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 د��	ن "�0/ ��ذب" در �
ز��( ی�'�ن

7
ا7
 "داود 3�45  ��2ت" �0�رزه '� 

 

�ر:١�:;<�= . 


	 ( ��١٩ان ��ام "� !ی) در ١٢ام و ١١���ر ��� ��زه ی�رو �	 روزھ�ی ��
	 و ی

#$%� &��' ،)#����2 �	  ١٧$�ن ا0,�دی	 ارو/� ��ای .$�ه �-ن �� �,�ان ���+ در ی�*�ن ��و

<=>�5 *�#>�-. /4 آ'- ای: *�#2 ��49 ��ای ی�*�ن /��8 زا و "��7ل �� ا*$5& '4 ���-. 

در ای: "#>�ر <Cرا  *�ت �%-ه "�0ا�ABت ��و�#(" در /$�*- �� 0$�ری ھ�ی "*� $9
�ا9$#+" '�رد 

 <�د*-.  ��ر�4 ا*>�Aدی �Dار '4 

:>2� A@�	ه �?

/4 آ'- دراز �0ی: *�#2 ��49 ��ان ��زه ی�رو در '�رد ا�G0ذ E0%$+ "�$��2 ا�E<Dدی 

ری�J>4" و /$�ده ��دن ھ�.	 زود�0 آن در ی�*�ن، در �I>�ی: �Hرت داروی4 ا�2 �	 �	 د*
�ل 

K$G�0 د9$( �-م 	ده، ا'� ��� :$ K$G�0 *�ر�� 0��I ��ای '-40 ���0ھ4 درد را #0

 .-�� 4LMD ر /$�ا'�*4 ��زه ی�رو را  در '�ن��� در�2، *%4 �0ا*- �$%�ر ز'$�5$� ی�*�ن، ای: 

 

�د ھ�ی CA	 B7	ی درون �
زی و �7
ون �
زی٢EF 	C7 ن در� . ی�'

 �� 	�در ا��Mره ""�O داود �N$	 "��9ت" دا�>�ن ��ور *�د*4 ای رD+ زده �-ه ا�2، 

 ��د:    دی�5<�*4 ا*-�. 4��P :$ا*-ه '4 



www.goftaman.com 

2 

 

 .-
Nرزه '4 ط�
"��9ت، /�NIان �Sل /$� در ��رزار رز'4 ر"& �Pا*4 ��ده و د�%��ن را �	  '

��ده و �� PVB: در  - از "
I	 ��A'(  -داود ��.T ا*-ام  4AN0 -ی-I0 ای: .�89 را �0ھ$: و

 )
D  .4 '4 <�ددGف �0ری�E' '4 ���-، وارد 	د و زره " آرا�>�P" �� 	�از آن '��A( "��9ت 

�	 "��9ت �7�
-، داود �� PVB: ��45 �� /$��*4 او زده و "/�NIان ��Iه ��9+" را از /� در'4 

 آورد.  

'�*�- "ا��Mره  - �� 0=�وت ھ�ی ز'�*4 �+ و �$8   -ا9�Y$� 4#اس، *G#2 وزی� ی�*�ن ھ+ 

او)  �	  ���ر دی�5 ��� در '��A( ١٨داود" �� ��ان ���ر ھ�ی ��زه ی�رو �	 '��Z	 "��9ت ( 

0��Iی4 وارد ��رزار �-. وVP�� 49ف ا�59ی �0ری�Y$� ،4Gاس �	 '��Z	 داود �-ه �$#2 و 

�	 0�G#*" �� �I	 �-ی( �$�&ی�*$#+ C/ )��D �$Sی�ش" آرا�>	 ��د،  /\ از ھ=-ه ���2   +ی

<=>�5  داروی 9�E'" _N0,	"  را /Cی�G* .2B#2 وزی� ی�*�ن '�ا�P ^Jدش را در <=2 و <� ھ�ی 

*�#2 ��49 ��زه ی�رو  "'
�رزه ��د!*	" �Pا*-.  *G#2 وزی� .` <�ای ی�*�ن �	 در 

��ر و �� �$�ل د'���ات اش در ".�89 '�گ و ز*-<�D " 4ار  	bB�,' روی�روی4 �� ھ+ ط�ازان

