
 

  گلي اشپگفتگوی
  یليست شياليد و سوسیس جمهور جدي با رئ

  یليش
   با ینه ايکاب
  ریوز زن ١٠

   سرمدینيآبت -یبرگردان فارس
  

س يه با رئین نشری را که ایماه مارس خود مصاحبه مشروح ششم گل در شمارهياشپمجله 
رگردان خالصه ب.  انجام داده منتشر کرده است"شل باچلتيم "یليد شیجمهور منتخب و جد

  :دي خوانین مصاحبه را میا
  
 کشورهای ی داشته، بطوری که حتین مدت رشد اقتصادی قابل توجهی در کوتاه تریليش -

ن جهت از شما که سمبل چرخش از يبه هم. نندي توانند ببی هم خواب آن را نمیاروپائ
د که يتست هسياليک سوسینطور، شما يهم.  شودی مید قدرداني هستیکتاتوری به دمکراسید

   جالب است؟یطین شرايحکومت کردن در چن. دیايد با آن کنار بیبوش با
  
دن به خواست های اکثر مردم جامعه ين مسئله برای من تحقق بخشین و عاجل تری  مهم تر-

ن هستم که با يکای التیس جمهور زن امرين رئين هم درست است که من اولیالبته، ا. است
ن یاما ا. عتا باعث افتخار من استين طبیا.  سر کار آمده استک بريانتخابات آزاد و دمکرات

 از من انتظار دارند یليرا آنچه مردم شیز همراه است، زي نینيت های سنگيافتخار با مسئول
  . استیدن به دمکراسي و عمق بخشیتحقق عدالت اجتماع

  
ک کشور ی د دریشما موفق شده ا. ديهست" نیکرياگوست"ک یک پزشک و یک مادر، ی شما -

ک یقتا به ين اقدام حقیا. دينه خود کني زن را وارد کاب١٠ک يرو مذهب کاتوليمردساالر و پ
  ر کرده است؟يينقدر تغی ای براستیليا شیآ. ه استيانقالب شب

  
ن يمن هم جزو هم.  زن ها برعهده دارندیليت خانواده ها را در شيک سوم بار مسئولی -

ک چرخش یر ي سال اخ٣٠ن ی هم درایبه راست. ی معمولک زن کامالیخانواده ها هستم و 
کاها و یزن ها در موسسات مختلف، از جمله در سند. رفته استی درجامعه صورت پذیفرهنگ

راه .  استی جای آنها خالیفقط در هرم قدرت دولت.  رهبری آن ها شرکت موثر دارندیحت
. هموار کرد" چاردلوگزیر "نيشيس جمهور پي را رئیزنان برای حضور در ارگان های دولت

 مهم، از جمله وزارت ی را در پست های دولتیلين جاده را هموار کرد و زنان شیاو بود که ا
  .خارجه و وزارت دفاع به کار گمارد

  
است ی شاهد بمباران کاخ ری شما از روی بام دانشکده پزشک١٩٧٣ازدهم سپتامبر سال ی در -

ن فصلنامه یا. دين کاخ هستیاکنون خود شما در ا. دی بودنوشهيتوسط  ژنرال پ" آلنده"جمهوری 
   به چه مفهوم است؟یليخ شما برای شیک در تاریتار
  
 از آن، بر ی درستیابیم و ارزيد روی آن کار کنیخ کشورماست و ما بای از تارین بخشی ا-

نکه ی صرفنظر از ا- رفتیاسيان سي که بر همه قربانیقت، عدالت، خسارت و ستميشالوده حق



 

ن خاطر حکومت من برای گسترش حقوق يبه هم. مي ارائه ده- تعلق داشته اندیبه چه گروه
  . قائل استیت بسزائيبشر و آزادی شهروندی اهم

  
 در ی مسائلی و چه حقوقیاسينه های مختلف، چه سينوشه و خانواده اش در زميه پي عل-

   کند؟یمم نين مسئله کشور را به دو اروگاه تقسیا ایآ. ان استیجر
  
من . ده که هرگز به طور کامل مداوا نخواهد شدی به خود دیقي  کشور ما چنان جراحات عم-

