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       اأ�شواء على ر�شالة الإمام اخلميني
      اإىل غوربات�شوف)1(

اإبراهيم ح�سن

مقّدمة
حّذر  التاريخية،  واحلكم  بالن�سائح  تزخر  ال�سفقة،  نابعة من  ور�سالة  وثيقة  »اإّنها 
فيها االإمام اخلميني قادة االحتاد ال�سوفياتي من املخاطر التي حتيط بهم، وذلك 

من منطلق دركه العميق والواعي للواقع ال�سوفياتي«)2(.
وظروف  توقيتها  فجاء  عنا�صر؛  من  حتتويه  ما  وبكّل  مب�صمونها  باأ�صره  العامل  هّزت 
اإر�صالها من جهة، و�صخ�صية املر�ِصل الذي عّود العامل على ال�صدمات واملفاجاآت من جهة 
ثانية، ومن�صب املر�َصل اإليه ومتثيله لثاين اأقوى قوٍة يف العامل من جهة ثالثة، و... كّل تلك 
العنا�صر اجتمعت لتجعل من الر�صالة �صفعة على خّد الزمان، وهّزًة ل�صمري العامل كّله، 

ولتعلن اإطالق ثورة عاملية اأو�صع، ثورٍة هلل.
وعلى الرغم مّما �صّكلته من �صدمة، فاإّن من اّطلع على نهج االإمام اخلميني واالأبعاد 
الفكرية لثورته يعلم اأّن ر�صالته اإىل غوربات�صوف جاءت �صمن ال�صياق الطبيعي مل�صروعه، 
كيف ال؟ وهو الذي �صّرح يف غري مو�صع بت�صدير الثورة االإ�صالمية من اإيران اإىل كّل العامل، 
حيث يقول: »لقد نه�سنا جميعاً الإحياء االإ�سالم يف هذا البلد، و�سنعمل على ت�سديره اإىل 
كّل مكاٍن اإن �ساء اهلل«)3(. ال بل يعترب اأّن ت�صدير فكر ونهج الثورة ون�صر االإ�صالم يف العامل 
هو الر�صالة االأوىل مل�صوؤويل الثورة االإ�صالمية: »يجب على ال�سعب االإيراين العزيز - الذي 
يج�ّسد بحّق الوجه ال�ساطع لتاريخ االإ�سالم العظيم يف ع�سرنا احلا�سر- ال�سرب وحتّمل 

 طالب يف احلوزة العلمّية - جامعة امل�صطفى العاملية - فرع لبنان، ال�صطح الثالث )مرحلة املاج�صتري(.
، ج21، �س202. 1( �صحيفة االإمام

2( وزير دفاع االحتاد ال�صوفياتي ال�صابق: اجلرنال دمييرتي يازوف، )نقاًل عن مقال بعنوان: »االإمام اخلميني ال�سخ�سية واملنهج«، ن�صر بتاريخ 
.)www.tebyan.net2009/1/25 على املوقع االلكرتوين: تبيان

، �س45. 3( من حديٍث له يف جمٍع من اخلطباء والوعاظ بتاريخ 1980/11/5. راجع: ت�صدير الثورة كما يراه االإمام اخلميني
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االأوىل  لر�سالتهم  التفّرغ  البالد  مل�سوؤويل  يت�سّنى  لكي  اهلل؛  لوجه  واملعاناة  ال�سعاب 
املهدوي  امل�صروع  �صمن  يندرج  كّله  هذا  اإّن  ثّم  العامل«)4(.  يف  االإ�سالم  ن�سر  يف  املتمّثلة 
ثورة  اإّن  وحدها.  باإيران  تنح�سر  ال  ثورتنا  ب��اأّن  يعلموا  اأن  م�سوؤولينا  »على  املتكامل: 
ال�سعب االإيراين ما هي اإال نقطة انطالقة ثورة العامل االإ�سالمي الكربى حتت لواء 

االإمام احلجة بن احل�سن، اأرواحنا فداه«)5(.
الأجل هذا كّله اكت�صبت الر�صالة اأهميتها، والأجل هذا اخرتنا الر�صالة لتكون مو�صوع 
درا�صتنا وحتليلنا؛ ال لندخل اإىل تفا�صيلها كافة، فهذا ما ال يّت�صع له املجال، بل لن�صّلط 
ال�صوء على املفا�صل االأ�صا�صية التي ت�صتوقف كّل من اّطلع على تلك الر�صالة، لنخرج منها 

، وما اأعظمها مدر�صة! بالدرو�س والعرب من مدر�صة االإمام اخلميني

اأواًل: خمّطط الر�شالة
ميكن تق�صيم الر�صالة اإىل الفقرات االآتية:

الفقرة االأوىل: عبارة عن مقّدمة للر�صالة، يعرب فيها االإمام عن اأمانيه بال�صعادة 
ة واأن غوربات�صوف  لل�صعب ال�صوفياتي، ويذكر اأّن الر�صالة للتذكري ببع�س الق�صايا، خا�صّ

قد ت�صّدى للتغيري.
النظر  اإعادة  املتمّثلة يف  �صجاعة غوربات�صوف  االإمام  فيها  يقّدر  الثانية:  الفقرة 

