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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  )١(از مانوليس گلزوس 

   حميد بھشتی: ازرگردانب
  ٢٠١۵ جون ٠١

  .»ھستيمقان گرفتن خفدر حال ما «
  نشان دھيم آزادی را فراموش نکرده ايم، برادران، زمان آن فرا رسيده است که گرفتن ھستيم خفقان در حالما 

  
    .حال زمان آن فرا رسيده است به ھمه نشان دھيم که ما ھنوز آزادی و آرزوی مقاومت را به ياد داريم

 سخنرانی در پارلمان اروپا و فراخوان

خاطر مبارزات گذشته و فعلی اش در فرانسه و ه سوريزا مانوليس گلزوس که در پارلمان اروپا نماينده می باشد و ب

 ۀدر بار) ٢( پارلمان مزبور پس از مطرح گشتن گزارش کميسيون اروپا ی ماه م٢١ ۀاروپا معروف است در جلس

 :ا عنوان نمودميزان رشد سخنان زير ر

سودآوری انحصارگران رشد می کند و زندگی . ھمکاران عزيز، ارقام سعود می کنند و ملت ھا در رنج به سر می برند

در سراسر اروپا . واقعيت ھا با آنچه که در اين گزارش مطرح شده به کلی تفاوت دارد. شاغالن ھمچون جھنم است

ه در حال رشد بوده، کارگاه ھا و مشاغل در حال نابودی و مردم روز به بيکاری مرتب رو به افزايش است، کمبود تغذي

  .زيرا آنھا به لحاظ مالی مفلس و بيچاره گشته اند. کنند روز بيشتر خودکشی می

برای پايان دادن به اين وضع الزم است که طلبکاران دست از فشار آوردن و بستن راه نفس مردم و به ويژه ملت يونان 

  .بردارنداز راه مالی 
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 ميليارد ٢٧٠ ميليارد قرضه داده اند و ما در عوض تا کنون ٢٢۶در سال ھای اخير به ما : من فقط يک حرف می زنم

  . ميليارد بيشتر۴۴پس داده ايم، يعنی 

و فقط با اين عبارت می توانيم توضيح دھيم که چه کاری عليه ملت و دولت ما از . »ھستيمقان گرفتن خفدر حال ما «

آنھا در يونان نيز ھمواره با آنھا ھمراھی می ۀ شرکای عزيزش صورت می گيرد که البته ھمکاران دست به سينجانب 

که کسی برخواسته و فرياد زند  ی کيسه ای پالستيکی را آماده کرده اند تا به مجرد اينئاست که گووضع چنين . کنند

  .ديگر بس است، آن را بر سر شھروندان کشند

ندان ما را تحقير می کنند، توسط سخنان اغواگرانه ای که شايع می کنند و با کذبياتی که قابل ابطال نمی ھمه روزه قدرتم

ال رفته ؤکه شرافتش به زير س(لمانی اگوش می رسد، صدای قدرتمندی ه باشند، زيرا فقط صدای دروغگويان است که ب

ی ماليات ھای بادآورده آباد است، صدای يک امبورگی قابل احترامی که موطن او به نيروز، صدای يک لوگ)است

لندی که در عين حال افرانسوی محترمی که نه فقط سربلند نيست، بلکه به فراموشی نيز دچار است، صدای شخصی ھ

  .متقلب بوده و ھرگز فرصت آن را از دست نمی دھد که در مقابل قدرتمندان سر تعظيم فرود آورد

  .مغرور باشيما به اروپا و بنياد ھای آن راستی ھيچ دليلی وجود ندارد که م

 ما يونانی ھا چکار می توانيم کردن؟ آيا بايد ھمچنان منفعل، در مقابل دستگاه ھای ۀو ما؟ اکنون چه بايدمان؟ ھم

ما را در بر ۀ تلويزيون بنشينيم و علی رغم ھر خردی اميدوار باشيم که فاجعه ای که کشورمان را فرا گرفته است خان

  نگيرد؟

اما در حالی که ببينم ملت ما فردا به خيابان . اين که من اکنون دور از يونان به سر می برم خاطرم را مکدر ساخته است

ش را  اھای نمی رود و کرامت خدشه دار شده اش و خشم عادالنه اش را به تحرک سياسی عليه کسانی که قصد نابودی

  .ی گردددارند، تبديل نمی نمايد، چشم اندازم تيره تر م

ماست که به خيابانھا رويم و رو در روی گرانفروشان ايستاده، فرياد زنيم که ديگر خونی ۀ در قبال نسل ھای آتی وظيف

برای قربانی کردن برايمان باقی نمانده است و به دولتمان وفای خويش را يادآور شويم و نشان دھيم که در صورتی که 

  .او حمايت می کنيمحتا يک گام نيز عقب نشينی ننمايد از 

تا زمانی که ملت به ياد :  دوم قرن اول تاريخ مان مردی که نامش را تاريخ فراموش کرده است چنين نوشتۀ در نيم

اما اگر پلشتی . آزادی بوده و آن را زنده نگاه دارد، خواھد دانست که چکونه از آن حفاظت نموده و برايش مقاومت نمايد

 نکرده و فقط در اين باره مذاکره ساختن آن الزم است با ھم  وسايلی که برای برطرفۀپيروز گردد و مردم ديگر در بار

