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  �راز	ر�دن ���ھ
و	�ن و ��ران �	��م ���ھ
و	� در ارو��
  

 ٢٠١۵ا��ت  ١٧

  
��*��رش ���ر���
�ت در�ر)� "�ورھ�ی آ�	� وا%ر	$� �#داد ���ھ
و	��� "! ا	ن دو �ره  را �رک ��وده ودرھ�ت ��ه 

ا*�ت  ١٠*زار��ت ����ره در ���رٔه �ؤرخ �	���$! ا%زا	ش 	�%�! ا�ت.  �طوردا)ل  ارو�� �ده ا�د،  ٢٠١۵اول  ��ل 
٢٠١۵ !��! �وا8ٔ!   7��! ا��ر��� �� �� �� (ا�45	��) ٢٠١۴ا*�ت  ١۴و*زارش �ؤرخ  The Guardian روز��


رت ار �م ذ	ل  را ���ن �	دھ�د�:� �44� :��ز��ن �	ن ا8
 .���ھ
و١٣۴٠٠٠ازطر	ق 
زا	ر 	و��ن  -

ر	ن و���ھ
و	�ن) ٣۴۵٠٠٠از طر	ق ��	رٔه �د	�را�! �! ا	��8	�  -�:��ر(���ل � 

�	��را���د	ٔ! ارو�� �رای  Dimitri Avramopoulos =%	7دٔه ���ھ
و	�ن را و �! *�� ۴٠٠ا	ن ار �م ازد	�د "

:��� دوم" را ���ن �	دھد.  ?�

رت "�د�ر	ن ��ران ���ھ�د*� در ارو�� �#د از �:�
ر	ن  ا�ور�:��راز	ر�دن 

و���ھ
و	�ن �! �وا�ل ��ری �زد	A �! ارو�� در8	�	� و �ر"	! و�ر"ت   *رو�� از آن �وا�ل �طرف ارو�� در دا)ل 
  :ارو�� �! دو  �Cل ذ	ل ا�#�Cس 	�%�! ا�ت

 �ر)� روز���! ھ� �طور ��Hل روز���ٔ! ����دارد �Gپ �4ژ	A وآر�و8د "��C�ز*زار�5ر ���طق 
�5زده در ا8ف:

�	� ا وام" ��$4 ��وده و �	ش �ھ
و	�ن ��*روھ�   آ�د آ�دJده ای از�	����داران �وج  NRCرز���= ھ�8�دی ��
را "

�	C��د "! J	ن �HL	رات �)رب را )واھد دا�ت  ��	��
�	� ا وام "! درJ:د  د	م ��Jث �$وط ا��راطوری ھ��
Gون 
���$ر در ارو�� �زد Jدٔه ز	�دی از دو�8�رداران  �J���
�	��ت اL� م��	واز�! �دن ��روم �د. ھراس از  �� 

��� "! �� "��� ھ�ی ��ھ	5	ری 	���ھ
و�ن از  ٢٠٠٠ا	
�د �ده ا�ت. از 
��ب د	5رNرق �دن �	ش از و�	��	ون 
�#4Oٔ! �رای  دول ارو��	� �دل  در*رو�:�ی A	� ،�	8��	را	زا
7د ھ� ��ری از ���ل 8	�	� �! آ�:�ی �زد	A �! �وا�ل 

�� ا	ن وQ�� ROی ��	ط ز	�ت و ��ر�ده ا�ت. ا	ن دول ا7وP )وا���ر �د "ردن راه ����ھ
و	�ن ا�د ا�� از �HL	رات 
�! "! �:ر ��ل Jدم "�A �! ا����:�ی در ��ل Nرق �د�Jر�C%رد، ھراس دار�د. ا	ذ� ���)�ت Jدٔه از ا�زاب ن را �

Nرق �دن Jدٔه ز	�دی از ���ھ
و	�ن در ��	ره �� �و
! �! رھ�ر "��و8	C:�ی 
:�ن 5�Gرای طر%دار���ھ�ده و�#دأ 
�د	�را�! �! دول اروTدل *ردد. ط�  �د� ھ�دار داد������ه *ذ��! �ران  ۴"! �5ذار�د ا	ن ��	ره �! 	A  �ر���ن �زرگ 

ل OJو ا���د	ٔ! ارو�� ��رھ� *ردھم آ�ده ا�د �� راه ��4 �رای ا	ن ��Cل �	���د ا�� �! ا دا��ت 
زوی وا"Hرأ �� �ؤHر دو
���4	�ت �
�ت �و�ط *ز�! ھ�ی ��T�ده "رده ا�د. �طور��Hل دول �ذ"وردر آ)ر	ن *ردھJ ی�	م �! ا�	�� )ود، �7

