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 Political  سياسی 

  
  يک تن از ھواداران پورتال: ارسال کننده 
٢١.٠۶.٠٩  

  

  "پری قدمی"مصاحبه با خانم 
  تداوم حاکميت جناح سرکوب در ايران

  
ای اينترنتی با  ام مصاحبه با فعالين سياسی و مدنی؛ به مصاحبه در راستای انج"پايگاه اطالع رسانی تالطم"

 ضمن تشکر وقدردانی از ايشان به خاطر پذيرفتن انجام اين مصاحبه توجه .خانم پری قدمی مبادرت ورزيد
 .خوانندگان گرامی را به آن جلب می نمايم

 
 

 
 

    
کنم و قبل از شروع لطفا   يد از شما تشکر میکه مصاحبه با سايت خبری تالطم را قبول نمود خانم قدمی از اين

  .مختصری از بيوگرافی خود را برای خوانندگان سايت خبری تالطم شرح دھيد
  
  

يکی از فعالين . مجرد و ساکن لندن ھستم. متولد سال به قدرت رسيدن ديکتاتوران اسالمی در ايران. پری قدمی ھستم
  .سازمان زنان ھشت مارس  در انگليس ھستم

  
  کردند مثل ھميشه فرمايشی و نمايشی درخواھد آمد نتيجه متفاوتی داشت؟ به نظر شما چرا انتخاباتی را که ھمه فکر می: السؤ

سيستم حاکم ترجيح داد جناح سرکوب و فاشيسم عريان . ًاتفاقا بايد به عرض برسانم که نتيجه انتخابات متفاوت نشد
 بودند، اين بار ثابت  صطالح اصالح طلب را و به مردمی که دچار توھم شدهنژاد را سرکار نگه دارد تا جناح به ا احمدی

  .ای دموکراسی در ايران وجود ندارد شد که حتی ذره
  

آميز ھواداران نامزدھای موسوی و کروبی چرا به خاک و خون کشيده شد؟ شما دليل سرکوب و خشونت لباس  مبارزات مسالمت: سؤال
  دانيد؟ میھا و کال حاکميت را چه  شخصی

ستيز جمھوری اسالمی به  در يک طرف رژيم زن. زند امروز، صحنه سياسی جامعه را دو صف مقابل ھم رقم می
ھا زن و اکثريت مردم، کارگران، دانشجويان،  ھای گوناگون مرتجع و مداحانش؛ و طرف ديگر مليون ودسته ھمراه دار

زات خود را به طور گسترده در جھت سرنگونی کليت نظام جوانان و روشنفکران قرار دارند؛ که مصمم ھستند مبار
ھا زن و مردی   در صحنۀ مبارزات در تمام شھرھای ايران صف مليون. ارتجاعی جمھوری اسالمی سازمان دھی کنند
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 داند و به ھمين دانست و می است، که طرفدار ھيچ کدام از کانديداھای اصالح طلب نيستند و حاکميت اين را به خوبی می
  .دليل است که اوباشان خود را رھسپار سرکوب جنبش مردمی کرد

  
داری و اشرافيت  که آخوندھا فاسد و بانی سرمايه خورد دال بر اين نژاد يک نکته مھم به چشم می ھای احمدی ھا و مصاحبه در مناظره: سؤال

  دانيد يا يک نقشه از پيش طرح شده چرا؟ تفاق میولی تنھا کسی که مصون ماند خود رھبری بود آيا شما اين را يک ا. پروری ھستند
بايد به عرض برسانم که . نژاد در آن حضور داشت ھائی را که احمدی ًمخصوصا مناظره. ھا را پيگيری کردم من مناظره

نژاد از کروبی در مورد پولی که  که احمدی ستاد رھبری و رھبر يکی از مراکز فساد مالی در ايران است، چون زمانی
وقتی که بارگاه خمينی جالد ! ھا حالل است امام گفته اين پول: رام جزايری به او داده بود سؤال کرد کروبی گفتشھ

  ).گويم ای مزدور سرمايه را می منظور ھمان خامنه(کند وای به حال بارگاه سيد علی گدا  چنين حکمی را صادر می
  
ز يک ھفته است که ادامه دارد، تنھا به خاطر تقلب انتخاباتی است يا انگيزه و تر ا ھا، بيش به نظر شما ريختن مردم به خيابان: السؤ

  ھای ديگری نيز دارد؟ محرک
ست مردمی که بعد  ا طبيعی. ی ما را به اسارت کشيده است حساب با نظامی که سی سال کل جامعه مبارزه برای تسويه

اند،  چون آتش زير خاکستری بوده ھای اجتماعی ھم از سی سال سرکوب و تحمل فشارھای اقتصادی و ديگر ناھنجاری
 .رود دان نبرد خيابانی به پيش میی کليه سران ارتجاعی جمھوری اسالمی در مي اند و محاکمه که به ناگاه منفجر شده

