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که توانست  ی شدبااستعداد آموز دانش تحصیلدوران در و  بوداهل یزد دانیم که او  می. بگوییدپوینده  یاد زندهزندگی  از

 دانشگاه تهران شود. وارد اطراف یزد در کوچک  یاز شهر

 

 .آید شهر یزد به دنیا می از توابعرذبه نام اشکمنطقه ای  و دری نسبتا فقیر ا خانواده درهمانطور که گفتید محمدجعفر پوینده 

وست داشت در د .تامین کندشان را  زندگیکرد که بتواند  از همان دوران کودکی همراه با درس خواندن باید کار هم می

ی حقوق سیاسی درس  در رشتهگرفت  تصمیمبعد از دیپلم ،  .شدی دیپلم  ء نفرات اول دوره جزو  ی ادبی درس بخواند رشته

. شددانشگاه تهران  و علوم سیاسی ه حقوقکدوارد دانش کنکور دانشگاه در آن دوران، جزء نفرات اول بدین سبب خواند وب

خودشان را ن ، با درس خواندکردند  طبقات پایین جامعه بودند تالش می ازهایی که  بچه و کرد آن موقع جو جامعه فرق می

و سطح زندگی خود را که وارد دانشگاه شود تالش کرد ، سختی داشتکرد و زندگی  با اینکه کار می او همباال بکشند. 

 تغییر دهد. 

 

 کردند؟ کار می شدند هم ای که وارد دانشگاه  آیا در دوره

از اینکه دیپلم  داش هم بع برایش کافی بود. خانواده ،داد ی تحصیلی که دانشگاه می جویی همان کمک هزینهشدر زمان دان نه

 هم نداشت. ی از نظر محل سکونت مشکل دیگر کنند و مهاجرت میبه تهران  گرفت،

 

 شد؟ چه سالی وارد دانشگاه 

 وارد دانشگاه شد. ۱۳۵۱سال در

 

پیوست؟ به جریانات دانشجویی . آیا پوینده هم فعال شدندبصورت موثری که جریانات دانشجویی هم ها است  سال در همین

 ؟نزدیک بودسیاسی  های در آن زمان به کدام جریان

 

و   آن موقع تظاهرات. خیلی فعال بودند سیاسی دانشکده حقوق و علومبخصوص دانشجویان  ها در آن زمان دانشجو

های  خواسته حتیبود برقرار  وریتای که دیکتا در جامعه. اما گرفتمی  صورتهای صنفی  خواسته بارهدر هایی اعتراض

تحت هایی  اتاق دوران آندرهای دانشجویی فعال بود. موقع در جنبش آن پوینده هم . کرد ی سیاسی پیدا می صنفی هم جنبه

، بودند کارگرایش های سیاسی مختلف در کنار هم  بالفی های مخت ه گرو. در این اتاق ها، داشتند نوردی های کوه عنوان اتاق

 کناردر  پوینده همو برنامه های کوه نوردی ، سفر های دانشجویی و تظاهرات های صنفی را برنامه ریزی می کردند. 

ولی بود، ای  دسته یاحزب عضو به طور مشخص که م ویتوانم بگ نمیمن نه بیشتر،  حضور داشت اما جریانات دانشجویی 

های  ، یک سمت مذهبی بود و سمت دیگر به جنبشتندآن جریانات هم دو سمت داشالبته ، فعال بوددر جریانات دانشجویی 

 .نزدیک بودبه جریانات چپ دانشجویی ،  ه های فکری اش با توجه به دیدگااو . و تمایل داشتچپ 

 

 چرا چنین تصمیمی گرفت؟. رفتسه ی تحصیل به فران ی لیسانس برای ادامه دوره از پایان ایشان بعد

 

 تاتصمیم گرفت   به همین جهت همسرم بود ، شده خیلی سختدر جنبش دانشجویی داخل ایران فعالیت ، ۵۴در سال 

خارج از در  در آن دوره رفت.به فرانسه خاطر ادامه دهد و به همین در جنبش دانشجویی خارج از کشور را شفعالیت



های خیلی زیادی از دانشجویان را در  بخش . کنفدراسیون، کنفدراسیون دانشجویی بوددانشجوییتشکیالت مهمترین  کشور

از جریانات سیاسی مختلف در این کنفدراسیون با هم همکاری  ای داد و طیف گسترده میکل اروپا و آمریکا پوشش 

همسرم در آن شرکت و فعالیت کند و توانست  واقعا یک جریان دموکراتیکی بود، که هر کس با هر گرایش می .کردند می

 همکاری می کرد. این جریان  ابنیز 

 

 ؟شدندآیا بورسیه  رفتند؟چطور به فرانسه 

 

 و بورسیه نبود. گرفت که برودخودش تصمیم نه، 

 

 چه بود؟ خواندندکه در آنجا  ای و دوره رشته

های پاریس ) سن دو کل (  یکی از معتبرترین دانشکده از۱۳۵۶سال  در راخود  در پاریس  فوق لیسانس علوم اجتماعی 

 اخذ کرد.

 

 نبود؟ گرفتن دکتریشان  نیمه تمام گذاشتند یا از اول برنامهدرس را یا خودشان 

 ازو  شده بودایجاد  جنب و جوشی در جنبش دانشجویی بخصوص در کنفدراسیون، افتاد،اتفاق  ۵۷جریانات انقالب  وقتی

 . آنهابینیم کنفدراسیون را از خارج کشور به ایران می اعضایدانشجویان و بازگشت  سیل  ، ۵۷بهمن ماه قبل از ۶ یا ۵

در همراه با این سیل ، پوینده همحضور مستقیم داشته باشند.  ه بودند،خواستند در جنبشی که مردم ایران به پا کرد می

 .بازگشتبه ایران  ۵۷یور رشه

 

  بود.ن به جریانات چپ نزدیک همچنا گشتکه بر و از همان زمان

 بود. چپ نزدیک  های گروهبه نظراتش  بله، 

 

 ؟نکرداما با هیچ گروهی همکاری حزبی 

 چپ فعال نبود. های نه همکاری حزبی نداشت. گرایش به جریانات چپ داشت اما به طور مستقیم در گروه

 

ی شصت،  ی سرکوب در دهه دوره یک. کرد کتابی  به ترجمهشروع  ی شصت دهه و از ابتدای پوینده بعد از بازگشت

هایی  با کتاب پوینده. کشیده شدند انزوابه و مترجمان و شعرا  گان و نویسند شدندخیلی از جریانات حذف  آغاز شد و

و   به سمت فلسفهآغاز کرد ولی بعد ترجمه هایش  ی رمان ترجمهبا . او سیاسی نداشته باشد ممنوعیتکه  کردشروع 