باملذهب الفكري، واإن كان ذلك حم�صورًا يف بع�س امل�صكالت احلزبية على ما يبدو.
الفقرة الثالثة: يدعو فيها االإمام الإعادة النظر يف �صيا�صة ال�صوفيات القائمة على 

حماربة اهلل وا�صتئ�صال الدين، والتي �صّببت لهم اأكرب امل�صاكل.
يواجه  الذي  الغربي  بالعامل  االنغرار  عدم  �صرورة  اإىل  فيها  يلفت  الرابعة:  الفقرة 

بدوره امل�صاكل نف�صها، وهذا يعني اأّن اتباعه لن يحّل امل�صكلة، بل �صيزيدها تعقيدًا.
الفقرة اخلام�سة: ت�صخي�س مكمن امل�صكلة بالذات: فقدان االإميان احلقيقي باهلل.

الفقرة ال�ساد�سة: ينعى فيها ال�صيوعية التي ال بد اأن تتوّجه اإىل متاحف التاريخ؛ الأّنها 
مذهٌب مادي ال يلّبي �صيئًا من احتياجات االإن�صان املعنوية.

الفقرة ال�سابعة: يخرب فيها االإمام اأّن ال�صعارات املارك�صية التي ما زال غوربات�صوف 
عظام  ته�ّسم  »�سرير  العامل  �صمع  بعدما  خا�صًة  حقيقًة،  به  يوؤمن  ملا  مغايرة  يرفعها 

ال�سيوعية«.

4( من بياٍن اإىل مهّجري احلرب املفرو�صة مبنا�صبة اخلام�س ع�صر من �صعبان بتاريخ 1989/3/22. راجع امل�صدر نف�صه، �س61.
5( م. ن. �س61.
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االحتاد  يف  االأذان  �صماع  اإث��ر  تفّجرت  التي  الدموع  اأّن  فيها  يبّن  الثامنة:  الفقرة 
ال�صوفيتي تثبت اأّن االإ�صالم ما زال حيًا يف قلوب النا�س.

الفقرة التا�سعة: يبّن الفارق بن الفل�صفتن املادية واالإلهية، ويذكر مثالن وجدانين 
عليه  تقوم  الذي  االأ�صا�س  بطالن  يعني  مّما  املادة،  اآخر غري  �صيٍء  وجود  �صرورة  يثبتان 

الفل�صفة املادية.
الفل�صفية،  العلوم  يف  ن  للمخت�صّ اأوام��ره  اإ�صدار  اإىل  فيها  يدعوه  العا�سرة:  الفقرة 
ن  ليقوموا بتحقيٍق يف هذا املجال. ثّم يذكر له علماء وكتبًا للمناق�صة، ويدعو هوؤالء املخت�صّ

للمجيء اإىل قم.
الفقرة احلادية ع�سرة: يدعو فيها للتحقيق بدّقة وجّدية حول االإ�صالم، ال الأّن االإ�صالم 

بحاجة اإليهم، بل ملا يت�صّمنه االإ�صالم من حلول لكّل م�صاكل الب�صرية.
الفقرة الثانية ع�سرة: ينتقد مقولة »الدين اأفيون ال�سعوب«.

اإيران العقائدية، ويوؤّكد  الفقرة الثالثة ع�سرة: يختم بها الر�صالة، ويعر�س خدمات 
التزامها مببادئ ح�صن اجلوار.

ثانيًا: العنا�شر املكّونة للر�شالة
اأ-املر�ِسل: االإمام اخلميني وارث االأنبياء

االإمام اخلميني اأ�صهر من اأن يعّرف، لكّن وقفتنا ال بّد اأن تكون عند موقع االإمام 
الذي منه اأر�صل ر�صالته اإىل غوربات�صوف؛ فاالإمام مل ير�صل من باب كونه عامل دين اأو 
مرجعًا حّتى، كما اأّنه مل ير�صل من باب كونه مر�صدًا للثورة االإ�صالمية يف اإيران، بل اأر�صل 
من  له  مبا  نف�صه،  اخلميني  االإم��ام  وجد  وهكذا  بامتياز،  الفقيه  الويل  كونه  باب  من 
الوالية، مكّلفا بالدعوة اإىل الدين احلنيف اإىل جانب الدفاع عن مقّد�صاته وتعاليمه، دعوة 
»العلماء  اأّن  ذلك  االأنبياء؛  دعوات  وم�صتوى  اأ�صلوب  اإىل  وم�صتواها  اأ�صلوبها  ترقى يف  قد 
االأنبياء؛  جميع  يرثون  الزمان  اآخ��ر  علماء  »اأّن  بالتايل  يعني  وهذا  االأنبياء«)6(،  ورث��ة 

، والنبي ورث جميع الر�ساالت والنبوات الغابرة«)7(. الأّنهم يرثون النبي
ولذلك فاإّن املتاأّمل يف الر�صالة وم�صمونها يتذّكر ر�صالة النبي االأكرم اإىل ِك�صرى 
اجّلاد  والتوّجه  التدّبر  »اإن   : االإمام اخلميني يقول  وهنا  ت�سلم«،  »اأ�سلم  قي�صر:  واإىل 

