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 وداع با آخرین پارتیزان اروپا 

 

 روبن مارکاریان 

 

   ی ها  ت یشخص   ن یاز سرشناس تر   ی کی  ونان، ی   یقهرمان مل Manolis Glezos) )" گله زوس  س یمانول"

جنگ  دوره جنگ با قوای اشغالگرانگلیس،    دوم،  ی ها در جنگ جهان  ی اشغال ناز  ه یجنبش مقاومت عل

ایونان    یداخل د ز  و  دوره  پس  هسرهن  یکتاتور یآن  بازسازی  از    ،اگ  گوناگون  های  دوره  رهبران 

از   پس  کمونیستی  یونان،  یبرقرارجنبش  در  پارلمانی  تمام    در  ریناپذ   یخستگ  ست یکمون   دمکراسی 

او نزدیک    . چشم از جهان فرو بست   یسالگ  هفت و مارس امسال در سن نود   30در ،یزندگ  ی دوره ها

نظر زندگی سیاسی او  و از این    رکت داشت ش  به هشتاد سال به طور فعال در جنبش کمونیستی یونان 

برای روشن شدن    از همین رو  است.   ان و به ویژه جنبش کمونیستی آن تاریخ معاصر یوننموداری از  

"گله زوس"  یادنامه  جایگاه  این  اختصار ،  در  اشاره  با  یونان   و  معاصر  تاریخ  تحوالت  از  برخی        به 

 پرداخته ام. 

در  زوس"  سپتامبر"گله  در  (Apeiranthos)یوستا ردر  1922نهم  ناکسوس)واقع  متوNaxosجزیره  لد  ( 

پایان دبیرستان وارد "مدرسه عالی    سکنی گزید. پس از   آتن در  1935همراه خانواده اش در سال  شد.

  یونان دیکتاتور   (Ioannis Metaxas)اس"این دوره ای بود که "یانیس متاکس اقتصادی و تجاری" آتن شد.

پادشاه   حمایت  دو "با  آهنین    " مگریگور  پنجه  یونان با  کرد.   بر  می  یونان    حکومت  کمونیست  حزب 

توانسته بود در مناطق روستائی و نیز    توسط "متاکساس"   علیرغم پیگرد و سرکوب شدید کمونیست ها 

دهد.  گسترش  را  خود  نفوذ  سالونیکی  و  آتن  در  کارگری  های  اتحادیه  میان  سال    در  در  آن  تاسیس 

تاسیس"    1924 با  بود  زمان  یونان")هم  کارگری  های  اتحادیه  تالش  GSEEکنفدراسیون عمومی  و   )

   .ولین اتحادیه های کارگری در کشور فعالین حزب در شکل دادن ا

 

   دوره اشغالیونان در 

 و اولین مقاومت علیه اشغال گران 

 

  دشاه پا  ( اشغال می شود. 1941ئن  ژودر  )  ، بلغارستان و آلمان در جنگ جهانی دوم توسط ایتالیایونان  

لیسی ها را در آن جا  به مصر فرار کرده و دولت در تبعید تحت الحمایه انگ  همراه با دارو دسته اش

 د.  تشکیل می ده
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آن  "گله زوس" که در  می کنند نصب    سی اکروپلفرازشکسته را بر  ب یپرچم صل  نازی ها   که  یهنگام 

دانشجو  ایسال19  ست ی الیسوس   ی زمان  اش   به   ، بود   ه  سانهمکالسی   Apostolos) "تاس"آپوستولس 

Santas)    و پس از      می روند   نه آن ها به کتابخا باهم پائین بکشند.پیشنهاد می کند که پرچم نازی ها را

که از قسمت پشت    غاری پی می برند   وجود   کروپلیس به باستان شناسی درباره ا  مطالعه پژوهش های

ه گروه نگهبانان نازی در  ی کلدر حا  1941ماه مه  30در  .کند مجموعه بازمی    به سوی باالی  راهی

  “ گله زوس„آلمان نازی بودند آکروپلیس مشغول مشروب خواری و جشن گرفتن فتوحات  یرونیبخش ب

و پرچم صلیب شکسته را پایئن کشیده و    خود را از پشت به باالی اکروپلیس می رسانند و "سانتاس"  

 می کنند.  پاره پاره  

از عملیات پس  گشت   ،انجام  از  شب  دل  در  ها  به  حکوم  های  آن  و  کرده  عبور  ها  نازی  نظامی  ت 

به خانه می رسانند   سالمت خود  به خانه ه  “گله زوس“  . را  نگرانش   نگام ورود  دل  بیدار و  مادر    با 

حکومت نظامی نازی    در زیر چکمه  شب   وقت   د درآن می پرس  از او  با عصبانیت   که  اجه می شود مو

به مادرش   ،پنهان کرده بود  جیبش ه را که دراز پرچم صلیب شکستای  تکهاو   است؟  چه می کرده  ها

دهد  افتخارنشان می  با  بوسه می    ه آغوش کشید رد   را  او . مادرش ازخوشحالی و  وصورتش را غرق 

چه می کرده است؟"      پسرت در آن دیر وقت شب "    د: می پرس  مادرش فردا صبح ناپدری اش از    . کند 

ن عملیات مقاومت علیه نازی ها در یونان تحت  این اولی  به اکروپلیس نگاه کن.!   مادرش به او می گوید 

 بود. نیروهای محور اشغال

تنها    افتهی  یع یوس   ی انعکاس جهان"گله زوس" و "سانتاس"  اقدام   نه  الهام بخش مقاومت  ها    ی ونانی و 

  ها مبدل   ی ناز  هیمقاومت عل یالملل نیبه قهرمانان ب آن ها   .می شود  ها یبلکه همه ملل تحت اشغال ناز

  می شوند.

 

 گله زوس  و  سانتاس  

  1942مارس  24."گله زوس" در م می کنند محکو محاکمه وبه مرگ ی ابیها آن ها را به شکل غی ناز

شده بود رها    بیماری شدید سل  ها او را که در زندان دچار  یناز   . شکنجه می شود وبه شدت    ریدستگ

اما    .(داد   دست    این بیماری از   ز یکی از شش هایش را برای همیشه ااو  )رد یبم  ی ماریتا از ب  می کنند 

از    یک ماه قبل از خروج آلمان ها  ،کمونیست بود نیکوس" که از پارتیزان های  " ،اونوزده ساله  برادر  

نازی ها،اعدام می شود   توسط  ، یونان دیگربا"گله زوس"  .دولت دست نشانده وهمکار    ل یآور21درر 

ایتالیائی  1943 اشغالگر  نیروهای  ما  توسط  سه  و  برد.   هدستگیر  سر  به  ها  آن  از  درزندان    ، آنپس 
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و    ند می کدستگیر  1944سپتامبر    21دیگر در  را بار"گله زوس"  نازی ها   همکار  دست نشانده و   دولت 

 کند.  می  از زندان فرار در حالی که قبر او را برای دفن در پس از اعدام کنده بودند 

 جنگ مقاومت علیه نازی ها 

 1944-1941   

یوناندر اشغال  ملی"   ، جریان  رهائی  یونان"جبهه  کمونیست  با همررا    ( EAM)حزب  های    اه  اتحادیه 

و  می    کارگری  تاسیس  چپ  کوچک  بسیاری    بعدا    که  کند احزاب  و  میانه  چپ  ازفعاالن  احزاب 

پیوند   غیرحزبی  می  آن  نظامی  1941فوریه16در  د.نبه  شاخه  کمونیست  نام   ،جبههحزب  "ارتش  به 

بخش  ر یونان" هائی  ولوچیوتیسفرماندهی   با  را  (ELAS) مردم  گذاری  ( Aris Velouchiotis")"آریس  پایه 

   .می کند 

نیز" یونان  یونان یک ژنرال سابق ارتش  راتشکیل می دهد که    ( EDES)"اتحادیه جمهوی خواهان ملی 

اما    ، (ELAS) پس از  سته و به لحاظ نظامی و نفوذ به نیروی نیروی های ملی غیر کمونیست به آن پیو

 می شود.  مبدل ظر قدرت با آن، غیرقابل مقایسه از ن

پارتیزانی اروپا مبدل    ین نیروهای به یکی از بزرگتر   ( ELAS) 1944ستانه شکست نازی ها در پائیزتا آ 

پارتیزانی    رستان را درگیر جنگ های فرسایشیکه ارتش های سه گانه آلمان، ایتالیا و بلغا   می شود 

  (ELAS)"جبهه" و شاخه نظامی آن آتن درتسلط    اکثرمناطق روستائی و شهرهای یونان به جز  . کرده بود 

وارد جنگ  به کارگیری تاکتیک سرزمین سوخته به خشن ترین شیوه ممکن و   ارتش نازی .قرارداشتند 

به نام  را  یک نیروی ضربتی وابسته به خود از یونانی ها    نازی ها  د.می شو"جبهه"  با پارتیزان های 

امنیتی" های  یونانی،از    متشکل   (Security Battalions)"گردان  های  و  فاشیست  تبهکاران    جنایتکاران 

و   که   جنگی   اسرای زندانی  دهند  می  شکنجه،   در   تشکیل  ها   سرکوب،  جمعی    قتلعام  دسته  اعدام  و 

اس همکاری  .، گشتاپو و اس طور فعال با ارتش  به   کمونیست ها و فعالین مقاومت به سبک آلمان نازی

 می کنند. 

در اما  جوانان  و  پیوندند   یاسمق زنان  می  ها  پارتیزان  به  جبهه    مناطق   . وسیع  تسلط  میلیون    2تحت 

یوناناز میلیون جمعیت  ونیم  گیرد   دررا    هفت  مناطق  بر می  درهمه  ای و شوراها  توده  .تشکل های 

به طور فعال دراداره امور این مناطق  زنان برای اولین بار در یونان در  امورمحلی را اداره می کنند.

اگر چه  استالین   .صفوف پارتیزان ها علیه نازی ها و اشغال گران می جنگند ر  و د   می کنند   شرکت 

با شروع    کند اما   در رهبری حزب کمونیست یونان نصب یک رهبری وفادار به خود    تالش کرده بود 

رابطه میان دو حزب قطع شده    ،ی و آغاز جنگ پارتیزانی در یونانحمله ارتش نازی به اتحاد شورو 

کمونی بود. با  حزب  ضدفاشیستی  جبهه  ایجاد  دستورالعمل  گذاشتن  کنار  با  دوره  این  در  یونان  ست 

نازی   ی زبورژوا پایه توده ای خود را بویژه در مناطق    ،ها  مخالف  اقدامات رادیکال  با  بود  توانسته 

 روستائی یونان گسترش دهد.  

آزاد  با انتخابات  ی  به مثابه نهاد حکومت PEEA)("کمیته سیاسی برای رهائی ملی" 1944دردهم مارس  

نفوذ   تحت  مناطق  م  ELAS-EAMدر  شود.تشکیل  که    ی  است  دریونان  آزاد  واقعاً  انتخابات  اولین  این 
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"حکومت کوهستان  حکومت تشکیل شده به    زنان با حق رای برابر با مردان در آن شرکت می کنند.

وارد می    ه در جبههد ها" معروف می شود و در ترکیب وزرای آن نمایندگان همه احزاب شرکت کنن

که  . شوند  است  درحالی  برای   این  درآتن   حکومت   شمارش معکوس  ها  نازی    و   شروع شده  همکار 

 . است درکشورنفوذ  فاقد (انگلیسبه  قاهره)وابسته مقیم  درتبعید  حکومت 

و    فعالین   از  ،اشغالگرانبه مثابه نمادهای اولین اقدام مقاومت علیه  "سانتاس" و "گله زوس"دراین دوره  

ملی"نفوذ   .هستند   ELAS-EAM  سرشناس   ران رهب برای رهائی  چنان گسترش   PEEA)("کمیته سیاسی 

 ی دولت در تبعید را تشکیل می داد می یابد که نیروهای نظامی یونانی مستقر در مصر که بازوی نظام

ا خشم انگلیسی ه   ،د. این شورش نظامیانمی شو PEEA)(و پیوستن به    "دولت در تبعید "خواهان انحالل  

پنج هزار نظامی یونانی را دستگیر و به سودان و  انگلیسی  و آمریکائی ها را برانگیخته و نیروهای 

 لیبی تبعید می کنند.  

اکتبر   یوگسالوی 1944درماه  در  و  کند  می  آزاد  را  بلغارستان  سرخ  آلبانی   ارتش  ها   و    پارتیزان 

ای به دست گرفتن قدرت حمایت  تیتو از کمونیست های یونانی بر  را شکست می دهند. وهای محورنیر 

  ، "اروپای شرقی   درصدی  تقسیم"استالین در مورد    -این در حالی است که طبق توافق چرچیل  می کند.

" را داشت که  "کنفراس تولستوینام رمز  توافق این    قرار می گرفت.   انگلیسی ها نفوذ  یونان باید تحت  

در مسکو منعقد    یان انگلیس و شوروی ، م مورد تقسیم درصدی مناطق تحت نفوذ در  1944اکتبر    9در  

شوروی در    لغارستان و رومانی تحت نفوذ اروپای شرقی، ب  ، درشده بود. بر مبنای این توافق سری

الین و تیتو  میان است  اولین اختالف نظر  بدین ترتیب می آمد و یونان تحت نفوذ انگلیس قرارمی گرفت.  

