
  واليت است» گام دوم«راس راستكي اين  ؛نگاه كنيد
  مهدي سامع

  
و چهار دهه پس از به قدرت  شدهبه درستي خميني معرفي » معمار جمهوري اسالمي«ايران در بررسي تاريخ 

است. آن » اقتصاد مقاومتي«طراحي گام دوم و بر بستر آن پياده كردن رسيدن خميني، نقشه راه جانشين او 
و شرايط  است و البد با انكشاف وارونه نظام »ياقتصاد مقاومت«به گِل نشستن چه تاكنون جريان داشته 

شرايط  راهيم رئيسي تشريح كردهبآن گونه كه ا اقتصاد مقاومتي،با بازتوليد تصميم بر اين است كه  ،اقتصادي
   برسد. » انقالب اسالميامت] تراز ملت [بخوانيد «ايران [بخوانيد رژيم واليت فقيه] به 

در گردهمايي سفرا و روساي نمايندگيهاي جمهوري اسالمي در  ،١٤٠٠ آذر ٢٠ابراهيم رييسي روز شنبه  سيد
هايي براي آينده دارد؛ اي كه شرايط را ترسيم كرده و راهبرد سند بسيار واقع بينانه«: گفتهاي همسايه كشور

به خوبي ترسيم شده است كه وضع ايران فعال در  ،با دقت در اين بيانيه«وي اضافه كرد:  »بيانيه گام دوم است.
» توان به شرايطي دست يافت كه در شان مردم ايران و تراز ملت انقالب اسالمي است. كجاست و چگونه مي

   (تهران پرس)
و به مناسبت چهل سالگي جمهوري اسالمي با  ١٣٩٧بهمن  ٢٢در  »گام دوم انقالب [بخوانيد واليت]«بيانيه 

گام  ورود بهمعمار » سلسله خمينيه« فرايند منتشر شد. مي توان گفت كه در» ايسّيد علي خامنه «امضاي 
اين تاريخ دو سال پس از مرگ مشكوك اكبر هاشمي و طراح اقتصاد مقاومتي خامنه اي است.  دوم واليت
ي وجود نخواهد » قمر در عقرب«ديگر گام دوم  سپهرت و بنابرين در اس ،١٣٩٥ يد ١٩ كشنبه، يرفسنجاني

صاف و هموار خواهد كرد. خامنه اي اين هشياري را داشت كه با اش  داشت و بُلدوزر آن جاده را براي تحقق
حسن روحاني كه از جانب ذوب شدگان در واليت طراحي مي شد، موافقت نكند، كنار گذاشتن پيش از موعد 

  د.ااي نمد مالي كردن او چراغ سبز چشمك زن نشان دهرچند بر
 گريو د يمانيقاسم سل دارياز د يسپاه خاطرات يهوافضا يروين سركردهزاده  يحاج يرعليپاسدار امبه تازگي 

» تهديد و نمد مالي«را مطرح كرده است. در حرفهاي اين سركرده سپاه مساله  يفرماندهان سپاه با حسن روحان
 يروحان يهفته بعد آقا كردي م يصحبت يباشد رهبر ادتانياگر «: مشهود است. او مي گويدكردن به خوبي 

 اميپ مي. در آن جلسه كه ما رفتكرديحمله م هايهر روز به خود كرد،يم بيسپاه را تخر گرفت،ي موضع م
ما قابل  يبرا. كند يخودزن دي. آدم نباميما كمك شما هست يروحان يكه آقا ميرا گفت نيبود و همه ا نيجلسه ا
فكر  ،خط قرمز ما است ي. دفاع از انقالب و ملت و نظام و رهبرديكني م ي. شما هر روز مخالفتستيتحمل ن
  )١٤٠٠ يد ٢٢چهارشنبه (بازتاب، » .ميما هم سكوت كن يحرف را بزن نيا يتواني م شهينكن هم

، تعريف جديدي از ١٣٩٨انتشار بيانيه گام دوم، ولي فقيه با درس آموزي از قيام سِتُرگ آبان ده ماه پس از 
چهارشنبه اعالم مي كرد، ارايه داد. خامنه اي در روز » كوخ نشينان«، كه خميني آنان را در رديف »مستضعفين«
مستضعفين «: گفت» ينبسيج مستضعف«درباره ماهيت » بسيج«به مناسبت چهلمين سالگرد تولد  ٩٨آذر  ٦