6( املجل�صي، ال�صيخ حممد باقر: بحار االأنوار اجلامعة لدرر اأخبار االأئمة االأطهار، ج1، �س164.
7( اآملي، ال�صيخ عبد اهلل جوادي اآملي: االإمام اخلميني ثورة الع�صق االإلهي، �س285.
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ر�صالته  االأكرم  الر�صول  ختم  وكما  م�سكلتكم«.  من  ينقذكم  اأن  ميكن  االإ�سالم  اإىل 
اأي�صًا؛ متامًا كما  االإمام ر�صالته بذلك  الهدى«، يختم  اّتبع  »و�سالم على من  بقوله: 
اَلُم َعلَى َمِن  َوال�سَّ بَِّك  ن رَّ ِباآَيٍة مِّ ختم النبي مو�صى دعوته اإىل فرعون {َقْد ِجْئَناَك 

َبَع اْلُهَدى})8(. اتَّ
ثّم اإّن »ما فعله مو�سى مع فرعون جاء امتداده يف ما فعله االإمام اخلميني 
امل�صمون  م�صتوى  على  بل  فقط،  ال�صكل  م�صتوى  على  ال  غوربات�سوف«)9(،  ميخائيل  مع 
اأي�صًا، »اإّن مو�سى مل يكن �سوى راعياً للغنم، وعندما اأمره اهلل مبواجهة فرعون كان 

وحيداً، اإال اأن اعتماده على الذات ومواجهته ال�سادقة قد زلزلت حكومة فرعون«)10(. 
مواجهًة  ر�صالته  فكانت  به،  اقتدى  وهكذا   ، مو�صى عن  االإمام  حت��ّدث  هكذا 
لفرعون زمانه بروح مو�صوية، جتمع بن اجلراأة وال�صجاعة وقّوة احلّجة {َقاَل اأََوَلْو ِجْئُتَك 
ِبنٍي}من جهة، وبن البعد الفكري العميق واحلر�س على بيان العقيدة باأبلغ كالم  ِب�َسْيٍء مُّ
َه��َدى})11( من جهٍة ثانية، وبن االإخال�س  ُثمَّ  َخْلَقُه  �َسْيٍء  ُكلَّ  اأَْعَطى  ��ِذي  الَّ َنا  َربُّ {َقاَل 

والزهد الذي مل يتغرّي بعد الدعوة عّما كان قبلها من جهة ثالثة.
والبيان  وال�صجاعة،  اجل��راأة   : اخلميني االإم��ام  ر�صالة  يف  بال�صبط  جتّلى  ما  وهذا 
اأّنه  وب�صاطة عي�صه، حتى  االإمام يف ذاته وزهده  واإخال�س  واملتن،  الوا�صح  العقائدي 
 ، اخلميني االإمام  اإىل  ال�صوفياتي  الرئي�س  رّد  يحمل  ن���ادزه«)12(  »�سيفارد  وفد  »حينما 
اأذهله اأن يرى اأّن هذا العمالق ال�صلب الذي يوّجه التحذيرات ب�صراحٍة عجيبة اإىل قادة 
ثاين قوة يف العامل، يعي�س يف بيٍت �صغري ب�صيٍط يف جماران، يف غرفٍة ال تتجاوز م�صاحتها 
12 مرتًا مربعًا، مكتفيًا بو�صائل واأثاث يف منتهى الب�صاطة، ودون وجود اأي اأثٍر من املرا�صم 
وا�صتقامة كالطود،  باطمئنان  االإمام جال�صًا  يرى  اأن  اأذهله  بها.  املعمول  والت�صريفات 
ي�صع اإىل جانبه ن�صخًة من القراآن الكري و�صجادة �صالة وم�صبحة وعددًا من ال�صحف 

ومذياعًا �صغريًا)13(.

8( طه:47.
9( اآملي، م.�س.، �س286.

10( �صحيفة االإمام، ج10، �س112.
11( طه: 50.

12( وزير خارجية االحتاد ال�صوفياتي.
13( اأن�صاري، حميد: حديث االنطالق، �س168.
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 ، لالأنبياء االإمام  وراثة  يرى  وم�صمونها)14(  الر�صالة  اأ�صلوب  يف  املتاأّمل  اإّن  ثّم 
فتجد النبي اإبراهيم يف خطابه الأبيه اآزر)15( يكّرر من قوله: يا اأبِت)16(. وهذا ما قام 
االأ�صلوب  ولعّل هذا  »ال�سيد غوربات�سوف«.  لقوله:  ر�صالته؛ مكررًا  بتطبيقه يف  االإمام 
بالرد  اإليه  املر�َصل  ليقوم  بحتة  دبلوما�صية  ر�صالة  لي�صت  الر�صالة  باأّن  لالإخبار  هو  اإّنا 
ال�صيا�صي ال�صكلي والتقليدي، بل هي ر�صالة اإىل روح املتلقي ووجدانه؛ ليوؤّثر عليه، وليحدث 

