
  از منظر اندیشمندان جهان «ره»امام خمینی
 فرمود: علیه السالم  امام هفتم حضرت موسی بن جعفر 

يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْحَقِّ يَجْتَمِعُ مَعَهُ قَووٌْ         قُمَ    أَهْلِ    مِنْ    رَجُلٌ« 

َكُزَبِر الْحَدِيِد لَا ُتزِلُُّهُم الرِّيَاُح الْعََواِصُف َو لَا َيَملُّوَن ِمَن الَْحرَِب           

مردی از ؛  وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين  وَ لَا يَجْبُنُونَ وَ عَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُونَ

اهل قم ]به پا می خيزد [  و  مردٌ را به حق ] و  حمايت از        

آن[ فرا می خواند. گروهی به گرد او  می آيند كه موانونود              

قطعه های آهن هستند، تندبادهای ]حوادث و مشوالو[ [         

آنان را متزلزل نمی كند و  از  جنگ خسته نمی شوند و ] از 

پويوروزی   «چيزی[ نمی ترسند و بر خداتوكل می كننود.        

 ( 612/ ص 75)بحاراالنوار/ج   »نهايی از آن پرهيزگاران است.

روایت فوق ، روایت مشهوری است که عده ای از بزرگان معاصرر               

 تطبیق نموده اند.    »ره«آن را  با شخصیت حضرت امام خمینی 

 

 
 تهيه و تدوين : معاونت فرهنگی حوزه علميه معصوميه يزد

 نمونه ای از رهبری صدر اسالم

 موالنا کوثر نیازی می گوید:

اين مساله را ثابت كردند كه برای استقرار         »ره«اماٌ خمينی   «

حالومت اس[می الزٌ نيست تمامی عوامل كامل و موهويوا             

الزٌ    »توحيدی  «باشد. تماٌ آنچه كه برای برپايی اس[می         

 متعهد است كه به توده های » مجتهدی  «است وجود 

الهاٌ بخش » كفر  «و جهان     »منافقين«مسلمانان در مقابل    

مثالی بورای     »ره«باشد. روش سياسی و شخصی اماٌ خمينی      

رهبريت اس[می شده است. نه ثرو  ونه قدر ، هيچ كداٌ           

 نتوانستند وی را فريب دهند.

روش زندگی وی قابل مقايسه با رهبران صدر اسو[ٌ موی             

به عنوان معلم و مشعل داری بوزر      »ره«باشد. اماٌ خمينی     

درزمان معاصر و آينده مسلمين ظاهر گرديده انود. بودون         

اغراق می توان گفت: وجود اماٌ برای مسلمين بوركوت، و              

اعمال و گفتار ايشان چون منبع ابدی وحی برای مسلميون           

 ( .52خورشید بی غروب، ص )   »است.  

 دفاع از مقدسات مسلمانان

موالنا نواب بلدین نقشبندی از دانشمندان برجسته اهل سنت مری          

 گوید:

جامعه ايرانی غرق در فرهنگ فاسد غرب          »ره«اماٌ خمينی   «

را تبديل به جامعه ای كام[ اس[می كرده، آن بوزر  مورد              

تاريخ بشريت پس از سالو  طوالنی جهان اس[ٌ در بورابور            

اهانت سلمان رشدی به مقدسا  مسلمين، فتوايی صادر كرد 

كه ابرقدر  ها و همه دول ضد اس[می جهان را شووكوه               

 ( 57خورشید بی غروب، ص )»نمود.



 

 اهتمام ویژه به حفظ اسالمیت نظام

دکتر ادریس کتانی نویسنده معروف مراکشی و از اعضای مجمع کربرار             

 العلماء مغرب می گوید:

حفاظت از اس[می  »ره«به عقيده من مهم ترين كار اماٌ خمينی «

ماندن انق[ب پس از پيروزی بود. برای توضيح مطلبم نياز دارٌ         

قسمتی از تاريخ معاصر را كه، خود شاهد آن بوده اٌ برای شموا              

بازگو كنم. من در متن انق[ب بزر  مردٌ الجزاير بودٌ. در آن               

انق[ب همه مردٌ مسلمان بودند و با شعارهای اس[می و با دست 

ساله فرانسه بر ماورءالبحر را پايان دادند. اما           031خالی استعمار   

ب[فاصله بعد از پيروزی انق[ب، سوسياليست ها مسلمانوان را           

كنار زدند و حاكميت خود را بر مردٌ تحميل كردند. زيرا انق[ب             

مردٌ اس[می الجزاير كادر رهبری اس[می نداشت. همان روزها،          

به   »نهرو«و    »ناصر«،   »تيتو«درست چند روز پس از پيروزی،       

الجزاير آمدند تا رسما سوسياليست بودن مبارزا  موردٌ را            

اع[ٌ كنند. ولی نالته مهم در انق[ب اس[می ايران، اصرار امواٌ             

بر اس[می ماندن حالومت بود. رمز موفقيت اماٌ هم     »ره«خمينی  

در اين بود كه با تاليه بر مردٌ مسلمان، گروه های موقواوموت             

تشاليل داد و از نيروی انق[بی آنان كمک گرفت و نوگوشاشوت              

صاحبان قدر  نظامی و سياسی، حالومت را از دست صاحبوان           

 قدر  نظامی و سياسی، حالومت را از دست مسلمانان بگيرند. 

تشاليل سپاه مردمی، دفاع از انق[ب وحضور مردٌ مسلمان          

در صحنه و استفاده از كادرهای اس[می و مقاومت امواٌ در             

رهبری اس[می باعث شد تا غربی ها در تحليلهای خود دچار          

 (75از دیدگاه رسانه ها، ص   »ره«شخصیت امام )»شالست شوند.

 احیاگر روحیه اعتماد به نفس در مردم

، متخصص امور ایران و رئیس دانشگاه  »اگوانی  -اس  -ام «پروفسور  

 جواهر لعل نهرو می گوید:

تا رحلتوش   0331آيت اهلل خمينی تنها كسی بود كه از سال  « 

سازش نالرد. هيچ فرد ديگری در قرن حاضر قادر به ايوجواد               

تغييراتی بنيادی در جامعه ايران همچون معظم لوه نوبووده              

  »است.

رژيم شاه «وی در مقایسه دوران انقالب با زمان شاه اظهار می دارد : 

از مردٌ و حمايتشان دور بود، اما آيت اهلل خمينی بوا جولوب       

حمايت توده مردٌ پيروز شد و بعد از ساليان طوالنی، آمووزش      

های اس[می را عم[ وارد زندگی مردٌ كرد و موهوم توريون                

دستاورد ايشان احياء احتراٌ و اعتماد به نفس در مردٌ بود. او             

تنها رهبری است كه توانست جنبش را بر اساس ايدئولوژی و            

مشهب بنيانگشاری كند كه هيچ يک از رهبران انقو[ب هوای             

محمد سپهری، خورشریرد     ) »جهان نتوانستند به آن دست يابند.        

 ( .62بی غروب، ص 

دکتر مصطفی ایوب، دانشمند مسلمان آمریکایی و مسروروگ گرروه           

مطالعات ادیان در دانشگاه تامبل آمریکا در مورد رهبر کبیر انقرالب          

 اسالمی ایران می گوید:

را بوه عونووان          »ره«بنده معتقدٌ كه تاريخ، اماٌ خمينی       «

بزرگترين شخصيت جهانی قرن بيستم معرفی خواهد كورد،         

زيرا او فردی بود كه هم نبوغ سياسی و هم نبووغ ديونوی                

داشت. درست است كه واليت فقيه به عنوان يک موفوهووٌ              

اس[می شيعی از غيبت صغری همواره مورد بحث و بررسوی           

به اين مفهوٌ تفسير ديگری دادند        »ره«بوده ولی اماٌ خمينی     

از طريق علمايی كه فقيه اند نقشوی        عليه الس[ٌ   كه اماٌ معصوٌ    

هستنود و    عليه الس[ٌ   در حالومت دارد و آن علماء نايبان اماٌ  

بويوان   عليه الس[ٌ چنانچه در شخصی خصوصياتی كه اماٌ عصر    

كرده فراهم گردد، فقيه اول خواهد بود. بنده معتقدٌ كه از             

اين بوده كه    »ره«جمله مهم ترين تاثيرا  نهضت اماٌ خمينی  

حالومت در يک كشور بزر  و با اهميت اس[می را از ماهيت            

الئيالی آن به ماهيت اس[می و دينی مبدل ساخت و بوديون            

ترتيب جمهوری اس[می الگويی برای جنبش های اسو[موی          

 جهان گرديد.

من بر اين باورٌ كه از لحاظ قدر  فالری، اماٌ تنها يک فورد    

 »يا پديده فردی نبود بلاله يالی از سازندگان تاريخ بود.

 ( 17از دیدگاه رسانه ها ، ص   »ره«شخصیت امام  )

 سازنده تاریخ معاصر »ره«امام خمینی 