  ؟. از آن دوره چه خاطراتی داریدسوق پیدا کردند  اجتماعیعلوم 

 

توانست به  همسر من چون حقوق خوانده بود می شد.ی تامین معاش و شغل مطرح  مسئله گشت،بر به ایرانبعد از اینکه 

وانین قضایی قبرقوانین اسالمی ، جمهوری اسالمیروی کار آمدن  با توجه به اینکه بعد از . اماعنوان یک وکیل کار کند

 ،هستندبر آن حاکم  ییاقرون وسطاسالمی  قوانین ای که  در جامعهمی گفت   .وکالت نداشت کارتمایلی به  ،حاکم شدند

حال به خاطر  ای داشتیم با این خوبی نداشتیم و من و همسرم زندگی فقیرانهمالی . با اینکه ما وضع وکالت جایگاهی ندارد

آورد.  روی به ترجمه از همان ابتدا بدین سبب ی حقوق کار کند.  گاه تمایلی نشان نداد که در زمینه که داشت هیچ باورهایی

داشته در ایران امکان چاپ که  کرد ترجمه میهایی را  کتاب. مطرح بود کننده هزینه زندگی تامیندر ابتدا به عنوان ترجمه 

هایش شکل  رفته رفته ترجمه بعد. تأمین کندرامان زندگی روزمره  هزینه وردآ ها درمی پولی که از این کتاب اب تا باشند

فلسفه و ، علوم اجتماعی ترجمه ی کتاب های به سمت  داشتند. او پس از ترجمه رمانو خط و سو پیدا کردند دیگری 

روی  ها  مدت، کندآغاز  را  یکتابترجمه  اینکه برای.  بودند، رو آوردهای شخصی خودش  عالقهرمان که  جامعه شناسی

 زمینه مطالعات و تحقیقات با پیش د،رک می شناسی جامعه های فلسفه و در زمینههایی که  ترجمه .درک تحقیق میموضوع 



او مطالعات گسترده ای داشت  . خوابیده استیق و مطالعه قه اند و پشت سر آن ها ماه ها و گاه سال ها تحزیادی انجام شد

مطالعاتش موضوعی را برای ترجمه برمی گزید، موضوعاتی که به نظرش مهم و اساسی و در حول وحوش 

ند و جای خالی آنها ایران مطرح شوددر بودند.موضوهاتی که عمدتا" انتخاب می کرد، موضوعاتی بودند که می گفت باید

 را در جامعه فرهنگی ایران حس می کرد.

دیگر شدند، جا برای فعالیت سیاسی  عهای سیاسی قلع و قم تمام جنبش و انجام شد ۶۰هایی که در سال  به خاطر سرکوب

توانست جایی در این جامعه برای خودش باز کند. همسر من هم در این  فقط فعالیت فرهنگی بود که می . پسوجود نداشت

 و هدفدار گی مشخصفرهن کارهای یک سری ، بایدی این جریانات از بین رفته گفت حاال که همه کرد. می زمینه تالش می

را برای هرگونه دگرگونی و روند رو به جلو یاری آگاهی جمعی مردم هدایت کرده و که جامعه را رو به رشد انجام دهیم 

به تحقیق و مطالعه  حول وحوش موضوع کرد و  های مشخصی را برای خودش انتخاب می ها کتاب در این زمینه. رساند

. با دوستانش در خارج از می کردکار و موضوعات محتوایی آن سال روی آن کتاب  یک می پرداخت. گاه قبل از ترجمه،

جامعه شناسی ادبیات لوسین های  کتاب ترجمه خواست که مقاالتی را برایش بفرستند. ها می از آن و کشور در تماس بود

اینکه  او برایتا ترجمه.  ند بودو پژوهشی  کار تحقیقی آثار او،. بیشتر هستند مقاله ۴۰-۳۰حدود بعضا" ترجمه ی  ،گلدمن

 کرد.  استفاده میترجمه از  طرح کند،، که به آن معتقد بود ی را های و آرماناندیشه ها بتواند 

 

 از مها را اگر نگاه کنی ند. ترجمها هترجمه کرد زیادی هممقاالت  و عنوان کتاب دارد ۲۷حدود  پویندهدانم  تا جایی که می

 او از معدودکنم  شود. فکر می مطرح میدر آنها ی زنان و حقوق بشر  باالخره مسئله تاشناسی و فلسفه  ادبیات و جامعه

 ؟شدند. چطور به این سمت کشیده کردمی توجه  حقوق بشرزنان و ی  به مسئلهدر آن دوره که  استکسانی 

  

عالقه داشته باشند که فقط در یک زمینه کار کنند.  انا مترجمبعضی از نویسندگان یشاید ، ندیک بعدی نبودپوینده  افکار

. ولی همسر من چه در انجام می دادند آنی کارهایشان در حول و حوش  و همه می کردندفلسفه را انتخاب  ادبیات یا  مثال

اش که متاثر از  ت تاریخیانظر نقطهو یفلسف ائل. مسبود چند بعدی آثارش، انسانیو  افکاراش چه در  زندگی شخصی

یل می دادند که عمدتا تبلور آن ها را در بسباری از آثارش مثل تاریخ آگاهی را تشک اش عقیدتی های آرمان ،بود ممارکسیس

موضوعات  به این و عالیقش دل مشغولی هاولی  طبقاتی جورج لوکاچ ، در آمدی بر هگل و مکتب بوداپست می بینیم 

بود و بزرگ شده  مردساالر محیطیخودش در  چرا که بود  مهمیی  برایش یک مسئلههم  ی زنان . مسئلهنمی شدندمحدود 

دگرگون شود وبرای آن الزم است  ساالری در ایران باید سیستم مردکه معتقد بود . شناخت این مشکالت را میاز نزدیک 

  کرد. ی زنان  ی مسئله هایی در زمینه همشروع به ترج. پس در حد توانش گی روی موضوع کار شودنکه در زمینه ی فره

را  زیادی  مقاالتوداشت همکاری نیزبا دفتر یونسکو در تهران های شخصی اش ،   در کنار کارهای ترجمهاز طرفی 

توجه کرد و معتقد بود حقوق بشر  اول درباره  بود که به اهمیت ترجمه منابع دستجا  کرد. شاید از آن ترجمه می برای آنها

ی تحقق ها ی راه وقتی که همه او می گفت.برای تحقق جامعه مدنی در ایران است یکی از مسائل مهم و حیاتیبشر  که حقوق