��د، �0 ���ر "P=	 �-ه" اش �>�ا*-  4�$�* cA� 8ی�P 49�Hا ^Jد، از '�ا�� 	<B�>- �>ا

 =\ را�>4" ��-."* - زود <Cر ھ+ ���-

 در واD^ ی�*�ن ا'�وز از *�5ه ا�E<Dدی "ز'$: <$�" �-ه ا�2:

 '$N$�رد ی�رو، �٣٢٠-ھ4 ی�*�ن  �

 '$N$�رد ی�رو، ٢۴٠"�%T ھ�ی '�49" ارو/� �	 آن ���ر   �


2 �-ھK9�P �* -$9�0 �� 4 ا">%��4 ی�*�ن  �#*١٧٧ ،-H در 

 در H-، �٢۴	 ای: ��  ٢٠١٠'$&ان *&ول K9�P�* -$9�0 ا">%��4 آن ���ر از ��ل  �

 )١درH- ( ۵٠در H- و در�$: "�ا*�ن در �-ود  ٢۶'$&ان �$�ری �%�'4  �

 

*#G	 N�» �*( ا4NH ای: ��P>�ر �i و �- ری2G ا�E<Dدی از یT ط�ف در /$�ده ��دن 

$9٢٠٠٨
�اI* "+#$9=>	 ا�2، �	 ی�*�ن از �,�ان ��ل   kN�	 ای: �� �	 /$�ده ��دن آن '

 2N �%-ه دی�5 ای: �,�ان ا�E<Dدی در دو �L0'( دیI* �5=>	 ا�2:<�دی-ه ا�2. و49 �

 *G#2 در ار�Dم '#_ �-ه ا�E<Dدی در ز'�ن ���ی2 ی�*�ن و  �

�  2I" در 	�دوم در *�bم "<%��>	 /�وری و ��'C/ 4ی�ی" ا�&اب "� اB>�ده ی�*�ن، 

 ' :$'�0��D ^B�� ا9$�5ر�B 4#�د /$�	 0�ی: ی�B>	 ا�2.
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$9
�ا9$#+" �� /$�وی از آی$: "* �–)#�در از ای /$�ده ��دن "�$��2 ری�J>4"  - در �0ا�ABت ��و

�	 �� ی�*�ن 0,%$( <�دی-ه ا�2، ��ان ��زه ی�رو �Y� 4' -IL0ر*- �	 ��ای '-ت �	 ��ل 

'$N$�رد ی�رو �	 �( وام در اP>$�ر ی�*�ن �Dار '4 دھ�-. در '��A( ی�*�ن ��ی- از "%N	  �٨٧-ود 

�VH8 اG� 	� :در ای:-�� �ت ��$�دی را /$�ده 

� ،�'�B ر�� ا��VHت در ا'�ر .�5*45 ا�>G-ام �	 *=^ 

 دی�5 <�*4 در ا'�ر ��ز*�#>45 و درآ'- ��ز*�#>45، �

� �$Pوش و در ا�B �� ای8 '�9$�ت&Bا 

 4H�EP ��زی E0-ی ھ�ی دو9>4 �

�د٣G�'3 اF�7 در HI�2ا

ا'0�2 �' 3Jا�Kا L���� . 

ای: 0-ا�$� در D-م اول �	 �Jر اD��ر /�ی$: "�'L	  و ط�ری �	 دی-ه '4 ��د /$�ده ��دن 

'#>%�-ان �Hرت '4 <$�د.  �	 ط�ر '�Zل اB&ای8 ����ت ��ر و ی� �Bاھ+ ��P>: ��ایn ��ای 

 	� �I�0 ،-�����ر �B'�ی�ن �0 �>�ا*�- �-ون D$- و ��ط �D*�*4 �	 آ��*4 ��ر<�ان را از ��ر �$�ون 

��ر<�ان '4 /�داز*-. *=^ ��ر�B'�ی�ن ��ده و ھ&ی�	 آن را 

ھ%o��ن 0-ا�$� اB&ای8 '�9$�ت �� �Bوش، *�b �	 اH( 0%�ی( '>��� n	 �E'ف، �	 در �$:  

