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   :توضيح مترجم

ّ منجر به استقرار رژيم جمھوری اسالمی در ايران گرديد ، زمانی تحقق ً خمينی که بعداۀيدن دار و دستبه قدرت رس

، ١٩٧٩ جنوریلمان و انگلستان در روزھای چھارم تا ششم ا ، فرانسه ، امريکايافت که سران چھار کشور امپرياليستی 

 در جزيره ای به نام گوادلوپ اجالسیض سه روز در  ، يعنی در عر١٣۵٧ ]جدی[برابر با چھاردھم تا شانزدھم دی ماه

مشھور شد ، به اين توافق رسيدند که بنا به علت وجود شرايط " کنفرانس گوادلوپ"از جزاير کارائيب که به 

اجتماعی در ايران ، از شاه خواسته شود که با ترک کشور ، راه را برای ورود خمينی و به قدرت رسيدن " نامطلوب"

در واقع چرخش حمايت امپرياليست ھا از محمد رضا پھلوی به روح هللا خمينی ، بعد از .   او ھموار سازدۀدار و دست

ماه ھا مذاکرات مخفيانه که در ايران و ساير کشور ھای دنيا بين نمايندگان امپرياليست ھا با خمينی و اطرافيان او 

کنفرانس "تنھا ده روز بعد از پايان .  د گرفتصورت گرفته بود، در اين کنفرانس، شکل قطعی و نھائی به خو

 بود که شاه از کشور خارج شد و ھفده روز بعد از آن، ١٣۵٧ ]جدی[، يعنی در روز بيست و ششم دی ماه" گوادلوپ

.   ، خمينی وارد ايران شد تا سرآغاز بنای يک رژيم جنايتکار ريخته شود١٣۵٧ ]دلو[يعنی در روز دوازدھم بھمن
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خواھان و ، آزادي اسالمی ھم از بدو به قدرت رسيدن ، به شکنجه، حبس و اعدام روشنفکرانمھوریرژيم منفور ج

ُن کمونيست پرداخت و با لشگر کشی به ترکمن صحرا و کردستان جھامبارز ت سرکوب جنبش ھای انقالبی در اين ُ

عرب و غيره ، ھر صدای ُرد ، ترک و ُگرفته تا بلوچ ، کُ خلق ھای ايران ، از ترکمن ۀ ھمۀمناطق ، با کشتار بيرحمان

خواھی را در گلو خفه کرد تا دست سرمايه داران وابسته به امپرياليسم در استثمار کارگران و زحمتکشان ، ھر چه ديآزا

   .بيشتر باز گذاشته شود

" لھیآيت ال"ُ، مجلس خبرگان، علی خامنه ای را يک شبه از آخوندی به منصب ١٣۶٨پس از مرگ خمينی در سال 

اين فرد که نه رساله ای نوشته بود و نه می توانست به اصطالح معروف . رساند و او را جانشين خمينی معرفی کرد

پس از گذشت بيست و ھفت سال، .  اين نظام گرديد" ولی فقيه"باشد ، در سلسله مراتب جمھوری اسالمی " مرجع تقليد"

خواه ، زنان و مردان مبارز زادي به خون ھزاران دختر و پسر جوان آ، اين قاتلی که دستشھفتاد و ھفت ساله  خامنه ای

 مرگ قرار گرفته است و نظام جمھوری اسالمی در نياز به بزک ۀو کمونيست کشور مان آغشته است، خود در آستان

برخی . رساندب" واليت فقيه"کردن آخوند سفاک ديگری به سر می برد تا آن فرد را به عنوان جانشين خامنه ای به مسند 

ول قتل عام ھزاران ؤو مس" ت مرگأھي "ۀ يکی از اعضای سه نفر– از آخوند ابراھيم رئيسی امريکااتاق ھای فکر در 

