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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()34
الفصل  : 4الحرب والسالم في الشرق األوسط
 ) 34( 6-4الثورة اإلسالمية في إيران
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
حتى نهاية السبعينيات كانت إيران الدولة األكثر استقرارا في الشرق األوسط .في عام  ، 1921أسست رزاه شاه لقوات القوزاق أسرة بهلوي
بانقالب عسكري  ،وغيرت اسم بالد فارس إلى إيران .في الحرب العالمية الثانية  ،اقترب من النازيين في ألمانيا .وبالتالي  ،استسلمت إيران
من قبل قوات الحلفاء .ورث ابنه محمد رضا بهلوي موقف الشاه .ثم اكتسب الحزب الشيوعي السلطة .في عام  ، 1951أصبح مصدق رئيس ا
.للوزراء وقام بتأميم صناعة النفط
الواليات المتحدة  ،التي اعتقدت الشيوعية اإليرانية وتأميم صناعة النفط كأزمة  ،أطاحت بنظام مصدق من خالل العملية السرية التي قامت بها
محمد رضى بهلوي اكتسب السلطة الكاملة مرة أخرى .منذ ذلك الحين بدأت عالقة شهر العسل بين  (CIA).وكالة االستخبارات المركزية
الواليات المتحدة وإيران .قدمت الواليات المتحدة بسخاء أسلحة متطورة إلى إيران .وفي المقابل  ،سكبت إيران ثروة النفط إلى الواليات
المتحدة .عهدت الواليات المتحدة إلى إيران باالستقرار حول الخليج الفارسي ودعم غير مباشر لحالة إسرائيل غير المستقرة .أصبحت إيران
تسمى "ضباط الشرطة في الخليج الفارسي" .محمد صلى هللا عليه وسلم من اإلرهاب بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية األمريكية في
تغطي جميع أنحاء البالد .تم إدخال  SAVAK ،الواليات المتحدة والموساد وكالة االستخبارات اإلسرائيلية .شبكة الشرطة السرية  ،ما يسمى
إصالح األراضي الزراعية وخصخصة مؤسسات الدولة وحق التصويت لصالح النساء من أجل دعم الواليات المتحدة .كانت تسمى الثورة
.البيضاء
أكثر الناس تأثرا بالثورة البيضاء كانوا تجار البازار )السوق( في المدينة والقوة الدينية لإلكليروس اإلسالمي .كان النبي محمد قائدا للقافلة  ،لذا
في المجتمع اإلسالمي كانت الكيمياء بين التاجر والطبقات الدينية في عالقة جيدة .باإلضافة إلى ذلك  ،ال يمكن إهمال قوة التاجر في الشرق
األوسط .التجار ورجال الدين تعاونوا بعضهم البعض وقاوموا نظام الشاه .كان شاه ال ترحم حركة المقاومة  ،وسجنهم أو نفيهم في الخارج .تم
.طرد آية هللا الخميني  ،وهو زعيم ديني بارز  ،إلى الخارج .أخرج حركة المقاومة من باريس
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في عام  ، 1978أثار مقال افتراء ضد آية هللا الخميني أعمال شغب في مدينة قم المقدسة .احتجوا على قيام الحكومة بقمعهم  ،وهتف
المتظاهرون بإقامة الدولة اإلسالمية .انتشار الشغب في جميع أنحاء إيران مثل النار في الهشيم .في شهر يناير عام  ، 1979تقاعد شاه نهائيا
.في الخارج .في المقابل عاد آية هللا الخميني إلى البيت من باريس .في عام  ، 1979حققت الثورة اإلسالمية في نهاية المطاف
وفي نيسان  /أبريل من نفس العام  ،أعلنت جمهورية إيران اإلسالمية عن طريق استفتاء .دعا آية هللا الخميني "والية الفقيه" .والية الفقيه تعني
الوصاية على الفقيه االسالمي .كانت النظرية األساسية للسيادة الوطنية .تأسست الدولة الدينية في المجتمع اإلسالمي الحديث ألول مرة .والية
الفقيه هي النظرية القانونية الفريدة للشيعة اإلثنا عشرية التي تحتل غالبية المسلمين في إيران .اإلثني عشرية الشيعيه على النحو التالي ؛ تولى