اD��ر /�ی$: �#$�ر �N�- '4 ���-، از '�9$�ت �� �Bوش در '��N	 اول و �$�>� از اD��ر  ��!ی4، 


� ا'�ی� <&ارش D�� *� دار '>��ر '4 <�د. �	 ای: c$0�0، ط�ری �	 *$�ی�رک �0ی%&، روز*<L' 	*�

�+ را در ی�*�ن �$�>� <#>�ش '4 دھ-. (�� �AB 	�'4 دا<J3'4 دھ-، 0-ا�$� ری�  ( 

  	<B�> رت�H *,� ی 	� 	رد "&م <�ای�*�P�� Tدر ای: "� ی ^D4 ��زی"، در واH�EP" در '�رد

 �	 ذات �Pد �I>� از '-ی�ی2 دوE0 4<9-ی -�-ون D$- و ��ط  –ا�2 �	 "4H�EP ��زی" 

�� رد ای: د<+ ا�E<Dدی �	 رو ��4  ٢٠٠٨و  �E0٢٠٠٧ر '4 <�دد. �,�ان '�49 ��ل ھ�ی 


	 �� �,�ان '4N، .�-ی: ��*4H�EP T و E0-ی ھ�ی 9�0$-ی در NS ارد. آی� ��ایC> 4' 	,H

ارو/� و ا'�ی� 2,0 '-ی�ی2 و �%�ی2 دو�D 29ار *B�5>�-؟ *�b �	 ای:  0-ا�$� ری�J>4،  ی�*�ن ��ی- 

 ٣٨'$N$�رد ی�رو P�� 4H�EP>	 و از ای: رD+ در �-ود  �۵٠ی دو9>4 را �� �E0 +7-ی ھ

'$N$�رد ی�روی  آن ��ای /�دا2P ��د و اD#�ط وام ھ�ی ی�*�ن ��ر ��ود و /�ل ��4D '�*-ه  در 

 �Pد آن ���ر ��'�ی	 <Cاری <�دد.

  �� +� 	��ر �$��>%-اران"  �	 ای: *�b ا�2 Bدر ا +�دن ��ر '�9$�ت �� *� $9
�ا#$9+ "��

�+ ��P :<P-'�ت ا">%��4 دو9>4،  '��7  sھ�ی دو9>4 از ط�ی 	�و  /�ی$: آوردن ھ&ی �$�Sا

�	 ر�- ا�E<Dدی <�دی-ه و در *>$7	 ز'$�	 ��ز ا�>G-ام  و درآ'- �$�>� '4 <�دد. �	 ای: 
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���ر از �,�ان "�ن �	 �V'2 '4 ��د.  ای: "0$�ری *� $9
�ا#$9+" �	 <�ی� � c$0�0 	J�

��-، در *=\ �D*�*%�-ی ا�E<Dد ا�Sا <�ا*	 ا�VP�� .2ف، �� 0$	 �� 0$�ری  4' sNP را �J�A0

�$�&ی�*$#+" �	 آ��*4 '4 �0ان دی-، �	 D-رت �Pی- �$�>� '�� �7	 �J�A0ی '��t <�دی-ه و   �*"

 ای: �Pد ا*5$&ه ��ای 9�0$- �$�>� ا�2 �	 /4 آ'- آن در�2 ا�>G-ام �$�>� و sNP درآ'-

�$�>� و در آ�Pی: N,0$( ر�- �$�>� و ر�Bه �$�>� ا�E<Dدی '4 ���-. اB&ون �� آن �2��$ 

��دن P-'�ت ا">4��%، �	 اD��ر /�ی$: "�'L	  �	 آن وا�#>45 �$�>� دار*-، �#$�ر  +�

 "ظ�9%�*	 و S$� ا">%��4" ا�2. 