  . که چگونه با آن بسازند سخن گويند، آنگاه فاجعه بيکران گشته است

 انسانھا نشان دھيم که ما آزادی را از ياد نبرده و ۀشما، برادران يونانی، اکنون زمان آن فرا رسيده است که به ھم

  .نبال می کنيمايدئولوژی مقاومت را ھنوز نيز د

_______________________________________________________________________    

اينھا ۀ ی اتحاديه اروپا که ھم پارلمانی دارد که تصميماتی را اتخاذ می کند و ھم دادگاھی دارد و ھمئ به دستگاه اجرا-  ١

  . کميسيونمشخصات يک دولت و حکومت می باشند، به جای دولت گفته می شود

  س و بيوگرافی مانوليس گلز– ٢

  

 سوُزبيوگرافی مانوليس گل

 از سياستمداران و نويسندگان چپ يونانی ١٣٠١ ]سنبله[ شھريور١٨ برابر ١٩٢٢مبر  سپت٩س متولد وُمانوليس گالز

 به ٢٠١۴ ی ماه م٢۵او در . خاطر فعاليتش در مقاومت در جنگ جھانی دوم شھرت دارده است که در سراسر گيتی ب
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.  بود٢٠١۴ سالگی سالمندترين نماينده در انتخابات ٩١نمايندگی از حزب سيريزا در پارلمان اروپا انتخاب و در سن 

 ١٩۴٠ به ھمراه ھمسرش به آتن رفته، تحصيالت متوسطه و در ١٩٣۵روستای آپيراتيس بوده، در سال ۀ وی زاد

  . در آتن او در داروخانه ای کار می کرد. ند اقتصاد و تحقيقات بازرگانی را به پايان رساۀدانشکد

 مقاومت در مقابل اشغال يوتان توسط فاشيست ھا و بعد ۀ او و سانتوس از اولين کسانی بودند که ھست١٩٣٩در سال 

 ۀ تاريخی آکروپوليس رفت و عالمت صليب شکستۀ وی به باالی ابني١٩۴١ ی ماه م٣٠در . نازيھا را پايه گذاری نمودند

 پائين کشيد و سرمشقی گشت برای مقاومت در مقابل نازی ، را که يک ماه پيش تر آتن را تصرف نموده بودندنازی ھا

در زندان وی به مرض سل .  دستگير و تحت شکنجه قرار گرفت١٩۴٢ چ مار٢۴وی در . ھا در يونان و فراتر از آن

 توسط نازی ١٩۴۴ بروری ف٧ی دستگير و در ئ از جانب فاشيست ھای ايتاليا١٩۴٣ اپريل ٢١بار ديگر در . شتگدچار 

  .  موفق به فرار گشت۴۴مبر  سپت٢١نی اسير گشت و باالخره در ھای يونا

خاطر باورھای سياسی اش دستگير و ه  ب١٩۴٨ چ مار٣دنبال جنگ ھای داخلی يونان در ه پس از پايان جنگ اينبار ب

در حالی که او در . للی حکم اعدامش به حبس ابد تبديل گشتدنبال اعتراضات بين المه اما ب. محکوم به اعدام گرديد

پس از آن وی برای آزادی ھمفکرانش که .  زير پرچم اتحاد چپ برای پارلمان يونان انتخاب گشت١٩۵١زندان بود در 

اتھام  دوباره به زندان افتاد و به ۵٨ وی آزاد گشت و در سال ١٩۵۴در سال . در زندان بودند دست به اعتصاب غذا زد

. دست آورده  صلح لنين را بۀدنبال اعتراضات بين المللی آزاد گشت و جايزه  ب١٩۶٢در سال . جاسوسی محکوم گشت

 ١٩٧١نرال ھا دستگير و تبعيد گشت و در سال ج به ھمراه کليه رھبران سياسی توسط رژيم ١٩۶٧ اپريل در ًمجددا

  .آزاد گشت

 ١٩٨١ به فعاليت پرداخت و در سال ھای EDAوی برای ايجاد مجدد حزب به دنبال ايجاد نظام دموکراتيک در يونان 

 وی به قصد ايجاد جنبش دموکراسی از پائين پارلمان را ٨۶در سال .  به نمايندگی پارلمان يونان انتخاب گشت٨۵و 

  .دنبال آن در چندين شورا و دستجات مردمی فعال بوده ترک و ب

عالوه بر .  کتاب نير موجود است ۶از وی . دست آورده استه ه و جوايزی چند بوی دبير نشرياتی متعدد در يونان بود

 وی در زمينه جلوگيری از سيالب، سيستمی از سدھای کوچک را برای ھدايت آب سيالب به ،فعاليت ھای سياسی

  . وجود آورده استه مخازن آب زير زمينی ب

وری اصابت نمود و وی را مجروح آد بمب آشک  در تظاھراتی که شرکت کرده بو٢٠١٠ چبه صورت وی در مار

 بار ديگر در تظاھراتی که شرکت کرده بود گاز اشک آور به صورتش پاشيدند و در سال ٢٠١٢ بروریدر ف. ساخت

  . در انتخابات پارلمان از جانب سيريزا به نمايندگی انتخاب گشت٢٠١٢

  

  ٢٠١۵ ی ماه م٢٨ –برگرفته از تالکسکاال 
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