که چقدر امکان دارد که چنين اين . احتمالی خامنه ای نام برده اند" جانشين" شصت، به عنوان ۀ سياسی در دھ زندانی

ان خواھد داد اما ھمين که رئيسی خود را کانديدای رياست جمھوری کرده نشان بينی ھائی متحقق شوند را آينده نشپيش

 قدرت در جمھوری اسالمی می ۀمی دھد که اتاق ھای فکر شيطان بزرگ تا چه حد در جريان آن چه که در درون داير

ت ھرگز عملی ھم گذرد قرار داشته و دوستان ايرانی شان چگونه آن ھا را در جريان حتی پيشنھادھائی که ممکن اس

    .نشود ، قرار می دھند

 Rayنوشته" رھبر ارشد احتمالی بعدی ايران ، دوست غرب نيست" مقاله ای به نام ۀآن چه در زير می آيد ترجم 

Takeyh  اين مقاله، ۀنويسند.  ُ واشنگتن پست ، به زبان انگليسی چاپ شدۀ در روزنام٢٠١۶مبر در سپتباشد که  می 

کرده و حاال ھم  کار میامريکا ۀ به عنوان مشاور ارشد در دفتر ايران در وزارت امور خارجًکه سابقاست ايک ايرانی 

 منبع ًمعموال.  زند قلم میامريکابرای دولت "  قسمت مطالعات خاورميانه–شورای روابط خارجی "در اتاق فکری 

ست که اطالعات جمع امريکاسی و امنيتی در اصلی اطالعاتی اين گونه نوشته ھا، يکی از ھفده سازمان مختلف جاسو

 کميته ھای مختلف در کنگره و ۀآوری شده را به يکی از اتاق ھای فکر عرضه کرده و مفاد آن اطالعات برای استفاد

 امپرياليست ھا، خالصه ای از اين ستراتژيک ۀدر بعضی از مواقع ، بنا به استفاد. شوند تدوين و تنظيم میمقاصد آن ھا

موضوع اين مقاله، کم و بيش ھمزمان در گاردين ، واشنگتن پست ، نيويورک .  کنند ھا درج بيرونی ھم پيدا مینوشته

 شخصيت خبيث - و شناسائی با - نوشته باال تنھا با ھدف افشاگری از ۀترجم.  انتشار يافت... پست ، العربيه و قنطره و

با برخی نظرات مطرح " ئیپيام فدا" خوانندگان ئی با ھدف آشنا نوشته باالۀترجم. صورت گرفته است" ابراھيم رئيسی"

  .باشدد مواضع نويسنده توسط مترجم نمیئيأشده در اتاق ھای فکر امپرياليست ھا صورت گرفته و  به معنای ت

 .اندعبارات داخل پرانتز، برای توضيح بيشتر از طرف مترجم به ترجمه اضافه شده

  

  وستدار غرب نيسترھبر احتمالی بعدی ايران د

، ) يا به اصطالح مقام ارشد رھبری(در ايران، رھبر واال مقام " ئیمصلحت گرا" گفته می شود که مھمترين مانع ًغالبا

گفته می شود که وقتی خامنه ای مسن از صحنه خارج می شود، جانشينان او ضوابط .  آيت هللا علی خامنه ای است

  .از پذيرا خواھند شدمورد قبول بين المللی را با آغوش ب
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ی ، جای نگرانی نخواھد داشت، چرا که برای يک رژيم اسالمی نو شده ، پيوست و ئافول محدوديت ھای توافق ھسته 

  .ی ، وسوسه انگيز خواھد بودئدر ھم آميزی جھانی خيلی بيشتر از رد آن به خاطر سالح ھای ھسته 

ی که خامنه ای و سپاه پاسداران ، برای ارتقاء وی به مقام رھبری در تنھا مشکل اين گونه انتظارات اين است که نامزد

ابراھيم رئيسی ، رھبر .  حال بزک کردن او ھستند، يکی از اعضای ارتجاعی ترين نخبگان حاکم در ايران است