�	 �	 '��Z	 وام �	 ی�*�ن داده '$��*-  v9�
�ری �	 در .�Iر ��ل ط - در اP$� ��ی- اB&ود، '

4" ��زه ی�رو ��ای ی�*�ن ��Iدت '$-ھ�- %�در H- آن �	  �٩٠$�>� از  –<�C>	 دو "�#>	 

'��Z	 "��د و اD#�ط"  وام ھ�ی <�B>	 �-ه، دو��ره �	 *�Iد ھ�ی '�T*�� ،49 ھ� و ��$�د ھ�ی 

ی ھ�ی درون �$%	، یL�4 �	 '��#�ت وام دھ�-ه /�دا2P '$�5دد. در *>$7	 ��ای ��'�ی	 <Cار

'�زی ی�*�ن �	 '��7 �	 0,�ک .�خ ھ�ی ا�E<Dدی ��د و ی� ��ی P -$9�0-'�ت ا">4��% ��ر 

.-*�' 4%* 4D�� \%9 )��D ود، .$&ی�� 

����L ��4 و د���
اN�F" ی�'�ن۴O" PG' QI�و
�ت 7GRا�F . 

���-ه  :$$L0 8A* 4ارو/�ی xM� آ'- �$��4 در�� :$<#G* 2 �$�ی&ا در ی�*�ن در'��

0) ��&ی ارو/� و �troikaوی�' T*�� ،4 /�لNN%9وق �$: ا-�H) د�I* 	� از )�<'  	�) را 

�%$#$�ن ارو/�) '4 ���-، در '�رد �L0'( و ا��VHت ا�E<Dدی �	 .�89 ��$-. /\ از آن 

�ران آن ���ر، *�b �	 �#��$2 ھ�ی �	 در ای: را�>� در ی�*�ن �( <�B>	 ��د، �	 *�%$/

  ،"�اVMHح "*�Iد ھ�ی �	 <�*	" را ��ر '4 ��د*-. و49 ا���ن در ا�V'$	 اP$� "�ی "�0وی

�%>� *�5دی-ه، ��VPف 0-وی: !ی,	 ھ�ی �D*�*4، /$�ده ��دن  �I�0 	* ���و�#( *8A ای: �0وی

و ارزی��4 ھ%	 0-ا�$� ا�E<Dدی و ا">%��4 درون '�زی ی�*�ن �b* 2,0رت و '-ی�ی2 �0وی� �Dار 

2$ ��'2 ی�*�ن �	 /�ی$: �0ی: '�ز '%: ',-ود <�دی-ه <�B>	 ا�2. در �VH <#>�ه 	7$<*

��ھ8 ی�B>	 ا�2.  ای: ا*>�Aل �VH$2 از  "4%�ا�2، و *4N%� 8A آن در �- یT "ار<�ن 

 �A* ا '�زی �� /4 آ'- ھ�ی *��4 از آن�B ار<�ن Tی 	� T$0ا���'2 ا*>�Gب �-ه و د'�� Tی

���ر '#>A( و T4" یN' 2$%���� ��ز'�ن 'N( '4 ���-. ا<� در <�C>	 ھ� '�  "��

�����ھ- S' ی�� ھF"رژی+ ��د 	�ر ھ�ی /$�ا'�*4 �� ای: ھ-ف ��دی+ �0 دا'���، �	 ویiه در 

2$ ��'2 �$�ی&ا" '� ا'�وز ��زھ+  �	 ط�ر آ��ر �VH ^NP" �� ،ب" .$-ه ��د�NM' �* ھ�ی

�	 *�b �	 "ا9&ا'�ت ا�E<Dدی"  +$�$� 4'– 	�یKG�' 8G� T �&ب ��ی&ا ھ+ �	  ط�ر ی 

�دی"یT  - ای: *�b ا�2 T�Uا 	ی �:��F"'�ع ��د  	ش <=>�P 	. .ده '4 <�دد�$/

 �L-ی، ای: ���� �Pش �Vم: 
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 )4<��=�-ان د<� P$�ه �� او '4 *�5*- " ( –"<��=�-ی ��د ای: <�گ '&ور ھ%	 روز 

�در زاد" �O Q@<Fزه ی�رو۵� ��Wری 	7" . 

