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  بھشتی حميد :از رگردانب

  ٢٠١٥ اگست ٢٣

  

 واقعيت بدھی ھای يونان
 ولؤمس ،توسان اريک .ساخت منتشر را خويش کار ۀاولي نتايج يونان ھای بدھی تحقيقاتۀ کميت ٢٠١٥جون  ماه در

 مجلس و يونان دولت ھمکاری .گفت سخن باره اين در يونان پارلمان ۀجلس در  جون١٧در مزبور،ۀ کميت کار ھماھنگی

 ھای جنبش نمايندگان نيز و ...و تونس ال،گاپرت ،جيمبل فرانسه، لمان،ا جمله از ديگر کشورھای مجالس با کشور آن

 ھا بدھی آن غالب که رسيد نتيجه بدين مزبور گزارش .نمود ايجاد را تاريخی وضعيتی جلسه آن در اجتماعی

 .باشند می تحمل غيرقابل نيز و بوده انگير نفرت و ظالمانه غيرقانونی،

 زيرنويس که است بوده مکرر قدری به اينترنت در يونانی و فرانسوی به توسان اريک سخنرانی ويديوی به مراجعه

 صربستانی، ،پولندی جمله از نيز ديگر ھای زبان به و گشته افزوده بدان نيز یئاسپانيا و الیگپرت ی،ئايتاليا انگليسی،

  .باشد می تھيه درست در نيز اسلوانيايی و کرواتی

"8rALg4iEwzd/embed/com.youtube.www://https"  

 و ھا شکنی قانون موارد و کرده بررسی يونان دولت ھای بدھی با رابطه در را مھمی بس مسائل فعلی، موقت گزارش

 ماه در يونان ھای بدھی .نمايد می بيان آنھا ابطال و ھا بدھی پرداخت با رابطه در را کشورھا ميان روابط حقوقی مبانی

 اھميت حائز توسان يکار ۀمقدم رابطه اين در .بود خواھند مطرح عمومی مباحث در اروپا در آتی ھای سال و ھا

 ۀکميت و يافت خواھد ادامه ھمچنان مديدی مدت ھا بدھی اين قبال در يونان ملت برای عدالت خاطره ب مبارزه .است

 برخوردار شده سازماندھی حمايت از که اين از گذشته داد، خواھد ادامه خويش فعاليت به نيز يونان ھای بدھی تحقيقات

 .نباشد يا باشد

 .باشد می دسترسی قابل اينجا در لمانیا زبان به مزبور گزارش ۀترجم

http://www.attac.de/bildungsangebot/sig/detailansicht/news/griechenlands-

schulden/?cHash=78178b54f1c564d23bcf9b9dbc324e36http://www.attac.de/bildungsangebot

/sig/detailansicht/news/griechenlands-

schulden/?cHash=78178b54f1c564d23bcf9b9dbc324e36 

 “Sand im Getriebe„ عنوان تحت Attac ۀخبرنام به باره اين در لمانیا زبان به ديگر متون به مراجعه برای

 .يددنما مراجعه
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http://www.attac.de/uploads/media/Sand_im_Getriebe_-

_Texte_von_CADTM_ueber_Schulden__-_2010-

2015.pdfhttp://www.attac.de/uploads/media/Sand_im_Getriebe_-

_Texte_von_CADTM_ueber_Schulden__-_2010-2015.pdf 

 .باشند می دسترسی قابل CADTM سايت در و بوده فرانسوی زبان به تحقيقات اين اصلی اسناد

http://cadtm.org/Preliminary-Report-of-the-Truth 

 عموم اختيار در و رسانده چاپ به را گزارش اين  ٢٠١٥ سپتمبر ماه در Les Liens qui Lieberent فرانسوی ناشر

 .داد خواھد قرار

 وی .باشد می (CADTM) جيمبل در سوم جھان ھای بدھی لغو ۀکميت رئيس توسان اريک :توسان اريک معرفی

 جنبش علمی شورای عضو و VIII پاريس و ِليژ دانشگاه از سياسی علوم دکتر(سياسی امور کارشناس و تاريخدان

Attac علمی شبکه فرانسه، در Attac در ھمچنين وی .باشد می جھانی اجتماعی مباحث المللی بين شورای و جيمبل در 

 .)است عضو (LCR-SAP) جيمبل ی شاخه و چھارم انترناسيونال کميته

  

 دقيقه ٣٤ انگليسی زيرنويس با و فرانسوی به<br> يونان ھای بدھی تحقيقات ۀکميت گزارش ويديوی

  ٢٠١٥ تگسا ١٧ تالکسکاال، از برگرفته

 

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15660http://www.tlaxcala-  

 


