
 سال صبر و انتظار براى كشف حقيقت٣١
مصاحبه ماهنامه كاتالونيا چاپ بارسلون با جوان تورنر همسر ويكتور خارا
كمونيست شيليايى. شاعر، نويسنده و شهيد زنده ياد خلقهاى امريكايى جنوبى

تورنر: سالجوان Sي و سى حقيقت كشف براى ما كه بكنيد را Tتصور توانيد مى «شما
.Uصبر كردي

از بVد وى است. شيليايى WرXب شاعر و كمونيست خارا ويكتور همسر تورنر سال٣١جوان
كه شيليايى YZايى [ نظامى مقا\ نا\ توانست م[تلف، YZايى و ادارى مراجVا^ و ها زدن در
حقيقت كشف از بسيارى _Zوا در دارد. دريا`ت را بود نموده صادر را Tشوهر اعدا\ Uحك
صادر خانوادaى نا\ و نا\ اوريتا، bكارلو خوان cرونده Zاdى كه eاي تا بودند، شده نااميد
از يكى خارا ويكتور داشت. \fاع شيلى سراسرى راديو از را خارا ويكتور اعدا\ Uحك كننده

سمبh هاى درخشان ادبيا^ كارaرى و كمونيستى شيلى و gمريكاى جنوبى بوده و است.
نظامى كودتاى از همه١jk٣سiتامبر١١بVد و lيmر براو Xnمانري مارينو سiهبد شيلى، در

سقoى بى WرXب زندان به استاديو\ eاي كودتا _Zمو در بود. سانتياaو ورزشى استاديو\ كاره
سوزان Uجهن eاي در بودند. شده كشيده بند به gنpا در اسير رزمنده هXاران و aرديده hتبدي

qرd به و براوو، Xnمانري سiهبد دستور به خارا به٣rويكتور و tلsيده خون در aلوله
جوان cيوست. جنوبى امريكاى كمونيستى [ كارaرى cرا`ت[ار uجنب تiيدaان ب[ون كاروان
به بايد vgن شد. aشوده روزنه باvخره مديد سالهاى از «بVد aويد: مى وى همسر تورنر
دستnاه كشور، eاي در ر`ت. خواهند uيc نwوى چه به hmمسا روند ديد و داد ادامه تwقيقا^
كاتالونيا ماهنامه ويxه `رستاده مصاحبه eمت زير در كند». نمى hعم سري_ چندان YZايى

.چاپ بارسلون با جوان تورنر را مfحظه مى نماmيد
 شما با شنيدن نا\ صادر كننده حكU اعدا\ شوهرتان چه احساسى داشتيدzسyوال:

تورنر: راديوجوان از را خبر eاي eم نبود\. خبرى eچني شنيدن منتظر وجه هي} به eم
دست از را خود عادى uرامg و اختيار خبر eاي شنيدن با Xني eم hوكي حتى شنيد\. سراسرى
وى VsZا است. تwقي| حال در زمينه eاي در اوريتا Zاdى كه Uدانست مى hبZ مدتها از eم داد.
در داده، ترجي{ Zدر^ Xمراك و مقاما^ ... و ^fمداخ ها، توصيه از دورى و احتراز براى
زمينه eاي در او كه كرد Tرامو` نبايد البته برد. uيc به و انpا\ را خود كار سكو^ نهايت
بسر ورزشى استاديو\ WرXب زندان در _Zمو gن در كه ا`رادى با تما\ سماجت و cشتكارى با
مسyول نا\ توانست وى باvخره ترتي~ eبدي و است. نموده مZfا^ و كرده كار ميبردند،
از خبر eاي شنيدن با كه Uويnب Uتوان نمى نمايد. كشف را خارا ويكتور اعدا\ Uحك صدور
بVدى مرحله بود. كننده خوشwال و qلوsم خبرى eم براى خبر eاي cريد\. هوا به خوشwالى
شكنpه استاديو\ زندان در uاستارت دوران در را خارا ويكتور كه است نظاميانى شناسايى

كرده اند.