ثورًة يف داخله من االأعماق.
بيان  هو  دعوته  حمور  اأّن  جند  مثاًل-   - هود  النبي  دعوة  اأ�صلوب  يف  التاأّمل  ومع 
َقْوِم  يقول: {َوَيا  اإذ  والت�صليم هلل،  للخ�صوع  التكوينية  واالآثار  تعاىل  باهلل  االإميان  اأهمية 
ِتُكْم َواَل  ًة اإِىَل ُقوَّ ْدَراًرا َوَيِزْدُكْم ُقوَّ َماء َعلَْيُكم مِّ اإَِلْيِه ُيْر�ِسِل ال�سَّ ا�ْسَتْغِفُرواْ َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبواْ 

ِرِمنَي})17(. ْواْ ُمْ َتَتَولَّ
الوحيد  احل��ّل  هو  االإ�صالم  اأن  بّن  حن  اخلميني  االإم��ام  �صار  املنوال  هذا  وعلى 
للم�صاكل االقت�صادية واالجتماعية التي يعاين منها االحتاد ال�صوفياتي، بل هو احلّل لكّل 

م�صاكل الب�صرية.
وهكذا جند اأّن االإمام اإنا �صار على خطى االأنبياء وتعاليمهم، ليثبت بحقٍّ اأّنه 

مل يكن حمّققًا حللم االأنبياء فح�صب، بل وارثًا لهم بكّل معنى الكلمة.

اأ- املر�َسل اإليه
بل  وح�صب،  عظمى  لدولة  رئي�صًا  يكن  مل  ال��ذي  غوربات�صوف،  غفيت�س  ميخائيل  هو 
اأوروبا و�صمايل اآ�صيا اللذين يحتالن م�صاحة تتجاوز  اإمرباطورًا يرتّبع على عر�س �صرقي 
ربع م�صاحة الكرة االأر�صية على اأقّل تقدير، فيما تنت�صر م�صاحلهما يف جميع اأرجاء العامل 
من دون ا�صتثناء، وهكذا فاإّن الر�صالة موّجهة اإىل ال�صخ�س الذي كان ميلك فعليًا اأعظم 
�صلطة �صيا�صية على وجه الب�صيطة، كما ميلك من القّوة الع�صكرية ما يكفي لتدمري عّدة 
كواكب بحجم الكرة االأر�صية، والذي مي�صك مبقاليد االأيديولوجية التي اأمكن فر�صها على 

النا�س منذ اأكرث من �صبعن عامًا.
14( واإن كانت هذه الفقرة مرتبطة بامل�صمون، اإال اأّنها تعك�س جانبًا كبريًا من �صخ�صية االإمام الوارث لالأنبياء، فلذلك اأدرجت هنا.

15( مع االإ�صارة اإىل اأّن االأبوة هنا جاءت مبعنى زوج االأم، واإال فاملختار من التف�صري اأّن اآزر مل يكن اأبًا الإبراهيم مبعنى الوالد.
دمُ َما اَل َي�ْصَمعمُ  ا  اإِْذ َقاَل اِلأَِبيِه َيا اأََبِت مِلَ َتْعبمُ ِبيًّ يًقا نَّ دِّ همُ َكاَن �صِ ْر يِف اْلِكَتاِب اإِْبَراِهيَم اإِنَّ 16( ورد هذا احلوار يف �صورة مري يف قوله تعاىل: {َواْذكمُ
ْيَطاَن  ْيَطاَن اإِنَّ ال�صَّ ِد ال�صَّ ا  َيا اأََبِت اَل َتْعبمُ َراًطا �َصِويًّ ِبْعِني اأَْهِدَك �صِ ْغِني َعنَك �َصْيًئا  َيا اأََبِت اإِينِّ َقْد َجاءيِن ِمَن اْلِعْلِم َما مَلْ َياأِْتَك َفاتَّ رمُ َواَل يمُ ْب�صِ َواَل يمُ

ْيَطاِن َوِليًّا}. وَن ِلل�صَّ ْحَمن َفَتكمُ َن الرَّ َك َعَذاٌب مِّ �صَّ ا  َيا اأََبِت اإِينِّ اأََخافمُ اأَن مَيَ يًّ ْحَمِن َع�صِ َكاَن ِللرَّ
17( هود: 52.
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ونحن حن ندر�س هذه العنا�صر املكونة ل�صخ�صية غوربات�صوف ومن�صبه، اإّنا ندر�صها 
من باب كونها ذات مدخلية يف فهم اأبعاد الر�صالة وفهم مغزاها، واإدراك الهدف الذي 

كان االإمام اخلميني يرمي اإليه.
فمن جهة يقول له اإّنك مع ما متلك من جاه و�صلطة، قد اأثبّت ف�صلك يف اإدارة �صوؤون 
البالد، وال حمي�س لك عن الرجوع اإىل االإ�صالم وتعاليمه. ومن جهٍة اأخرى نعلم اأّن املر�َصل 
اليه مل يكن غوربات�صوف وحده، بل قيادة املع�صكر ال�صيوعي كله، ومن ثم قيادات العامل 
ومن ورائها �صعوب الكرة االأر�صية كافة، فخ�صوع ال�صلطات ال�صوفياتية لالإ�صالم �صيوؤّدي 
اإىل خ�صوع اأبناء �صعبها له، كما �صيوؤّدي اإىل اإحداث هّزة بل زلزال عاملي مي�ّس اأعماق كل 