 . سرباز می کند  در مورد آینده یونان

حزب کمونیست شوروی برقرار می  دوباره رابطه حزب کمونیست یونان با رهبری    ه  در این دور 

. در اروپای شرقی با پیشروی ارتش سرخ حکومت های جدید تحت اداره مستقیم شوروی قرار  شود 

یونان  و  آلبانی  یوگسالوی،  کشور  سه  در  اما  گرفتند  های    که   می  ارتش  توسط  ها  نازی  شکست 

سیاست های استالین به کمونیست    دیکته کردن   ،بود یست ها صورت گرفته  کمون  به رهبری   پارتیزانی 

با   کشورها  این  مواجههای  کدر  بود.  دشواری  است  دوره  کمونیست  همین  حزب  سوی  از  هیئتی  ه 

ی از طریق بلغارستان به یونان رفته و حزب کمونیست یونان را برای ایجاد یک دولت وحدت  شورو 

 ملی تحت فشار قرار می دهد. 

کمونیست ره حزب  حزب،  ونانی   بری  صفوف  گسترده  های  نارضائی  علیرغم  فشاراستالین ،  ،  تحت 

ایجاد یک"دولت وحدت    ،1944درماه مه   انگلیسی ها وارد پیمان برای  به  تبعید وابسته  با دولت در 

داد  پاپاندرو"   لبنان(  ملی")قرار  "گئورگیوس  رهبری  کمونیست(    شود می    به  اکثرا   وزیر)  شش  و 

 می کند.  یونان  دولت در تبعید  نفره  24را وارد کابینه  (،EAM)" رهبری"جبهه رهائی ملیازاعضای 

EAM-میان حکومت در تبعید "پاپاندرو"،  قراردادی  ایتالیا    "کاسرتای" در منطقه  1944سپتامبر  26در 

 ELA   و جریان ملی گرای(EDES)   .قرارداد کاسرتا"    ساسبرا  منعقد می شود"(Caserta Agreement  )  

یونان  ه تبعید  در  دولت  رهبری  تحت  باید  مقاومت  مسلح  نیروهای  نظامی  مه  فرماندهی  ژنرال  و 

درآستانه کسب قدرت سیاسی    SELA-EAMاین توافق در حالی که  اسکوبی قرارمی گرفتند.  ، انگلیسی

فرماندهان  قرارداشت  و  رهبران  بویژه  و  کمونیست  حزب  صفوف  شدید  نارضائی     ELAS-EAM با 
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به یک گردهمائی فرا خوانده و    ،را  SELA  نظامی  فرماندهان  ،""آریس ولوچیوتیس  .مواجه می شود 

اما    می شود. )PEEA"کمیته سیاسی برای رهائی ملی")   خواهان سرپیچی از قرارداد و انتقال قدرت به 

ائتالف  خوردن  بهم  و  انگلیس  با  جنگ  یک  شروع  احتمال  از  فرماندهان  از  بخشی  که  آن  خاطر    به 

علیه آلمان نازی بیم داشتند اتفاق نظر میان فرماندهان نظامی حاصل نمی    ریکا و شورویانگلیس،  آم

 شود.

ایجاد می شود. یونان را تخلیه می کنند و  ها   ماه اکتبرنازی 12  در "ارتش  درکشور یک خالء قدرت 

  پنجاه هزار   کنترل خود داشت را درچهارپنجم کشور  که در آن زمان  (ELAS) رهائی بخش مردم یونان"

رهبر شاخه آتن حزب کمونیست    اما وارد شهر نمی شود.  در اطراف آتن مستقر می کند نیروی مسلح  

شدن وارد  خواهان  نظامی  فرماندهان  ملی  ELAS و  رهائی  برای  سیاسی  استقرار"کمیته  و  آتن   " به 

(PEEA) این در حالی است که حزب کمونیست با اجرای    . ه عنوان حکومت موقت در کشور می شوند ب

انگلیسی ها و دولتعه با  به شرکت در "دولت وحدت ملی" سیاست مدارا  ند    را   شانده آن هات دست 

انگلیس در  ا  .درپیش می گیرد  نیروهای  اکتبر  18رتش  ، شش روز پس از آزاد ساختن یونان توسط 

یونان تحت تسلط کامل جنبش مقاومت بود."گله زوس"    ی کهشش روز   .وارد آتن می شود   مقاومت،

از اشغال    آن ها یونان را  که   گلیسی ها تا امروز هم مدعی هستند :" انین روز ها می گوید در باره ا

را  ولی مسئله آصلی این است که آن ها هرگز یونان    آزاد و از دست کمونیسم نجات دادند.  نازی ها

  به  جنبش مقاومت، که فقط محدود   نیروهای  اکتبر بوسیله طیف وسیع   12آزاد نکردند. یونان در روز  

مردم همه جا فریاد می زدند:  آزاد شد. من آن جا بودم، درخیابان ها،    ،نبود   (EAM)" "جبهه رهائی ملی

 . " ( همه قدرت به مردم! Laokratiaآزادی،)

 

 

 (ELAS")ارتش رهائی بخش مردم یونان" پارتیزان های   
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 و متحدان داخلی آن ها  قوای نظامی انگلیسجنگ با 

1946-1944 

"گئورگیوس  وارد آتن شده و با انتصاب دولت موقت تحت ریاست    1944هجدهم اکتبر  در  انگلیسی ها

ضدکمونیست  و  دیکتاتور  پادشاه  کنند  می  تالش  دوم "  ،نیونا   پاپاندرو"  قدرت  گریگور  به  را   "

آن ها وارد  سلطنت را برقرارسازند برگرداننده و حاکمیت   "گله زوس" می گوید:"از لحظه ای که   .

ش مقاومت از آن ها به عنوان متحد استقبال کردند.در مورد انگلیسی ها چیزی نبود  شدند، مردم و جنب

می    انستیم که بدین ترتیب کشور و حقوق مان را تسلیم آن ها مگر احترام و حس دوستی. ما نمی د 

ها   انگلیسی  تا  کنیم".  کنند  نیروهای  را   دولت جدید و ارتش   ملی  گارد تالش می  EAM-بدون شرکت 

ELA،  د. آن ها برای تقویت  ن ، تشکیل دهایفاء کرده بودند یروهای محوردر شکست ن   را  اصلی  که نقش

و وارد دستگاه های انتظامی، امنیتی و    زندان آزاد ساختهاز    را   نازی   های همکاریونانی    خود   قوای 

کنند  می  جدید  دسامبردر.  نظامی  طبق    ،اول  که  لبنان" درحالی  "توافق  ملی "همچنان  وحدت    " دولت 

انگلیسفرماندار  ،ربود برسرکا اسکوبی" "ژنرال  آتن، در  نظامی  یک  ،    رونالد  سالح  خلع  خواهان 

به   EAMیروز شش    .شود می   ELA-EAM""ارتش رهائی بخش مردم یونان و   "جبهه رهائی ملی" جانبه

در میدان مرکزی    دربرابرمجلس  را  یتظاهرات و میدهند   استعفاء  کابینه    از  به این اقدام  عنوان اعتراض 

خوانند. فرا  آتن  دسامبر  می  سوم  صبح  و  در  ها  سوسیالیست  خواهان،  جمهوری  مختلف  های  طیف 

با شعارهای"زنده باد چرچیل، زنده باد استالین، زنده باد    کمونیست ها در یک  تظاهرات مسالمت آمیز

متحد  کشور  سه  و  یونان  های  پرچم  و  سوی   ،روزولت"  شهر)  میدان   به    ( Syntagma Squareمرکزی 

ن  اتک تیراندازد. با ورود صفوف تظاهرکنندگان مسالمت آمیز به میدان مقابل مجلس،  حرکت می کنن

  را   و تظاهرات   به گلوله بستهغیرمسلح را  در لباس پلیس، جمعیت    ساخته   میلیشای نازیانگلیسی و  

 . غرق خون می کنند 

 

 1944شلیک ارتش انگلیس و همکاران نازی آن ها به تظاهرات مسالمت آمیز سوم دسامبر
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میلیشای   با  انگلیس  نظامی  قوای  راست    نازی  همکار   اتحاد  و  یونانی  سرشناس  های  فاشیست  ها، 

شلیک تیر    ،علیه یکی از بزرگترین نیروهای مقاومت ضدفاشیستی در اروپا  ، افراطی ضد کمونیست 

،  نفرز بار دیگر شصت هزاردرعصر همان روقبل از پایان جنگ جهانی دوم بود.    ،آغاز جنگ سرد 

گرد هم    به عنوان اعتراض در میدان مرکزی  ،داده بود   که صبح آن روز رخ   ی کشتار ترس از    بدون 

غیان علیه انگلیسی  بسرعت به یک ط  اعتراض انگلیسی ها را سر می دهند. این    ار اخراجشع  آمده  و 

  به جز بخش مرکزی   ،آتن  اکثر بخش های  EAM  "جبهه"  . مبدل می شود   یونان   ها در آتن و سایر نقاط

 . در می آورد  زیر تسلط خود  ،را

نفر  هزار    12، وایتالیا قوای کمکی وارد آتن ساخته  طریق نیروی هوائی از   از   به سرعت   انگلیسی ها 

وارد    به شکل ضربتی  را  و آن ها   از زندان آزاد همکار نازی ها را  از اعضای "گردان های امنیتی"  

"ارتش..." وارد  "جبهه..." و   واحدهای   با  ئیبا نیروی زرهی و هوا   و  قوای انتظامی و ارتش می کنند 

شوند  می  نفوذ   .جنگ  های  پایگاه  که  آتن  کارگری  کمونیست    محالت  نیروهای    ،ند بود حزب  توسط 

ی از غیرنظامیان به خاک  و شمار عظیم   و ویران می شوند    بمباران   بی وقفه   هوائی و زرهی انگلیس

   می افتند.

ست  ژنرال   رار استق  محل و  ا "اسکوبی"  ارتش  "دری  نگلیس اد  قرار  در"  بروتاین گراند  هتل  آتن  مرکز 

خود از کانال فاضل آب شهری    از هم رزمان    پارتیزان کمونیست    30به کمک     "زوس "گله    .داشت 

پس از    جا سازی می کند.  هتل  در زیر ساختمان  با دستان خود   را  دینامیت   یک تن   ورفته  به زیر هتل  

اندازد    را  انفجاریچاشنی  فیوز  سیمی را که قرار بود    او   ،آن بیرون    محل خروج کانال    ازبه کار 

انفجا  و   آورده انگلستان    می ماند.   از سوی فرماندهی   رمنتظر دستور  این درست زمانی است که در 

که    ، در میدان مرکزی آتن  تظاهرات کنندگان مسالمت آمیزبه گلوله بستن    رسوائی   به خاطر  ،چرچیل

  ها و یکی از قوی ترین نیروهای مقاومت علیه آلمان هیتلری جنگ علیه نازی  در    انگلیس   متحداناز

  از شرم آورترین  یکیی که  کشتار  . می گیرد زیسیون زیر انتقاد شدید قرار طرف اپواز ،بودند  در اروپا 

برای    می شود ناگزیر    چرچیل.  بود   ساخته   با میلیشای نازی   همکاریای امپریالیزم انگلیس درجنایت ه 

 ، EAM -  ELAS  و شان در آتن  میان دولت دست نشانده    طرح صلح   یک ابتکار  با اعالم ادات  انتق  کاهش 

  به همسرش   در تلگراف  بعداً چرچیل   کند.  درهمان هتل اقامت   و در آتن   به طور سرزده وارد یونان شود 

گوید  قصد  که    می  سوء  یک  آتنحتمی  از  کریسمس    در  روز  است    1944در  برده  بدر  "گله    .جان 

او   .بر می دارد   واقعه    پرده از این  حبه با روزنامه گاردین برای اولین بار" سال ها بعد در مصازوس

نتظر دریافت  م  درحالی که سیم را در دستش نگه داشته بود برای مدت طوالنی  می گوید دراین مصاحبه  

بزرگ جنگ جهانی دوم متحد  به خاطر آن که می توانست یکی از سه    اما عملیات   بود   از باال  دستور

به گفته او آن ها نمی    زیرا  .را از بین ببرد ملغی می شود   ها) چرچیل، استالین، روزولت(  ازیعلیه ن 

را    جنگی   عملیات ژنرال اسکوبی از این هتل    می گوید "او    .خواستند این مسئولیت را به عهده بگیرند 

ست  آلمان نازی قدرت را به د رهبری می کرد برای آن که کمونیست ها نتوانند پس از خروج قوای  

   .  " می خواستیم هتل را به هوا بفرستیم "ما و به همین خاطر  " آورند 

  معروف است یا "قتلعام دسامبر"    (Dekemvriana)" رکه در یونان به "روی دادهای دسامب  این جنایت 