 که خوب ضد یزخم هائ. ح کنمیتان تشریک پزشک براید ی خواهم مسئله را از دیپزشکم و م
ن ي توانند سرباز کنند و دوباره چرکینصورت میر اي شده اند قابل مداوا هستند، در غیعفون
ز را يلند همه چی که مایهستند کسان. قت استيان کردن حقیآنچه برای من مهم است عر. شوند

 بوجود یطید شرایک کشور دارای قانون، دولت بایدر . ت هستنديپنهان کنند، اما آنها در اقل
جامعه .  بتوانند بدون مانع به کار خود ادامه بدهندیآورد که دادگستری و ارگان های قضائ

ن ير نشان داد و به همين را انتخابات اخیا. ادی برخوردار استیت های زياز ظرف یليش
  .چکس بدون مجازات از فراز قانون عبور نکنديخاطر شهروندان خواستار آنند که ه

  
ن يامدهای همير پير، شکنجه و تحت تاثيک ژنرال وفادار به آلنده بود دستگی پدر شما که -

د، اما در ی با دشمن گذشته سر باز زده ایاستمدار از آشتيک سیشما بعنوان . اعمال کشته شد
  چرا؟. دي کنیاد میدار مجدد با او یعوض از د

  
 به نوع ین بستگیا. ستي به معنای بخشش گناهکار است، اما هر کس قادر به بخشش نی آشت-

 تواند ی دارد که هر فرد مجرد تجربه کرده است و فقط خود او میعیشآمدها و وقايزان پيو م
ز یک نسخه تجوی توان برای همه ین مورد نمیدر ا. دیآي خود با آن کنار بیبراساس توانائ

گر را در ی را بوجود آورد که دو اردوگاه متخاصم همدیطی تواند شرایاما حکومت م. کرد
  .ک پروژه مشترک مالقات کنندی

  
د و به آلمان ی وطن شدری و شکنجه در زندان مجبور به ترکي شما و مادرتان بعد از دستگ-

اگو ين کشور در سانتیس جمهور وقت ايکر، همسر رئيمارگرت هون. دیک پناه برديدمکرات
  د؟یا تا به حال او را به محل کار خود دعوت کرده ایآ.  کندی میزندگ

  
به او . دار داشتمی با او دیليست شير اول حزب کمونيکبار در مراسم خاکسپاری دبی من فقط -

ار يما را بس. میزبان ما بود داري از کشور شما که مین و خانواده ام خاطرات خوبگفتم که م
  .ديرفتیخوب پذ

  
شما بعنوان . گر وجود نداردیک هم ديده اند و آلمان دمکراتي فروپاشیستي کشورهای کمون-
  د؟ي آئین مسئله کنار میست چگونه با اياليک سوسی

  
 خواهند ی را میستم اجتماعيند که چه نظام و سريم بگيد خود تصمی شهروندان هر کشور با-

اما مهم . ادی کرده استیرات زييان جنگ سرد تغیجهان هم بعد از پا.  دهندیو به آن رای م
شه کن کنند و ی خواهند فقر را ریآنها م.  هستندینست که انسان ها خواهان عدالت اجتماعیا
  .باشنده همنوعان خود داشته ي با بقیکسانی خواهند شانس یم
  
د ارتش بتواند قوائد ي کنیا تصور میآ. دیر بوده ای شما سه سال در وزارت دفاع وز-

  ت کند؟ی را رعایدمکراس



 

روهای مسلح هم از ين.  کنندیک عمل ميق دمکراتیبا همه موسسات به طریامروز تقر.  بله-
رو وزارت دفاع که يد پی هم متوجه شده اند که بای فرماندهان نظامیحت. ستندين قاعده جدا نیا

م که زن ها بزودی هر دو ید بگویدر مورد ما با. س جمهور است باشندير نظر رئیما زيمستق
 .است جمهوری را اشغال خواهند کردیپست وزارت دفاع و ر