اإلمام  ،الزعيم الديني  ،القيادة بعد وفاة محمد .لكن إمام الخليفة الثاني عشر أخفى فجأة )إمام مخفي( .بعد ذلك حكم الزعيم الديني اإلسالمي
العالم نيابة عن اإلمام حتى يظهر كمهدي .نظريتها تبرر السيطرة من قبل رجال الدين .أصبحت إيران دولة دينية كانت نادرة جدا في العالم
.الحديث
في الوقت نفسه ُ ،ولد نظام شيوعي في أفغانستان إلى جوار شرق إيران  ،وبدأت الحرب .الحرب في أفغانستان لها جانبان .األيديولوجية
 ،والدين .كان هذا هو السبب في أن الواليات المتحدة األمريكية والدول العربية اإلسالمية  ،التي كانت تتعارض تاريخيا مع بعضها البعض
عارضت اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية في عقل واحد .بعبارة أخرى  ،اعتقدت الواليات المتحدة التي صدقت أن الليبرالية
والرأسمالية كأفضل أيديولوجية أن الحرب في أفغانستان كانت الحرب األيديولوجية النهائية ضد االتحاد السوفييتي .بينما كانت الدول العربية
.اإلسالمية تعتقد أن الحرب كانت دينية لوقف غزو اإللحاد
لقد غيرت الثورة اإلسالمية في إيران البنية االجتماعية من أيديولوجية الليبرالية والرأسمالية من جانب شاه إلى المعتقدات الدينية آلية هللا
الخميني .كان االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة متحاربين بسبب التغيير في البنية االجتماعية إليران .كان تأثير الواليات المتحدة  ،التي
فقدت صديقتها الوحيدة في الشرق األوسط  ،أكبر بكثير مقارنة مع االتحاد السوفييتي .قامت الواليات المتحدة بحماية المنفى في الشاه تحت
نظر اإلنسانية .هذا  ،مع ذلك  ،أشعل المشاعر المعادية ألمريكا من الطالب اإليرانيين .احتلوا السفارة األمريكية في طهران .مع استمرار
.االحتالل لمدة عام  ،ولدت المشاعر القوية المعادية إليران في الواليات المتحدة .ليس هناك ما يشير إلى إنهاء الكراهية المتبادلة حتى اآلن
.كانت بداية التاريخ المؤسف بين إيران والواليات المتحدة

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
حتى نهاية السبعينيات كانت إيران الدولة األكثر استقرارا في الشرق األوسط .في عام  1921أقامت قوات القوزاق جلدية هيرن ساللة
· مع انقالب  ،غيرت اسم البلد من بالد فارس إلى إيران حتى ذلك الوقت  ،وفي الحرب العالمية الثانية اقترب من النازيين Paharavi
ألمانيا  ،لذلك جاءوا إلى قوات الحلفاء وانتقلوا إلى ابن محمد ورث باهاراوي موقع اإلمبراطور .في السياسة الداخلية  ،حصل الحزب الشيوعي
.على السلطة  ،وفي عام  1951أصبح موساديج رئيس ا للوزراء وقام بتأميم صناعة النفط
الواليات المتحدة  ،التي شعرت بأزمة في الشيوعية اإليرانية وتأميم النفط  ،أطاحت بنظام موساديج من خالل العملية السرية لوكالة المخابرات
المركزية  ،وحصل اإلمبراطور باهارافي )شاه( على السيطرة على جميع الحقوق .منذ ذلك الحين بدأت عالقة شهر العسل بين الواليات المتحدة
وإيران  ،أعطت الواليات المتحدة أحدث أسلحة إليران بسخاء  ،خفض االمبراطور ثروة النفط إلى الواليات المتحدة .دعمت الواليات المتحدة
بشكل غير مباشر الوضع غير المستقر في إسرائيل وعهدت إلى إيران لتحقيق االستقرار في النصف الشرقي من الشرق األوسط حول الخليج
الفارسي .أصبحت إيران تسمى "شرطي الخليج الفارسي" .جعل شاه تسييس الخوف بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية األمريكية
"في البالد .من أجل شراء متعة الواليات المتحدة  ،دعا إلى "ثورة بيضاء ) (SAVAKوإسرائيل · مسعد وتغطية شبكة الشرطة السرية