بودند که توسط    امینیروهای مقاومت و مردم غیرنظاز    بر جای گذاشت که عموما    قربانی  هزار  25

و    بیرحمانه انگلیسی ها   اما علیرغم کشتار و قتلعام   . یشای نازی ساخته  قتلعام شدند ارتش انگلیس و میل
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استالین    ند.نک   ا خلع سالحگارد ملی رموفق می شوند    ELASنیروی های نظامی جبهه    متحدان آن ها،

قانع  را  (  ELASفرماندهان "ارتش رهائی بخش مردم یونان")  تا   ال پوپوف را به یونان می فرستد ژنر

 و تن به خلع سالح  و توافق با دولت وحدت ملی  بدهند.    گذارند بپائین اسلحه را  د کن

فشارها موجب  نامه"وارکیزا")  این  توافق  درVarkizaتحمیل  این    . ی شود م1945فوریه  12(  اساس  بر 

می  باید خلع سالح    (ELA-EAM)جبهه رهائی ملی" و "ارتش رهائی بخش مردم یونان" "  ،توافق نامه

مت  شدند  الحمایه قابال  و  تحت  دولت  شد متعهد    نیز  انگلیس    و    که   می  کمونیست  حزب  فعالیت  آزادی 

و  راه انتخابات  بر سر سلطنت   طی یک سال با برگزاری رفراندوم   احزاب متحد را تضمین کرده و در 

حزب کمونیست  ،  EAMچون  .راهموار سازد   قانون اساسی جدید   برای تدوین  برگزاری مجلس موسسان 

اب چپ متحد آن ها از سوی دولت قبلی یونان و نیز دولت دست نشانده نازی ها به عنوان و سایر احز

تالش می کنند ماده ای درباره    EAMمجرمین خطرناک سیاسی تحت تعقیب بودند رهبران  تروریست و  

عمومی  قرارداد    عفو  وارد  استالین  با  که  ها  انگلیسی  اما  شود.  گنجانده  قرارداد  در  ابهام  بی  و  کامل 

شده بودند این پیشنهاد را نمی پذیرند. در قرار داد عفو عمومی تنها    "استالین-تقسیم درصدی چرچیل"

 شامل مجرمان سیاسی پس از سوم دسامبرمی شود. 

  فشاربرکمونیست ها و نیروهای چپ و فعالین جنبش مقاومت   ( ELA-EAM)  صله پس از خلع سالح بالفا

اوج می    در سراسر یونان   ندهای نازی و راست افراطیتوسط با   سترش ترور سفید گ  با   ضدفاشیستی 

سر  "گیرد.  " به  را  یونان  انتظامی   و  امنیتی  های  دستگاه  نظارت  و  سازماندهی  مسئولیت  چرچیل" 

کار   های  باراردوگاه  اولین  برای  بوئرها  جنگ  در  که  است  کسی  او  سپارد.  می  ویکهایم"  چارلز 

از اعضای قوای اعزامی انگلیس برای کمک    1918ل  ی به سبک جدید را ایجاد می کند و درساراجبا

 در جنگ داخلی روسیه پس از انقالب اکتبر بود.    علیه بلشویک ها  به نیروهای تزاری

دست   ها   برپ انگلیسی  ها  نازی  که  دستگاه قضائی  تغییر  نمی زنبه  بودند  دادستان ها کرده  و  و  ند  ا 

فاشیست  اکثرا   تواف   قضات  تفسیر  با  افراطی  راست  اعضای  و  "وارکیزا"  نامه  به    (ELA-EAM)ق  را 

هزاران نفر در این دادگاها محکوم به مرگ شده و پس    محاکمه و محکوم می کنند.   مسلح   عنوان مجرم 

و یا اجساد آن ها برای مدت ها به نمایش علنی نهاده می  قطع شده  سر  درمیدان های عمومی  ازاعدام

باره می گوید که آویختن سرهای بریده یک رسم در  شود.سفارت انگلیس در آتن در تفسیری در این  

 یونان است و نباید آن را با معیارهای اروپائی غربی قضاوت کرد.  

 ( و یا "جیاروس"Makronissosنظیر"مارکونیسس")  اجباری ردوگاه های کااراز  ایه  مجموع  "ویکهایم"

(Giaros  )رهای سخت و سنگین اجباری،  ند که در آن ها عالوه برکاک  برپا می  زندانیان سیاسی  برای

نیروی پلیس انگلیس    در حالی که  به قتل می رسند   دسته دسته   شده و   شکنجه   ه به طور روزمر  زندانیان 

بودند.  ها  اردوگاه  این  حفاظت  نیروهای  جمله  نفر   از  هزار  نیروهای   دوازده  به    نیز   مقاومت   از 

رهبری حزب کمونیست این وضعیت را    .تبعید می شوند   یونان   خاورمیانه و یا به جزایر خالی ازسکنه 

ائتالف کمونیست ها با بورژازی ضد  جبهه واحد ضد فاشیستی) از"حمایت انتقادی"   همچنان با سیاست 

استالین  سوی  از  شده  دیکته  مترقی؟!(  و  ملی  و  ک  فاشیست  می  و    د.نتوجیه  ایتالیا  فرانسه،  برخالف 

اید  با هر  فاشیسم،  بسیار زیاد در جامعه  بلژیک که اعضای جنبش مقاومت علیه  احترام  از  ئولوژی، 
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به عنوان مجرم، جنایتکار مسلح  در یونان    ،برخوردار بودند  تحت پیگرد،  هر عضو جنبش مقاومت 

    و یا به جوخه های اعدام سپرده می شد.  شکنجه، زندان و تبعید قرارداشت 

سبک جدید در پس از جنگ  به  الگوی یک دولت نواستعماری برای اولین بار دولت انگلیس در یونان 

طراحی می کند که به الگوی دولت های نواستعماری پس از جنگ جهانی دوم مبدل   جهانی دوم را  

شود  میالن"   .می  "هارولد مک  اساس طرح  وزیر   بر  دوره،    انگلیس  نخست  آن  سیاسی  در  رهبری 

یک مشاور    یونانکنار هر وزیر دولت    در  انگلیس تعیین و هدایت می شد.  دولت     یونان باید توسط

می انگلیس نیز  بود. نمایندگی نظا  الزم االجرا  انگلیسی قرار می گرفت که تصمیم های او برای وزیر

تعیین می کرد.    سطوح تا فرماندهی کل   از پائین ترین   را   و امنیتی یونان   پلیس همه مقام های ارتش،  

در سال   که تالش شد  نقشه  اجراء    1945این  دالئل به  به  کمتر    متعدد   گذاشته شود،  آن که  از جمله 

و به جای آن سفیر انگلیس در    به کنار گذاشته شد   پذیرد،ه  ن را بسیاست مدار یونانی حاضر می شد آ

 .  کشور را به عهده گرفت  نقش فرماندار عالی   ،قدرت  در همه سطوح باالیآتن 

به شدت    چنین  در   یونان   ت حزب کمونیسی  ارگان  مرکز  مسئولیت ضدکمونیستی  فضای سرکوب و 

. پذیرش این مسئولیت  سپرده می شود له زوس""گ  به    1945در سال  (  Rizospastis)  "س یتس پاس  زوی"ر

" بیست و  ه زوس رای "گلرفتن تا پای مرگ بودر حقیقت    یک اقدام جسورانه درآن جو ضد کمونیستی  

   شد. او آغاز دیگری درزندگی  درد و رنج  پرحادثه و پر  فصل بدین ترتیب  سه ساله بود. 

 

 1946-1949 جنگ داخلی :

 " باید اعدام شود!گریدی سفیرآمریکا: "گله زوس

 

حزب    در صفوف   را  نارضائی عظیمی   ، پیروزی  یک قدمی   شدید سرکوب و شکست آن هم در  فضای 

"ارتش رهائی بخش مردم یونان" که  فرمانده      پایه گذار و  ""آریس ولوچیوتیسکمونیست دامن می زند. 

ها به یک چهره اسطوره ای مبدل شده بود با تعدادی از پارتیزان ها به کوه  درجریان جنگ با نازی  

تد"  ند. حزب او را به عنوان" عنصرماجراجو و مر مسلحانه علیه دولت را آغاز می ک   ها رفته و جنگ 

عضو مخالف سازش توافق نامه"وارکیزا" شروع  هزار25با اخراج    اخراج کرده و پاکسازی تشکیالتی 

انگلیس شود.  سرمی  به  ها  تقویت ی  دریونان  را  خود  نظامی  نیروهای  کنند   عت  شرایط   می  در    و 

را   ""آریس ولوچیوتیس  نیروی کوچک پارتیزانی   ،صفوف حزب کمونیست   بهم ریختگی   سردرگمی و 

 (. کنند خودکشی گیری قبل از دستمعاونش او و در یک محاصره نابود می کنند) 
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  " ونانیش مردم بخ  ی"ارتش رهائ فرمانده  آریس ولوچیوتیس  

کمونیست    نیروهای  جانبه  همه  گیرد.سرکوب  می  ای  تازه  اوج  روز  هر  اپوزیسیون  از  و  بسیاری 

و پایگاه های    زندان و تبعید به کوهستان ها  ، شکنجه،فرار از خطردستگیریبرای    (ELA-EAM)ن الفعا

با الزامات   مونیست توجیه این سرکوب ها توسط  رهبری حزب ک  پناه می برند.    سابق جنگ پارتیزانی

با   ضدفاشیستی"  واحد  مترقی " "جبهه  را    "بورژازی  حزب  دیگرصفوف    و   عصیان  مرز  به  بار 

    .کامل می کشاند  فروپاشی

ظاهر می  میان اتحاد شوروی و انگلیس و آمریکا  اولین نشانه های جنگ سرد  در همین دوره است که   

بر    دست   علیه دولت مرکزی  یست های یونانکمون شود و استالین از مخالفت با شروع جنگ مسلحانه  

تحت فشار  حزب کمونیست . درچنین شرایطی است که بدون آن که از مبارزه آن ها حمایت کند  می دارد 

خود  نامسا   صفوف  العاده  فوق  شرایط  در  را  مسلحانه  مبارزه  دوباره  شود  می  کند. ناچار  شروع   عد 

اش    برای دفاع از دولت دست نشانده  را   ریکاآم  تالش می کرد   انگلیس  دولت شرایطی که از یک طرف  

وارد  فعال  داخلی  به طور  کند   تحوالت  دیگر    یونان  از طرف  در   و  کمونیست   متحدان سیاسی حزب 

ها    دوره نازی  با  نتیجه  جنگ  فضای  در  و  و    حاکم  سرکوب   نوسانات حزب  شده  خارج  ائتالف  از 

پارتیزانی مجرب   از  بسیاری آبدیده در   فرماندهان  یا   نیز  با  نازی هاجنگ    و   توسط دولت دستگیر و 

 بودند.  ترور شده  ،ساخته  توسط میلیشای نازی

وافیادیس"  مارکوس  ( Markos Vafiadis) "مارکوس  ژنرال  به  حزب    ،معروف  رهبران    ، کمونیست از 

یونان") دمکراتیک  را DSE"ارتش  کند   1946درمارس    (  می  گذاری  و و   پایه  فرماندهان    اعضاء 

ازباقی    پارتیزانی یونان")مانده  مردم  بخش  رهائی  می    (ELAS"ارتش  تاسیس  تازه  نظامی  نیروی  به 

و به مناطق داخلی    آغاز شود   یوگسالوی و آلبانی  درطول مرزهای یونان با عملیات پارتیزانی  پیوندند.  

در داخل یونان    را  حدود شانزده هزار نیروی مسلح  (DSE) 1946تا پایان سال   .کشور گسترش می یابد 

    . ی وسیع گسترش می یابد در مقیاس   و جنگ پارتیزانی     ساخته متشکل طق روستائی در منا

 

 " ونانی ک ی"ارتش دمکرات فرمانده   مارکوس وافیادیس

ند که  اعالم می ک  به دولت آمریکا  ارسال اولتیماتوم  با   یس انگل  در  کارگر  حزب   دولت   1947فوریه  در  

بار جنگ، انگلیس از یونان خارج خواهد    جنگ داخلی و برداشتن   در صورت عدم ورود آمریکا در

بود و    یونان   شد. بعدا  روشن می شود که این بلوف سیاسی برای کشاندن دولت آمریکا به جنگ داخلی
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انگلیس از نظر نظامی و سایر عرصه ها به حضور خود در یونان ادامه می    ،آمریکادولت  با ورود  

آمریکائی مشاوران  اعالم  دهد.  یونان  به  ورود  جنگ    با  دستخوش  کشوردرهم شکسته،  که  کنند  می 

دالر  وسرازیر شدن    ، گرفتن غرامت از آلمان،  باید امید به کمک خارجی  داخلی و فروپاشی اقتصادی 

با به اجراء گذاشته شدن سیاست    را کنار بگذارد و خود را با امکانات داخلی انطباق دهد. به این کشور

آمریکائی، مشاوران  توسط  اقتصادی  کارمند    25  ریاضت  و هزار  شوند  می  اخراج  افزایش    دولت 

   متوقف می شود. ها   حقوق و دستمزد 

پیروزی بر آلمان    از  قرار داشت این بود که آیا پس   های  در برابر آینده یوناناز مسائل مهمی که  یکی  

به  مشا  و یا کشور به دوره دیکتاتوری     دست یابد آزادی های سیاسی    خواهد توانست به    یونان  نازی  

 " گشت.  متاکساس" حکومت  خواهد  سرکوب   باز  برای  آهنین  پنجه  با  دیکتاتوری  یک  آمریکا  پاسخ 

پایان  اول،  شامل سه عرصه بود.  ،برای این پاسخ  جنبش کارگری و کمونیستی یونان بود. طرح جامع 

  سرکوب   محدود ساختن آزادی های سیاسی و مدنی و  ه جنبش اتحادیه ای نیرومند یونان؛ دوم،دادن ب

رهبری جنگ داخلی با بازسازی ارتش    هر گونه حضور سیاسی کمونیست ها ونیروهای چپ؛ سوم،

 یونان برای شکست نیروی شورشی کوهستان ها. 

