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 سرنوشت از خود بيگانگی الگوی پدر روحانی
   نامۀ تاريخی امام خمينی به ميخائيل گورباچف

   

نامۀ تاريخی امام خمينی به ميخائيل «دربارۀ ) ١(ًاخيرا برای نخستين بار بر حسب اتفاق يک گزارش ويدئوئی

، امام خمينی ١٩٨٩ جنوریاول   .کشف کردم که شايد برای بسياری از خوانندگان ايرانی شناخته شده باشد» گورباچف

، دو ماه بعد وزير امور خارجۀ شوروی ادوارد )٢(تی رسمی نامه ای برای ميخائيل گورباچف می فرستد أاز طريق ھي

موضوع اين نوشته تنھا به دقايقی مرتبط . شواردنادزه ھمراه با پاسخ گورباچف به مالقات رھبر انقالب اسالمی می آيد

به ايشان بگوئيد که من می خواستم «دنادزه را قطع می کند، و می گويد که ينی حرف ادوارد شوارد که امام خممی باش

در کنار خمينی کمی دورتر يک فرد مذھبی . سپس خمينی بلند می شود... »جلوی شما يک فضای بزرگتر باز کنم

 در حالی که به حرکت برخاستن  وقتی خمينی بلند می شود او نيز. ديگری ديده می شود که روی ھمان کاناپه نشسته

خمينی نگاه می کند از جايش بلند می شود، ولی در يک لحظۀ بسيار کوتاه گوئی مکثی از سوی امام خمينی صورت می 

 و گوئی دوباره می خواھد سر جايش بنشيند ولی پس از اطمينان از حرکت قاطعانۀ آن فرد مذھبی که در حال  گيرد

گوئی امام خمينی در اين . دوباره به حرکت برخاستن ادامه می دھد ً کامال ايستاده است، برخاستن است، و حاال ديگر

تصور بوده که آن فرد مذھبی می خواھد از او خواھش کند که به ادامۀ سخنان وزير امور خارجۀ روسيه گوش کند و 

 ھمان کشوری است که يک که حضرت آقا حرف وزير امور خارجۀ روسيه تمام نشده و روسيه. جلسه را ترک نکند

ششم تمام خاک ھای جھان را در اختيار دارد و اجدادش درس فراموش نشدنی به ايرانی ھا داده اند و عھد نامۀ گلستان و 

حضرت آقا خواھش می کنم دوباره سر جايتان بنشينيد و به بقيۀ حرف ھای ...ترکمنچای جوھرش ھنوز خشک نشده

ولی کار از کار گذشته بود و فرد مذھبی خيزش خمينی را بسيار جدی تلقی کرده و . ادوارد شواردنادزه گوش بفرمائيد
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 و مکثی که پيش  و طرح ترک جلسه از پيش برنامه ريزی شده بود...شايد ھم از پيش با ھم قرار و مدار گذاشته بودند

  .تخاطر ترديد امام خمينی در اجرای صحنه از سوی ھم بازی اش بوده اسه می آيد شايد ب

ًولی صحنۀ مورد نظر من، دقيقا لحظه ای است که وزير امور خارجۀ روسيه نيز بلند می شود و گوئی می خواھد با 

خمينی دست بدھد، ولی دست او بی پاسخ می ماند و نمی داند چه کار کند، لحظه ای چند دستش در ھوا بی سرنوشت 

 با دست  جو می کند و و اردنادزه تکيه گاه ديگری را جستباقی می ماند تا اين که سرانجام دست سرگردان ادوارد شو

کتش را مرتب می کند و منتظر می ماند تا پدر مقدس معظم ايران آرام و : آزرده گوئی راه حل ديگری را پيدا می کند 

  .متين از برابر او عبور کند

  . در ويدئو می توانيد با دقت ببينيداين صحنه را. امام خمينی بی توجه به او خيلی آرام از جلوی او عبور می کند

من فکر می کنم که عالوه بر از خودبيگانگی رايج و عادی نزد افراد و به ويژه افراد مذھبی، امام خمينی با توجه به 