، بخش حقوق بشر مبارزه برای احقاق، در حال زیر پا گذاشتن هستندی حقوق شهروندی  ، وقتی همهاست بسته جامعه مدنی

 حدود مردادماه در. آغاز می کندرا های حقوق بشر کتابانگیزه ، ترجمه  این تشکیل می دهد و بامهمی از مبارزات ما را 

اعالمیه ی  ی تحت عنوان"کتاب، ی حقوق بشر سالگرد تصویب اعالمیهپنجاهمین به مناسبت  که گرفتتصمیم  ۷۷سال 

ی این  کند به ترجمه شروع میپوینده کند و  و منتشر کند. ناشر هم موافقت میترجمه  جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن"

شود .  میمنتشر آن کتاب  ،۷۷آذر  ۲۱یعنی در دادند، ارا به مهمسرم همان روزی که خبر کشته شدن متاسفانه کتاب که  

مان آورد و خبر انتشار  انهکتاب را به خ شو ناشردرست پنجاهمین سالگرد اعالمیه جهانی حقوق بشر بود  ۷۷آذر  ۲۱

هم دردناک بود و  کشته شدن او در سالروز تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر، زمانی هم، برای من. دادرا به من  کتاب

 سال ها ذهنم را به خود مشغول کرده بود. ،آیا این همزمانی با هدف بوده یا نه که . اینهم قابل تامل

 



 هم بعضی و  ندا هانتقاد کرد انبه ناشرای  عدهام مشکالتی در انتشار کامل آثار ایشان وجود دارد.  شنیدهایی که جتا 

 چهمنتشر نشد؟  ها پوینده در این سال های چرا بعضی از کتاب ؟ستیهایی وجود دارد. توضیح شما چ گویند ممنوعیت می

 وجود دارد؟ یمشکل

 

تواند  کند که چه درآمدی از این کتاب می به این نکته فکر  ی است کهست و طبیعاناشر هم بخشی از این جامعه باالخره 

خاص خود خوانندگان اعی هستند. این کتاب ها ، تاریخی و اجتمفلسفیمتون های سنگین  های پوینده  کتاباکثر . داشته باشد

موضوعات عام تر مانند کتابهای رمان، یا کتاب ری از او با های دیگ کتاباما . دارند و تعداد آنها زیاد نیست در ایرانرا 

هم های پنجم و ششم  به چاپاو حقوق بشر های  کتاب مثال .رنددا های با مضمون زنان و حقوق بشر، خوانندگان بیشتری

ن ایکه آمادگی داشته باشد باید  که ناشر هم  این استولی مسئله  ، ها هیچکدام ممنوعیتی نداشتند این کتاب .ه اندرسید

 . منتشر کندها را  کتاب

 نزدیک از دوستان. ایشان هستندوکیل ما آقای خشایار دیهیمی م، ر هستیمن و دخترم خارج از کشوکه  ها در این سال

ی ها را برای انتشار کتابما ه دوکالت خانوا . آقای دیهیمیاز مترجمان پرکار ایران هستند خودشان هم بودند وهمسرم 

هایش بسیار اندک  خوان کتابتعداد ای که  . ولی به هر حال در جامعهندکن ری میگی پی قضایا راو اند به عهده گرفته همسرم

که کتاب ها را مرتبا چاپ کنند. ناشرها در درجه اول به این فکر می کنند که  زیاد انتظار داشت از ناشرها نباید ،هستند

در انتشار  از لحاظ سانسور مشکلی اما انتشار این کتاب، برایشان صرف دارد یا نه و جزاین هم نباید از آنها انتظار داشت 

 کتاب های همسرم وجود نداشته است.

  

برای احیای که  بوددانیم که ایشان یکی از کسانی  می .صحبت کنیم کانون نویسندگانپوینده در  یاد های زنده فعالیت درباره

در  امروزی هفتاد چه  چه دههکننده بود.  نگرانهای امنیتی  برای سازمان اقداماتاین ظاهرا  کرد.تالش کانون نویسندگان 

پوینده و بود.  جمهوری اسالمیهای  زاز خط قرم کانون نویسندگان تحت فشار بوده و هست. کانونی نود، همیشه  دهه

 بود؟  شان چه برنامه را احیا کنند؟ که کانون نویسندگان افتادندبه این فکر  دوستانش چطور

 

ی کیهان که در حقیقت  های عمومی و روزنامه شوند. رسانه یک عده از نویسندگان دور هم جمع میاست که  ۷۳همان سال 

 مداوم سرکوب و توهین . تهدید به ه بودندکردشروع را جوسازی علیه نویسندگان  ،ی رسمی جمهوری ایران بود روزنامه

آقای سعیدی  ۷۳در سال که  رسیدجا  به آن ها فضاسازیاین  شان بود.  نویسندگان بخشی از اقدامات روزمره تحقیرو 

سیرجانی دور هم جمع   ن سعیدیای از نویسندگان در رابطه با زندانی شد در آن تاریخ عده کردند.سیرجانی را دستگیر 

در آن زمان که بود و مترجم دیگر این اولین حرکت پوینده و چند نویسنده  نوشتند.به دادستانی  اعتراضیای  و نامه شدند

ها به نویسندگان  هایی که در رسانه ها و تحقیر ها و توهین . حرکت بعدی نویسندگان این بود که بر اساس فشارشدانجام 

« ایم ما نویسنده»و با عنوان  امضا ۱۳۴ای با   نامه که جا  آن تا .کنند حرکتیساکت نمانند و  گرفتند کهصمیم ت  ،شد می

، نامه این درکردند. آنها که در این رابطه امضاء جمع همسر من از جمله  فعاالنی بود، نویسنده ۱۳۴در میان  کردند.منتشر

. کردندبه عنوان نویسنده بیان برای مقابله با سرکوب و تهدید و سانسور را شان ها هخواستو ایم  که ما نویسنده کردنداعالم 

و بدنبال ۱۳۶۰ن در سال ابعد از مدت ها سکوت نویسنده ها و روشنفکران ، بدنبال برچیده شدن کانون نویسندگدر واقع 

نقالب فرهنگی وبستن و تصویه  سرکوب نویسندگان و مهاجرت عده ی زیادی از نویسندگان از ایران ، ونیز به دنبال ا

ما  گفتند که. کردندمی حضور  دانشگاه ها و سوزاندن کتاب فروشی ها، این اولین باری بود که نویسنده ها دوباره اعالم

آزادی بیان و اندیشه و شان هم  صنفی  های اولیه پذیریم. و خواسته یم و هیچ گونه تحقیری را نمیا هوجود داریم و ازبین نرفت

ها به عنوان یک خواست سیاسی  ی بسته این آزادی در یک جامعهکه دانید  . میبودنین آزادی خالقیت برای نوشتن همچ

حکومت،  رسمی ی کیهان و تلویزیون روزنامه بعد از انتشار این اعالمیه، که بالفاصلهبینیم  شود. بنابراین می محسوب می

 آقای  ،یکسال بعد از این نامه حدود. می کنند پراکنی به لجنشروع  علیه نویسندگان، "هویت"ای تحت عنوان   برنامهدر

به قتل  در اصفهان، بود  نویسنده "۱۳۴موسوم به "ی  نامه و امضا کنندهمیرعالیی که از اعضای کانون نویسندگان احمد 



اینگونه نیز که اگر بخواهید ادامه دهید ما و آن اینبود، پیامشان پیام مرگ بود به آن نامه ای  . این قتل در واقع جوابیهرسید

 به شما جواب خواهیم داد.