 زنان با مبارزات.  در صف مقدم مبارزه قرار دارند زنان و به خصوص دختران جوان در مبارزات خيابانی و تظاھرات
 مردم در مبارزات غرورآفرين نقش  تا ھمراه با ساير اقشار و طبقات،اند شان نشان دادند، که عزمشان را جزم کرده 

ھای اصالح  زنان تصميم دارند با کل نظام جمھوری اسالمی که بردگی و فرودستی را تحت نام. عمده خود را بازی کنند
  .ه حساب قطعی کنند، تصفياند گرا بر آنان تحميل کرده طلب و يا اصول

  
  
  کنيد؟ گيری می شما افق اين حوادث و کشتارھا را چگونه ارزيابی  و نتيجه: السؤ

يه توانند عل مردم دريافتند که می. زنان و مردان مبارز در اين چند روز اخير تابوی قدرت مطلق واليت فقيه را شکستند
 اوباشانی را که به نام بسيج در خدمت. پيچيده بود برخيزندای از نور تقدس  کار که خود را در ھالهچنين رھبری جنايت

در حقيقت مردم دشمنان اصلی خود را شناختند و با برگزاری . گر رژيم بشناسندرژيم بود، به عنوان نيروی سرکوب
انش، از  و مداح مرتجعھای با تمام دارودسته را کار اند رژيم جنای تظاھرات در  يک ھفته اخير نشان دادند، که آماده

  .  کشور ايران بيرون کنند
  
ھای اينترنت و تلفن  اند و عمال روزنامه و شبکه با اين حال اغلب افراد اصالح طلب و با نفوذ ميان توده روشنفکران دستگير شده: السؤ

  آميز بوده است؟ ه حال موفقيتدانيد آيا تا ب ای کودتا رخ داده است شما نقش اپوزيسيون را در اين باره چه می ھمراه قطع است و به گونه
 اگر منظور .ام ال قبل گفته بنا به داليلی که در سؤ.اند اگر منظور شما اپوزيسيون واقعی و مردمی باشد بلی موفق بوده

کار جمھوری اسالمی  تۀ رژيم جناي بايد بگويم آنھا بخشی از پيکر،شما از اپوزيسيون به اصطالح اصالح طلبان ھستند
  .شان طوالنی نمودن عمر جمھوری اسالمی است و بايد گفت آنھا نيز در خدمت واليت فقيه ھستند که قصد،ھستند

  
  .در پايان اگر شما پيام يا صحبتی برای مردم ايران داريد لطفا بفرماييد و با تشکر از حضور شما در مصاحبه

  
خود ثبت و مصادره کنند؛ و اھداف  مردم را به نام ۀليونی و گستردبان مزدور تالش دارند، تظاھرات ماصالح طل

 دستۀ و خواھند با گرفتن برخی امتيازات به نفع دار اين مرتجعين می. ارتجاعی خود را بار ديگر بر آن تحميل نمايند
اصالح طلبان . ھايشان باز گردانند خواھند مردم را به خانه ارتجاعی خود، آن را پيروزی اعالم کنند و با اين دسيسه می

ھای منفور حزب الھی نسبت دھند؛ و  را به دارودسته ناپذير دختران و پسران جوان خواھند مبارزات سازش مرتجع می
ھا، به آتش  بدين طريق با جوانانی که در صف مقدم مبارزه قرار دارند و با حمله به مراکز ارتجاع، حمله به بانک

با اين فريب و . اند، مرزبندی کنند  درستی نشانه رفتهارتجاع را به... کشيدن موتورھای نيروھای بسيج و حزب هللا و 
خواھند از خشم و نفرت جوانان جلوگيری کرده و با خيال خام خود جلوی رشد و راديکال شدن مبارزات را  نيرنگ می
خصوص بخش پيشرو و  ھای جان به لب رسيده به مبارزات چند روز گذشته نشان داد که توده! زھی خيال باطل. سد کنند

زنان بايد تالش کنند در نبردھای . راديکال آن برای سرنگونی کل رژيم جمھوری اسالمی در مبارزه شرکت کرده اند
. گيرد؛ شرکت کنند ھای حکومت جمھوری اسالمی را ھدف می بندی ی که کل جناحدھی و شعارھائ خيابانی، با سازمان

ی زنان ند و بايد بدانند که رھائرا به طور مشخص طرح کنھای خود  بايد بتوانند در اين مبارزات غرورآفرين خواسته
ھايم از طرف سازمان زنان ھشت مارس  و در پايان گفته. آيد فقط از طريق سرنگونی جمھوری اسالمی به دست می

 درود بر تمام مردان و .اند ھای جمھوری اسالمی ايستاده دورد می فرستم بر تمام زنان و مردانی که در مقابل جناح
دانند که جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته بايد  خواھند و می نانی که سرنگونی کليت نظام جمھوری اسالمی را میز

  .نابود گردد
  