مجازات    تعیین   امحاء جنبش اتحادیه ای با ممنوعیت اعتصاب وپایان دادن به جنبش اتحادیه ای:اول،  

می شود   اعدام آغاز  کنندگان  اعتصاب  کم.  برای  خود   ونیست حزب  موجودیت  دهه  چند  در    درطول 

دریانوردی  و  تنباکو  صنایع  کارگری  های  بودند   اتحادیه  یونان  کارگری  های  اتحادیه  ترین  مهم    که 

تبعید رهبران کمونیست   . حضور و نفوذ بسیار موثری داشت  و    ، چپ  دستگیری و اخراج، اعدام و 

کارگری های  اتحادیه  لیبرال  سفیر  حتی  مستقیم  هدایت  یابد.   آمریکا  تحت  می  گسترش  و  ده    شروع 

نوردان دریا  اتحادیه  کمونیست  و  اصلی  رهبران  کارگری    از یکی    ،نفراز  های  اتحادیه  ترین  قوی 

اعدام  ، یونان های  جوخه  و    به  چپ  نیروهای  سنگرحضور  آخرین  ترتیب  بدین  و  شوند  می  سپرده 

 مترقی در جنبش اتحادیه ای نابود می شود.  

هنگام ورود آمریکائی ها شانزده هزار کمونیست به  :  زادی های سیاسی و مدنیبر چیدن کامل آدوم،  

یونان   های  زندان  در  مقاومت  جنبش  در  شرکت  و  ها  نازی  علیه  مقاومت  جنبش  در  شرکت  اتهام 

با فشار مشاوران آمریکائی موج دیگری از دستگیری ها آغاز می    1947ند. در ژوئیه  د بسرمی بر

و چپ دریک عملیات ضربتی دستگیر می شوند.    و فعالین کمونیست   درهاهزار نفر از کا   14  شود و

  الداس" . " می رسد به اوج خود    1948در اوائل سال    که از دوره قبل شروع شده بود اعدام کمونیست  

(Ladas)  برای سری  طرحی  دادگستری  و  وزیر  و  نفر)اکثرا    2961اعدام    دستچین  اعضای    کادرها 

کمونیست(  کند.   حزب  بودند   آماده می  کسانی  ها  دوم  آن  جهانی  پایان جنگ  زمان  از  خاطر    ، که  به 

اجتناب  برای    براساس طرح"الداس"،  .زندان بسر می بردند در    دستگیر و  شرکت در جنبش مقاومت 

و    اعدام می شدند    در یک عملیات پنهان  باید    زندانیان کمونیست المللی،  فشارها و کارزارهای بین    از

پس   خبر تنها  ها  عملیات   از   اعدام  یافت   پایان  می  خود " اما    . انتشار  طرح  اجرای  از  قبل     الداس" 

،  افشای طرح "الداس"  با   . افشاء می شود   اعدام گروهی زندانیان او برای  سری  طرح  ترورمی شود و

ها  به  اعدام  اما  شود  اجراء  قبلی  طرح   با  تواند  های    ترور"الداس" انتقام    نمی  گروه  در  ها  اعدام 

    . شود شروع می  کوچک تر 
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به یک یورش    نیز  هم زمان با این کشتارها، زیر فشار مشاوران آمریکائی  حمله به مطبوعات چپ 

آن   تا  فاشی  جا که  نخست وزیر"سوفولیس"همه جانبه مبدل می گردد  اعمال "سیاست های  ی"  تس از 

ری ساخته  از دست او کا  بله با این یورش ها که برای مقا  و مدعی می شود   علیه مطبوعات گله می کند 

مورد تخلف    28به اتهام    دستگیر و  1948  درماه مارس"  "گله زوسنیست. درچنین فضائی است که  

 مطبوعاتی به چند بار اعدام محکوم می شود.  

"  (Grady)  "گریدی" اعدام  جمله  از  و  ها  اعدام  ادامه  از  علنا   آمریکا  نقش  گله زوسسفیر  علیرغم   "

د  ها  نازی  علیه  مقاومت  در  او  کند. برجسته  می  گروهی ها اعدام    اما   فاع  کادرهای    ی  و  رهبران 

شخصیت هائی مانند آلبر کامو،    اعتراض   .ت گسترده بین المللی را برمی انگیزد اعتراضا  کمونیست 

بود موجب می شود که  ژان پل سارتر و ژنرال دوگل که "گله زوس" را "اولین پارتیزان اروپا" نامیده 

ز   حکم "گله  ابد اعدام  حبس  به  یابد.  وس"  وصف   کاهش  این  کمونیست    با  حزب  برجسته  رهبران 

بلویانیس" یونان") Nikos Beloyannis)نظیر"نیکوس  دمکراتیک  سیاسی،"ارتش  اصلی  کمیسر   )DSE  )

  به دفاع آتشین از   نظامی  که دردادگاه  ،جنگ داخلی پایان پس از حزب   ومسئول تشکیالت داخلی مخفی

، علیرغم تالش های گسترده بین المللی واعتراض  ه بود اختآرمان های کمونیستی پرد   جنبش مقاومت و 

پیکاسو، سارتر،  چاپلین،  چارلی  مانند  هائی  نام    شخصیت  به  شعری  که  حکمت)  ناظم  و  الوار  پل 

و .... به همراه  صدها کادر کمونیست برجسته و قهرمانان     برای او سروده است(   " مردی با میخک"

 . های اعدام سپرده می شوند ه  به جوخ   ،جنبش  مقاومت علیه نازی ها

 

 

 

 در دادگاه و طرح پیکاسو به یاد او   با گل میخک  بلویانیس 

داخلی سوم،   درجنگ  ها  کمونیست  شکست  برای  یونان  ارتش  داخلی     :  سازماندهی  جنگ  درمورد 

  فرانسه و ایتالیا که   امکان توافق میان طرفین برای الگوئی نظیرآیا    یونان این سئوال مطرح بود که 

؟   وجود داشت   داشته باشند   فعالیت   های کامل سیاسی   در شرایط آزادی کمونیست ها بتوانند    برمبنای آن 

باید و داخلی  نه جنگ  می رسید.  با   یا  پایان  به  از طرفین  یکی  قطعی  وافیادیس"    شکست  "مارکوس 

یونان")  دمکراتیک  فرانسه DSEفرمانده"ارتش  مشابه  حل  راه  برروی  سازش  یک  پیشنهاد  بارها  و    ( 
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راه دوم را  اما  آمریکائی ها  ارائه کرده بود.  را  به تضمین آزادی کامل فعالیت احزاب مشروط    ،ایتالیا

 انتخاب کرده بودند.  

این    ی بود که در برابر مشاوران آمریکائی قرار داشت.دستور کار  بازسازی ارتش یونان مهم ترین  

حه که با پایان جنگ جهانی دوم آمریکائی  ، ارسال اسلروند با جذب "گردان های امنیتی" نازی ساخته

داشتند،  دراختیار  فراوانی  به  بودجه   ها  مالی   اختصاص  بنیه  تقویت  نظامی   برای  نیروهای  و    ارتش 

. مجموعه این  شروع می شود   ارتشسازماندهی  مشاوران نظامی آمریکائی برای آموزش و  واستقرار  

تعداد ارتش    درحالی که   می دهد افرایش  نفره    هزار  120نیروی نظامی   یک ارتش یونان را به   اقدامات 

چنان به    توازن قوا هم   ،این حال، درصحنه جنگ داخلیبا    چند هزار نفربود.   در کوهستان ها   شورشی 

پیشروی و  یونان  دولت  شورشی    ضرر  ماند ارتش  می  سال  باقی  در  ها    1948.  بار    آمریکائی 

ار نفر، مدرنیزه کردن تسلیحات و به کارگیری  هز  250به    ارتش یونان را با افزایش تعداد نفرات دیگر

نفود ارتش شورشی، بمباران مناطق تحت  در  کنند تجدیدس  ناپالم  اقدامات    . ازماندهی می  این  اما همه 

مداخله      به بررسی طرح به طوری که دولت آمریکا    وجود نمی آورد توازن قوای نظامی به  یری درتغی 

 .   دازد می پر دریونان ارتش آمریکا  مستقیم نظامی

در دوم  اما  بر    ،1948نیمه  ورق  و  ناگهان  گردد  داخلیمی  دمکراتیک    جنگ  ضرر"ارتش  به 

به یک شکاف جدی میان    د. وش  می دچار یک تحول مهم    (DSEیونان")  اتحاد  اختالف استالین و تیتو 

به    ،پیرامون این اختالف  ها  در رهبری حزب کمونیست نیز تنش   روئیده و شوروی و یوگسالوی فرا  

فرمانده    . تبدیل می شود   جدی  ی رانبح وافیادیس"  یونان" "مارکوس  دمکراتیک  ادامه    "ارتش  خواهان 

تیتو مناسبات   تضمین    با  داخلی  برای  جنگ  شود.اادامه   Nikos)زاخاریادیس" نیکوس  " ما  می 

Zachariadis )    ،حزب اول  استالین دبیر  جناح  از  با یکه  بود  حزب  کمینفرم    ست  و  (  Cominform)تائید 

در    را قطع کند.   خود از کمونیست های یونان   حمایت     تیتو  تا   موجب می شود   استالینرفداری از  ط

بلغارستانهای  فشار  ادامه آلبانی و  پشت    ( DSEارتش دمکراتیک یونان") "،استالین برای به خط کردن 

برای او   هدف استالین ساقط کردن تیتو بود و  .از دست می دهد مسلحانه    را برای ادامه نبرد   جبهه خود 

نیکوس  "  1949  اکتبر   16در  ر تقویت آن یک مانع شمرده می شد.  جنگ داخلی یونان و نقش تیتو د 

با اعالم آتش بس یک طرفه ع پذیرد زاخاریادیس"  برای دولت   .مال  شکست در جنگ داخلی را می 

ای بعدی  آمریکا تاکتیک ها  و شیوه هدایت جنگ داخلی در یونان به الگوئی برای کاربست در جنگ ه

  در کره و ویتنام مبدل شد. 

  کمونیست ها ومتحدان آن ها   . او می گوید می کند همواره از این دوره با تاسف یاد    "گله زوس"بعد ها 

و    .از دست رفت یونان  و  ، قربانی دخالت های خارجی شدند  الی که درآستانه کسب قدرت بودند در ح

. تجربه جنگ  ر این نگاه با "گله زوس" هم نظر بودند د   نیز  نیروهای چپ یونان   همفکران و   اکثرالبته  

یونان   سیاسی در  داخلی  فعاالن   زندگی  و  کادرها  از  بسیاری  و  زوس"  "گله  تاثیر    بعدی  کمونیست 

 .  . عمیقی برجای می گذارد 

  DSEصدهزار نفر از مبارزان و هواداران کمونیست ها که در صفوف  ،  های گسترده  عالوه بر اعدام

چرچیل    هزار نفر دیگر از کشور تبعید می شوند.  150نزدیک به    به زندان افکنده شده و  جنگیده بودند 

برای    خود   ،رایج کرد اروپای شرقی  مناطق تحت نفوذ شوروی در    آهنین را برای    الح پردهطاصکه  
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افراشت یک  اعدام و ایجاد سرزمین سوخته    ،شکنجه، سرکوب  بر فراز یونان بر  آهنین  و    دامنه  .گنبد 

با محدودیت های داخلی ایجاد شده   لیس و آمریکا در یونانسرکوب بیرحمانه و فاجعه آفرین انگشدت  

استالیندر   تسلط  تحت  ناجی    ،اروپای شرقی  به عنوان  ارتش سرخ  ها  آن  در  به که  دادن  پایان    برای 

  .قابل مقایسه نبود  حاکمیت فاشیسم وارد شده بود،

 

 "  چپ دمکراتیک اتحاد "حزب

1974-1951 

 

کمونیستی    و غلبه جو ضد لی، ممنوعیت فعالیت حزب کمونیست   با شکست کمونیست ها در جنگ داخ

  قرارگرفته   و اعدام    زندان  ه،شکنج   ، دستگیری  ،پیگرد   تحت   فعالیت نیروهای کمونیست، چپ و مترقی

شدت    و شود   محدود به  سرشناس   "پاسالیدیس  یانیس"1951  سال   در  .می  های  یونا ازچهره    ن چپ 

اتحاد ع  یتشکل  " نام حزب  به  دمکراتیک    لنی  دهد   را  "چپ  می  "   تشکیل  و"میکیس  گله زوس که   "

های  ازچهره  دیگری  تعداد  و  یون  سرشناس  تئودورراکیس"  مقاومت  ازجمله  جنبش  آن    موسسان ان 

ائتالفی بود از کمونیست ها، سوسیالیست ها و دمکرات های   "چپ دمکراتیک    اتحاد   " حزب   بودند. 