فرٍد من اأفراد الب�صرية.
هذا، واإن كان االأرجح اأّن االحتاد ال�صوفياتي لن يعري اهتمامه مل�صمون الر�صالة، اإال اأّن 
نف�س اإر�صال الر�صالة له من االأثر البالغ االأهمية، وملاذا؟ الأّن املر�َصل اإليه مل يكن �صخ�صًا 
عاديًا بنظر العامل، وال كان ممثاًل ل�صلطة عادية، بل وال حّتى جمّرد �صلطة ذات م�صاحة 
و�صّكان وقوٍة ونفوٍذ كبري فح�صب؛ اإّنا كان ممثاًل ل�صلطة طاملا طرحت اأيديولوجيتها على 
اأنها احلّل النهائي والوحيد لكّل م�صاكل الب�صر، فاإذ بها تنهار اأمام اأنظار كّل الب�صر، وتنهار 
معها نظرياتها واأفكارها، ليثبت هذا االنهيار الكبري لل�صوفيات وللعامل اأّنه ال حمي�س عن 

االإ�صالم،نعم، ال حمي�س عن االإ�صالم!
 

ب- زمن الر�سالة
اأر�صل االإمام روح اهلّل اخلميني ر�صالته اإىل غوربات�صوف بتاريخ الثاين والع�صرين 
من جمادى االأوىل، �صنة 1409ه� ) 1988/11/1م(، وقد و�صل الوفد الذي حمل الر�صالة 
وكان   .)1988/11/3( 1409ه���  االأوىل  جمادى  من  والع�صرين  الرابع  يف  مو�صكو  اإىل 
الريجاين  جواد  حممد  ال�صيد  وع�صوية  اآملي،  ج��وادي  اهلل  عبد  ال�صيخ  اهلل  اآية  برئا�صة 

وال�صيدة مر�صية حديده جي )دباغ()18(.
هذا ما يذكره لنا التاريخ عن زمان اإر�صال الر�صالة، لكن االأهّم يف جمال البحث هو 
درا�صة الظروف املحيطة باإر�صال الر�صالة، وهذا ما �صوف نتطّرق اإليه بالن�صبة اإىل الظروف 

املحيطة باجلمهورية االإ�صالمّية االإيرانّية، والظروف املحيطة باالحّتاد ال�صوفياتي:

، ج21، �س206. 18( راجع �صحيفة االإمام 



ملف العدد

20

الظروف املحيطة باجلمهورية االإ�شالمّية االإيرانّية:
)ال�صدامي(  البعث  حزب  بن  املفرو�صة  احل��رب  انتهاء  بعد  الر�صالة  اإر�صال  جاء 
واإيران، وموافقة اإيران على القرار رقم 598)19(. من هنا فقد �صعى املراقبون ال�صيا�صيون 
اإيران  موافقة  ت�صوير  اإىل  لهم،  التابعة  الدعاية  وو�صائل  العاملي  باال�صتكبار  املرتبطون 
على القرار الدويل رقم 598 اأنها ناجتة عن تزعزع القناعات االعتقادّية لدى امل�صوؤولن 
التنفيذين، وخفوت بريق �صعارات الثورة االإ�صالمية، فرّوجوا لهذا االدعاء بكثافة، فيما 
عمد اأعداء االإ�صالم اإىل اإنعا�س قلوبهم باأماين حتجيم الثورة االإ�صالمية داخل حدود اإيران 

وانح�صار تاأثرياتها اخلارجية)20(.
تت�صّمن  الر�صالة  اأن  ت�صّور  اإىل   - اأي�صًا   - ال�صوفيات  بالقادة  التوقيت دفع  ولعّل هذا 
جمموعة من املطالب اأو الدعوات للتعاون االقت�صادي اأو م�صاعداٍت مالية وما �صابه. »كان 
ُيت�سّور اأّن هناك دعوة للتعاون االقت�سادي وطرح م�سائل مثل النفط والغاز.. لقد كانت 
اأ�سغى اإىل  اأجوبة حا�سرة، لكّنه )اأي غوربات�سوف( عندما  اأعّدوا لها  ت�سّورات م�سبقة 
ر�سالة االإمام ودعوته اإّياه اإىل االإ�سالم، تبّددت كّل ت�سّوراتهم واأوهامهم ك�سراٍب اأو 

ك�سباٍب بعد �سروق �سم�ٍس دافئة«)21(.
لكن مبا اأّنه مل يكن هناك ارتباط بن انتهاء احلرب املفرو�صة وم�صمون الر�صالة، ملاذا 

اأر�صل االإمام ر�صالته يف التاريخ املعلوم ومل يعمد اإىل اإر�صالها بعيد انت�صار الثورة؟ 
قد ميكن االإجابة باأّن انتهاء احلرب �صّكل فر�صًة للتفّرغ للتوا�صل اخلارجي والدعوة اإىل 
االإ�صالم، لكّن التحليل يقّلل من اأهّمية هذا العامل، خا�صًة واأّن االإمام اقت�صر يف اإر�صال 
اأخرى  دوٍل  اإىل  م�صابهة  ر�صاالٍت  اإر�صال  اإىل  يعمد  ومل  ال�صوفياتي،  االحتاد  على  ر�صالته 

كالواليات املتحدة االأمريكية مثاًل.
من هنا نذهب اإىل اأّن التوقيت كان مرتبطًا بظروف املر�َصل اإليه ال ظروف املر�ِصل، ومن 

هنا ننتقل اإىل درا�صة ظروف االحتاد ال�صوفياتي ع�صّية اإر�صال الر�صالة. 

