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 مطلبی درباره مبارزه مسلحانه                              

 مردم  با حکومت اسالمی                                 

 

علیه     مردم  جاری  انقالب  پیشرفت  فرایند  طی  زیاد،  باحتمال  که  فکرمیکنم  من 

قاعدتاً   دانه تا به آخر پیش برود،نچنانچه پیروزمباید بگویم    ازنظر من  حکومت اسالمی ،

مبارزه مسلحانه   یک  این حکومت الزم سرانجام  کلیت  قطعی  برداشتن  ازمیان  جهت 

اساسی این است که این شکل از مبارزه در آنزمان   خواهد شد. اما در این ارتباط مسئله

بایستی تا آنجا که ممکن است هرچه بیشتر محدود و کوچک باشد. زیرا مبارزه مسلحانه 

  خواهد داشت   برای آنان  نیز  یحکومت تبعات و پیامدهای منفی و مخرباین  مردم علیه  

ب بزرگتر و طوالنی تر  ابعاد و مدت زمان چنین مبارزه  اشد، متناسباً چنین  و هرچقدر 

تبعات منفی آن برای آنان زیادتر خواهد شد، بدین شرح : برخی از گروههای اسالمی  

فعالً تشکیل دهنده حکومت مزبور همراه با چنین گروهها از سایر کشورها ولی طرفدار  

 فعالیتهایامکاناً اقدام به مبارزه مسلحانه و چنین  یا وابسته به آن پس از پیروزی انقالب  

در داخل ایران علیه خود مردم و دولت موقت احتمالی و سپس   مسلحانه و تروریستی

خواهند نمود، اقدامات   -خواهد بود  مردمی  که تا حداکثر امکان پذیر  -حکومت جدید

 بعالوه  .ادامه دارد  تا حدی  هنوزهم   شده وو فعالیتهایی که مثالً  در کشور سوریه  تجربه  

مبا انجام  رژیم  درصورت  علیه  مردم  مسلحانه  مسلحانه    رزه  دخالت  احتمال  و  امکان 

 فزونی میابد.  نیز حکومت های چند کشور دیگر که حامی حکومت فعلی ایران هستند 

برحسب میزان ابعاد و مدت زمان آن  رزه مسلحانه مردم علیه حکومت اسالمی  مبا      

خود پیشرفت  سیر  زیاد  -در  بسیار  قاعدتاً  کشتار  از  ویرانیهای گذشته  و  انسانها 

درعین حال بیشتر یا کمتر شرایطی را فراهم میاورد که احتمال    -ایجادشونده برای آنان

مسلحانه میانه  فعالیتهای  خاور  منطقه  در  مسلح  اسالمی  های   گروههای  دخالت  یا 

ایران را  ری اسالمیوجمه  رژیم  مسلحانه حکومت های پشتیبان فزونی میبخشد؛   در 
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و و    یمساعد  موقعیت  انگیزه  ها  فعالیت  جهت  مزبور  های  حکومت  و  گروهها  برای 

یا به بیان دیگر تمایل و خواست ایجاد میکند   خل ایرانتبهکاری های مسلحانه در دا

 اینها را برای انجام چنین کارهایی در داخل این کشور تقویت مینماید.

ف اشان در طی روند پیشرفت   ، مردم ایران باید در مبارزات مختل بنابراین، بنظر من     

این انقالب از توسل و اقدام به انجام مبارزه مسلحانه علیه حکومت اسالمی تا حد اکثر 

 واقعاً امکان پذیر حودداری و اجتناب نمایند. 

ه برای مسلحانه احتماالً ضروری شوند  هاما جهت محدود کردن هرچه بیشتر مبارز     

بایستی به دو مسئله اساسی بشرح زیر    یا  حتی االمکان ممانعت کامل از وقوع آن  مردم

 توجه نموده و آنها را بطورجدی در نظرگرفت: 

حکومت به  این سرکوبگر مختلف  افراد تودهبرای قانع کردن مستمر و کافی  تالش-     

به صف مردم  و پیوستن    بغایت ستمگر و ضد بشر و لذا ناحق  رها کردن صف این حکومت

 شدیداً تحت ستم و واقعاَ برحق در جریان پیشرفت این انقالب.

به شکلی نیز تا بحال  رژم اسالمی    اپوزیسیون  چنانکه کسانی از جناح های بورژوایی  -     

  برای قبوالندن برگزاری یک رفراندم   پیگیرانه و کافی  تالش  تا حدودی مطرح کرده اند،و  

مستقیم از کلیه  مبتی به نظر خواهی    کامالً آزادانه و  ولی رفراندومی  به حکومت اسالمی

ایرانی های ساکن در کشور های دیگر باصطالح  و  ایران  بالغ در جامعه  درمورد    افراد 

اسالمی و کلیه نهادهای مختلف    نظامکامل کلیت  رادیکال و    واقعاً  و انحالل  رفتن  ازمیان

 سیاسی و قضائی و پلیسی و نظامی و باصطالح امنیتی و اطالعاتی و ایدئولوژیک مذهبی 

دهنده   با  تشکیل  آن  جایگزینی  و  حاکم  هنوز  نظام  اجتماعی این  نظام  و  حکومت 

این جمعیت. افراد  اکثریت  رفراندومی  موردخواست  اگر صورت گیرد، چنین   ، چنانچه 

و حکومت های حامی رژیم برای دخالت  گروههای اسالمی    و انگیزه و خواست  دستاویز

در داخل  ایران را کامالً کاهش میدهد و یا بکلی از بین می   مسلحانه  و فعالیت مسلحانه

مبارزات متحدانه عموم اقشار اجتماعی در جامعه ایران علیه   از سوی دیگر  برد. البته

  این حکومت   سقوطجاری و امکاناً تا مدتی پس از  حکومت اسالمی در جریان انقالب  
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نیرو وتوان مردم را در مقابله با این حکومت و آن گروههای اسالمی و آن حکومت ها  

 بسیار افزایش میدهد.

قبول       هیچگاه  را  رفراندومی  چنین  برگزاری   اسالمی  زیاد حکومت  باحتمال  البته 

برای یا بیشتر    تا حدی  کمتر  ردم در جهان و در افکار عمومی م  نیز  حالت  نمیکند. دراین

-ت ها  اقدام به مبارزه مسلحانه مردممحکومت های حامی رژیم اسالمی و سایر حکو

ش  ضروری  پذیردچنانچه  انجام  و  میشود،   -ده  محسوب  حق  بر  و  شده  پذیر  توجیه 

برای   تا حد زیادی به این مردم ال اقل اگر نه تماماً  حکومت های کشورهای جهان عموماً

                                                                                        خواهند دادحق  انهمبارزه مسلحبه  اقدام

 حمید پویا                                                                   

 1401آبان    20                                                        

                                                                    