توافق داشته و خواهان    داری  حاکمیت اکثریت و شیوه های دمکراتیک حکومت چپ که بر روی اصل  

درحزب نشان   قوی نیروهای کمونیست و سوسیالیست  حضور بسیار بودند. یونان  دگرگونی دمکراتیک  

به خاطردوره خروج از جنگ داخلی و    اما  سیستی و سوسیالیستی حزب داشت سمت گیری مارک  از

  در اسناد و مجامع حزبی   چپ دمکراتیک"   ، "اتحاد یژه در یونانفضای ضدکمونیستی جنگ سرد بو 

را   غیرمستقیم اهداف سوسیالیستی خود  کرد   به طور  می  بیان  و  کریستوفیس"    فرموله  ."نیکوالئوس 

  این تشکل ائتالف   می گوید   چپ دمکراتیک"   تاریخ حزب" اتحاد در پژوهش خود درباره    مورخ یونانی

   "سوسیالیسم دمکراتیک". ی طرفدارگسترده ای بود از نیروها  باز و

سال  و در  شرکت می کند   1964تا  1951لیانسا  های   انتخابات درهمه    چپ دمکراتیک"   حزب" اتحاد 

بزرگترین حزب   ای به به شکل غافلگیرکننده  بسیار شدید در یونان علیرغم فضای ضدکمونیستی1958

د . "گله زوس اپوزیسیون مبدل می شود  چپ    اتحاد "نامزدهای    رفهرست " در حالی که در زندان بود 

گرفتهدمکراتیک قرار  نماو    "  ا  ی ندگی به  برا  می شود خاب  نت پارلمان  نما   یرهائ   ی و    گر ید   ندهیهفت 

بردند    ی به سر م  د یتبع  ا ی" بوده و درزندان    چپ دمکراتیک  اتحاد   "   حزب   پارلمان که مانند او عضو 

چپ    اتحاد "  حزب   .می دهد ا ادامه  آن ه  یو اعتصاب خود را تا آزاد   می زند دست به اعتصاب غذا  

" اگر چه مورد حمایت حزب کمونیست یونان قرار داشت اما شاخه علنی آن نبود بلکه یک  دمکراتیک

بود  کمونیست  با حزب  آن    تشکل حزبی موازی  با  کمونیست  "کریستوفیس" رابطه حزب  قول  به  که 

 .  مصداق عشق و نفرت بود 
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 شوروی برای "گله زوس"  تمبر یادگاری

 

د او  اما  .  می شود   آزاد از زندان  "گله زوس"    باالخره  1954    هی ژوئ  16در   دسامبر    5در    گریبار 

  . و به زندان بر می گردد  ریدستگ   یجاسوس   واهی به اتهام  در فضای ضدکمونیستی جنگ سرد،  1958

پیکاسو  او در صفحه  طرح  از  دفاع  ااواول "  برای  انتشار می    رگان حزب کمونیست فرانسهمانیته" 

  اعتراضات بین المللی  ،بر یادبود با عکس او منتشر می کند تم  یک 1959، اتحاد شوروی در سال  یابد 

او بسیار   آزادی  برای  گیرد   گسترده  می  این   ،صورت    یعنی   ،1962دسامبر  15  تا  ،او  وصف   با 

 .  ماند می در زندان ، چهارسال تمام

 

 پیکاسو برای گله زوس 

زوس"   رهائی"گله  از  زندان  پس  شوروی  1963رسال  د   از  اتحاد  کمونیست  دعوت حزب  برای  به 

   . می رود وی شور  به  دریافت مدال لنین 

  چهارساعت   و   دعوت می شود   کرملین  کاخ   به  او،و استقبال بسیار گرم از  ،پس از مراسم دریافت مدال

اول حزب   ف چبا خروش  تمام  اتحاد شوروی    دبیر  به  برسرمسائل مختلف جنبش کمونیستکمونیست  ی 

ف بشنوم که چرا ارتش سرخ که  چمن می خواستم از خروشمی گوید:»"گله زوس"    . ی پردازد م   بحث 

بلغارستان و سپس رومانی شدهوار توقف کرد." خروش  بود   د  یونان  پرسید  چدر مرزهای  از من  ف 

چرا؟  من گفتم به خاطر آن که استالین به مثابه یک کمونیست عمل نکرد.او جهان را با دیگران تقسیم  

استالین  "  :  واقعا  فکر می کردم به او گفتم  ما را به انگلیسی ها داد." از آن پس آن چه را که  کرد و

دولتی بود که در آن مردم  ما می خواستیم   که  آن چه.  است   و او ریشه همه مصائب   باعث سقوط ما شد 

روی تپه    حاکمیت را در دست داشته باشند، مانند حکومت کوهستان های ما، که هنوز شعارهای آن بر
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همه قدرت ناشی از مردم است و باید بوسیله مردم اِعمال شود". چیزی که آن  " ها بر جای مانده است  

ف ساکت نشسته و گوش می داد و  چخروشند حاکمیت حزب بود."  د ها می خواستند و به وجود آور

زند.  نمی  خروش  حرفی  ها  صحبت  پایان  از  آ چ پس  در  که  کرد  دعوت  شامی  مهمانی  به  مرا  ن  ف 

 برژنف نیز شرکت داشت و چهار ساعت و نیم دیگر به سخنان من گوش داد." 

زوس"  "گله  شوروی  مطبوعات  با  مصاحبه  بود   در  نتیجه  خروش  ن بی  با    زبان به    را   فچمالقات 

م و در مورد خیلی از چیزهای  :" در موردخیلی چیزها توافق داشتی دیپلماتیک این گونه بیان می کند 

نظردیگر متفاوت نیز  کند چخروش  ". بود   مان  می  پیشنهاد  او  به  همکاری    ف  کمیسیون  راس  در  که 

و   اما او این پیشنهاد را که مستلزم اقامت در شوروی بود نمی پذیرد   کشورهای سوسیالیست قرار گیرد 

چپ    "اتحاد سال ها بود که همراه همفکران خود در حزب "گله زوس"  .روی بر نمی گردد دیگر به شو

نظرات   ف چاتقافا  گفتگو با خروش  زب کمونیست شوروی  انتقاد داشت و ی حبه سیاست ها  دمکراتیک" 

    او را تقویت کرد. 

 

   دیکتاتوری سرهنگ ها

 1974-1967 

یک گروه از سرهنگ های راست افراطی درارتش یونان، ازطریق کودتا قدرت   1967آوریل    21در  

گ دست  در  داد را  می  نشان  ها  نظرسنجی  که    رفتند.  انتخاباتی  بود  در  بعد قرار  ماه  برگزار شود    یک 

پاپاندرو" رهبری"گئورگی  به  مرکز"  اتحاد  دست  پیروز  به  حزب"  یافت ی  سیاسی    خواهد  فضای  و 

ند که برای نجات یونان  بازتر خواهد شد. سرهنگ ها مدعی بود   براساس وعده های انتخاباتی او   یونان 

ها کمونیست  رسیدن  قدرت  به  خطر  اند.   از  زده  کودتا  به  ها    دست  سرهنگ  پشتیبانی  کودتای  مورد 

الیگارشی حاکم، دربار و راست افراطی و ضد کمونیست یونان بود که نگران از دست دادن موقعیت 

 خود در شرایط گشایش سیاسی بودند.  

ک  پاپادوپولو رهبراصلی  "گئورگیس  سرهنگ  د Georgios Papadopoulosس")ودتا،  که  بود  جریان (  ر 

به طور فعال با دستگاه های نظامی    ساخته  "گردان های امنیتی" نازیعضو به عنوان    جنگ دوم جهانی

  فعالین و اعضای   ونجه و قتل پارتیزان های کمونیست  ، شکو امنیتی آلمان، ایتالیا و بلغارستان در شکار

 .شرکت داشت  جنبش مقاومت 

  وارد نظام   ی،لی و دوره های بعد جنگ داخ  دوره در  ها،   همه همکاران نازی :"  می گوید   "گله زوس" 

و ترکه آن ها مانند  . تخم  "شورای نظامی سرهنگ ها" پیوستند   آن ها هم به  نوادگان و  شدند    سیاسی 

  را آزاد کردیم، اما از برکت نان  .اگر چه ما یو باقی مانده اند   سیاسی   نظام درون  در  سلول های آلوده  

در درون     میکرب   همچون  اآن ه   بقایای  جنگ را بردند. و  ،همکاران یونانی نازی هاانگلیسی ها  

   ". د ننظام سیاسی حضور دار

پاپادوپولو کودتا س""گئورگیس  اصلی  ها  یسازمانده  رهبر  سرهنگ  نظامی " و  از   نمونه  "شورای   ای 

که   است  نازی  او    "گله زوس"همکاران  کند.  اشاره می  ها  آن  داخلی  به  حمایت  با  در جریان جنگ 
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آمریکائی ها   تانگلیسی ها و  درمدارج  یونان طی کرد   رقی را  آمریکا    1953  سال  در  .ارتش  در  در 

تا   1959سال های در پس از آن  و آمریکا)سی. ای .اِ( آموزش دیده ات سازمان اطالعدوره کارآموزی 

بود.  1964 یونان  در  .اِ(  ای  )سی.  عملیاتی  اصلی  واحد  با  یونان"  امنیت  "سازمان  پیروزی  رابط  با 

آن پاکسازی یونان از خطر کمونیسم بود بالفاصله دستگیری    کودتای سرهنگ ها که دستور کار اصلی

   . نیروهای چپ و مترقی شروع می شود  فعالین جنبش دانشجوئی،  های گسترده کمونیست ها،

  ،1967  لیآور  21روز کودتا،    درکه نامش در اولین فهرست دستگیری ها قرار داشت    "گله زوس"

  که   ، و پس از آن به جزیره ای دردریای اژه  برد می  بسر    سرهنگ ها   در زندان  1971و تا    ریدستگ

 .  می شود  فرستاده ،گاه زندانیان سیاسی بود  تبعید 

  و     اکیس" نیز در شمار اولین دستگیرشدگان حکومت نظامی بود که پس از محاکمه ر"میکیس تئودور

دولت  تبعید   دخالت  یونان    فرانسهبا  و  از  شده  نظیر    درخارج  هائی  فیلم  موسیقی  و   ساختن  "زد" 

  آوازه   و با استفاده از  همکاری کرده  "گوستاو گاوراس"   با کارگردان یونانی االصل  حکومت نظامی""

از زندانیان سیاسی درمداوم  کارزار های    ،جهانی خود بی همتای   دفاع  رژیم    و موثر جهانی برای 

 . سازمان می دهد  ،سرهنگ ها

 

 اکیس  رمیکیس تئودورگله زوس  و 

هائی که  د با وارد شدن قوای نظامی شوروی به چکوسلواکی و برچیدن بهار پراک تضا 1968در سال  

گرفته و دو جناح حزب  شکل    چند دهه   در طی   که  یست یونان میان دو جناح اصلی آن، در حزب کمون 

  ازحزب دیگرحاضرنبود بدون قیدوشرط از .بخشی  اده بود، به انشعاب می انجامد هم قرارد را در برابر 

حزب  از    . آن ها حمایت کند   به ویژه سرکوب بهار پراگ     اد شوروی سیاست های حزب کمونیست اتح

چپ      "اتحاد . اکثر فعالین  ن) شاخه داخلی( به فعالیت می پردازند حزب کمونیست یونا  و با نام جدا شده  

جسارت آن    کسانی که در "شاخه داخلی" گرد آمده بودند   .به انشعاب کنندگان می پیوندند   " دمکراتیک

در خارج ازیونان  که رهبری حزب    ،بن بست "سوسیالیسم واقعا  موجود"  با چالش کشیدن  را داشتند که 

 ی" را آغاز کنند. د ی و آزاسبا دمکرا   ی گروگان آن بود، جستجو برای " سوسیالیسم

  ( EKON Rigas Feraios "ریگاس فرایوس")  و سازمان جوانان آن حزب کمونیست یونان) شاخه داخلی(  

درطول سالیان مبارزه   از فعال ترین نیروهای پیکارعلیه دیکتاتوری سرهنگ ها در داخل یونان بودند.