$( ��زه ی�رو �	�4  0<��� �� -L� 	� در 	=M* ارو/�ی4 در 	م ��زی��4 ��'�ی�
'��Z	 *$�ز '

�ی  ھ%�اه '4 ���-:B ھ�ی 

0=�وت ھ� ی *�bی در  '�رد ر�- و ا*��ف ا�E<Dدی �$: ���ر ھ�ی ارو/�ی '��&ی و  �


�ت ا�E<Dدی �0ام �� �+ �0ی: /�ی	 اB&ای8 t" 	�ارو/�ی "���4 ��زه ی�رو. در ��49  

�ی2 ���ر ھ�ی ارو/�ی '��&ی ا�2، ���ر ھ�ی ارو/�ی "���4 ھ�اداران D$%2 ھ�" او9

2 0��Bی *$�ز'�-ی ھ�ی ا">%��4 ا*- �	 �� او�9ی2 ھ�ی I" ھ�ی �$�>� در 	�ھ&ی

���ر ھ�ی ارو/�ی '��&ی در �E0دم �Dار '4 <$�د. 

*� �b	 ��KP او�9ی2 ھ�ی اھ-اف ا�E<Dدی، ���ر ھ�ی ارو/�ی '��&ی �� /$�وی از  �

" )Hو '�9$�ت �� در آ'- ا 	<P�� ھ�ی ا">%��4 را ',-ود 	�ھ&ی 	ا9$#+" /$%�*�
$9 �*

اS�$� را �+  <�دا*$-ه ا*-، �L0 �0'( ر�- ا�E<Dدی �0'$: ��د. �� VPف ���ر ھ�ی 

 s- �0 از ط�ی�اھ�P 4' "+#$*ی�&�$�ارو/�ی "���4 ��زه ی�رو �� /$�وی از آی$: "*� 

 �E<Dدی را �	 ���2 در آور*-. اB&ای�J�A0" 8ی '��t" .�خ ھ�ی ا

���>4 ��م 0�$( ��زه ی�رو را '4 �0ان �$�>� در ��0د �$: دو 0$�ری در '�رد  �

��F�� 37ر، 0�$( ��زه ھ�ی ھ%�ری ا�E<Dدی دی-:  0$�ری "Y� 37 د ارزی�ZFا


کZF Q��� ;\اری" و 0$�ری 5F 37�Y� 37 د ارزی�ZFدی �3 ا�T�Uد ا�ZFآن "ا "

4 <$�د. �	 ای: c$0�0 "0$�ری '��0ر" در روی�روی4 �� 0$�ری "C5"�0اری" '�رد �,� �Dار '

�Dار '4 <$�د. ��زه ی�رو راھ�ر او49 را اP>$�ر <�د. ای: راھ�ر *�b �	 <&ی�8 او�9ی2 

ھ�ی 'kN<G در '�رد ��P>�ر ا�E<Dدی و �xM ا*��ف *�bم �� '�ی	 داری *>�ا*2# 


�ت *#
4 دراز '-ت ���*-.� �0	 ��Z'	 "��'( 0,�ک"، ��زه ی�رو t ی�� 	را از � 


 ھ�ی �>�ر ھ�ی �O �E5زه ی�رو۶S' وت�:F .   

در "� و �,� ھ�ی *�#2 ��49 ��ان ���ر ھ�ی ��� ��زه ی�رو رو�: <�دی- �	 0=�وت 


	 �� �,�ان ���+ و"�د دار*-. ���ر ھ�ی ��.T ��� ��زه NS �$$�دی در  '�رد 0-ا��ھ�ی � �b*

<9 )$
D ده در ای: راه از ی�رو از�� 2=9�G' ی�*�ن 	ھ�ی �� ��ر" � T%��ی� و ا�>�*$� �� "

4 ��'2 ا��P�� �$*�Yردار <�دی-*-�	  در ا*>���Gت آی�-ه �0س از  ظ�Iر *$�وھ�ی4 *�
$<�/

 O�> k9�0 و -$��'�*�-  �$�ی&ا در �Pد ان ���ر دارد. �L0'( ای: �$�ه ���Pرد �� آ*�7 

ی�*�ن را از ��زه ی�رو  - grexit–آ9%�ن B-رال '��Jع " �Pوج '�D>4" ��ی
N	، وزی� ا'�ر '�49 