19( القرار598 هو القرار ال�صادر عن االأمم املتحدة، والقا�صي باإنهاء احلرب بن العراق واإيران، وقد وافقت اإيران على هذا القرار مكرهًة،  
ال ل�صيء اإال رغبًة منها يف اإنهاء حرٍب دامت اأكرث من ثماين �صنوات وح�صدت االآالف من االأبرياء.

20( عن مركز ال�صوؤون الدولية يف موؤ�ص�صة االإمام اخلميني الثقافية.
21( اآملي، م.�س.، �س295.
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ظروف االحتاد ال�شوفياتي حينها
زرائ��ب  اإىل  وامل�صاجد  الكنائ�س  حتويل   1917 �صنة  ثورتهم  بعد  ال�صيوعيون  ق��ّرر 
وعلى  االإلهي  الفكر  على  الق�صاء  وحاولوا  تراجعوا،  اأن  لبثوا  ما  ولكّنهم  للحيوانات)22(، 
كّل  يف  امللحد  ال�صيوعي  االإن�صان  خلقوا  بذلك  اأّنهم  وظّنوا  الدينية،  ال�صعائر  ممار�صة 
حتى  الدينية  ال�صعائر  مبمار�صة  و�صمح  الكابو�س  ارتفع  اإن  ما  ولكن  ال�صوفيتي،  االحتاد 

تدافع املوؤمنون اإىل امل�صاجد بقلوب ملوؤها ال�صرور وعيون دامعة من الفرح.
التطور  �صعيد  على  امل�صدود  الطريق  اإىل  ال��ب��الد  و�صلت  بعدما  ذل��ك  حتّقق  وق��د 
الغليان  بلغ  وبعدما  كافة،  ال�صعد  على  الكبح  باأوالية  ّمي  �صمُ ما  �صّلها  حيث  االقت�صادي، 
يف االحتاد ويف �صائر بلدان العامل اال�صرتاكي درجة االنفجار الذي ينذر باإطاحة النظام 
اإال املقّدمات ملا  اأذربيجان  ليتوانيا وانتفا�صة  كّله وبفرط االحت��اد)23(، ومل يكن انف�صال 
�صيح�صل)24(. االأمر الذي دفع القيادة ال�صوفياتية اإىل ا�صتباق االأمور قبل انطالق املارد 

اجلماهريي. 
من هنا فقد اأتت الر�صالة يف اآونة بداأ فيها غوربات�صوف باإعادة النظر يف البناء ويف 
ّمي بالرو�صية »البيي�سرويكا« اأي  النهج ال�صابقن يف االحتاد ال�صوفياتي، وبتطبيق ما �صمُ

اإعادة البناء ال�صامل على كّل امل�صتويات.
وهكذا اأتى لفت النظر من قبل االإمام يف مرحلة جلوء القيادة ال�صوفياتية اإىل تلّم�س 
اإذا كانت جاّدة  باإطاحة كّل �صيء، لعّل تلك القيادة  املخارج من االأزمة اخلانقة املهّددة 
فعاًل يف التفتي�س عن احللول، ت�صتفيد من النظم االإ�صالمية واحللول االإلهية احلقيقية، 
الَّ  �ُسوِل اإِ واإال فاإن االإمام القائد يكون قد قام بتكليفه ال�صرعي من باب{َوَما َعلَى الرَّ

اْلَباَلُغ امْلُِبنُي})25()26(.

22( راجع: تاريخ اأوروبا احلديث واملعا�صر،ج3، �س194.
23( توىّل غوربات�صوف نف�صه تف�صيل مالمح ال�صعف يف االحتاد ال�صوفيتي يف كتابه »الربي�صرتويكا«. ومن اأهّم ما ك�صفه الزعيم ال�صوفيتي يف 
هذا ال�صدد االأمور التالية: على ال�صعيد االأيديولوجي:جمود القيادة، املركزية ال�صديدة، التكّل�س الفكري اأو ما ي�صّميه اجلمود العقائدي.... على 
ال�صعيد احلزبي واالإداري: تف�ّصي البريوقراطية والروتن واللجوء اىل ال�صعارات املفّخمة... على ال�صعيد االقت�صادي: تدهور االإنتاج كّمًا ونوعًا، 
تفاقم الهدر، فر�س االأ�صعار ب�صكل متع�ّصف... على ال�صعيد االجتماعي: تقّو�س القيم، عدم احرتام العمل، �صعف ال�صعور بالت�صامن، والنزوع 

اًل يف كتابه ال�صابق الذكر: »الربي�سرويكا«. اإىل االإثراء... باالإ�صافة اإىل غريها الكثري من امل�صاكل التي ذكرها غوربات�صوف مف�صّ
24( راجع تاريخ اأوروبا احلديث واملعا�صر، ج3، �س184.