 

آن هدف  . نویسندگان باقی می ماند کانون جمع مشورتیافراد فعال  یکی از آن پویندهرغم این تهدیدها، محمدجعفر  علی

ای از جمله  عده، دهند را تشکیل می مشورتی از آن تعداد کسانی که جمع .است کانون نویسندگان احیا جمع مشورتی

شوند. از آن دوره چه به یاد  میو تهدید بازجویی و احضار  ،داشتند های شدید قرار و پوینده تحت فشاریاد مختاری  زنده

 دارید؟

 

یدی ای که علیه دستگیری آقای سع از نامه این جمع بعد ر که گفتموط . همانندهای مشورتی انتخابی نبود این جمعالبته 

هایی که  نویسنده ، یعنیکنند یگر را پیدا مییکد، نویسنده " ۱۳۴موسوم به "ی  نامهاز  بعد  نیزشود و مینوشته سیرجانی 

شکل  ۷۴و  ۷۳سال در احیای کانون  ایده  ، دور هم جمع می شوند.احیا شودنون اکباید االن زمانی هست که  ندکن فکر می

در طول این پیوندند. اما سال به سال افراد بیشتری به آن می، ده نفر بیشتر نبودند تا این جمع شاید هشت در آغاز گیرد. می

 هایشان را بعضی قرار می گرفتند.تهدید  مورد آنها همواره و شد می زده ها تلفن مرتب به آن سال های جمع مشورتی،

و دوباره گرفته بود قرار بازجویی  مورد یتیدر ماشین افراد امن بود و. آقای مختاری بارها دستگیر شده دستگیر می کردند

قرار می گرفتند.  و مورد نصیحت و یا گاه تهدید شدند جمعی یا فردی فراخوانده می بقیه هم به طور دسته.  شده بودرها 

که جلسات  دادند  و اجازه نمیافراد امنیتی حضور پیدا می کردند های مشورتی مستقیما  جمعشروع جلسات از گاهی پیش 

نویس یک  پیش گرفتکه این جمع مشورتی تصمیم  ۷۷تا سال  کردتشکیل شود. به هر حال این جنگ و گریز ادامه پیدا 

نویس منشور مورد بحث قرار  پیش - ۷۷تا  ۷۳از -منشور را برای کانون نویسندگان به تصویب برساند. در این چند سال 

های مشورتی  های زیادی در جمع بحث بندها. برای هر کدام از این ه بودگفتگو شدمفادش تک  درباره تک داشت و

بحث های گشت و ذهنش همچنان درگیر  بارها دو تا سه بعد از نیمه شب برمیهمسرم  یادم هست که. ه بودرفتگ صورت 

تصویب این جمع مشورتی برای  ۷۷سال در اوایل تابستان بود. جمع مشورتی در باب مفاد منشور کانون نویسندگان 

. در این شدجا دردسرها شروع  ن از هماو که یک مجمع عمومی تشکیل دهد.  گرفتپیشنویس کانون نویسندگان، تصمیم 

  مقدمات کار را فراهم کنند. ی تدارک  با عنوان کمیته شوند تا میهفت نفر انتخاب  ،جمع مشورتی

آبادی و آقای هوشنگ گلشیری  ولتآقای د کردوانی، آقایان،شوکای مختاری، آقای درویشیان، آقای همسر من پوینده، آق

توانست  . وزارت اطالعات خیلی راحت میکمیته تدارک مجمع عمومی کانون نویسندگان انتخاب شده بودنداین  برای

 کهعلنی بود  یتشکیالت .کانون نویسندگان یک جمع زیر زمینی نبود چرا کهپیدا کند این انتخابات درونی، اطالع درباره 

قضیه تشکیل مجمع عمومی کانون نویسندگان داشت. به هر حال در آن  افراد نفوذی خودش را البد زارت اطالعات هم و

ی مجمع عمومی کانون نویسندگان  ی تدارک دهنده رسد و این هفت نفر که اعضای کمیته امنیتی می های به گوش بخش

در خیابان معلم  ، دادگاه انقالبمحل احضارشانشوند.  وانده میبه دادستانی انقالب فرا خ ۷۷بودند، همگی در مهرماه سال 

. همسر گرفته بودندهم به صورت جمعی مورد بازجویی قرار و تک  به هم به صورت تک ،جا در آناین هفت نفر بود. 

. استبازجویی  نکردم که این جلسه فقط یک جلسه با من صحبت کرد و گفت من هیچ احساس برگشت،جا  وقتی از آنمن 

به از جمله و  حاضران  . به بعضیه اندجا یک قاضی نشسته بود و من تصورم این است که برای ما حکم صادر کرد آن

خیلی راحت ماشینی به شما بزند و آب از آب تکان در خیابان همسر من به طور مشخص گفته بودند که ممکن است 

دیگر تنها در خیابان راه نروند.  گرفتند کهتصمیم  ،ا بعد از آن جلسهه تهدید به ترور شده بود. این جا در همان نخورد. یعنی

  توانند در خیابان شکارشان کنند و قتل برسانند. بعد از این تهدیدات مشخص بود که می

 

شوند. حتی ماجرای اتوبوس ارمنستان  که تعداد زیادی از نویسندگان تهدید می استای  قبل از احضار به دادستانی دوره

 شوند. زاده کشته می و بعدها ابراهیم زال ، غفارحسینیمیرعالیی،  مثل سعیدی سیرجانی کسانی، ها است همان سالدر 

آیا به یاد دارید که آقای آنان کرده بود. حکومت در حق  ههایی ک و جنایت وجود داشتنویسندگان شدیدی بر فشار امنیتی 