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.لتشجيع إصالح األراضي الزراعية  ،وخصخصة مؤسسات الدولة وتحديث حق المرأة في التصويت
كان سوق البازار )السوق( األكثر تأثرا بالثورة البيضاء القوة الدينية لرجال الدين اإلسالمي .كان النبي محمد صلى هللا عليه وسلم قائد ا للقافلة
لذلك في اإلسالم  ،تتوافق التراتبية التجارية والتسلسل الهرمي الديني .قوة التاجر في الشرق األوسط لم يقررها بعد .تعاونت التجار والكهنة ،
وقاوموا نظام القص .بالنسبة لحركة المقاومة  ،قام اإلمبراطور بسجنهم بال رحمة أو نفيهم في الخارج .كما طُرد المسلم الخميني  ،وهو زعيم
.ديني  ،إلى الخارج وأمر حركة المقاومة من باريس
في عام  ، 1978وقعت أحداث شغب في الموقع المقدس في الموقع المقدس  ،أثارها مقال افتراء ضد السيد الخميني  ،احتجاج ا على قمع
الحكومة له  ،وتظاهرة تظاهر بإقامة دولة إسالمية منتشرة في أنحاء إيران مثل نار يوهارا .في يناير  ، 1979تقاعد اإلمبراطور شاه في
.الخارج  ،وفي المقابل عاد الخميني من باريس  ،وأخيرا نجحت الثورة اإلسالمية
في أبريل من نفس العام  ،أعلن إنشاء الجمهورية اإلسالمية عن طريق االستفتاء .كان "علماء حكم القانون )باليات  -فاجي(" الذي أيده السيد
هي النظرية القانونية  - Fuggyالخميني هو أساس النظام الوطني .تأسست دولة دينية ألول مرة في المجتمع اإلسالمي الحديث .بلديات
الفريدة للفصيل الشيعي  12الذي يحتل غالبية اإلسالميين في إيران  ،الزعيم الديني اإلمام  ،الذي يتولى التعاليم بعد وفاة محمد  ،توقف في
الجيل الثاني عشر )أصبح اإلمام مخفي ا (  ،نظرية أن الزعيم اإلسالمي سيحكم العالم نيابة عن المهدي حتى يظهر المهدي )المنقذ(  ،مبررا
.للسيطرة الدينية .وهكذا أصبحت إيران دولة دينية نادرة في العالم
في نفس الوقت في أفغانستان إلى جوار الشرق ُ ،و لد نظام شيوعي وبدأت الحرب في أفغانستان .كان لحرب أفغانستان جانبان من األيديولوجية
)جي( والدين )العقل = العقل( .ولهذا السبب عارضت الواليات المتحدة األمريكية والدول العربية واإلسالمية في عالقات المياه النفطية االتحاد
السوفييتي مع وو كيتو .بعبارة أخرى  ،فإن الواليات المتحدة التي تعتبر إيديولوجية الليبرالية والرأسمالية تضع حرب أفغانستان كحرب
أيديولوجية نهائية مع االتحاد السوفييتي  ،في حين أن الدول العربية اإلسالمية من جهة أخرى حرب دينية لوقف غزو االشتراكية والشيوعية
.اإللحاد تم وضعه
في المقابل  ،حلت الثورة اإليرانية اإلسالمية محل نظام المعتقدات الدينية مع نظام "الحكمة" لليبرالية وأيديولوجية الرأسمالية من قبل شاه
)اإلمبراطور( .كان االتحاد السوفييتي والواليات المتحدة مرتبكين بسبب التغيير في نظام إيران .من بينها  ،كان تأثير الواليات المتحدة  ،التي
فقدت الصديق الوحيد في الشرق األوسط المسمى شاه  ،عظيما .لقد قامت الواليات المتحدة بحماية شيح كمنفي نتيجة للنظر اإلنساني .هذا سوف
يشعل المشاعر المعادية ألمريكا من الطالب اإليرانيين ويتطور إلى حالة احتالل السفارة األمريكية في طهران .نتيجة لالحتالل الذي استمر
لمدة عام  ،ولدت المشاعر القوية المعادية إليران في الواليات المتحدة هذه المرة وليس هناك ما يشير إلى أنها ستتناسب حتى اآلن .إنها بداية
.العالقة المؤسفة بين إيران والواليات المتحدة
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