ها سرهنگ  دیکتاتوری  هفدهزار  علیه  توانست  فرایوس"  را  "ریگاس  مبارز  خود    جوان  به صفوف 
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در   دانشجوئی  جنبش  های  شاخه  ترین  فعال  و  ازپرنفوذترین  نیزیکی  آن  دانشجوئی  بخش  کند.  جلب 

 دوره مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری سرهنگ ها بود. 

تا پایان  باز می یابد. بدین ترتیب      آزادی خود راباالخره  با سقوط دیکتاتوری سرهنگ ها "گله زوس"  

  ؛   می شود بار به خاطر فعالیت های سیاسی دستگیر، محاکمه و محکوم     28او    ،حکومت سرهنگ ها

به سر   د یسال و شش ماه را در تبع  4ماه در زندان و    4سال و  11و؛ می شود    محکوم به اعدام   سه بار 

 می برد. 

دی فعالیت احزاب سیاسی  اما آزا  کند   اءی " را احک یچپ دمکرات اتحاد  "می کند  تالش  1974سال  در   

به یک جریان حاشیه ایو آن رساخته  را منتفی    "اتحاد چپ دمکراتیک "علت وجودی  در سیاست    ا 

 . بود   کردهمبدل  یونان 

 

 جربه جدید: این جا همه حاکم هستند! ت

1990- 1974 

حزب "متحد چپ    به عنوان سرشناس ترین رهبر   "گله زوس"1985  و  1981  های در انتخابات سال

  ( آندریاس  پاپاندرو  )حزب سوسیال دمکرات یونان به رهبریحزب پاسوکدر ائتالف با    دمکراتیک" 

نما شود   انتخاب   ونان ی پارلمان    یندگی به  سالا  اما   .می  برا  1986ز  تالش  تجربه    یعمل  ی در  کردن 

نهاد   یدمکراس استعفاء  ی ندگینما از  ، ازپائین  برخاسته و    مردم  دهد   پارلمان  "گله زوس"    . می  از نظر 

شاهد     یونان  که می توان در این گفتگوی اساطیری   است   و ریشه دار  بسیار کهن  ای  سوسیالیسم اندیشه

وارد آتن می شود و از    -پادشاهان اساطیری یونانزسلسله  ا-(Theban"تبان")روزی نمایندهآن بود :"  

آتن  -(Theseusتسئوس) حافظ  آساطیری  پرسد  -چهره  کیست؟  (Tyrant حاکم)  می  جا    "تسئوس"   این 

 ( هستند، شهروندان".  Demosدر این جا حاکم وجود ندارد، حاکم مردم) جواب می دهد 

مردم   حاکمیت  کردن  عملی  زوس"  برای  زادگاه"گله    ل ی مبتکرتشک (Aperathu) ""آپراتو   خود   در 

  . اطع آراء در راس شورا قرار می گیرد ق  و در انتخابات با کسب اکثریت   می شود ی شهروندان  شورا

   جاد یا  ی مجامع محل  شبکه ای از  ساخته و   ی خود را ملغ  یاعضا   ویژه   ازات ی همه امت ""آپراتوی  شورا

  یافته چند سال ادامه  "آپراتو"  شورای .  می دهند   خود قراره امور منطقه را تحت نظارت  که هم  می کند 

  .می شود  تجربه رها ، یبا از دست رفتن عالقه اهال  بتدریج اما 

 

 !نسل من قادر نشد جهان را تغییر دهد اما الاقل من اجازه ندادم که جهان مرا تغییر دهد
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شروعاما   داری  سرمایه  تعرض  و  شرق  بلوک  فروپاشی  با  سخت  های  دوره  دیگر  شود.   بار    می 

  ، او  نویسنده  نزدیک  رزم  هم  و  یونانی  دوست  سرشناش  میسیوس کمونیست   Chronis")"کرونیس 

Missios) با عنوان را کتاب خاطراتش بود  سپری شده شکنجه و  در زندان که اکثرسالیان زندگی اش    "

ه خوش  اشاره ای بود ب   س" "میزیواین عنوان    .منتشرمی کند   شانس آوردی که در جوانی جان باختی"

  . هد شکست های جنبش کمونیستی نبودند شا   در جوانی جان باخته و     فقای کمونیست او که شانسی  ر

ندادم که جهان مرا  می گفت "   "میزیوس" اما الاقل من اجازه  نسل من قادر نشد جهان را تغییر دهد 

 ! " تغییر دهد 

 

 کرونیس میسیوس 

می    خوش شانس  خود را   "گله زوس" لبته  ا  زبان حال "گله زوس" هم بود.   در واقع   " سخن "میسیوس 

در تالش    ادامه راه رفقایش   وظیفه خود را  و   جان برده بود   بارهای بار از مرگ قطعی زیرا    دانست 

سال و دو ماه از عمرم    92"چرا من همچنان ادامه می دهم در حالی که    می دانست:  برای تغییرجهان 

اشتباه می    " است ولی مانولیسل شما نشسته "گذشته است ؟...شما فکر می کنید که کسی که در مقاب

 می گفتند:  ،بودند اعدام  فراموش نکرده ام رفقائی که درانتظار  تم زیرامن او نیس  کنید،

ر خیابان  که د هنگامی  اگر آتش گلوله دشمن ترا از پای در نیاورد    مرا فراموش نکن.   اگر زنده ماندی"

بلند می کنی برای    را جام شرابت  هنگامی که  و. بگ  صبح بخیر  به رهگذران   قدم می زنی از طرف من 

من نیز بشنو. زمانی که به ترنم    ی امواج دریا را می شنوی از سو   یهنگامی که صدا  . من هم بنوش

. هنگامی که  ای من هم  گوش بدهبه جبرای من و    ،باد در میان برگ های درختان گوش می سپاری

که من انجام می دهم. کسی را که تو در    است   و این همان چیزی  " می رقصی برای من هم برقص.  

است که آن ها    این برای  من انجام می دهم    آن چه مقابل خودت می بینی همه  آن کسان هستند. و همه  

 فراموش نشوند." 

 

   بازسازی چپ وی اتحاد نیروهای چپ برای بس

2012-1991 

  ( EAR ) "ود را به "چپ یونان در چهارمین کنگره نام خ   1986رد حزب کمونیست یونان) شاخه داخلی(   

رفورمیستی اروکمونیست های    ییر نام  که همراه با سمت گیری در اعتراض به این تغ  می دهد. تغییر
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انشعاب کنندگان به جناح رادیکال "شاخه داخلی" تعلق    .انشعاب بزرگی به وقوع می پیوندد   بود،  حاکم

آن ها     سنت های انقالبی کمونیستی بودند.حفظ    با  دولت  -اهان مرزبندی با الگوی حزب داشتند که خو

بعدا  نام   متشکل شده  و بازسازی چپ" -"حزب کمونیست یونان) شاخه داخلی(  تحت نام1987در سال 

کمونیستی چپ  "نوسازی  به  را  محیطی  خود  ده  (AKOA)"زیست  می  کمونیست    د. نتغییر  حزب 

یزیونیست های" داخل حزب را در  یونان)شاخه خارجی( نیز برای رهائی از بحران های پیاپی "رو 

 درصد کمیته مرکزی(، منطقه ای و محلی تصفیه می کند.  45سطوح رهبری)

که هر دو ادغام یونان در    " حزب کمونیست یونان"همراه با    (EAR )  ""چپ یونان حزب    1989درسال   

  (Synaspismos)"  موسسیسپ  نای "سانتخاباتی   ئتالفیک ا  هسته مرکزی  اتحادیه اروپا را تائید می کردند 

کنند  گذاری می  پایه  پاسوکرا  بخش رادیکال حزب  دیگر  .  از سازمان های چپ  تعدادی  این    و  به 

" در مخالفت با فساد گسترده حزب پاسوک با حزب راست گرای  موس سیسپ  نا ی"س   . د نائتالف می پیوند 

با "دمکراسی  بعد ائتالف دیگری  ( و چند ماه  1989)ژوئن  وارد ائتالف می شود   " دمکراسی نوین" 

پایه های احزاب شرکت    بسیار گسترده    مخالف با    این سیاست ها   نوین" و " پاسوک" تشکیل می دهد. 

  "  موس سیسپ  نای "س  مواجه می شود. با خروج "حزب کمونیست یونان" از  "  موسسیسپ   نا ی"س کننده در  

یک "ائتالف    مسیر خود را به سوی"  موسسیسپ  نا ی"س   ، و پیوستن جریانات رادیکال  1992در سال  

دهد.  می  تغییر  رادیکال  چپ  سال    انتخاباتی"  اروپائی  انتخابات    6.26"  موسسیسپ  نای"س   1994در 

پارلمانی   انتخابات    1996درصد آراء )باالترین آراء دوره موجودیت خود را( به دست آورده و در 

     در صد آراء دست یابد. 5.12به  موفق می شود 

پارلمان یونان  یک فهرست برای      (Synaspismos)"موس سیسپنای"س   2000سال    درانتخابات  انتخابات 

نوسازی چپ کمونیستی زیست  "  . قرار داشت   فهرست نامزدها  در راس   "گله زوس" که    ارائه می کند 

 .  تشکل طرفدار محیط زیست از این فهرست حمایت می کنند  چندین و   محیطی"

   " سیریزا"نیروهای چپ به نام از  وسیع تر  یفائتال  ، برای ایجاد یک جبهه واحد انتخاباتی  2004در سال

رادیکال( شود )ائتالف چپ  می  گذاری  بود.موس سیسپنا ی "سکه    پایه  آن  نیروی  ترین  مهم    "سیریزا" " 

و    صاحب نظران چپ و بسیاری از جریانات   فعالین مستقل، روشنفکران و  موفق میشود  کمونیستی 

 صفوف خود جلب کند. را به   مانند "نوسازی چپ کمونیستی زیست محیطی" چپ 

و اِعمال سیاست ریاضت اقتصادی در یونان و نارضائی عمیق توده    2008با سرباز کردن بحران   

آن،  از  ناشی  یابد.  ای  ای می  سابقه  بی  اوج  یونان  در  اعتراضی  مخالفت    "سیریزا"  جنبش  پرچم  به 

ین بار امید به دست یابی  برای اول انتخاباتی آن    و موفقیت های   قاطع با این سیاست ها مبدل می شود  

جنبش ضد    گسترش   . را به یک احتمال واقعی مبدل  می سازد   در یونان   به قدرت سیاسی  چپ رادیکال 

دانشجوئی،  میدان ها،  ،جنبش جهانی سازی و  به رهبری    پیاپی  عمومی  اعتصاب های  جنبش جوانان 

با موضع  "سیریزا"  .ند  بیش از پیش زمینه را برای رشد جهش وار "سیریزا" مهیا می ک   سندیکاها  

نام  عی" "هولوکاست اجتما به عنوان  که "الکسی سیپراس" از آن  یاست ریاضت اقتصادی  قاطع علیه س 

برد  گام    ،می  به  را گام  کند. در صحنه سیاسی    "سیریزا"  اعتراضات مبدل می  این  نماینده  جهش    به 

در    36.3، و    2012تخابات درصد در ان  26.9به  ،  2004انتخابات    صد دردر  3.3آرای "سیریزا" از  

بود.    2015انتخابات   این روند  و   با  “ گله زوس„ دراین فضا  بازتاب  قوا  ناپذیر    انرژی  همه  خستگی 
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با خود  خیابان،    ،  در  و  طبقاتی   قلم  پیکار  های  همه صحنه  نماد   در  یک  عنوان  سازش    به  مقاومت 

      .دارد  موثر  ی حضور ، ناپذیر

داد در   ی" را حرکت مسیتئودور راک   سیک یار دوستش "مچرخد   یکه صندل  یدر حال  2010سال    در

پارلمان   عل   ونانی برابر  تظاهرات  گاز    شلیک  کرده وشرکت    یاقتصاد   اضت یر  است ی س  هیدر  گلوله 

  ی ست راستد   یها   است یس   ه یدر تظاهرات عل  2012. در سال  صورت او را زخمی می کند آشک آور

او    صورت   با خشم سراسر  س یاز افسران پل  یکی و    دستگیری می شود ضد شورش    س ی پل  له یدولت بوس

از  او    خشونت علیه "گله زوس" در حالی صورت می گیرد که  این  پوشاند. می  آور    گاز آشکبا    را

و عکس وی همراه با      نام  یونان است و   تاریخی  -  های سیاسی  شناخته ترین و معروف ترین چهره

ی  های  اسطوره  عنوان  به  یونان  درسی  های  درکتاب  ها  "سانتاس"  نازی  اشغال  علیه  مقاومت  ونانی 

 تدریس می شود.  