 ؟که ممکن است اتفاقی بیفتدها ابراز نگرانی کرده باشد  پوینده در آن دوره



فار حسینی که او هم یکی از غی اتوبوس ارمنستان مطرح شد و بعد آقای  طور که گفتید بعد از مرگ میرعالیی مسئله همان

ها همیشه وجود داشت ولی تا قبل از دادگاه انقالب  . تهدیدرسیداش به قتل  در خانه بوداعضای کانون نویسندگان ایران 

هر نام شدند. قرعه ممکن بود به  ی نویسندگان تهدید می م همهامن هستم. به طورعبعدی نست بگوید که نفر توا هیچکس نمی

همسرم و شش نفر دیگر که به دادگاه احضار شده بودند، مورد . ولی در دادگاه انقالب به طور مشخص آنان بیفتدیک از 

را برای ما حکم صادر کردند. وقتی این بلکه  نکردند باز جویی ااز م جا فقط آنو به من گفت که ا .ندبودقرار گرفته تهدید 

کرد دستگیر و  کرد که کشته شود و فکر می آماده کرده بود. شاید تصور نمیبرای هر اتفاقی در واقع خودش را  گفت می

ی نویسندگان در آن دوره مورد تهدید  باشد. همه وجود داشته مسئله فرقی کنم در صورت فکر نمیخواهد شد، ولی زندانی 

 شد. منتشر می های مرگ به اسم لیست های مختلفی لیست در آن روزها. امکان داشت که کشته شوندیک از آنان بودند. هر 

بهانی، آقای گلشیری، خانم بهاز  لیست ها در بعضیمثال وجود داشتند، و فعاالن زیادی نویسندگان  امی ها اس در این لیست

 . وجود داشتها  ی این لیست پوینده و مختاری در همه در حالی که نامنام برده بودند.  شیرین عبادییا خانم 

 

و بعد  ندشدمجید شریف ناپدید پیروز دوانی وقبل از آن بود.  ها آخرین حلقه در زنجیره قتلپوینده  کارانهجنایتقتل 

های امنیتی با  آیا از طرف دولت یا سازمان شدند،مختاری و بعد پوینده. در آن دوره که ایشان ناپدید  سپسفروهرها و 

از در آن یک هفته خبری  ؟های شما بدهند یا خبری بگیرند یا بررسی کنند که جوابی به پیگیری شدشما تماسی گرفته 

 نشد ؟طرف دولت 

 

ناپدید شدن  خبر هیچ پی گیری نکرد. نه متاسفانهن قتل ها بودند . دولت هم مقامات امنیتی که خودشان عامالن و آمران ای

ولی هشت شب که من از  .قرار بود پنج بعد از ظهر برگردد .شنیدم نازنین را وقتی به خانه رفتم از طریق دخترم همسرم

ساعت دو زنگ زده بود و گفت با اینکه است. که پدرش به خانه برنگشته  کردسر کار برگشتم دخترم خیلی نگران عنوان 

 .ی آقای مختاری بود خانه زدمجایی که زنگ  و اولین شدام شروع  جا نگرانی . من از همانه بودآیم ولی نیامد ساعت پنج می

هیچ خبری از ایشان نبود و اعضای کانون   برای اینکه آقای مختاری از تاریخ دوازده آذر مفقود شد و در آن یک هفته

ببینند چه گفتگو کنند و ای داشتند و که در رابطه با مفقود شدن مختاری  مختاری جلسه  ی نویسندگان هر روز در خانه

 داشته باشند. توانند  میراهکارهای عملی 

هوشنگ گلشیری  ،زنگ زدم ی مختاریی آقا وقتی به خانه .ه استجا رفته و جلسه طوالنی شد سرم به آنممن فکر کردم ه

ه و یک خبر بد هم این است که امروز جسد او گفت که نو  ؟جاست همسرم آنآیا دارد. من پرسیدم که  گوشی را برمی

دوازده آذر به قتل رسیده روز مختاری همان بعدها مشخص شد که مختاری توسط پسرش سیاوش مختاری شناسایی شد. 

 ریزی شده بود.  برنامه اقدامات ی این دند تا همسر من خودش را مخفی نکند. همهبود ولی خبر را اعالم نکر

ما چه  شود دستگیراگر . اینکه زدیم های زیادی را با هم می ای که مختاری ناپدید شده بود من و همسرم حرف در آن هفته

اولین  ،را دستگیر کردندینکه دیدی من مطرح کرد این بود که به محض اهمسرم توانیم بکنیم. یکی از مسائلی که  کاری می

فرج سرکوهی تنها آن آقای که در مورد   . برای اینگفتگو کنی های خارجی با رادیواین است که کنی باید بکاری که 

با  در خارج بود و فرج سرکوهیهمسر .ه بودهای خارجی کرده بود باعث نجاتش شد هایی که همسرش با رادیو مصاحبه

های  . من همان شب با کمک دوستانش با رادیونجات دهد،توانست همسرش را از دست ماموران امنیتی ،و پیگیرشتالش 

ای خاتمی قمختلف تماس گرفتم و اعالم کردم که جان همسر من در خطر هست و من نجات جان همسرم را از حکومت آ

راه به داخل را  امالبته . رفتیم  و با دخترم به دفتر آقای خاتمی نوشتمای  آذر نامه ۱۹تاریخ در روز   خواهم. و فردای آن می

ام ذکر کردم که نجات جان  . من در آن نامهگرفتی مرا  با آقای خاتمی حرف بزنم. رئیس دفترش نامه نگذاشتند کهو  ندادند

همسرم خاتمی به نامه من  هفته ها بعد از کشته شدنم. اری مجریه خواست همسرم را از آقای خاتمی به عنوان رئیس قوه

 جواب داد که کار از کار گذشته بود.

که ما فردی را پیدا کردیم که مشخصاتش با ند به من زنگ زد ،بودکالنتری که در شهریار کرج یک آذر از  ۲۱روز 

زمان  آنقبل ازتا  . مشخصات مو نمی زند، دیگر برایم مسجل شد که او را کشته اند.همسر شما مطابقت داردمشخصات 

ها به همسر من تعلق ها جسد که ببینم آیا یکی از این کردم های مختلف را نگاه می رفتم و جسد هر روز به پزشکی قانونی می



درآن  .گشت ولی هنوز امید داشتم ی کابوس بود وهر روز جسدم به خانه برمی دورهیک  آن دوره،برای من دارد یا نه . 