يعني اين -كنند؛ مستضعفين را به افراد فرودست يا حاال اخيراً  چه كساني هستند؟ مستضعفين را بد معنا مي
پذيران؛ نه، قرآن مستضعف را اين  كنند]، يعني آسيب پذير [معنا مياقشار آسيب -چند سال اخير باب شده

عالَم بشريّت؛ اين معناي مستضعفين است:   ِو پيشوايان بالقوّه مستضعفين يعني ائمّهد؛ گوي داند، قرآن مي نمي
اين است. مستضعف يعني آن  مستضعفينموجودي زمين خواهند بود؛ بسيج   ِكساني كه وارثان زمين و همه



بالقوّه امام و پيشواي عالَم بشريّت  اهللا در زمين است، كسي كه بالقوّه صاحب وراثت عالَم است، بالقوّه خليفه
 .»است

سه سال پس از شروع گام دوم، فاكتهاي بسياري براي شناخت آن 
وجود دارد. آنان كه در شروع همه گيري ويروس كرونا شاهد به صف 

 مستعان«شدن سركردگان سپاه براي رونمايي از ويروس ياب واليت 
هزاران » پاسدار سالمي«و » درب قابلَمه«بودند، با كليد واژه » ١١٠

جوك خلق كردند. در حالي كه واقعيت تراژيك آن نمايش را بايد در 
موشك سازي، سانتريفوژهاي پيشرفته و آخرين برنامه هاي «كنار 

استفاده » امنيت نظام«قرار داد تا درك شود كه سهم » جنگ سايبري
درب قابلمه و تحريم ورود «ت و سهم مردم از همه علوم و فنون اس

 دست داريدر د اين را مقام معظم به شكلي روشن». واكسن معتبر
 ١١پنجشنبه در روز  المياستان ا قربانيان جنگ در اندركاران كنگره

 ا ملّت ايرانيهتحمّل اين سخت«زيرا  را تحمل كنند» هاسختي«از مردم خواست كه بيان داشت. او  ١٤٠٠آذر 
  (سايت خامنه اي)» را به اوج خواهد رساند، به قلّه خواهد رساند.[بخوانيد نظام واليت فقيه] 

اگر چند فقره الف و گزاف را به حرفهاي حساب شده ولي فقيه اضافه كنيم، مختصات گام دوم بهتر درك 
 سركردهحسين سالمي، خواهد شد. درست در همان روزي كه خامنه اي مردم را دعوت به تحمل سختيها كرد، 

هاي فقرا را حراج و مصادره  شما كشوري هستيد كه پليس خانه«خطاب به آمريكا گفت: كل سپاه پاسداران 
پنجشنبه ، (صدا و سيماي حكومتي» .سازيم كند و ما نظامي هستيم كه براي فقرايمان رايگان خانه مي مي
  )١٤٠٠آذر  ١١

 »يقبرستان گرد«تور  است كه از مدارس خواسته تا شهردار تهران يمنزجر كننده زاكان شنهاديپنمونه ديگر 
  ترتيب دهند.دانش آموزان  يبرا
  

  تركيب قدرت سياسي در گام دوم
 مهندسي نمايش موسوم به انتخابات رياست جمهوري، توسط خامنه اي، با هدف يكدست كردن كامل نظام، با

و پيش  سرانجام رسيد و يك قاتل شناخته شده در راس قوه مجريه قرار گرفتوجود پلشتيهاي آشكار آن، به 
از اين قاتل و غارتگر ديگري آن هم در يك نمايش سوت و كور به مجلس ارتجاع راه يافت و در راس آن قرار 

  گرفت و پس از آن يك قاتل ديگر در راس قضائيه ولي فقيه جاسازي شد.  
واقعيت امر اين است كه هدف «به نظام اين تحول را اين گونه ارزيابي مي كند:  گر وابستهل، تحليعبداهللا مؤمني

صادق تربيت نيرو براي حكومت اسالمي و نظام ايدئولوژيك است؛ لذا ورود  اصلي دانشگاه ايدئولوژيك امام
مي و تكميل با هدف بسط تمدن اسال ،اند التحصيل شده ا و بوروكراتهايي كه از اين دانشگاه فارغهتكنوكرات