يک نوع خود بزرگ . قدرت غير قابل پيشبينی عظيمی که بدان دست يافته بود، تعادل روانی اش دچار اختالل شده بود

البته اميدوارم که تحليل من روح خوانندگان مسلمان ايرانی را جريحه دار نکرده باشد، در ھر صورت . اکبينی بيمارن

ھدف من چنين نيست بلکه تالش من پيش از ھمه به خاطر جريحه دار شدن ھويت خودم به عنوان ايرانی است که ھرگز 

  . چنين رفتاری را شايستۀ ملت ايران نمی دانمچنين پدری در مقام پدر معنوی و فرھنگی در آرزومندی ام نبوده و 

بايد جايگاه امام خمينی را به عنوان پدر مذھبی، پدر مقدس، الگوی رفتاری واالگرا مد نظر قرار دھيم تا به عمق اين 

 با يک مھمان خارجی، يک مقام رسمی، يک وزير امور خارجه پی ببريم و عمق سقوط  رفتار خشونت آميز و بی ادبانه

دنادزه در حال خواندن آن است، در جائی قطع می خمينی متنی را که ادوارد شوار. من ايرانی را با آن اندازه بگيريتمد

، به عبارت ديگر گويا »ما نقاط مشترکی با ھم داريم ولی بين ما اختالف نظر ھم وجود دارد«کند که او می گويد 

ز اسالم آوردن گورباچف، موجب ترک جلسه از سوی رھبر ًاحتماال و يا امتناع ا» خدا«در مورد » اختالف نظر«

ً و به عبارت ديگر به اعمال يک خشونت واقعا رايگان با نمايش قدرت يک روحانيت از خود بيگانه که  مذھبی می شود

ور رفتار امام خمينی با يک فرستادۀ ويژۀ عالی مقام يک کش. تنھا می تواند ابلھان را به تحسين و تمجيد تشويق کند

خارجی ابر قدرت در دوران حاضر است که بيش از ھميشه تناقضات خود را آشکار می کند، چه در رابطه با روسيه و 

سا امام خمينی با رھبران تروريسم بين المللی مانند جان چه در رابطه با نمايندگان عالی مقام ايرانی که امروز روز پ

ه کری يا لوران فبيوس از دوستان القاعده و جھاد طلبان از لشگر پياده نظام ناتو در جنگ ھای اعالم نشده، که دستشان ب

ران را نيز خاطر منافع نامشروعشان تخريب کرده اند، و حتی ايه خون ميليون ھا انسان آلوده است و کشورھائی را ب

که امکان دفاع از خود  ھدف گرفته اند و بيش از ده سال است که ايرانی ھا زير تھديد جنگ اتمی به سر می برند بی آن

اين است سرنوشت پدر روحانی بی اعتبار و ورشکسته، که تنھا ارث . را داشته باشند، با چھره ای بشاش دست می دھند

  . بود که يکا يک وارثين بايد از آن سھم ببرند— پدر بنيانگذار —» ھرجام ز«مشھوری که از خود باقی گذاشت 

 دين مدارا کننده ای نيست، بلکه با قطع حرف ،نشان می دھد که اسالم مانند اديان ديگر امام خمينی در اينجا نه تنھا  

 و در واقع   نيستھای وزير امور خارجۀ روسيه و سپس ترک جلسه نشان داد که پدر روحانی و فرھنگی خوبی نيز

وقتی برای رھبر کشوری پھناور روسيه نامه می نويسد که آنھا را به دين . جز استعفا از چنين مقامی ندارده مفھومی ب

 و به گمراھان بياموزد، درس بدھد، تا آنھا  دعوت کند، در واقع بر آن است تا به عنوان پدر فرھنگی و مذھبی عمل کند

جای ادامۀ درس و صبر انقالبی برای امر آموزش انسان ھا، ه ولی پدر روحانی ب. راه را از چاه تشخيص دھند

جای ادامۀ کار تدريس در چشم انداز نجات جھان و جھانی واالتر با بی احترامی و بی ه شاگردانش را می تاراند و ب