ز ھر "��� ده ھ� ���ھ
و �4ف *رد	ده و�$	! �! �را"ز �ؤ �� ا	��8	� ا�)�ذ ��ود�د. ا-��ری وھوا	� در ��	ر 8	�	�
�ودو��ش در
زا	ر ا	��8	� ا��$�ل داده �	�و�د. ا�� دول ارو��	� ��وا���! ا�د ��Qی �$�	م ��ؤ8	ت �رر�� در)وا��:�ی 

�
��
�رون 7دراJظم � ا وام" �طور ��Hل د	و	د "	���ھ�د*� ا	ن ��زه وارد ھ� �! �وا%ق �ر��د. ھراس از�! ا7طWح "�
ا����45ن را وادا�ت �� *روه ھ�ی ���ھ
و	�ن را "%وج ز��ورھ�" ���	ده واظ:�ر ���	د "! �ر�دات ا����45ن �روی آ�:� 
�R ���ھ
و	�ن �Jزم ا����45ن در 
�W5ت "�8! را 
���! )واھد ���د. "��رون ��Qی %را��! %��ر آورد �� �را"ز �

�ی )طر در ھ�8�د و�4ژ	A �7دا درآ�د. ز	را ا��Cن آن  و
ود دارد "! ���در ��ری از�	�ن �ردارد. ھ�ز��ن �� آن ز�5:
�R ���ھ
و	��� ��د	ل *ردد "! )واھ�ن ��ر �! ا����45ن �	����د. آ �ی 
رو�ردام 	� ا��ور�ن �! Jوض "�8! �! �ر"ز �

��ون وز	ر دا)4ٔ! �4ژ	A اWJم ��ود: "���در ��ری �� ���	د �! "�8ٔ! 
د	د ��د	�
ل �و�د" واز ا�)�ذ ا دا��ت و �	وی )�ر 
��	ر ُ�ر )طر ودروا R طوQ�	�ت. G! ���ھ
و	�ن - داد. ��	ر �ر"	! A	 د��C	�	و��ن "! ا"Hرأ ا%]��:� �	زاز آن ا����ده 

���ھدٔه  �را	ط د�وارز�د*� و�ر)ورد N	ر ا����� �و8	س در 	و��ن �� *ز	ر اھداف دور �ری در ارو��ی ����8 را  ��
��ت دو)و	ش �#	ن �	C��د. ���وس ��)�ن و�رای �$��	م ھزار ���ھ
و در�	دان وز	رز�	�� 	A ا��د	وم ��ورت �و�ط 

ز	رهٔ  Kos س	ر �و8��8�H	�ت از 5Gو��5 �ر)ورد �و8	س در  ،�دون �وز	R آب و��ن و�Hت ��م آ�:� 7رف �و�ط �! �


زا	ر	و���� �زد	A �! �ر"	!.  در Kos 
8�ت ��ت ھ�	ن �را	ط �! ���ھ�(�و	�ن �ور	! ا��	�ز و او8و	ت داده �	�د و 
��ت �$�در ر���! ھ�،   Kosا%]��:� �� ا	ن وRO، در*	ری �� �ور	! ای ھ� را ��ب �د. ا�#�Cس و�	R )�ر �ؤ ر%��ر

%ر���ده �ود. ا�� 7رف �!   J��  Kosث آن �د "! 	A "��� �زرگ ��ر	�� 	و���� �رای ا��Cن �ؤ ت ���ھ
و	�ن �!
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ق وRO �:�ر از �ور	! �	�ت. ���ھ
و	�ن وJرا���ھ
و	�ن �ور	! ا)��7ص 	�%ت. ��C�Q! در ��	�ری �$�ط ا%]�����ن 
�وزن 	#�� "��رول �و�ط �و8	س  �وراخ��	د �#د از ط� ا	ن �را�ل و��رو�	�:� �رای ر�	دن �! ارو��ی ����8  از 


�ر���ن و"روا�� �ر�دات )ود را �طور "�ورھ�ی �)�4ف ارو��ی �ر �، �ر"زی وNر�� �Jور "��د. "�و�رھ�ی 
�	�و�د �� ��د�د.  �8��
�رب *ذ��! ���ن داده ا�ت در��8	C! ا������ �روی ���ھ
و	��� "! از 	و��ن �Jزم ارو��ی ��

    ."! ���ن �ر�دات راه �ل �	�ت

� �دن ا وام" و�$�	�ٔ! وRO %#�4 �� ����8 "! �$وط ا��را�وری ��
�وع �	وری "
�روم را در �� دا�ت، N	ر  در 

4�� ا�ت. N	ر وا #�	���! �)�طر	�ت "! را�ط! اوج *	ری ��را��ت ��ری ���� از
�5:� و ���
�ت J ر	N! و���	وا #�
 �	8��درا%]�����ن �رق �	��! وا%ر	$�، 	#�� 4Jل ا���� �راز	ر�دن ���ھ
و	�ن از �ور	!، ا%]�����ن، 8	�	�J ،راق و�و

4�� �)�طر	�ت "! ارو��ی ا�روز را �� ارو��ی 7Jر�$وط ا��را�وری روم  ��ل �$�	�!  را ��د	ده �	5	رد. N	رJ
�	دا�د. ار �م ا��7	وی ��Hت �	��زد "! ھراس )4ق �ده از 
��ب �	روھ�ی را��5را و ���%ظ! "�ر �� ا��س �	���د. 

�وع ���ھ
و	�ن "! ط� ��ل 
�ری  �! ارو�� دا)ل �ده ا�د را �ر ����ی *زارش
�ا*�ت �	و	�رک  ١٧�ؤرخ  ا*ر 
�و�J ا���د	! ارو�� ( ��٢۵٠٠٠٠	�ز �! �#داد 
��وس � �� !�	�$��	ن "�	م، ا	ن ر م در (�٧۴٠  AGون ) ر م "و	4	�

%	7د آ�را ��C	ل �	دھد. آ	� ا	ن "�	ت "وAG "! �رای ��ظ �	�ت )ود ��R �! ا��C��ت �دا ل ا�ت،  ز�	م�ر ا
�" �در)واھد �ود �
�	��ت اL� م��	! �	ن �ور�	و
��J ارو��" را �رھم ز�د؟ �س ��8ت "�ور "وAG �8��ن "! �#داد ���ھ

  %	7د ��وس آ��ت، G! )واھد �ود؟ ٣٠���وی �! 
 ?�
�ودن ���ر ھ�ی � R�
ا*ر ارو�� از �راز	ر�دن ���ھ
و	�ن ھرا��ن ا�ت ��	د اJم )ود را 7َرف �ل ���
�ت و

��ن، داJش واJ�$8ده "�د. �	��ر	ن �#داد ���ھ
و	�ن �ر�وط "�ور �ور	! *رم 
�? و )���! دادن �! �د	ده ھ�ی �ظ	رط�8
�	����د. "�ورھ�ی �زرگ ارو��	� �! ��وی از ا��� در *رم �5:دا��ن 
�? �ور	! �:	م ا�د. ا*رد	�4���� Nر�� در 

Qزر*� �! "م �دن %��ر��� A�����وز "�A "�د، "��( �44�ی �	��م �	ن 
:ت �ل c47 آ�	ز ا	ن 
�? �	���� �	ن ا8
 ٔ!��
:��� دوم"  Dimitris Avramopoulos ا8��44 ���ھ�د*� و�! � ?�
"�د�ر	ن ��ران ���ھ�د*� در ارو�� �#د از 


�وز��"���ن را "! از ��ل ھ�ی ��)واھد "رد. در را�ط! �� ا%]�����ن ارو�� �	�وا�د �� "�ر�رد د	�4���� %#�ل دو8ت 
 ?�
�ردم ا	ن "�ور را از طر	ق �رور	�ت ھ�ی �و�� و)�ر
� �! �	ش طوQ�� �د	��و در ا%]�����ن  !	4J ����	�

 ���	�رد و ا%]��:� را وادار �! �رک "�ور ��ن �	��زد، �ورد %��ر وا #� د	�4���	A و وRO �#ز	رات ا ��7دی و�ظ�
 ف 7دور �رگ درGو"�ت �ورای ا��	ت �و��ٔ! �4ل ���د  رار دھ�د، ��"���ن �دون �A �! زا�و در �� آ	د. �و

 .وآ�ش از ��"���ن �! ا%]�����ن ��Jث �و ف �راز	ر �دن ���ھ
و از ا%]�����ن �! ارو�� )واھد �د
   

��دود �ودن ظر%	ت ��:	Wت �و
ود �رای ر�	د*� �! ب:  �8��آ�دن �#داد ز	�د ���ھ
و	�ن �! "�ور ھ�ی ارو��ی �
	����ت ذ	ر�ط �د. ا�ور ���ھ�د*�، ��7	ل، ��Cن وN	ره را �! و��Oت �! ��$�ش *ذا�ت و��Jث �را�	�! �دن 