  )١٤٠٠آذر  ١٣(سحام نيوز، شنبه » مراحل بعدي انقالب اسالمي و به ويژه گام دوم انقالب است.
در حكومت » سَري«اين چيدمان جديد در حالي صورت مي گيرد كه همه عناصر شناخته شده كه براي خود 

  بودند، آخرين نمونه آن علي الريجاني، از هِرَم قدرت حذف شده اند.
 نيا يد ٢٥در سر مقاله روز شنبه  ياسالم يجمهور يمسئول روزنامه حكومت ريمد ،يمهاجر حيمسآخوند 

 يدوست و آشناساالر ،يساالر ليفام« جيكرد كه به تدر حيگونه تشر نيرسانه ساختار قدرت پس از انقالب را ا



 يراه خود را به سو ياسالم يرنظام جمهو يرا گرفت و حكمران يساالر ستهيشا يخوب، جا يژنها تيو حاكم
حاال از برادرها و دامادها عبور كرده و به مادرزن و برادرزن و  يساالر ليكج كرد. ... فام ليهزارفام يحكمران

 يمورد نظر و مورد پسند [ول دمانيچ«قدرت را  ديمقاله ساختار جد نياست. در ا» .دهيدخترخاله هم رس
  اعالم كرد.» ]هيفق
  

  با نظام در گام دومرابطه روحانيت 
روابط «از فوت او مي گذرد، سال  ٢٤كه برو كردن يكي از مخالفان خامنه اي آدر رويدادي ديگر و براي بي 

رساني دفتر حفظ و نشر آثار مقام رهبري نامه عذرخواهي منسوب به مرحوم آذري  عمومي و پايگاه اطالع
در پي انتشار اخبار «و اعالم كردند كه:  را تكذيب كرده مهاين ناخانواده آذري قمي اصالت  را منتشر كرد. »قمي

كذب و خالف واقع در مورد آيت اهللا آذري قمي در روزنامه هاي كثير االنتشار و خبرگزاريها، مبني بر اظهار 
پشيماني و ندامت از مواضع شان در برابر رفتارهاي حكومت، اعالم مي نماييم كه ايشان تا آخرين لحظه از 

(سحام » شان، حتي يك لحظه از مواضع شان نه عقب نشيني كرده اند نه پشيمان شده اند. ربركتحيات پ
  )١٤٠٠آذر  ١٣نيوز، شنبه 

يي است كه صداي اعتراض شان از حكومت ديني بلند يك تيغ كشي بي رحمانه به مالهاانتشار اين نامه جعلي 
 مجمع نمايندگان طالب و فضالي حوزه«در ديدار اعضاي  ١٣٩٤اسفند  ٢٥شنبه اي روز سه خامنهشده است. 

تاكيد » هاي علميهزدايي از حوزه به برخي تالشها براي انقالب «زنگ خطر را به صدا درآورد و » قم علميه
قم در معرض خطر است؛ اين را بايد  انقالبيگري در حوزه مسأله«گفت: » اسالم سياسي«او ضمن دفاع از  كرد.

  »يد؛ بايد جزو مسائل اصلي شما باشد. بايد اصحاب فكر ، فكر كنند.توجه كن
 »قم هيحوزه علم نيو مدرس نيمجمع محقق«عضو  ،يبديفاضل م يتق محمد، ١٤٠٠ يد ١٤سه شنبه  روز

هستند و موجب  ييكه در مناصب اجرا يگروه. كرد ميطالب را به دو دسته تقس يدر گفتگو با روزنامه همدل
دهند  »فحش ايمردم به طالب متلك «و  »مثبت نباشد« »حكومت ديني و روحانيون«شده كه نگاه مردم به 

مردم وضع «او اضافه مي كند كه  معاش خود ناتوانند و ناچارند در اسنپ كار كنند. نيمكه از تا گريد يو گروه
 ايدارند،  يديبه بازار بروند، خر خواهند يكه م ياز طالب ياريبس . ...گذارنديم تيحساب روحان موجود را به

 تلكمردم م نكهيا ينروند، برا تيبا لباس روحان كنند يم يبروند، سع يا به مغازه خواهند يم ايدارند  يكار
(نقل  ».ديگر وضع از بهبود رابطه ميان مردم و روحانيون گذشته است«او هشدار داده كه . ».دهنديفحش م اي