gيا شما  انتظار شنيدن چنيe خبرى را داشتيدzسyوال: 
تورنر: `ردجوان هويت و مش[صا^ دريا`ت براى اميد\ مرور به cنهان، چه شما از

سال در بار eاولي براى eم كه وZتى ر`ت. مى hليwت اعدا\ Uحك ش[��١jkصادركننده عليه
وى hتZ hكام جmXيا^ جريان در مقاما^ كه وجودى با كرد\، شكايت ويكتور hتZ ب[ا�ر lايك
هويت و نا\ كه چرا است، eيرممكt hتZ eاي مورد در تwقي| كه دادند qجوا eم به بودند،
YZايى دستnاه با همكارى از fعم نظاميان دانند. نمى را ورزشى استاديو\ زندان مسyول
و درون در شاهدان جستpوى به و شد\ بكار دست ش[صا eم ترتي~ eبدي كردند. مى امتنا�

.Uرداختc بيرون شيلى
 به عبار^ ديnر، شما مانند يS كارaاه خصوصى عمh كرديدzسyوال:

تورنر: تwمhجوان و صبر حوصله، نيازمند كارى .hرحاصc ن�ندان اما ،Tfرتc كارى بلى.
وى با ويكتور حيا^ لwظه eخريg تا كه كرد\ cيدا را بسيارى ا`راد مرور به eم `راوان.
شد\: gشنا Xني بودند كرده cيدا Zبرستان نXديكى در را وى جسد كه ا`رادى با بVدا eم بودند.
Zاdى برابر در شهاد^ دادن از ،bتر خا�ر به اما كردند، تVريف eم براى را Xچي همه gنها
شرو� مرد\ و شد ري[ته مرد\ bهرا و bتر مرور به زمان، �aشت با كردند. امتنا� دادaاه
بنا\ بود `ردى استاديو\ زندان در كه Uبردي cى ما مثال عنوان به كردند. زدن حرف به
بدنبال بVد سالها كند. مى hعم هيتلر» «اره مانند Tا hمسلس كرد مى تVريف كه Xnمانري
داشتند. حYور استاديو\ زندان در Xnمانري بنا\ `رد دو _Zوا در كه Uهميدي` بسيار تwقيقا^
ايا\ gن در كه نمود اZرار cرونده، Zاdى ^vواyس به cاس[nويى eمd ش[صا براوو Xnمانري

در زندان استاديو\ شVار نازى هاى gلمانى را تكرار مى كرد.
: رسيدaى به cرونده شكايت شما از چه زمانى شرو� شدzسyوال

تورنر: سالجوان از٢٠٠٠از يكى ما شكايت cرونده در٢٠٠. cينوشه كه است شكايتى cرونده
Zاdى دردست در ابتدا ما شكايت cرونده aر`ت. Zرار gنها برابر در لندن از بازaشت _Zمو

خوان aوزمان و سli به Zاdى اوريتا مwول aرديد.
)، بر شما چnونه �aشت٢٠٠rz تا cايان ٢٠٠٠ و ايe همه سال (از سال سyوال:

تورنر: درجوان ب[صوص و اخير سالهاى �ى در نااميدى. و اميدوارى eبي الساب|. كما`ى
ابsال cينوشه، شدن دادaاهى است. ا`تاده اتoاق بسيارى وZاي_ و حوادث اخير، ماههاى �ول

مصونيت cارلمانى وى، ا`تYاح حساq بانكى و باvخره انتشار XaارT در مورد شكنpه
 بدنبال تwقيقا^ YZايى، gيا ا�fعا^ جديدى بر داده هاى Zبلى شما ا`Xوده شدzسyوال:

تورنر: ازجوان يكى در مش[� بsور و ورزشى استاديو\ زندان در را ويكتور gنها
زهر براى را ديnر Zهرمان eچندي اجساد eهم�ني و ويكتور جسد ابتدا كشتند. ها eزيرزمي
ورودى در كنار در زندان، درون در ترور و وحشت جو تشديد و زندانيان ديnر از eر`تa Uچش