��ت  7دأ و�رای د�8رد ��زی ���ھ
و	�ن از �و�#! دادن و اW7ح ��	:Wت )ود داری ��وده �#داد ز	�د را �$� LO#�
�و�ٔ! آن "�پ �را	ز"	ر�ن اطر	ش ا�ت. در	ن � A	 !" آور�د ���	C��د ووO#� را �و
ود  �
��
 AGپ "و�در "

* Lپ "! ا�����وه �	ن  ۵٠٠٠��ر را دارد، �!  ۴٨٠�
�	ش "J ن���ر 
� داده �ده ا�ت. وRO ا	ن "�پ از 
��ب ��ز�
ا8��44 �رم آور )وا�ده �د. ا��8! ���	د %را�وش "رد "!  �ردم ���4 �	زا"�ون آ��د*� "��ری �رای �ذ	رش ���ھ
و	�ن 

�د	��و در ارو��  �7�٢٠١١دی "! از ��ل در��ل )و	ش ���ن �	دھ�د. دول ارو���T ��ت ��م ���رزه �� ��ران ا 
���J و"�ر ��:	Wت ا ��ر �� دار زده ا�ت. در���8	C! "�رد �
�و
ود ا�ت، �	و��! د�ت �! 7ر%! 
و	� در)د��ت ا
�	C��د "! %��ر���� از �راز	ر �دن ده ھ� ھزار  e	4�� ن	�G �
�! ا��)وان �ردم ر�	ده �	روھ�ی را��5را وOد )�ر

�	��ت  �ورد �	�ز �ردم )واھد �د. �	روھ�ی Oد )�ر
� ���ھ
وی  ���ھ
وی 
د	د �!L� م��	ل ��ارو��، ��Jث �$وط "�
�وP از #��#ر%� �	C��د. �	����داران ا�زا�� "!  ��	����د از ��8ظ ا�Jر ��ل ا	N را ��W4ق �! "�ورھ�ی ا�#��

!  رو�	ٔ! Jدم ���	ل �! �ذ	رش ���ھ
و	�ن �$وق ���ھ
و	�ن طر%داری �	C��د، �Cوت ا)�	�ر "رده ا�د. �	�وان ��ت "
��ت �ؤظف �! �$�
وی ��
��) در �	ن �)�� از �ردم �	ز �و
ود ا�ت. �:�	ن 
:ت Wد (آ�:م از "�ورھ�ی ا�	د

ا��Cن ���ھ
و	�ن �! �$�و�ت �ر �	)ورد. دو�8�ردان در ارو�� از �رس Jوا ب ا��)����� آن ��	)واھ�د ��زه واردان را 

  .�! �ذ	را	� "��د. ا	ن ��8ت آ�روی )ود��ن را �	ز �! )طر �وا
! ��)�! ا�ت��Cل آ�رو��دا
 

�)�8ف، �	�Cری و  c4�����J، %��ر ھ�ی �	��� �و�ط *روه ھ�ی �
در	ن روزھ� "! ھزاران ا%]�ن ��� �! ��WCت ا
�زر*�ر	ن ��ران �دا��ن دور���ی �:�ر، �رای ا)ذ ����ورت در �$��ل ر	��ت ����ورت 7ف �	�C�د،  درارو�� از 

�4	��:�ی �
�ت ���ھ
و	�ن از ا���ر�� و7ف آ�C! ر�	دن �! J .ود�	�
:��� دوم �د	��و �رف زده  ?�
���ھ
و	� از 
�	C��د ا��  �Cل �ؤ ��  R	ن را �رای و ارو�� را ��ر��	�وا���! �! اوا�رآ�� از �رو"�ل را دا��! وWJو�L ھ	G�وع اط

ارو��ی ����8 �و
ود ��� آور�د. از ر�	دن �! ارو�� �� ا)ذ ا
�زٔه ا ��ت راه دور و ا)ذ ا
�زه ���! ا ��ت در"�ورھ�ی 
���! در �را	ط ��را�� "�و�� ا	ن راه طوQ�� �ر و 7#ب �راز ��Qت �Jدی )واھد �ود�L��  .درازی را ��	د �	�ود. 

  (%�رو) "�	�= �$وق ��ر%درا�	ون ��ز���:�ی ���ھ�د*�ن ا%]�ن در ارو��


