யில் ோங்பகற்ோதற்கு ோலதிக்கும ப அதிகார அமைற்ோட்ட ஐபரலப்பிய இவற்றிக்கைகளைஞர்கள
விருப்ோத்தடன் இருப்ோவற்றதக் கண்டறிந்தத.  அதன் சகலளவற்றககள மீதலன
வி அதிகார அமைர்செனங்கவற்றிக்கைகளை “போலலிச் சசெய்திகள” என்றும ரஷ்ய பிரச்செலரம என்றும
கண்டனம சசெய்கின்னவற்றை அபதபநரத்தில் சசெலந்த நலட்டில் ஒடுக்குமுவற்றனவற்றைக்கும
எபதச்செலதிகலர ஆட்சிக்கும தயலரிப்பு சசெய்வத தலன் இதற்கு ஐபரலப்பிய
ஏகலதிோத்தியத்தின் ோதிலிறுப்ோலய் இருக்கினவற்றைத.

குறிப்பிடத்தக்கதலய்,  ஐபரலப்பிய ஒன்றிய “போலலிச் சசெய்தி” பிரச்செலரத்தின்
ஒரு முக்கிய யுத்தக்கிக்கைகளை அதிகார அமைலக ஸசோயின் இருக்கினவற்றைத.  அக்படலோர் 1  அன்று

கட்டலலன் சுதந்திரக் கருத்தவலக்சகடுப்பில் அவற்ற அதிகார அமைதியலக வலக்களித்தக்
சகலண்டிருந்தவர்களின் மீத போலலிஸ தலக்குதல் நடத்தியதற்குப் பின்னர்,
ோலர்சிபலலனலவில் சவகுஜன ஆர்ப்ோலட்டங்கள எழுந்ததன்  அதிகார அமைத்தியில், சசென்னவற்றை
 அதிகார அமைலதத்தில்  அதிகார அமைலட்ரிட் கட்டபலலனியலவின் பதர்ந்சதடுக்கப்ோட்ட அரசெலங்கத்வற்றத
இவற்றடநீக்கம சசெய்தத.  போர்லின்,  லண்டன்,  ோலரிஸ அத்தவற்றனயும
 அதிகார அமைலட்ரிட்டுக்கு ஆதரவலன அறிக்வற்றககவற்றிக்கைகளை விடுத்தன.  ஸோலனிய சஜனரல்

ஃசோர்னலன்படல அசலஹலன்ட்பர கட்டபலலனியலவில் இரலணுவத் தவற்றலயீடு

சசெய்வதற்கு அச்சுறுத்தியபதலடு,  “அத்தவற்றன செகலப்தங்கிக்கைகளைத” ஸோலனிய
இரலணுவத்திற்கும -1939  இல் ஸோலனிய உளநலட்டுப் போலரின் செ அதிகார அமையத்தில்
ோலசிசெ செர்வலதிகலரி பிரலன்சிஸபகல பிரலங்பகலவினலல் கட்டபலலனியல
ோவற்றடசயடுக்கப்ோட்டத உளளிட என்ோத  அதிகார அமைவற்றனவற்றைமுக அதிகார அமைலக கூனவற்றைப்ோட்டத-
புகழலரம சூட்டினலர்.

ஐபரலப்பிய ஊடகங்களும,  ஸோலனிய அரசெலங்கமும,   அதிகார அமைற்றும East Stratcom
ம  அதிகார அமைலட்ரிட்டின் சகலளவற்றககள மீதம அவற்றுக்கு ஐபரலப்பிய ஒன்றியத்தின்

ஆதரவின் மீதம எழுகின்னவற்றை வி அதிகார அமைர்செனங்கவற்றிக்கைகளை “போலலிச் சசெய்திகள” என்று
கண்டனம சசெய்வதற்கலக ஒரு பிரச்செலரத்வற்றத சதலடக்குகின்னவற்றைன என்ோதம
எதிர்ோலர்க்கத்தக்கபத.  திங்கிக்கைகளைன்று,  பிரிட்டிஷ் கலர்டியன் சதரிவித்தத:
“புருசசெல்ஸில் இருக்கின்னவற்றை East  Stratcom  நடவடிக்வற்றகப் ோவற்றடயில்
பவவற்றலோலர்க்கின்னவற்றை அதிகலரிகள,  கட்டலலன் கருத்தவலக்சகடுப்பு
சதலடர்ோலன சசெய்திகளில் ஊடக ஆர்வம சவடிப்புடன் இருந்தவற்றத
அடிசயலற்றி,  அத சதலடர்ோலன போலலிச் சசெய்திகளில் ஒரு அதிகரிப்வற்றோ
அவர்கள கண்டதலகக் கூறுகின்னவற்றைனர்.”