  از گزارش دويچه وله)
» واليت فقيه؛ پوسيدگي در درون، تنفر از برون«يادداشتي با عنوان  طيماهنامه نبرد خلق  ٤٤٤در شماره 

 مراجع از گلپايگاني، صافي اهللا لطف آخوند كه داد گزارش جماران وبسايت ،مهر  ٢٩ روز پنجشنبه«نوشتم: 
توصيه حقير اين است " ساله، در ديداري كه پاسدار قاليباف با او داشت، با اشاره به افزايش قيمتها گفت: ١٠٢

كه بايد با تمام كشورهاي دنيا با عزت و اقتدار رابطه داشته باشيم. اين كه با بسياري از كشورها قهر باشيم 
ايد با عقالنيت و تعامل سازنده، حقوق ملت صحيح نيست و به ضرر مردم عزيزمان [بخوانيد نظام] است. شما ب

  ".را احقاق كنيد
قبال هم چند بار درباره گراني تذكر "بي بي سي فارسي صافي گلپايگاني را اين گونه معرفي مي كند كه وي 

انتقاد از وضعيت اقتصادي مردم از مجلس خواسته بود طرح گراني بنزين را لغو كند.  در  ١٣٩٨ داده و آبان ماه
او در اوايل انقالب از فقهاي شوراي نگهبان و هشت سال دبير اين شورا بود. آقاي صافي گلپايگاني از موافقان 



گراني در جامعه  ايجاد محدوديت براي حضور زنان در جامعه، مخالف برگزاري كنسرت موسيقي و از منتقدان
  "است.

در حمايت » مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم"آخوند محمد تقي فاضل ميبدي، از مراجع قم و عضو 
خواهد مرجعيت و روحانيت چرا جرياني در كشور مي «از صافي گلپايگاني اين سوال را مطرح مي كند كه 

    (خبر آنالين) "بدون چون و چرا از آنها تبعيت كند؟
 "جبهه پايداري"سايت رجانيوز، از مدافعان شن ترين مخالفت با سخنان صافي گلپايگاني بالفاصله از جانب وبرو

 "دشمني"نيستيم؛ بلكه  "قهر"ما با طاغوت فقط "در روز شنبه اول آبان صورت گرفت كه در يادداشتي با عنوان 
كه از اساس معتقدند در عالم مفهوم  اي در دل تشيع جريانهاي مختلفي وجود دارند. عده": داريم نوشت

هم نيستند، اينها با كت و شلوار و دكمه  "رقيب"وجود ندارد و كشورهاي امروز چيزي بيشتر از  "دشمن"
ترين قشر و كار اقتصادي خود هستند و منتفع  سردست در سايه امنيت جمهوري اسالمي عمدتاً مشغول كسب

، ٤٤٤(نبرد خلق، شماره  .»"اند و البته هميشه هم طلبكار!اجتماعي  از بيماريهاي اقتصادي و نابرابريهاي
  )١٤٠٠آذر  اولدوشنبه 
براي كه نسبت به تالش برخي از مراجع در رسانه هاي حكومتي منتشر مي شود فراواني و هشدارهاي  تحليلها

شبيري سبحاني، با مراجع مرتبه اول قم شامل ابراهيم رئيسي استقالل از حكومت هشدار داده مي شود. ديدار 
محترمانه خامنه اي به پيام براي رساندن نوري همداني، جوادي آملي، مكارم شيرازي و علوي گرگاني ، زنجاني

را با دردسرهاي زيادي » استقالل طلبان«مراجع محافظه كاري است كه حمايت آنان از واليت فقيه مي تواند 
 ».گراني و تورم به زودي متوقف خواهد شد«قم، بارها مطرح كرد كه  روبرو كند. رئيسي در سفر به

شهر در  ١٤٠٠دي  ٢٤روز هاي نماز جمعه  در خطبهآخوند محمد سعيدي وضعيت حوزه ها و مراجع قم را 
متأسفانه برخي از حوزويان با برخورداري از پيشينه بيت عظيم مرجعيت به جاي «اين گونه تشريح كرد:  قم

مسير عقالنيت توأم با غيرت ديني با شعار جدايي دين از سياست دانسته يا ندانسته غيرت ديني و حركت در 
و با تحريف  جوشش انقالبي و حوزويان كه بر خواسته از عمق معرفت ديني و عقالنيت است را نشانه گرفتند