روز ويكتور كه است شده ثابت موث|، اسناد �ب| بر eمd در بودند. ساخته سiتامبر١٥رها
 به شهاد^ رسيده است.١rو نه روز 

ماجراىسyوال: از ب[شى تا نيآمد شما ديدن براى نظامى هي} سال، همه eاي �ول در



zو نمايدaيرى، ... و شهاد^ ويكتور خارا را براى شما بازnدست
تورنر aويU:جوان مى و oaته خود با هميشه eم نظاميان ر`تار eاي hمقاب در خير. نه :

متقاعد و نبوده cشميان شان كرده از هي�nاه كه ا`رادى ب[شيد. را ا`راد eاي توان مى چnونه
aناه bاحسا به نيازى ترتي~ eبدي و اند كرده hعم شان وظيoه �ب| بر كه هستند و بوده

كردن و يا اظهار cشيمانى كردن نيست.
: در جامVه امروز شيلى ويكتور خارا چه جايnاهى را اشغال مى كندzسyوال

تورنر: مeجوان اما ميباشد. جوانان از بسيارى براى الها\ منب_ و hسمب ويكتور اكنون Uه
مVتقد\ كه حYور وى در رسانه هاى aروهى جمVى aهnاهى بيu از حد مVمول و نياز است

شرحسyوال: نوعى شVر eاي سرود. را خود شVر eخريg استاديو\ زندان در خارا ويكتور
هي�nاه eم كه است aر`ته Zرار Uشت و qرd مورد چنان «مردى gزارهاست: و وحشيnريها
Zرار اذيت و gزار مورد و شكنpه eاين�ني را انسانى موجود بتوان كه كرد\ نمى Uه را Tكر`
شما بدست چnونه شVر eاي رسد. مى `را هاى aلوله رaبار نوبت شكنpه از بVد و داد».

zرسيد
تورنر: مeجوان به ش[صى شيلى ترك از hبZ رسيد. eم بدست بيت بيت _Zوا در شVر eاي

همديnر Uكردي Tfت بار eچندي دارد. اختيار در را شVر hكام eمت كه داشت اظهار و كرد eoتل
اى نامه روزى بود\، لندن كه زمانى بVدها، .Uنشدي مو`| متأسoانه اما .Uيmنما مZfا^ را

بدستU رسيد كه از `رانسه cست شده بود. مwتواى نامه شVر ويكتور بود.
و ايe شVر متe كامg hخريe سروده ويكتور خاراى Zهرمان بودzسyوال: 

تورنر: بود.جوان نوشته كوچكى كا�tهاى تكه روى بر زندان در را شVر eاي ويكتور ن[ير.
در را ها نوشته دست eاي تما\ بود، كرده سVى زندان از خروج _Zمو در وى همبندان از يكى
شده كشف نظاميان توسط بدنى بازرسى در يادداشتها eاي متأسoانه نمايد. م[oى uجوراب
خا�ر به و كرده حoظ را شVر hكام eمت بودند، وى همبند و همراه كه زندانيانى YZا، از بود.

سiرده بودند.
 lc بديe ترتي~، ايe شVر حاصh نوعى تTf جمVى استzسyوال:

تورنر: باجوان شVر eاي از ديnرى روايا^ باز سالها، �aشت از بVد امروز، حتى كه بsورى
روزهاى eخريg در كه اش[اصى لsف به شVر eاي س[نان رسد. مى Uبدست جmXى هاى تoاو^
كه سرود زمانى را شVر eاي ويكتور شدند. cاسدارى و حoظ بودند، Tكنار در ويكتور حيا^
ورزشى استاديو\ امروز بود. مالى خونى Tسر و بود شده شكنpه وحشتناكى �ور به
جسد كه جايى اصلى، ورودى در نXديكى در و است شده �aارى نا\ خارا ويكتور بنا\ سانتياaو
شده داده Zرار TرVش eخريg hكام eمت با اى نبشته سنگ بودند، انداخته gنpا در را وى

است. چه تصادف عpيبى .
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