'�Mح ��د. ای: راھ�ر، *�b �	 ھ&ی�	 �N�-، '�*-ن ی�*�ن در ��زه ی�رو، از /�>$
�*4 <�وه ھ�ی 
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��ر AN� �0	 ھ�ی �$��4 "��ام <�ای د�2 را�>�P�� "4ردار ��د. و49 ، از آ*�7ی4  	bB�,'

*$�ز'�-ی ھ�ی <#>�ش ��'�ی	 �Dار دارد، �	 زودی "P=	" <�دی-.  �	 ای: راھ�ر در ��0د ��

�'�B 2ا*#	 در ھ+ ��ی4 �� ��'2 ای>�9$� در اP$� در "2I "*5	 دا�>:" ی�*�ن در ��زه �

�(، *G#2 وزی� آ9%�ن B-رال �� و"�د '9�G=2 درون �&�4 (�� �' V5*ی�رو /$�وز <�دی-، و ا

*-، *G#2  وزی� �Bا*#	 ھ%�ای4 ��د، در*>$7	 راه ��ای �$�ل '#$,4)، *�.�ر �� �B*#�ا او!

"�0ا�ABت ��و�#(" ھ%�ار <�دی-. در  اP$� ��ی- اB&ود �	 E0%$+ ��و�#( در '�رد 0-ا�$� 

4��$� -L�ُ دی .$�ه �-ن �� �,�ان در ی�*�ن، از�E<Dردار '4 ���-. ی�*�ن - ا�P�� +I' 4'�b*

49�%� T$<*V0�0، /$%�ن ا�* ��� 	��Z' 	�  4' 	* ،	$ب �� رو��S 4'�b* 8 ھ�ی�در ��ل 0

�0ا*- ار V'�L0ت ارو/�یC� 4ف <�دد. �Pوج ی�*�ن از ��زه ی�رو، ای: �MP را �� �Pد �%( '4 

��-. از ھ%$: *�5ه /$�م ھ�ی ��رک او��'�، ر�$\ "%�Iر ای�!ت '>,- ا'�ی� �	 ��ان ���ر 

و از C> �$t�0اری �Pص �Pدش ���Pردار ھ�ی 'I+ ��زه ی�رو در "2I �=� ی�*�ن در ��زه ی�ر

 ��د*-. 

 �I�0 "4ره ی�Mداود ا�" -�*�' 	�*�#2  ��49 ��ان ���ر ھ�ی ��� ��زه ی�رو،  �$�Yاز را 

�4 "واLD$2 ھ�" �P ه���	 PVB: "�-ی( *� �$�&ی� *$#+" " آرا�>	 ��د از "آ�%�ن روی� ھ�" �	 

دم �0ھ$: �-ه ی�*�ن"  ارا�	 دارد. *�b �	 /�ی$: ���*-، و49 *>�ا*#2 *��-ارو ای ��ای "'�

K$G�0 *�ر�� و �=�رش داروی4 �	 �	 ھ$� و"	 '=$- "�-ن *�!ن ی�*�ن" *	 '4 ���-، �	 

�	 روزھ�ی  O�ھ �B ی�*�ن، ای: ��ز'$: ���>�*4 دا*8 و 	�( '4 �0ان �E0ر ��د �'

���ر /$�ا'�*4 ��زه ی�رو  ا Tی 	��Z' 	� ،-��ز "�� nP ر��*	" ھ� د��اری را ��Yی  '4 

 �Cف <�دد.  

٧ �_�I0ای ھ�	' . 


�H xدق"،H" 4در  �9�0ی 

�-ه �P'�ش ا�2، 4' ^%� 

 /� /�وا*	 �#>	 ا�2،

 .�اغ دھ-ه �+ ر*O ا�2،

 ا��ھ�ی 0$�ه و �0ر از آ�%�ن *$�B�Nی ��ز'$: ی�*�ن �-ور ��د.
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)١ (http://www.bbc.com/persian/business/2015/07/150706_greece_in_numbers 

)٢     (EU Statement,   http://www.bbc.com/news/world-europe-33503955  

)3 (
http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/greece/inde

x.html 

)4L� :آ'-ه ا�2: ) در "�ی دی�5 ای :$�. � 

 *�5*-" <��=�-ان د<� P$�ه درو '4 ---"<��=�-ی ��د ای: <�گ '&ور ھ� روز  