ر از خردی را مرتکب می اعتنائی به مھمان عالی مقام خارجی جلسه را ترک می کند و ھمان اشتباه بيمارناک و دو

شود که هللا شتربان بی سواد در سورۀ بقره مرتکب می شود و گوش و چشم و قلب فرد ناباور را مھر و موم می کند تا 
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ًتناقض خطرناک خصوصا وقتی که قدرت را در . تناقض بيمارناک. تناقض. ھرگز به باور نرسند و به حقيقت پی نبرند

  . و عرض تاريخی قبضه کرده استسطح يک کشور و يک ملت در طول

ًبايد پرسيد که اگر خدائی را که مدعی وجود آن ھستند واقعا وجود می داشت، يعنی ھمان خدائی که امام خمينی از  

جايگاه پدر روحانی و آموزگار و کاشف حقيقت مطلق به عنوان آلترناتيو معتبر برای تمام ناکامی ھای بشريت معرفی 

جای استفاده از قدرتش برای بستن ه ًقعا دارای چنين قدرتی ھست که در سورۀ بقره می بينيم، چرا بمی کند، اگر هللا وا

گوش و چشم و حلق و بينی انسان ھای گمراھی که دعاوی شتربان بی سواد را نمی پذيرند، از اين قدرت برای بينائی و 

  اسالم ناباور استفاده نمی کند ؟شنوائی و خرد بيشتر و قلب آگاه تر نزد انسان ھای خدا ناباور يا 

١ ( https://www.youtube.com/watch?v=k5hzsqaR-rM    

   

  ١٩٨٩ جنوریبخشی از نامۀ امام خمينی به گورباچف، اول ) ٢

ً كه مطمئنا باعث موفقيت شما خواھد شد اين است كه در ای كنيد، اولين مسأله و اگر به فراتر از اين مقدار فكر می...« 

ًاز جامعه، كه تحقيقا بزرگترين و باالترين ضربه را بر پيكر » یئزدا دين«و » یئخدازدا«سياست اسالف خود داير بر 

ريق يد؛ و بدانيد كه برخورد واقعی با قضايای جھان جز از اين طئروی وارد كرده است، تجديدنظر نمامردم كشور شو

 اقتصاد، باغ سبز ۀھای ناصحيح و عملكرد غلط قدرتمندان پيشين كمونيسم در زمين البته ممكن است از شيوه. ميسر نيست

ھای كور اقتصادی  شما اگر بخواھيد در اين مقطع تنھا گره. دنيای غرب رخ بنمايد، ولی حقيقت جای ديگری است

 خويش را دوا ۀداری غرب حل كنيد، نه تنھا دردی از جامع رمايهسوسياليسم و كمونيسم را با پناه بردن به كانون س

ايد، كه ديگران بايد بيايند و اشتباھات شما را جبران كنند؛ چرا كه امروز اگر ماركسيسم در روشھای اقتصادی و  نكرده

ل ديگر گرفتار بست رسيده است، دنيای غرب ھم در ھمين مسائل، البته به شكل ديگر، و نيز در مسائ اجتماعی به بن

 مالكيت و اقتصاد و آزادی ألۀمشكل اصلی كشور شما مس. جناب آقای گورباچف بايد به حقيقت رو آورد. حادثه است

بست كشيده و يا خواھند  ھمان مشكلی كه غرب را ھم به ابتذال و بن. مشكل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. نيست

جناب آقای گورباچف، برای ھمه . ھوده با خدا و مبدأ ھستی و آفرينش است طوالنی و بيۀمشكل اصلی شما مبارز. كشيد

جو كرد؛ چرا كه ماركسيسم  و ھای تاريخ سياسی جھان جست روشن است كه از اين پس كمونيسم را بايد در موزه

يت را از توان بشر جوابگوی ھيچ نيازی از نيازھای واقعی انسان نيست؛ چرا كه مكتبی است مادی، و با ماديت نمی

. »... بشری در غرب و شرق است، به در آوردۀترين درد جامع بحران عدم اعتقاد به معنويت، كه اساسی

(http://www.irdc.ir/fa/content/4875/default.aspx) 

   

 