“கட்டபலலனியலவிலலன அரசியல் சநருக்கடி குறித்த கிசரமளின் ஆதரவு

சோலய்ச்சசெய்திகள  அதிகார அமைற்றும தவனவற்றைலன கூற்றுகளில் அதிகரிப்பு” இருந்ததலக
கூனவற்றைப்ோடுவவற்றத எடுத்தக்கலட்டுவதற்கலக,   அதிகார அமைலல்படலவல அரசியல்வலதியலன
போலக்டலன் டிர்டல போலட்டிருந்த ஒரு முகநூல் ோதிவற்றவ கலர்டியன்
ப அதிகார அமைற்பகலளிட்டத:  “கட்டபலலனியலவில் வன்முவற்றனவற்றைவற்றய ஐபரலப்பிய ஒன்றிய
அதிகலரிகள ஆதரித்தனர்.”

உக்பரனில் போலலபவ,  இத்தவற்றகய கூற்றுகவற்றிக்கைகளை “போலலிச் சசெய்திகள”

என்றும ரஷ்ய பிரச்செலரம என்றும கூறி ஆளும உயரடுக்கு தலக்குகினவற்றைத
என்னவற்றைலல், அதற்குக் கலரணம அவற்றவ சோலய்ச் சசெய்திகள என்ோதலல் அல்ல,
 அதிகார அமைலனவற்றைலக அவற்றவ சசெலந்த நலட்டில் அரசியல் எதிர்ப்வற்றோத் தூண்ட
அச்சுறுத்தகினவற்றை கலரணத்தலபலபய ஆகும.

ரஷ்யல  அதிகார அமைற்றும கிழக்கு ஐபரலப்ோலவில் இருக்கும அதன் கூட்டலளிகள,
கட்டலலன் சநருக்கடிவற்றயத் தூண்டின அல்லத ஐபரலப்பிய ஒன்றியத்தின்
மீத பசெறுவீசுவதற்கு அதவற்றனப் ோயன்ோடுத்தின என்ோதலன கூற்றுகள
 அதிகார அமைலட்ரிட்டின் சசெலந்த அறிக்வற்றககிக்கைகளைலபலபய  அதிகார அமைறுக்கப்ோட்டிருக்கக் கூடிய
சோலய்கிக்கைகளைலகும.  அக்படலோர் 1  கருத்தவலக்சகடுப்புக்கு ஒரு வலரத்திற்குப்
பின்னர்,   அதிகார அமைலட்ரிட் அதன் உளநலட்டு ஒடுக்குமுவற்றனவற்றைக்கு  அதிகார அமைலஸபகல வழங்கிய
பிற்போலக்குத்தன அதிகார அமைலன ஆதரவுக்கு புகழலரம சூட்டியத.  ரஷ்யலவுக்கலன
ஸசோயினின் தூதரலன இக்னலசிபயல இோலபனஸ ரூபிபயல கூறினலர்:
“ரஷ்யலவின் உத்திபயலகபூர்வ நிவற்றலப்ோலட்வற்றட ஸசோயின் வழிச அதிகார அமைலழிகினவற்றைத.
இத எங்கள நலட்டின் ஒரு உள விவகலரம என்ோவற்றத மிக ஆரமோத்தில்
இருந்பத,  ரஷ்யல அங்கீகரித்திருக்கினவற்றைத...  ஆகபவ கட்டபலலனியலவிலலன
சநருக்கடி சதலடர்பில் ரஷ்யலவின் நிவற்றலப்ோலடு குறித்த நலங்கள மிக்க
 அதிகார அமைகிழ்ச்சி சகலளகிபனவற்றைலம.”

ஐபரலப்ோலவில் போலலிஸ-அரசு ஆட்சிவற்றய பநலக்கி தரிதப்ோட்டுச் சசெல்லும

நடவடிக்வற்றககளும,  ரஷ்ய “சோலய்ச் சசெய்திகளுக்கு”  எதிரலன ஊடகப்
பிரச்செலரமும உலக பசெலசெலிசெ வவற்றலத் திக்கைகளைத்தின் சசெய்திகள,  ஐபரலப்பிய
ஒன்றியத்திற்கலன அதன் எதிர்ப்பு, அதவற்றனத் தணிக்வற்றக சசெய்வதற்கு கூகுள
முயலுவதற்கு எதிரலன அதன் போலரலட்டம ஆகியவற்றின் முக்கியத்தவத்வற்றத
மீண்டும அடிக்பகலடிட்டுக் கலட்டுகின்னவற்றைன.  ஐபரலப்ோலவில் எபதச்செலதிகலர
ஆட்சிவற்றயயும அதி-வலத அரசியவற்றலயும அங்கீகரிப்புக்குரியதலக ஆக்க
முவற்றனவதற்கு எதிரலன தவற்றலவற்ற அதிகார அமைக் குரலலக அத எழுந்த
சகலண்டிருக்கினவற்றைத.