و  ها ی رسانه با همه دلیل به همین .وجود داشته باشد است راهی برای نجاتشکه ممکن  کردم میسه روز هنوز فکر 

از کشتنش  ها این مصاحبهاند،  نکشتهاو را که اگر  با این امید، کردممصاحبه  های داخل ایران و خارج کشور روزنامه

در  درست ساعاتی پس از ربودن. او را به قتل رسیده استبعد از ربودن،بعدها مشخص شد که بالفاصله  . جلوگیری کند

 های من کامال بیهوده بود. و تالشکشته بودند آذر  ۱۸ روز همان

 

شان عادی بود؟ آیا قرار نبود  زندگی البعد از ناپدید شدن آقای مختاری شما چه کرده بودید؟ آیا روکمی برگردیم به عقب. 

 هم باشند و تک تک بیرون نروند. گذارند با با هم بیرون بروید؟ گفته بودید نویسندگان قرار می

 

از خانه خارج شود و به او گفتم در خانه باید بماند تا اینکه مشخص  که همسرم شدن آقای مختاری من نگذاشتم ناپدیدبعد از 

از یک هفته نتوانست طاقت بیاورد و  تراو بیشاما ؟ ببینیم چه اتفاقی افتاده است ؟مفقود شدن آقای مختاری چیست علتشود 

 خواهی بروی با دوستانت بروی؟بو اگر  است. گفتم مگر قرار نبود نرویشده ی رفتن  که همسرم آماده دیدمآذر  ۱۸صبح 

تنها جوابش  چرا همسرم این کار را کرد؟تازه می فهمم که  از آن روز می گذرد  بعد از بیست سالکه االن اما قبول نکرد. 

که  یمدانست میخطر را  از ما دور کند. ما  این خواست که میر هست و خط جانش در دانست در می که برایم این است

های ما   دانستیم تلفن حتی می . واستی ما تحت نظر  دانستیم که خانه می ایستاده است.ماشینی همیشه ی ما  بیرون از خانه

بعد از  ؟ گرفتو این تصمیم را چرا ااما . من به همسرم گفته بودم که از خانه بیرون نرود. شود میشنود دارد و کنترل 

به این نقطه رسید و ، و ودها را دیده ب سرنوشت فروهرکنم او  که فکر می بگویمتوانم  یاین پرسش مدر پاسخ به بیست سال 

من و نازنین خطری ایجاد برای برای اینکه پس ، بیایند توانند داخل خانه می، بکشنداو را خواهند بها  کرد اگر آن فکر 

 این کار را کرد. ،نشود

 

ای اتفاق افتاده، فرایند دادرسی چه بود؟ با  که چه فاجعه شدآذر معلوم  ۲۱که در  بعد از اینواقعا از این فاجعه متاسفم. 

وزارت مشهور ی  اطالعیه آنآیا امیدی داشتید که دادرسی شما به نتیجه برسد؟  ،ی اصالحات بود که دوره توجه به این

 داشت ؟در سیر پرونده اطالعات چه تاثیری 

 

این  طیهایی که  ی خانواده داشتیم. مثل بقیه ما هیچ قدمی برنمی نبودکنم که امید همیشه وجود دارد که اگر  من فکر می

با  ولی ما .از دست داده بودند، شاید ما هم سکوت کنیمرا همسرانشان یا پدرانشان  ،سیاسیفراوان های  قتلها و در  سال

 ها باشند.  گوی این قتل باید پاسخکسانی پایان داده شود و  جنایتهاباید به این روزی اینکه  به . امیدفریاد زدیم ییک امید

ها را  ی این قتل همهطوالنی ها سالیان  صورت گرفته باشد. این ۷۷نبود که فقط در سال  جنایتها چیزی اینمی دانید که 

مورد تهدید  قرار را  هایشان . آنقدر خانوادههمراه بودند سکوت اب ای دیگر همهقتل ه اما. ندردک ریزی  و اجرا می برنامه

 که حاضر نبودند فریاد دادخواهی سر بدهند.  می دادند

را به قتل فروهر، مختاری و پوینده   انوادهشریف و خمجید قتل با فاصله ای کوتاه بعد ار ؛ها بودن این قتلپیاپی شاید 

 فریاد با همخانواده ها همه وی این عزیزان یاری رساند ها خانوادهار هم قرار گرفتن و همدلی به روند در کن رساندند؛

طول بیست سال که در ی فجیعدر برابر این ترورها بود که مقاومتی از سوی خانواده هااولین باراین  .سر دادند دادخواهی

 . انجام می شد، صورت می گرفت

جمهوری اسالمی را وادار  ،پیدا کردالمللی  چه در ایران و چه در سطح بین ها  قتلکه این  ای گسترده کنم انعکاسی فکر می

اینکه این قتل ها توسط افرادی خودسر در وزارت ادعای با  که که مسئولیت چهار قتل را به عهده بگیرد. هر چند کرد

ان و فتوا دهندگان این قتل ها بردارند آمررا از دوش  این قتل ها خواستند مسئولیت می اطالعات صورت گرقته است،

ملت ایران را اغنا نکرد و دستور دهندگان و  د ولی این ادعاهای بی پایهبدین ترتیب مقامات بلندپایه حکومتی را تبرئه کننو

 .برنامه ریزان این ترورها، با همیاری خانواده ها و وکالیشان، افشا شدند



 مسئولیت اعالم کردند که فقطو ترورمحدود کنندچهار  را به ترورهای گسترده آنسعی کردند این بود که ی دوم  مسئله

که حکومتی در همین حد هم برای اولین بار بود حتی . ولی ندپذیر صورت گرفته است، می ۷۷پائیز چهارقتلی که در 

تاریخی، نقطه عطفی در به نظر من این مقطع  . ی به صورت مقطعی و ناقص، می پذیرفتمسئولیت ترورهای خود را حت

 تاریخ دادخواهی ملت ایران بوده است.

بین  خوشبه دادخواهی در ایران من از همان اول باید بگویم که رسد،  که به کجا می ی امید به محاکمه و این مسئلهدرباره 

را پرونده    ان اول پروندههم پرونده را به دادگاه نظامی فرستادند تا پرونده را بدست خودشان جمع و جور کنند وازنبودم. 