25( النور: 54.
االلكرتوين الوالية  موقع  االنرتنت على  نمُ�صرت على  مقالٌة  االإمام اخلميني اىل غوربات�صوف،  ر�صالة  قراءة متجددة يف  د. حممد:  26( طي، 

.www.wilayah.net
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ه�- الهدف من الر�سالة
اإّن حتليل العنا�صر الداخلية واخلارجية للر�صالة يو�صلنا اإىل اأّن اإر�صال الر�صالة ينطوي 
ون�صر  االأوىل-  بالدرجة  الثقافية  الثورة -  اأهّمها ت�صدير  اأّن  يبدو  اأهداف، قد  على عّدة 
االحتاد  اأبناء  ورائ��ه  ومن  غوربات�صوف،  داخل  اإىل  متوّجهًا  كان  هدفه  اإّن  اأي  االإ�صالم، 
ال�صوفياتي بل العامل اأجمع، ولعّل هذا ما عرّب عنه االإمام حن لقائه ب� »ادوارد �سيفارد 
رد  له  االإمام حاماًل  زار  ال��ذي  اآن���ذاك)27(،  ال�صوفياتي  وزي��ر خارجية االحت��اد  ن���ادزه« 
غوربات�صوف على ر�صالته، وبعد كالٍم ل�صيفارد نادزه اكتفى االإمام بكلماٍت �صّرح فيها 
غايته من الر�صالة، منها: »اأردت اأن اأ�سع اأمامكم اآفاقاً اأو�سع. كنت اأرغب اأن اأفتح نافذة 
اأمام ال�سيد غوربات�سوف تطّل على عامٍل كبي، اأي عامل ما بعد املوت، وهو عامٌل خالد. 

املحور االأ�سلي يف ر�سالتي هو هذا«)28(.
لي�س  اأّنه  يبدو   - البالغة  اأهميته  على   - الهدف  اأّن هذا  هو  اإليه  االإ�صارة  نوّد  ما  لكن 

الهدف االأ�صا�س للر�صالة، بل تنطوي الر�صالة على هدٍف اأكرب واأهّم.
على  اأّكد  طاملا  االإمام  اأّن  الفكرية، جند  ومدر�صته  االإمام  نهج  التعّمق يف  عند 
من  الفكرة  هذه  ليكّر�س  االإمام  �صعى  وقد  بامتياز.  واجتماعي  �صيا�صي  دين  االإ�صالم  اأّن 
خالل جهاده الفكري والعملي، بدءًا مّما طرحه من اأبحاث حول والية الفقيه، و�صواًل اإىل 
اإقامة احلكومة االإ�صالمية التي طاملا اأّكد االإمام اأّن ت�صريعاتها وقوانينها ال بّد اأن تكون 
لكّل  ل�صمولها  املجال؛  وال�صريعة بدورها كافية يف هذا  االإ�صالمية،  ال�صريعة  م�صتمّدة من 

متطّلبات الب�صرية.
من هذا املنطلق فاإّننا نّدعي اأّن الهدف االأهّم من الر�صالة كان تكري�س فكرة اأّن االإ�صالم 

دين �صيا�صي وحكومتي بامتياز. 
االإمام  يطرح  فلم  وم�صمونها؛  الر�صالة  فحوى  هو  الدعوى  هذه  على  االأب��رز  والدليل 
االإ�صالم على �صخ�س غوربات�صوف مبا هو �صخ�س، بل مبا هو رئي�ٌس يمُفرت�س اأن يكون طرح 
االإ�صالم اأمامه طرحًا ليكون دين احلكومة ككّل. هذا من جهة، ومن جهٍة اأخرى فاإّن االإمام
حيث  ال�صوفياتي،  االحتاد  مل�صاكل  احللول  يت�صّمن  االإ�صالم  اأّن  اإىل  ر�صالته  يف  اأ�صار   
يقول: »اأطلب منكم اأن حتّققوا بدّقة وجّدية حول االإ�سالم؛ لي�س الأّن االإ�سالم وامل�سلمني 
�سمولية  م��ن  ب��ه  ومل��ا ميتاز  �سامية،  قيم  م��ن  االإ���س��الم  يت�سّمنه  مل��ا  ب��ل  اإل��ي��ك��م؛  بحاجة 

27( اللقاء كان بتاريخ 19رجب 1409ه�.
، ج21، �س272. 28(  �صحيفة االإمام
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اأن يكون و�سيلة لراحة واإنقاذ ال�سعوب، وحّل كافة االأزمات االأ�سا�سية  بحيث ي�ستطيع 
اأن ينقذكم من  التدبر والتوجه اجلاّد لالإ�سالم ميكن  اإن  الب�سرية.  التي تعاين منها 

م�سكلتكم يف اأفغان�ستان واأمثالها يف العامل...«)29(.
على  يقت�صر  وال  بامتياز،  �صيا�صية  ومبادئ  نظرياٍت  يت�صّمن  االإ�صالم  اأّن  يعني  وهذا 

حدود الدائرة الفردية.
�صحيٌح اأّن االإمام قام باإثبات هذه الفكرة من خالل اإقامة احلكومة االإ�صالمية يف 
اإيران، لكّن طرح االإ�صالم كحّل مل�صاكل دولة مب�صتوى االحتاد ال�صوفياتي له من االأثر البالغ 
يف جمال تكري�س الفكرة املذكورة، خ�صو�صًا بعد نفاد االأيديولوجيات التي طرحت نف�صها 

كو�صائل لتحقيق ال�صعادة للب�صرية، ومنها اأيديولوجية النظام ال�صيوعي. 

