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   حميد بھشتی: ازبرگردان

 ٢٠١۵ می ١١

  ِفراخوان حمايت از مقاومت ملت يونان و کميسيون حقيقت ياب آن

 برای بررسی بدھی ھای آن کشور
  یخطاب به مردم اروپا و سراسر گيت

  در جانبداری از حق ملت مبنی بر بررسی قرضه ھای کشور

مردان و زنانی که سياست توازن دخل و خرج را مردود دانسته و حاضر نيستند زير بار بدھی ھای دولتی روند ۀ به ھم

  .که گلوی آنھا را فشرده و بدون آگاھی آنان و خالف منافعشان ايجاد گشته اند

 برای اولين بار ٢٠١۵ جنوری ٢۵ در کنار مردم يونان قرار داريم که با آراء خود در ما امضاء کنندگان اين فراخوان

 شمالی سياست توازن دخل و خرج را که آنھا را محکوم به رفتن زير بار بدھی ھای ۀدر انتخاباتی در اروپا و نيم کر

ما ھمچنين بر اين . ، مردود شمردنددولتی می کند و توسط دولتمردان و بدون آگاھی و خالف مصالح آنھا بسته شده اند

نظر ھستيم که ايجاد کميسيون حقيقت ياب برای بررسی بدھی ھای يونان به پيشگامی رياست پارلمان آن کشور واقعه 

ايست دارای اھميتی تاريخی که نه فقط برای مردم يونان، بلکه ھمچنين برای مردم اروپا و سراسر گيتی دارای اھميتی 

  .باشدتعيين کننده می 

 در ساير کشورھا ًکميسيون حقيقت ياب پارلمان يونان که متشکل از اعضای افتخاری از سراسر جھان می باشد احتماال

 بدين خاطر که مشکل بدھی، بالئی است که اکثر کشورھای اروپا و گيتی بدان دچار ًاوال. نيز دنباله روانی خواھد يافت

  :االتی اساسی دارندؤھا انسان در مورد اينگونه بدھی ھا س بدين خاطر که ميليون ًمی باشند و ثانيا

ی که از اين قرضه ھا کسب شده اند چه آمده است؟ اين قرضه ھا مشروط به چه ئبر سر پول ھا

ی و با چه درصدی نسبت به مبلغ قرضه پرداخت شده است؟ چه ئچه نزول ھاشرايطی بوده اند؟ 

که برای  گونه ممکن بود که اين قرضه ھا بدون آنميزانی از قرضه ھا بازپرداخت گشته اند؟ چ

مردم حاصلی داشته باشند، بر ھم انباشت گردند؟ اين سرمايه به کجا رفته است؟ چه مقدار را 

  چه کس و از چه طريقی برداشت کرده است؟

چه کسی قرض گرفته است و با چه مجوزی؟ چه کسی در دادن قرضه سھيم : عالوه بر اينھا

 کشور مقرر گشته ۀ ميان چه نقشی داشته است؟ تکاليفی که از اين راه بر عھدبوده و در اين

چگونه صورت گرفته است، بر اساس کدامين تصميم گيری ھا و کدامين جوازھا؟ چگونه بدھی 

ھای شخصی تبديل به بدھی ھای کشوری گشته اند؟ چه کسی پروژه ھای نامناسب را تنظيم 
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اه انداخته و دنبال نموده و چه کسی از آن ھا سود برده است؟ نموده است، چه کسی آنھا را به ر

آيا با اين پول ھا کاری خالف قانون يا جنايتی صورت گرفته است؟ چرا جنبه ھای حقوق مدنی يا 

  اداری مربوطه رعايت نگشته اند؟

ون رعايت مصالح اين پرسش ھا توسط کميسيون مزبور که از جانب رئيس پارلمان يونان تشکيل گشته است، بدۀ ھم

تمامی اطالعاتی را که مربوط به ايجاد و رشد سريع «ًکميسيون مزبور رسما وکالت دارد . اشخاص دنبال می شوند

بدھی ھای کشوری می باشند جمع آوری و به گونه ای علمی بررسی نمايد تا تشخيص داده شود چه بخشی از اين بدھی 

 و نيز از سال ھای پيش تر ٢٠١۵ جنوری تا ٢٠١٠ ی از ماه مھا از زمان بيانيه ھای سياسی مربوطه، يعنی

عالوه بر آن کميسيون مزبور می بايد اطالعاتی را که . »غيرقانونی، منفورو يا غير قابل تحمل می توانند ارزيابی شوند