کيت بی حد ّبه خاطر سفا(احتمالی بعدی ايران ، می تواند تنھا کسی در جمھوری اسالمی باشد که قادر است باعث شود 

  .  تا مردم دلشان ھوای خامنه ای فقيد را بکند) و حصر او

پس از گذراندن دوران .  رئيسی که پنجاه و شش سال عمر دارد مانند خامنه ای، در شھر مشھد متولد و بزرگ شده است

وری اسالمی ، به ی خود را در بازوی اجرائی جمھئ، ابراھيم رئيسی تمام زندگی حرفه  ) علميه مشھدۀدر حوز(طلبگی 

وليت منضبط ؤ روحانيت که مسۀعنوان دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان دادگاه ويژ

در تابستان سال . (*)   منحرف می شوند ، به سر برده است) دولتی(کردن مالھائی را به عھده دارد که از خط رسمی 

در يکی از بدنام ترين اقداماتش در قتل عام " کميسيون مرگ"ضای ، او به عنوان يکی از اع) ١٣۶٧سال  (١٩٨٨

  .  ھزاران زندانی سياسی با اتھامات کاذب ، نظارت داشت

.  زمانی تصور می شد که منصب مقام ارشد رھبری ، متعلق به يک روحانی محترم و معروف به داشتن دانش دينی باشد

 کمتر معتبری مثل ابراھيم رئيسی که سراسر زندگی ارا برای يک فرد حتاما، اعتبار مذھبی کدر و نازل خامنه ای، راه 

رئيسی ) جنايتکارانه (ۀسابق.  ی خود را در تاريکخانه ھای رژيم، صرف توطئه سازی کرده، ھموار نموده استئحرفه 

 .موريت سپاه پاسداران در سرکوب مخالفان رژيم منطبق می باشدأ متناسب با مًکامال

تاکنون ، رژيم ) ١٣٨٣سال  (٢٠٠۵مصاحبه، فرمانده سپاه پاسداران محمد جعفری اذعان کرد که از سال  در يک ًاخيرا

  . بزرگ تر از فشارھای خارجی استتقابل ابه اين جمع بندی رسيده است که قيام داخلی برای موجوديت نظام، حت

 ، اشتراک نظر داشته باشد ، بلکه بايد با نھادھای جانشين ايده ال برای خامنه ای ، نه تنھا می بايستی با چشم انداز سپاه

.  به نظر می رسد که سپاه پاسداران ، آدم خود را پيدا کرده است.   قضائيه ھم روابط نزديکی داشته باشدۀامنيتی و قو

ی حتی خامنه ا.   آن ، تبليغ می شودۀرئيسی به طور فزاينده ای توسط آن ھا به عنوان يک پيشتاز رژيم و مجری اراد

  .ھست) برای او(حامی مھم تری 

 آستان قدس رضوی ، - ايران ۀ رئيسی را به مديريت يکی از بزرگترين بنيادھای خيريًرھبر ارشد ايران ، اخيرا

شود بنياد آستان قدس رضوی ، که حرم امام رضا در مشھد که ھر ساله توسط ميليون ھا زائر بازديد می.  منصوب کرد

 بسياری از شرکت ھای ديگر را نيز راه اندازی کرده است، دارای منابع زمينی و امالک گسترده کند ورا مديريت می

ھر چند که مشکل است که ارزش دقيق بنياد آستان قدس رضوی را برآورد کرد، اما ارزش وقف به مبلغی .  باشدای می

  . ر گزارش داده شده استال ميليارد د١۵بيش از 

گيرند که او شود ، بلکه منابع مالی عظيمی در اختيار او قرار می ملی رئيسی میۀ تقويت سابقاين انتصاب نه تنھا باعث

خامنه ای در اصل ، دروازه ھای . تواند از آن ھا برای پرورش شبکه ای از حاميان و طرفداران خود استفاده کندمی

 .جھان مالی سياه جمھوری اسالمی را به روی رئيسی باز کرده است

له فقط بقای رژيم نيست، بلکه ارزش ھای انقالبی آن ھم أامنه ای و پاسداران وابسته به خودش ، مھم ترين مسبرای خ

ند که ايران يک چين ديگر نخواھد شد، جائی که به نظر آن ھا ايدئولوژی به  اھا بر اين امر مصر آن.  مطرح ھست

  .ارث رسيده ، به خاطر تجارت ، کنار گذاشته شده است
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 کم رنگی تبديل شده باشد ، اما آن جنبش ، يک ۀممکن است در واشنگتن به يک حافظ) ١٣٨٨سال  (٢٠٠٩ال قيام س

تحت نظارت دقيق آيت هللا خامنه ای ، ايران به يک حکومت .   سھمگين برای نگھبانان حکومت روحانيون بودۀحادث

 ۀرھبری است که از قلب ماشين سرکوب گرايان منطقی از آن حوادث ، يک مقام ارشد ماحصل.  ليسی تبديل شده استوپ

 .آيدايران بيرون می

، اما در واقعيت، آن تصميم در حال حاضر  شودُطبق قوانين رسمی ايران ، رھبر بعدی در مجلس خبرگان انتخاب می

 به) ٢٠١۶در سال (حسن روحانی ممکن است برای اياالت متحده .  در پستو ھای دولت در حال گرفته شدن ھست

عنوان رئيس جمھور جذاب و اميدی برای يک رژيم معتدل مطرح باشد، اما او در اين بازی مھم قدرت، فقط يک ناظر 

  .است

کنند که رھبر بعدی، قدرت را در يک زمان مخاطره آميز در دست خواھد خامنه ای و سپاه پاسداران اين را درک می

ی توطئه داشته باشد، با غرب ستيزه جوئی کند و به نمايندگی از بايستی ميل شديدی به تئوری ھااين رھبر می.  گرفت

مقام ارشد رھبری بعدی، نه تنھا بايد به رسالت سرکوب حکومت دينی باور .  طرف رژيم، آماده به خونريزی باشد

 ابراھيم در جمھوری اسالمی ھيچ کس بيشتر از.  باشد ناپذير از ماشين رژيم میئیداشته باشد، بلکه او خود بخش جدا

 .رسد که او مرد مناسب برای زمان مناسب استبه نظر می.  رئيسی ، مظھر اين صفات نيست

  ١٣٩۶ ]حمل[فروردين ماه

  

  :زيرنويس از مترجم(*) 

 شصت ۀ مرگ در دھۀت سه نفرأچنانچه از ليست مشاغل آخوند جنايتکار ابراھيم رئيسی ، از جمله عضويت در ھي

  : ، شکنجه و اعدام ده ھا ھزار زندانی سياسی شرکت داشته استپيداست ، وی ھمواره در حبس

  )١٣۵٩(دادستان ھمزمانی در کرج و ھمدان در سن بيست سالگی 

  )١٣۶۴(جانشين دادستان انقالب تھران 

  ) ١٣۶٧(ُخواھان در لرستان، کرمانشاه و سمنان آزاديموريت با حکم ويژه از خمينی برای سرکوب أم

  )١٣٧٣ -  ١٣۶٨(دادستان تھران 

  )١٣٨٣ - ١٣٧٣(رئيس سازمان بازرسی کل کشور 

  )١٣٩٣ - ١٣٨٣( قضائيه ۀمعاون اول قو

  )١٣٩۴ - ١٣٩٣(دادستان کل کشور 

  ) تا اکنون- ١٣٩١( روحانيت ۀدادستان ويژ

  ) تا اکنون- ١٣٩۴(توليت آستان قدس رضوی 

 

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
 ١٣٩۶ ]حمل[ ، فروردين ماه٢١۴ ۀشمار

 