دارند در مراحل نواده و نه وکالی خانواده اجازه نه خا ،شود ای امنیتی خوانده می . وقتی پروندهندامنیتی اعالم کرد ای

دوسال تمام ما دریک سکوت نگاه داشته  منتشر کنند. ،را در همان حدی که دارند بازجویی قرار بگیرند یا اخبار پرونده

فرد نفر اول این پرونده که   سعید امامی اعالم کردند که در یک مرحله همها دوسال طول کشید و  ازجوییشدیم. این ب

برنامه ریز اصلی این قتل ها در وزارت اطالعات و رابط اصلی بین آمران و فتوا دهندگان این قتل ها با بخش های 

به عاقبت دادرسی این  ای  بینی . خوشی کرده است(ه است)اعالم شد که در زندان خودکششد کشته  عملیاتی بوده است،

که در نهایت ما وارد محاکمه  . اینرا رفته بودیم و باید این راه را به انتها می رساندیمراهی  ما ولی ،وجود نداشتپرونده 

شاید  ،شدیم سه نمیاست که درجریان این پروسه به آن رسیدیم. اگر وارد این پرو ای نتیجه کردیم،و دادگاه را تحریم نشدیم 

ای را شروع کرده بودیم و باید تا  امیدی وجود نداشت ولی پروسهبری دادرسی عادالنه، کردیم.  این مراحل را هم طی نمی

 رفتیم.  آخرش می

 

 آقای زرافشان وکیل شما بودند. 

 بودند. خانواده ما بله آقای زرافشان وکیل 

 

 های شما را شنیدند؟  با شما تماس گرفتند و حرف مسئوالن وقتآیا در سیر این پرونده از 

 

ی مستقل  یک کمیته. تشکیل دادیم ای های مرا بشنوند؟ ما را دو سال در سکوت قرار دادند. ما کمیته نه، برای چه باید حرف

قای کردوانی و ی فروهرها به همراه چند تن از افراد کانون نویسندگان، آ ی پوینده، مختاری و خانواده خانوادهدر آن که 

هایی به  نامه. در این کمیته ما " ۱۳۷۷های پاییز  ی دفاع از قربانیان قتل کمیته "ای با عنوان . کمیتهدیگران عضو بودند

دادخواه این ما را که هایی که فرستادیم این بود که  یکی از نامهزدیم.  و یا خطاب به مردم حرف می نوشتیم مسئوالن می

 د؟ نده جریان این پرونده قرار نمی درچرا  پرونده هستیم

دانستیم که با بستن این پرونده پشت درهای بسته و  شد. ما می در یک روند مشکوک طی  این دادرسیهمه چیزدر نهایت 

اما  ،دیدیم را ما میها ی این روند . همههستند پرونده های پشت درهای بسته در حقیقت درحال جمع و جور کردن بازجویی

 ؛ها به مراجع مختلف مراجعه کردند،بارخانم عبادی و آقای زرافشان  ما وکالی از طرف مسئولین هیچ صحبتی نشد، حتی 

ولی هیچ  ،مراجعه کردیممجلس  ۹۰ اصل به کمیسیونشخصا نیز  ها  خانوادهما و  ؛تا مجلس و غیره هی قضای از قوه

 ندیدیم.ها ، از آنها باشد که به حمایت از خانواده پاسخی

 

 شرکت نکردید؟ آند، در ودادگاه تشکیل شقرار بود که چرا بعد از دوسال که پرونده نهایی شد و 

 

پرونده را به  در این مدت. دها را مطالعه کنی روز وقت دارید که پرونده ۱۴پس از دو سال به ما اعالم کردند که شما 

همراه وکالیشان به ه بهای دیگر  همراه آقای زرافشان و خانوادهبه . من ه بودندواگذار کرددادگاه نظامی نیروهای مسلح 

ای که در آن تمام  بود. پرونده شده مثلهی  در حقیقت یک پرونده شدیمچیزی که مواجه  ما باتا پرونده خوانی کنیم. رفتیمجا  آن

، ه بودداد انجام وزارت اطالعات  درش ها را در مدت بیست سال معاونت ریزی تمام این قتل اظهارات سعید امامی که برنامه

در  ،بود نظامی دادگاهاین بود. نیازی که مسئول بزرگ ک وبرای ما یک ش وضعیت . اینندبودکرده از پرونده خارج 

  از روی شمارههمچنین این فرد چه شد؟  پس اظهارات که اگر این فرد زنده بود حکمش اعدام بود. ادعا کردتلویزیون 



ها خارج  از پرونده نیزبودند،  ها جنایتکه بخش عملیاتی این  راکسانی اظهارات از که بخش زیادی دها مشخص بو صفحه

شده بود  هها گفت ای بود که به آن که از نظر من اظهارات دیکته شده گذاشته بودندجدید  های هایی با شماره برگهو بودند کرده 

حذف شده از پرونده   ،هبوداول پرونده ردیف  متهمکه چرا اظهارات سعید امامی که  کردندوکالی ما اعتراض  . تا بنویسند

شرکت  بود وبی پایه  ،استساختگی   دادگاه برمبنای مستنداتی که همهتشکیل  به نظر ما، پس. ندادندهیچ جوابی  است؟ آنها

یعنی  .شود برگزار میو پشت درهای بسته نیست  علنیاعالم کردند که دادگاه  از طرفی دیگرمفهومی نداشت. نیز در آن 

  این  کنیم. بدتر از همه اعتراضهای پرونده  تناقض و به هایمان را بزنیم ما اجازه نداشتیم حتی در یک دادگاه عمومی حرف

ندان زحکم پنج سال برایش بعد هم و  کردندرا زندانی ما آقای زرافشان ی  وکیل خانواده ،دو روز قبل از تشکیل دادگاه که

 . نداشتدیگری  نتیجه، جز این که خودمان را مسخره کنیم . دیگر شرکت کردن در این دادگاه نمایشیکردندصادر 

 

اعدام مخالفت کردید. دستگاه حکم ای دادید و با  ها اطالعیه خانواده دیگرشما به همراه  ،که حکم صادر شدهم   بعد از آن

به آن نداشت. چرا با اعدام مخالفت  البته ارتباطیی شما را به عنوان اعالم رضایت تلقی کرد که  قضایی ایران این بیانیه

 کردید؟

 

اه را این دادگ ما اعالم کردیم، این بود که نه آنچه .ا رضایت ندادیم، بلکه با حکم اعدام مخالفت کردیمهمانطور که گفتید م

احکام پشت درهای بسته بدون حضور صدرو قبول داریم.  ه اندشناسیم و نه احکامی را که صادر کرد یت میمبه رس

 .، برای ما مفهومی نداشت مختیشنا که اصال نمی کسانیها، برای  خانواده

 ازبود که خودش را اش را گذاشته  ، پوینده تمام زندگینیز باید بگویم قصاص اسالمی صدور حکمدر مورد از طرفی 

برقراری ش را برای ا تمام زندگیوقتی کسی را قبول نداشت.  اییاصال این قوانین قرون وسط مبری کند وقوانین اسالمی 

و ادعا کرد استفاده کرد،  موضوع سوء. حکومت از این رداعدام را قبول ندا به این معنی است که باشد،حقوق بشر گذاشته 