مبانی اطالعيه ھای  مردم مربوط می شود منتشر ساخته و در اختيار عموم قرار دھد، اسنادی را منتشر سازد که ۀبه ھم

 بين الملل و افکار عمومی جھانی باشند و دعاوی ۀدولتی را نشان داده و در خدمت مطلع ساختن مردم يونان، جامع

 .مربوط به منتفی ساختن بدھی ھای مزبور را اثبات نمايند

ه اين پرسش ھا داده  اساسی ترين حقوق شھروندان است که پاسخ ھای دقيق و روشنی بۀما بر اين باوريم که از جمل

ی، بی توجھی به اصول دموکراسی و شفافيت از جانب سلطه گرانی ئنظر ما امتناع از پاسخگوعالوه بر اين به . شود

. کار می برنده  بء و فقيرتر کردن ضعفاءمی باشد که نظام بدھی را ايجاد نموده و آن را در خدمت غنی تر ساختن اغنيا

ت که سلطه گران مصممانه برای خود حق انحصاری تعيين سرنوشت اجتماع را قائل بوده به نظر ما بدتر از آن اين اس

  .و بدين وسيله شھروندان را از حق تعيين سرنوشت خويش و جھان سلب می نمايند

مردم، حرکت ھای اجتماعی و شبکه ھای اکولوژی و فمينيستی، نھضت ھا، ۀ به ھمين جھت ما با اين فراخوان از ھم

 را که ھمواره غيردموکراتيک تر و غير انسانی تر می ِیاو سازمان ھای سياسی دعوت می کنيم که اروپسنديکاھا 

  : مردود شمارند،گردد

 بررسی بدھی ھای ھمبستگی خويش را با مقاومت مردم يونان نشان دھيد و فعاالنه از کار کميسيون حقيقت ياب برای

وشن ساختن اين پرسش ھا که چه بخشی از بدھی ھای يونان غيرقانونی، يد و نيز از کار آنھا برای رئيونان حمايت نما

  .منفورو غير قابل تحمل می باشند

از آنھا در قبال حمالت شرم آوری که بدانھا برای جلوگيری از روشن شدن حقايق مربوط به نظام بدھی ھا از جانب 

  .نيروھای يونانی و بين المللی می شود، حمايت کنيد

  .رسی اين بدھی ھا که توسط شھروندان اروپا و فراتر از آن نيز صورت می گيرد، شرکت نمائيدفعاالنه در بر

زيرا اين اظھار ھمبستگی و .  اظھار ھمبستگی و حمايت خود اطالع رسانی کنيدۀدر شبکه ھای اجتماعی خود در بار

شمن مشترکمان مبارزه می کنند می سلطه گران برای خفه نمودن مردم يونان که عليه دۀ حمايت تنھا راه ابطال نقش

  .آنھا مبتنی بر سياست توازن دخل و خرج و بدھی ھا که گلوی ما را می فشاردۀ نقش: باشد

 مصمم است تسلط خويش را ،در مقابل ما دشمن مکار، متحد و سازمان يافته ای قرار دارد که با قدرت زيادی که دارد

انگاری خود اجازه دھيم با سھل ه اکثريت جوامع خود را تشکيل می ھيم نبايد بما که : برما تا بدترين سرانجام ادامه دھد

پس بيائيد قوايمان را با ھم و در يک حرکت جمعی در ھمبستگی با ملت . ی و در انزوا مقاومت نمايدئھرکداممان به تنھا

انجام رساند، بکوشيم در ھمه جا يونان متحد سازيم و به کميسيون حقيقت ياب پارلمان يونان کمک کنيم تا کارش را به 

  .وجود آوريمه بدھی بألۀ کميسيون ھای مشابھی را برای مس

  .ما فقط با اتحاد خود قوی ھستيم.  ماست و پيروزی آن نيز پيروزی ما خواھد بودۀملت يونان، مبارزۀ مبارز

  امضاء کنندگان
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  اولۀ  امضاء کنند٣٠٠    

اينجا می توانيد متن را امضاء کنيد   

http://www.tlaxcala-int.org/upload/telechargements/172.pdf  

http://greekdebttruthcommission.org/  

 

  ٢٠١۵ ی ماه م٨ –برگرفته از تالکسکاال 

46331=reference?asp.article/org.int-tlaxcala.www://http  

 