ثالثًا: ما بعد الر�شالة
لقد  اأي�صًا؛  نتائج عادية  تكن  نتائجها مل  فاإّن  ولذلك  ر�صالة عادية،  الر�صالة  تكن  مل 
اأكرث مّما �صعقته  جاءت تداعيات الر�صالة �صريعًة اإىل امل�صتوى الذي �صعقت فيه العامل 

الر�صالة نف�صها. 
ال�صوفياتي من  ال�صعب  اأبناء  التاريخية عن  الر�صالة  اإخفاء حمتوى  الرغم من  فعلى 
اجلمهوريات  يف  انت�صارها  مبنع  اأوام��ر  واإ�صداره  اإعالمه،  وو�صائل  الكرملن  قادة  قبل 
تلك  يف  امل�صلمن  ال�صباب  اأّن  اإال  ال�صابق،  ال�صوفياتي  االحتاد  يف  امل�صلمون  يقطنها  التي 
اجلمهوريات ا�صتقبلوا ر�صالة االإمام بتفاعل ال ميكن و�صفه، االأمر الذي �صاهم بدور 
مهّم يف زيادة تطّلع م�صلمي تلك املناطق نحو االإ�صالم، حيث قام �صبابها امل�صلمون بتكثري 
االحتاد  اأرج��اء  كافة  يف  وتوزيعها  �صرية  ب�صورة  الر�صالة  هذه  ن�صخ  من  االآالف  مئات 
ال�صوفيتي)30(، ثّم ما لبث م�صلمو االحتاد ال�صوفياتي اأن انتف�صوا تاأكيدًا لتم�ّصكهم باالإ�صالم 

الذي طرحه االإمام على غوربات�صوف.
من ناحيٍة اأخرى، وبعد وفاة االإمام بقليل خطا غوربات�صوف اخلطوة احلا�صمة على 
طريق اإزالة النظام اال�صرتاكي من االحتاد ال�صوفياتي، فاأقّرت التعّددية احلزبية واألغيت 
الن�صو�س الد�صتورية التي تكّر�س الدور القيادي للحزب يف النظام ال�صيا�صي، وذلك يف 

، ج21، �س206. 29(  �صحيفة االإمام
.www.alseraj.net:30( عن مركز ال�صوؤون الدولية يف موؤ�ص�صة االإمام اخلميني الثقافية، نقاًل عن موقع ال�صراج االلكرتوين
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�صهر  اآذار ل�صنة 1990 واأ�صبحت اأثرًا بعد عن)31(، وهي التي كانت من اأهّم االأ�ص�س التي 
اأر�صاها املوؤمتر الع�صرون للحزب ال�صيوعي ال�صوفياتي منذ حوايل ثالثن عامًا، ذلك املوؤمتر 
الرتاجع عن  تفر�س  بالظروف  فاإذا  متدّرج،  ب�صكل  ال�صيوعية  املرحلة  بدخول  ب�ّصر  الذي 
ديكتاتورية احلزب وعن دوره القيادي لدولة »ال�سعب بكامله« التي ورثت دولة ديكتاتورية 

الربوليتاريا التي اأجنزت مهماتها املزعومة يف الع�صر ال�صتاليني.
، هذا الرف�س الذي  وما حدث واقعًا كان نتيجًة من نتائج رف�س م�صمون ر�صالة اإمام
انهيار  العن  باأّم  راأوا  اأن  بعد  اإال  وم�صاّره اجل�صيمة  والعامل خطورته  ال�صوفيت  يعرف  مل 

االحتاد ال�صوفياتي وكّل نظريات ال�صيوعية.
على  ال�صديد  اأ�صفه  اأظهر  �صنة-    11 مرور  وبعد   - غوربات�صوف  اأّن  االأم��ر  يف  امللفت 
عدم �صماعه حتذيرات االإمام اخلميني وقال خالل مقابلة �صحفية: »اإن ر�سالة االإمام 
على  واأخذناها  الر�سالة  لهذه  اأن�ستنا  قد  كّنا  اإن  التاريخ...  مر  على  اإع�سار  اخلميني 
حممل اجلد ملا كّنا و�سلنا اإىل ما نحن عليه االآن. هذا االبتعاد عن القيم الدينية اأغرق 
اأميكا والغرب يف متاهات كثية، لكن حّتى االآن مل تدرك تلك القوى بعد عمق املفاهيم 

التي قالها االإمام«)32(.

31( راجع تاريخ اأوروبا احلديث واملعا�صر، ج3، �س207.
32( برومند، ح�صام الدين: وقد حّل ربيع االأمم، ترجمة هاين زعيرت، واملقال ن�صر على املوقع االلكرتوين: اإ�صالم تاميز بتاريخ 2011/6/30.
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اأ�صواء على ر�صالة االإمام اخلميني
      اإىل غوربات�صوف