 

 تظاهرات در میدان مرکزی و پاشیدن گازآشک آور توسط افسر پلیس بر صورت گله زوس 

یونان چند چیز  »   درباره او می گوید :  2012در فوریه    "تئودوریس گریکاپولوس"  همه اعتراضات 

( برگزار می شوند. اکثر تظاهرکنندگان  Syntagmaمشترک دارند. همه آن ها در میدان مرکزی شهر)

اقتصادی و فقدان رهبری سیاسی دریکی از فاجعه   شهروندان صلح جو هستند، که سیاست ریاضت 

 آن ها را دچار شوک کرده است.    ،بارترین بحران های مالی

که همیشه    خشمگینات در آن مشترک هستند: پیرمردی  یک چیز دیگر هم وجود دارد که همه اعتراض

می شود، خودش را به جلوحول می دهد و در وسط قرار می گیرد. اگر چه او رهبر نیست. ولی  ظاهر

. واقعاٌ پیر و فرتوت  در اعتراضات هیچ فرقی با دیگران ندارد   مسلما  شخصیت سرشناسی است، ولی

 مانند دیگران پرشور. و همیشه هم  دچار دردسر می شود.  ، امااست 

باید    ان یک پلیس به او گاز آشک آور زد به طوری کهر ورودی پارلمدر برابر د   2010در مارس   

در همان نقطه به او گاز اشک آور زده    دیگر  ماه بار در همین  منتقل می کردند.    او را به محل امن

س او یک محرک است.اسم  شد. از نظر پلی   اچار به بهداری درون پارلمان منتقل شد، از حال رفت و ن

"مانولیس  که گله زوس  او  است   مبارزه    "  به همین شکل  تمام  اکنون    هفتاد سال  کند.  ساله    89می 

 است.  
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، جنگ  ها  نازی  یونان توسط  هر خود را بر تاریخ معاصر یونان کوبیده اند: اشغالچهار حادثه مهم م  

داد   " در هر نظامی و فروپاشی مالی. "گله زوس  داخلی، دیکتاتوری    حضور داشته است.   چهار رخ 

نماد  هاست...    ...او  یونانی  جمعی  آیند"آگاهی  می  خیابان  به  مردم  که  زوس   مانولیس هنگامی    " گله 

آهنگساز اسطوره   با شریک خود در خشم، "میکیس تئودورراکیس" همراهاست، آن ها  در میانهمیشه 

به   و  ،عتقاد تزلزل ناپذیرش به دمکراسی وجه پایدار دیگر شخصیت او ا..ساله است. 87ای که اکنون 

کسی برخی از اندیشه های او را به مثابه توهمات یک مرد    شاید   .. . است   مردم برای خودحکومتیحق  

، و  می کند انکار کند که او نمایندگی   را  پیر نپذیرد)برخی چنین هستند( ولی هیچ کس نمی تواند قدرتی

د سال مورد  تاخود را در طی هف   نماد بودگی)سمبولیسم( به شکل شرافتمندانه(    و   چگونه )   او   یا این که 

از  یزی پس  چه چیزی الهام می گیرد، چه چ  . از او می پرسم از دهد تفاده قرار داده مورد تردید قراراس

نفر از رفقایم را از دست دادم، آن ها    118، می گوید من  این دهه های مبارزه به او انرژی می دهد 

به چه چیزهائی می خواهیم    فتیم در جریان جنگ داخلی اعدام شدند. در آن دوره قبل از هر نبرد می گ

، رویاها و هدف هایمان را می گفتیم، برای آن که می دانستیم همه مان زنده نخواهیم  دست پیدا کنیم

. من آخرین آن ها  را عملی کنند  ما می خواستیم کسانی که زنده می مانند برخی از این رویا ها    ماند.

 .  « هستم. 

 "سیریزا"عروج 

 دوباره پس خواهیم گرفت!   : یونان را"گله زوس"

 

ادغام  "2012سال    در با  به حزب    ائتالف  ،دهنده  لیهفده حزب و سازمان تشک سیریزا"  انتخاباتی را 

کند  تبدیل گله زوس   .سیاسی واحد مبدل می  به یک    "سیریزا"" مخالف  تکثرگرا  ائتالفی  بلوک  ازیک 

هشدار    “ گله زوس„  بود.  ترین چهره مخالف این تحول موثر   ،در کنگره موسس حزب   وتشکل حزبی  

  د را از دست داده و به حزب کف زن "سیریزا" خصلت تکثر گرای خو  ،می داد با این روند تحزب 

جواب او در برابر انتقاداتی که    تنزل خواهد یافت.  (party of applaudersرهبر واالمقام حزبی)   یها

او  واهد از سیریزا فاصله بگیرد.می خن  "زوس ه گل س ه او وارد می شد این بود:" مانولیاین عرصه بدر

   مبدل کنند."  (Monolithic)یکدست یک حزب  را به که می خواهند سیریزا  از کسانی فاصله می گیرد 

سال  در زوس„   2012انتخابات  انتخاباتی   “گله  فهرست  در  داشت   " زایر ی"س  که  نما   قرار    ی ندگیبه 

ت اقتصادی،  الفت با سیاست های ریاضگویان پرآوازه مخاو از سخن    .می شود   انتخاب   ونان ی پارلمان  

به آلمان  دولت  توسط  غرامت  پرداخت  و  یونان  های  بدهی  به   الغا  های  خ  یونان   خسارت  اطر 

ها  وحشتناکی  نازی  که  دوم    بود  جهانی  جنگ  در  یونان  اشغال  جریان  بودند.   در  کرده  "گله    وارد 

  ، ها  توافق برای آن   و جلب   خود در سطح اروپا پیشنهادات  برای طرح موثر    " تصمیم می گیرد زوس

 .  کند اروپا یونان در پارلمان کرسی  نامزد   خود را

  ش تهیه کرده است گزار  در این دوره   ز گردهمائی های انتخاباتی اوی که اخبرنگار   "جیمز آنجلوس"

زن معلم بازنشسته گفتگو کردم که    با یک   ،آتنحومه    در  “ گله زوس„  گردهمائی   یکدر  :»   می گوید 

گفت م کو  ی  از  با   دکیاز  ای   “گله زوس“الهام  اسطوره  یک چهره  عنوان  است."این    به  شده  بزرگ 
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او ترسی از بیماری نداشته. ترسی از زندان نداشته. از  .رک نکردهک لحظه مبارزه را تشخص حتی ی

در    ستاده، تالش می کنه و سالگی به این شکل ای  92وقتی که او را می بینی که در  . آلمانی ها نترسیده  

 نخواهی نمی توانی مبارزه نکنی".   هی، بخوا م قرار دارهخط مقد 

برای عصر  روز  زوس“آن  اعدام    بویژه  “گله  روز  سال  هفتادمین  زیرا  بود  برانگیز  احساس  بسیار 

برادرش "نیکوس" توسط نازی ها بود. هنگامی که "نیکوس" را با کامیون برای اعدام می بردند او  

کالهش   بود:"مادردرگوشه  شوم.برای    عزیزم، نوشته  می  اعدام  امروزمن  بدرود.  بوسم،.  می  را  تو 

اب  به بیرون پرتکالهش را  و  خانه اشان را نوشته  در زیر نوشته آدرسمردم یونان به خاک می افتم". 

بود.رهگذر  بود را    "نیکوس"   کاله   ی کرده  رسانده  مادرش  دست  زوس به  را      " ."گله  برادرش  کاله 

 د.می دارنگه همچنان به عنوان یادگار 

بسوی من    نبردها از دست داده ام را درکه آن ها    یاران، رفقای هم رزمی می گوید:"ی  سخنراندراو  

برادرم در جلوی آن  ؟  به کجا رسیدند ی ما  ست. رویاها می آیند و می گویند "مانولی" اوضاع چگونه ا

با ه ایستاده و  قا"   : صحبت می کنه   با من    تندی   ا  در نشدم در  تو"مانولی" زنده هستی، ولی من حتی 

من    ." مپس می خوا   را  نکردم و تو زندگی کردی سالیان جوانیم زندگی کنم. من آن سالیانی که زندگی  

با    “گله زوس “می شود و صدایسرازیراشک از چشمان حاضرین  .  "  چگونه باید به او پاسخ بدهم؟

از گوئی  تو  که  کند   آهنگی  می  بخشش  تقاضای  ها  شود   آن  می  او  . بلند  به  چگونه  بدم، "من    پاسخ 

،  "نیکوس"من می گم،    حبس می کند و پس از یک وقفه می گوید:"  اش  سینه   در  چگونه؟ "نفس را

 . « "!ما تالش می کنیم، ما می جنگیم باور کن، 

می شود که در آن    پارلمان اروپا انتخاب   ی ندگیبه نمارای    430000  با  2014مه  25  " در"گله زوس

انتخابا  رکورد یک  زمان   در  یونان  و   ت برای  رفت  می  شمار  به  اروپا    ی سالگ  91در      پارلمان 

اروپا    ن ی سالمندتر پارلمان  شود عضو  فراکسیون"  . می  به  اروپا  پارلمان  ...  در  اروپائی  متحد  چپ 

(GUE/NGL می پیوندد ")  درخواست خود را )غرامت برای جبران خسارت نازی ها به  . در فراکسیون

فرموله دوم(  جهانی  جنگ  در  کند   یونان  ا  می  پارلمو  تریبون  می  ز  آن  برای  تبلیغ  به  اروپا  ان 

  " موسسه روزا لوگزامبورگ "باهمکاری تشکل های ضدفاشیستی و    "فراکسیون چپ اروپائی ".پردازد 

برلین،  در  سخنرانی  جلسات  او  برای  آلمان  کنند   در  برگزارمی  فرانکفورت  از  هامبورگ،  یکی   .

او    موضوعات  که  سازدراین  دیگری  می  مطرح  ها  در    د سخنرانی  آلمان  دولت  فشار  شدن  متوقف 

 . است حمیل شوک تراپی به مردم یونان ت

 

 در پارلمان اروپا  گله زوس 
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ژانویه  در  " سیریزا"پیروزی  در   2015انتخابات  مهمی  سیاسی   تحول  بود."   صحنه  اروپا  و    یونان 

ولین اقدام  ا  دولت بعنوان   ریاست  ن یونان به  " رهبر"سیریزا" پس ازانتخاب در پارلماپراسی س  سیآلکس

گله  „.  یادبود آن ها می گذارد   مجسمه   پای   دسته گلی بر و    هگاه شهدای پارتیزان کمونیست رفت  به آرام

که دولت "سیریزا"    و خواهان آن می شود   سیپراس" حمایت کردهبا انتشار بیانیه ای از اقدام "   “زوس

 ازد. با الهام از سازش ناپذیری این شهدا شرایط رهائی یونان را هموار س

 

توسط "سیریزا" قدرت  به دست گرفتن  اولین روز  ازهمان  "  ،اما  درمیان    " پراسی س  سی آلکساقدامات 

با جریان ناسیونالیست "آنل"  او    فوری   ائتالف   .بر می انگیزد را  تردیدهائی زیادی    نیروهای چپ یونان 

(Anel)   خاطر آنل  کرسی،   دو   تامین  به  رهبر  به  دفاع  وزارت  برخ   ،واگذاری  وز  یانتخاب    ی رااز 

بحث    دمکراسی نوین" تعیین رئیس جمهوراز حزب راست گرای" در کابینه و بویژه   راست قبلی   نه ی کاب

این  برانگیز می شود  داشتند که   نیروهای چپ بود که    حالیدر .  از    الاقل   انتظار  رئیس جمهور جدید 

   تعیین شوند.   "اکیس" یا " گوستاو گاوراسرس تئودورچهره های چپ و معروف جهانی مانند "میکی

"شرکای ما  داده می    در باره مقاصد دوستانه  "پراسی س  س یآلکس"  برخالف اطمینان هائی که از سوی 

ترویکا)مثلث کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی  که    شد تردیدی وجود نداشت 

یم و  ندن، تحقیر، تسلو هدفش به عقب را   پول( از اعمال سیاست ریاضت اقتصادی کوتاه نخواهند آمد 

 .شکست حکومت "سیریزا" است 

به یک توافق موقت می    ماه فوریه(   20)  در  اولین مذاکرات دولت جدید یونان با وام دهندگان ترویکا 

ماهه  یک    ترویکا.  انجامد  چهار  دهد فرصت  می  یونان  دولت  مذاکرات   به  ساز   تا  ماه    سرنوشت  در 

  ؛کند   را پرادخت   یش   تمام بدهی ها   که   متعهد می شود   سیریزا" از سر گرفته شود. متقابال  دولت "ژوئن  

که در    را  سیاست های ضد ریاضت اقتصادی  ؛  ه هر اقدام یک جانبه خودداری کند از دست زدن ب

بو داده  قول  انتخاباتی  مبارزه  بگذارد جریان  کنار  باالخره    ؛د  که    تدابیری  و  کند  برنامه  با   اتخاذ 

در پارلمان اروپا  فاصله توسط چند نماینده "سیریزا". این توافق بالداشت   قرار  مباینت در    اش  انتخاباتی

    .بودند مورد انتقاد می گیرد  پاویستاس" "کوستاس ال  و  "ترین آن ها  "گله زوس   یونان که معروفو  

ار تندی علیه این توافق منتشر  مقاله بسی  2015فوریه    22  در  در سایت " شهروندان فعال"   “گله زوس „

کند. اما    ادی را در فردای انتخاب خود لغو "سیریزا" قول داده بود که سیاست ریاضت اقتص» .می کند 

به   دهندگان  وام  نام  توافق  این  اقتصادی   " شرکاء"در  ریاضت  سیاست  کردن  دیکته  نام  توافق  " به    و 