خواسته استعمار  صداي جدايي حوزه از سياست صداي جنگ نرم و. ... دهند تاريخ حوزه آدرس غلط مي
  )١٤٠٠دي  ٢٥(ايرنا، شنبه » .انگليس خبيث است

  
  گام دوم و مردم

كارگران، كشاورزان، هزاران هزار حركت اعتراضي از جانب سالي كه از اعالم بيانيه گام دوم مي گذرد،  ٣طي 
دانشجويان صورت  معلمان، بازنشستگان، پرستاران، كاميونداران، بازاريان، مدافعان حفاظت از محيط زيست و

بازتاب داده است. پيش از آن كه گام دوم يك ساله شود، قيام سِتُرگ خيابان گرفته كه ژرفاي جامعه را در كف 
شهر پايه هاي نظام واليت فقيه را به لرزه درآورد. پس از آن خيزش  ١٧٥و پرتوان هفته آخر آبان دستكم در 

 اعتراض به قتل عمد و آگاهانه سرنشينان هواپيماي اوكرايني صورت گرفت. 



يي ااصله شاهد جنبشها و خيزشهاي اعتراضي در خوزستان، لرستان، بلوچستان و ... بوديم. گردهمدر همين ف
ه در روز جمعه چند صد هزار نفري مردم اصفهان ك

خانه زاينده رود ددر بستر خشك رو ١٤٠٠آبان  ٢٨
صورت گرفت و پس از آن قيام پرتوان كشاورزان و 

، جنبش ١٤٠٠آذر  ٥مردم اصفهان در روز جمعه 
توده اي را وارد دوران جديدي كرد. روزنامه حكومتي 

 چه آن«آذر نوشت:  ٥اعتماد يك روز پس از خيزش 
 يخاكستر ريخ داد، شعله زاصفهان ر يابانهايدر خ

.. التهاب آغشته به دود و . ر گرفت.گُ بود كه دوباره
  شد. يدر اصفهان جار »و خشم اديفر

مي » در كشور ياساس راتييبه تغ [جامعه] ليم« شياز افزا يكشور با ابراز نگران ريمعاون وز ،يرستموند تقي
در حل  ينيحكومت د ايكه گو رود يم ينگرش مردم به سمت ها،يناكارآمد ليبه دل مياگر احساس كن«: گويد

تواند مشكالت  يم ينيرديحكومت سكوالر و غ رينظ يگريحكومت د ديو شا ستيكشور موفق ن يچالشها
  )١٤٠٠ يد ٢٦ كشنبهي رنا،اي( ».ديآيما به صدا در م يكشور را حل كند، آن زمان زنگ خطر برا

 يانباشت خشم و نفرت عموم ،يو استبداد مذهب ينيمردم از حكومت د يزاريكارگزاران نظام به ب رياعتراف ناگُز
   .دهد يرا بازتاب م

  
  برآمد

سلطه بر جامعه و مردم، كف هرم قدرت ولي فقيه نظام براي ادامه 
را با نيروهاي سركوب گسترش مي دهد و ارتفاع هرم قدرت را 
روز به روز كاهش مي دهد تا زندگي انساني را به سود مشتي 
غارتگر نابود كند. در بيرون از دايره قدرت، حجم معترضان هر 
روز افزايش بيشتري پيدا مي كند. توده هاي مردم و به ويژه 

دست به شورش مي » كار، نان و آزادي«تحقق براي  فرودستان
چشم انداز مي شوند.  مُتحمِلزنند و سنگين ترين هزينه ها را 

ي ارتش زكاخ نشينانِ مُستَضعف شده در گام دوم، اوج بربريت براي جامعه است و در مقابل زَنگها براي پيرو
  سيله پيشتازان خلق نواخته مي شود.گرسنگان به صدا درآمده و شيپور لشكر تهيدستان به و

  جنگ واقعي سالهاست كه شروع شده و تا ويران كردن كاخ ظالمان و غارتگران ادامه خواهد يافت.
  

 ٢٠٢٢ هيژانو ٢١ - ١٤٠٠ بهمن ١ه آدين - ٤٤٦: نبرد خلق شماره منبع

http://www.iran-nabard.com/N446/446%20yaddasht.pdf  