رسید. ما گفته بودیم باید  جا می باز هم قضیه به همین مطمئن باشید اگر آن خواسته ما هم نبود،ولی ایم.  که ما رضایت داده

های  جا و حرف بیاییم آن ما ها صورت بگیرد و حتی اگر هم پرونده ناتمام است ی خانواده دادگاه علنی با حضور همه

احکامش  معلوم است که و دادگاه را به رسمیت نشناختیم هم ا م ،نشد داده هم به ما  اجازهاین  خودمان را بزنیم. ولی وقتی 

وجود  است که حکمیعی ترین و ضد انسانی ترین فجیبه نظر من حکم قصاص نمی توانستیم بشناسیم.  به رسمیتنیزرا 

شدند و  می ین اشخاص آزادا باز هم ،کردیم اعالم نمیولی اگر هم این نظر را  ،ی خودشان را کردند ها استفاده . آندارد

کنند و حتی شنیدم  مثل گذشته در وزارت اطالعات کار میامروز هم ها  آن. شد که خورد برایشان تخفیف حکم صادر می

اگر می خواهم بگویم که مشغول به کار است. در دانشگاه وزارت اطالعات  خانی االن به عنوان استاد کاظم عالیشخصی 

 عملی آن نداشت.نتیجه  دادیم فرقی در نظر دیگری هم می نیز ما

 

 ؟شدچه  ها آن پیگیری  نتیجه .المللی رجوع کردید خارج از ایران، به مجامع بین در این پرونده   ا برای پیگیریهبعد

. ولی ندها تقاضای پیگیری کرد و از آن ندهای متعددی نوشت ازمان ملل، نامهبه سازمان حقوق بشر سسه خانواده،  هر

دارد.  نمادینی  بدهند، فقط جنبههم حکمی هم اگر حتی در نهایت توانند پیگیری کنند.  نمی بخواهندالمللی اگر هم  مجامع بین

هر  شود زیراتوانست پیگیری  سازمان ملل، نمی ی یا نهادهایحقوق بشر های توسط سازماناین پرونده بخش قضایی 

اگر از سازمان حقوق بشر سازمان ملل افرادی هم برای بررسی تواند عمل کند.  و دادگاهی بر اساس مستندات می سازمان

. البته ما هم شکایت نددسترسی پیدا کن آن ی امنیتی و مستندات پرونده این به ندستتوان نمی ند،شد میفرستاده  به ایرانپرونده 

 همواره باز است. ، دست پیدا نکنیم حقیقتتا زمانی که ما به  ما این شکایتپرونده از نظر من و خودمان را کردیم

 

ی شما تماس گرفتند و از او خواستند که  خانه اای ب ها بعد عده ای گفتند که سال چند سال پیش دخترتان در مصاحبه

این ماجرا چه بنویسند.  نامهبه صورت مکتوب رضایتگویا خواستند  .رضایت بدهد و دیه بگیرنددرمورد قاتلین پدرشان 

 بود؟زمانی 



کردند که ما با  ی قصاص را مطرح کرده بودند و فکر می ها مسئله بود. همان موقعی که آن بررسی پرونده همان دورهدر 

. بروندها  خانواده سراغ و ها باید کشته بشوند. از همان موقع دنبال این بودند که قصاص را لغو کنند قصاص موافقیم و این

این پیام را  اش برود خواهم آبروی خانواده نمی چونبرم  دختر من که در پاریس بود، از طریق فردی که نامش را نمی

 کند و همکاری می حکومتکه او با  شدا همسر من متوجه هی ما بود وبعد مدتی به عنوان دوست خانوادهحتی  دادند. او

 ختشنا به هر حال دختر من او را می گرفت.از طریق این آدم صورت  درخواست رضایتنامه. کردقطع  با او اش را رابطه

را از خانه  . دختر من اودی حکم دادگاه بو در همان بحبوحه ها همه رضایت بدهد. این فکر کردند که شاید از طریق اوو 

 خیلی نگران و ناراحت بود. و چنین اتفاقی افتاده  گفتو زد به من زنگ بعد و  کرده بودبیرون 

 

طی شود که دادخواهی باید چه فرایندی در آینده  . باز هست ها در افکار عمومی و هم از نظر خانواده پروندهکه گفتید 

 ؟ برسد پایانبه شما 

نرسیده بودم. به نظرم  نتیجهبه این من هنوز شاید سه، چهار سال پیش  ، دیدگاه امروز من است.خواهم بگویم چیزی که می

به را نفر چند . افرادی که این جنایات را انجام دادند، فقط این پایان نمی یابد اش بخش حقوقیبا پایان روند دادخواهی فقط 

در  را افرادها سالیان سال  آن ه اند؛فقط به صورت ترور نبودها  این جنایتجنایت کردند. و  هاسالآنان . بودندقتل نرسانده 

خیلی گسترده است. اگر  ها این جنایت . بخش حقوقیزدندجمعی  اعدام دسته و حتی دست به ها کشتند، اعدام کردند نزندا

که است ممکن زمانی  ، شاید تنهارسیدگی کندها  جنایتهمه ی این به بخش حقوقی  ودادگاهی تشکیل شود که قرار باشد 

المللی، با  در یک دادگاه مردمی و بین این همه جنایات تنها منظورم رسیدگی به.بر سر قدرت نباشددیگر  حکومتاین 

ی  . مثل همهه اند، امکان پذیر استخود را به هر شکلی از دست داد نزدیکان و عزیزانهایی که  ی خانواده حضور همه

ی سرکوب  ورهه در دی کشتارهایی ک همهبدنبال  ،بینیم در آرژانتین یا کشورهای دیگر ها می المللی که بعد های بین دادگاه

ست. یک ها جنایت این بخش قضاییدادخواهی تنها کنم این  فکر می اما. ندشدتشکیل  ،ته بوداین کشورها صورت گرفدر

کشتار دگر در آن که  ،از تاریخ ما دورهآن بخش سیاسی یعنی اینکه  آن است.بخش سیاسی هم بخش دیگر دادخواهی 

های  به نسل، تا تاریخ این کشتارها زنده بماندهمچنان حافظه مردم ما در  ، بایدصورت گرفته استفکران  اندیشان و روشن

ادامه باید کشتارها  نیزنده ماندن خاطره ا یبرا یدادخواهپس  .هایی دیگر تکرار نشوند چنین جنایتوتا بعد رسانده شود 

و دادخواهی سیاسی به مراتب باالترنتیجه کنم  فکر می منو خانواده ها و یاران آن عزیزان است ی ما این وظیفهیابد و 

 دارم.زیادی  است و من به آن امید دادخواهی حقوقی از  مؤثرتر