به    که نام گوشت را ماهی بگذاریم. تا دیر نشده است من از مردم   است   مثل آنتغییر یافته است.  "نامه 

اعضای سیریزا، دوستان و   می کنم.م طلب بخشش ه ا دامن زد  "سیریزا"خاطر توهمی که در ارتباط با  

العادهح باید در گردهمائی های فوق  آیا این وضعیت را    امیان آن در همه سطوح  تصمیم بگیرند که 

   «قبول دارند یا نه ؟

زیر فشار    "سیریزا "هبریر  . یونان بود   بیم و امید برای نیروهای چپ   ژوئن ماه های ماه های منتهی به  

تراپی پیشنهادی    سیاست های شوک یا نه به یآر" سئوال  که رفراندومی با  می دهد نیروهای چپ وعده 

در درون سیریزا و در بیرون از آن    ،نظیرهمه همفکران جناح چپ   " "گله زوس  .برگزار کند   " ترویکا
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با این امید که اراده مردم مشوق رهبری سریزا    .در رفراندوم می پردازد   ( OXI)  " نه"به تبلیغ رای  

   ترویکا شود. تحمیلی  برای نقطه پایان نهادن به سیاست ریاضت اقتصادی 

 

 گله زوس برای رفراندوم ! نه  

  س یآلکس"به رهبری    " سیریزا "ت نمانیدگی  . اما هیئبود (  OXI)  " نه "رای    نتیجه رفراندوم پیروزی قاطع 

ا نمایندگان کمیسیون اروپا با یک چرخش صدو هشتاد درجه و با پشت  در جریان مذاکره ب  "پراس یس

همه درخواست های  در برابر  در رفراندوم،  به رای مردم    بویژه  و   به همه وعده های انتخاباتی   کردن

  علیرغم اعتراض شدید جناح چپ حزب، توافق نامه را در پارلمان  و در ادامه  . می زند   زانو "  ترویکا "

رای از    229با    (، پاسوک و توپوتامی) دمکراسی نوه حزب نئولیبرال اپوزیسیونبا حمایت س  یونان 

  نماینده   32در پارلمان،    نماینده "سیریزا"  149. از  رساند   می   به تصویب   پارلمان   رای   300مجموعه

نده نیز در رای گیری شرکت نمی  و یک نمای    داده  به توافق تسلیم   رای منفی، شش نماینده رای ممتنع

ت فوق  خواهان نشس ه مرکزی"سیریزا"عضو کمیت 240عضو از109 ،پارلمانرای گیری از  . پسکند 

  و  جناح چپ حزب   "گله زوس" و بسیاری از شخصیت های سرشناسه مرکزی می شوند.  العاده کمیت

سازش داد  قرار  العاده  ،مخالف  فوق  نشست  برای  دهندگان  فراخوان  مرکزی    درشمار  کمیته 

ها .بودند  ب   مخالفت  عیاردر  به یک  تمام  می شود حران  مبدل  علیرغم    ."سیریزا"  اکثریت    مخالفت اما 

مرکزی   سازشبا  کمیته  داد  العاده  قرار  فوق  نشست  برگزاری  با  شان  توافق  از   ،و    "سیپراس" 

نصف اعضای کمیته مرکزی همراه با دبیر    در ادامه  . برگزاری جلسه کمیته مرکزی اجتناب می کند 

جناح    "برای رهائی کامل از پراس یس   سی آلکس".  د ا" استعفاء می دهناز "سیریز  ، ضوآن و هزاران ع 

می  فرا    ، سپتامبر  20  تاریخ   در را با فاصله ای کوتاه،    کرده و انتخابات جدید   منحلپارلمان را    ،چپ 

از "سیریزا"    به طور کامل    بدین ترتیب جناح چپ   تا جناح چپ فرصت تجدید سازمان نیافته و   خواند 

 حذف شود. 

از سپر داخلی(،    65ی شدن  پس  در جنگ  بازسازی   65سال)از شکست  برای  وقفه  بی    سال تالش 

قدرت قرار   راس در یک قدمی قدرت بلکه در 1944مانند اکتبر و در حالی که چپ نه فقط جنبش چپ 

توانست    وداشت   بار  می  این  "گله زوس"  در  به قول  دیگری  دوباره پس بگیرد" شکست  "یونان را 

بسته  وا  یونان یا واسال های یونان را به طبقه حاکم  ،سیپراس""ی بندد و این بار  فردای پیروزی نطفه م

می   واگذار  اروپا  اتحادیه  زوس"  کند. به  تسلیمگله  به  اعتراض  در  در  "سیریزا"    "  خود  کرسی  از 

  درفرصت کوتاه باقی مانده    پارلمان اروپا استعفاء داده و با جناح چپ حزب همراه می شود.جناح چپ 
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.  می آورد رادیکال درون "سیریزا" به وجود  متشکل از ده گرایش چپ   به نام "اتحاد مردمی"تشکلی  

مانند    .گله زوس" در راس آن قرار دارد " که    است تشکل"شهروندان فعال"    ، موسس  جریان ده    یکی از 

سال  موسسیسپ نای "س دوره   در   "2000    ،" زوس بازهم  صدر"  گله  "اتحاد  در  انتخاباتی  نامزدهای 

مانند    دیگر  پس از یک شکست سخت و سنگین  ساله  92"  برای" گله زوس   . می گیرد قرار     مردمی"

آغاز    "پس گرفتن یونان "بازسازی چپ و    برای  دیگرفصلی    ،همه شکست هائی که تجربه کرده است 

       شده است.

 

 نه مویه می کنیم و نه شیون، ما در هم نخواهیم  شکست! 

 

در مصاحبه ها،    خود   ی لحظات زندگ  ن ی تا آخر  اواست.   “ زوس  گله „  عنوان باال قطعه ای از یک شعر 

و امیزگردها  توده  شورش   ی اعتراضات  ضد  پلیس  با  درگیری  پناهن  در  از  دفاع  جمله   از    دگان و 

کارگردان    شرکت در فیلم مستند " بازگشت به اتوپیا"    هنگام   فعال  داشت.شرکت    ونان ی   خارجی در

پاسخ می دهد    ؟"گله زوس"  د که آیا او آخرین اتوپیست است بلژیکی "فابیو وئی تاک" از او می پرس

 . پیست های دیگری مانند من هم وجود دارند من تنها نیستم هنوز اتو

مولف دوازده کتاب است. به زبان های انگلیسی، فرانسه و ایتالیائی تسلط داشت و زبان    “گله زوس„

یاد گرفته بود.  روسی را   در زندان  دورهبیشمار   مقاالت پیش خود  در  و  زیروزنامه "ر   یر یسردب  ی 

و    چپ   روزنامه   (IAvgi)"  ی گی.اوی"ا و  ونانی  ست یحزب کمون  یارگان رسم  (Rizospastis)"سیت سسپا

 .  مطبوعات دیگر از او منتشر شده است 

زوس„آری،     طبقاتی  “ گله  پیکارهای  زنده  کمونیستی  تجسم  و    معاصر   تاریخ   و  مهم    ازجملۀیونان 

جایگاه "گله    در مقاله ای که در سال گذشته نوشته بود   بود."ویکتور گروسمن"  نقش آفرینان آن ترین  

من مبارزان بزرگ  "...    :بود   سم قرار دادهیو سوسیال  انقالب   های  بزرگترین چهره   را در رده"  زوس

تا مارکس  کارل  از  دیگر،  لیبنکنش   کشورهای  چهکارل  و  فیدل  لوگزامبورگ،  روزا  و  ،  گوارا  ت 

و  کابرال  گ  امیلکار  مانولیس  و  مین  هوشی  لومومبا،  زوسپاتریس  شکسته  له  صلیب  پرچم  که   ،

اکثرا     1941را در    اکروپلیسبرافراشته بر   پاره کرد، و پارتیران های شجاع جنگ جهانی دوم که 

 توسط کمونیست ها رهبری می شدند را تحسین می کنم". 
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 ما درهم نخواهیم شکست! 

 ! ستاد یمارس امسال از حرکت باز ا 30ا در اروپ زانی پارت  ن یباالخره قلب آخر   و

  ن ی صدها هزاز نفر در مراسم تدف  مسلما    بود   اوردهیرا به وجود ن   ی کنون  یاضطرار  ت یکرونا وضع اگر 

با   وداع   آخرین  مبرای  در  کردند   ی او شرکت  شد.  برگزار  دیگر  ای  گونه  به  اما  قدردانی  مراسم   .

نه شب   اکثر محالت   مارس  30ساعت  ها   توده ای کارگری و    در  بالکن  با کف زدن و خواندن    در 

سر  جمله  از  و  ها  نازی  علیه  مقاومت  دوره  در  کمونیست  های  پارتیزان  او  سرود  "قهرمانان"از  ود 

 .  قدردانی شد 

کوه  قلعه های المپ، و روح    قهرمانان   "قهرمانان کوه های تسخیر ناپذیر، قهرمانان با دوازده زندگی، 

آزادی،  با    در قلب ما، به پیش برای جنگ    ها، ماه تیرهها... باد در قله  ویرانه    ، قهرمانانِ وسپارناس

 . "  سرودها، سالح ها و شمشیرها

گوید  می  او  مرگ  باره  در  سولیس"  گئورگ  لحظات  :""  در  را  ما  کند   بسیار   او  می  ترک  .  سختی 

ه ما بیش  در زمانه پردرد و رنجی ک  -نه فقط برای چپ بلکه برای بشریت به طور کلی  لحظاتی سخت 

داشتیم. مس احتیاج  او  به  آن گونه که شایسته است از همه  او  از زندگی  با مراسم      قدردانی نشد    لما  

   .او باید برای آخرین بار با او وداع می کردند  ی شماربتدفینی که رفقا و تحسین کنندگان  

  اما   -رده نشدند بسیاری از آرزوهای او برآو  با این وصف زندگی "گله زوس" یک زندگی کامل بود. 

اما  مقاومت.    نگیزهای غرورا  لحظه   هم   اند  و ه  وجود داشت    دوره های بسیار تاریک  هم  در زندگی او

ناپذیر بود.در همه احوال   پایدار و سازش  رفیق قدیمی او "میسیوس"گفته  همان طورکه    او مبارزی 

به پایان نمی رسد   با مرگ ی  عشق به آزادی و اعتقاد درهم تنیده با هستی آدم  است، زندگی سرشار از

 بلکه همان روحیه به هزاران نفر دیگر منتقل می شود.  

شانه   بر  که  هستیم  خوشبخت  ما  نظر،  این  "  از  مانند  غولی  زوس   مانولیس های  ایم.  گله  ایستاده   "

بلند  او  نام  به  بر   هنگامی که جامی را  او را  نام  کنیم، هنگامی که  آوریم، هنگامی که    می  زبان می 

پا در جاپای او بگذاریم،تال این است که تصمیم داریم برای آن چیزی    ش می کنیم  مهم ترین مسئله 

رزه ای هیچ گاه  . همان طور که این مرد بزرگ می گفت ،هیچ مبابجنگیم که باور داریم درست است 

   ." بی ثمر نخواهد ماند 

 

 راکیس در تظاهرات دست بر شانه گله زوس  تئودور   
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را    یپرچم ناز  سی:" مانولسیراک تئودور  سیکی"مدرقید حیات او   از قدیمی ترین رفیق  و آخرین کالم  

 !"ی آزاد  یشگیهستند، نماد هم ی کی. او و مردم ما د یچ یپ  ونانیخود را در پرچم   کریو پ   د یاز هم در

 ۲۰۲۰ژوئن  ۵برابر با   ۱۳۹۹خرداد  ۱۶جمعه  

برای نشان دادن نقش او، به    ادنامه "گله زوس" در ی   که در مقدمه گفتم  : همانطور    منابع مورد استفاده

  اختصار و ترجیحا  به روایت   هر چند بهپرداخته ام.    دادهای مهم تاریخ معاصر یونان   به رخ   ناچار 

زوس"   خود  رخ    ."گله  از  تری  جامع  تصویری  زیر  منابع  در  تواند  می  عالقمند  و    خواننده  دادها 

 آورد.  به دست   تحوالتی که به آن ها اشاره شده است 

 The Revolt in Greece 

by DIMITRIS KONSTANTAKOPOULOS 

greece/-in-revolt-https://www.counterpunch.org/2016/02/04/the 

 

The Face of Greek Resistance 

imf/-eu-glezos-resistance-greek-of-face-https://foreignpolicy.com/2015/06/21/the 

 

Manolis, du bleibst unvergessen 

forgotten/-be-never-will-you-network.net/de/blog/article/manolis-https://www.transform 

 

 “How Could They?” Why Some Americans Were Drawn to the Communist Party in the 1940s 

by VICTOR GROSSMAN 

-to-drawn-were-americans-some-why-they-could-https://www.counterpunch.org/2019/07/23/how

1940s/-the-in-party-communist-the 

 

OBITUARY 

Death of a magnificent figure of the Greek antifascist left, Manolis Glezos 

Sartzekis Andreas 
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