
مدرسه علمیه ریحانه   :تهیه  و تدوین 
 الرسول  و  مدرسه علمیه معصومیه  

 رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی: 

)ره( فرزند مشهور اسالم بود. او در امر نشان دادن راه                امام خمینی 

های حاضر و آینده مسلمانان سهم به سزایی داشته             درست به نسل  

 است..

 راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسالمی النهضه تونس:

، سیاسی و انقالبی  )ره( به مثابه رهبری عقیدتی   شخصیت امام خمینی   

کند که در واقع  ، جلوه می کشان را به دوش دارد ی زحمت که رنج همه

ی ملت است و آنها را در مسیری روشن و            تبلور آمال و آرزوهای همه    

 .کند درست هدایت می

 فهمی هویدی، اندیشمند بزرگ جهان عرب:

)ره( پیروزی مستضعفین و پیشرفت مهم مواضع اسالمی           امام خمینی 

های ایشان ثابت نمود که        را در جهان معاصر محقق ساختند. گفته        

هاست. برخالف کسانی   دین عنصری فعال و موثر در بر انگیختن ملت 

که مدعی بودند که دین عنصری است برای افیون ملل و عامل                 

 ها. خمودی و سستی آن

 دکتر حسن البناء، رهبر وقت اخوان المسلمین:

ی دوم میالدی را      )ره( اندیشمندی است که هزاره      حضرت امام خمینی  

ی سوم    اش بر فراز هزاره      به پایان برد و پیوسته پرتو افکار نورانی         

. اندیشمندی که خاستگاه تفکرش اسالم ناب و               خواهد درخشید 

هایی است که همان      ی گرایش   های اصولی بوده و در بردارنده       اندیشه

 است.)ع(  میراث اهل بیت

)ره( از نگاه اندیشمندان و رهبران  امام خمینی

 سیاسی زمان خود

 الوین تافلر،اندیشمند و نظریه پرداز مشهور آمریکایی :

)ره( با استفاده از نیروی مذهب، بخش قابل توجهههی از                 امام خمینی 

ها بود در کنترل گرفت. وقتی امام     ها در انحصار دولت     قدرتی که مدت  

)ره( فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کردند در واقهع بهرای                  خمینی

های دنیا پیامی تاریخی فرستاد که بسیاری از دریهافهت و                 حکومت

)ره( چیزی نبود مگهر     تحلیل آن عاجز ماندند و مظنون واقعی پیام امام   

ها باید آن را با       ، که غربی    فرا رسیدن عصری جدید از حاکمیت جهانی      

ای است  )ره( نخبه     دقت مورد نظر و بررسی قرار دهند زیرا امام خمینی         

های   که حرکتی را شروع کرده است و در ادامه حرکتش قلمرو اندیشه           

های ملی و     های دولتی و هم اقتدار دولت       ، هم جایگاه حکومت     بشری

 دهد. محلی را تغییر می

 علی حسن مووینی، رئیس جمهور وقت تانزانیا:

)ره( رهبر انقالب اسالمی ایران در زمان ما به پهیهروزی                 امام خمینی 

مظلومین علیه ظالمین کمک به سزایی کرد. این انقالب نیروی خهود           

ی جهانی    را مصروف مبارزه برای آزادی آفریقا از استعمار و نیز مبارزه          

 علیه ظلم و استثمار نمود.

 امام بخاری، رهبر مسلمانان هند:

،    ، تاریخ ساز در سده اخیر بهود          ، مجتهد   )ره( مردی مومن      امام خمینی 

مرد مجاهدی که نظیر او در صد سال اخیر وجود نداشته است. امهام                

ای در دنیا باقی گذاشت که صدها سال زبانزد           )ره( چنان ذخیره      خمینی

 همه خواهد بود.



 سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان:

دفاع از جمهوری اسالمی ایران یک مسئولیت شرعی است و رابهههه             

میان جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان لبنان یک رابهه عقیدتی و            

 دار است که از رهبری واحد اسالمی نشات گرفته است. ریشه

مصطفی ایوب،دانشمند مسلمان آمریکایی و مسئوئو         

 گروه مطالعات ادیان در دانشگاه تامبل آمریکا:

بنده معتقدم که از جمله مهم ترین تاثیرات نهضت امام خمهیهنهی)ره(       

اهلل این بوده که حکومت در یک کشور بزرگ و با اهمیت اسالمی را           

از ماهیت الئیکی آن به ماهیت اسالمی و دینی مبدل ساخت و بدین             

ترتیب جمهوری اسالمی الگویی برای جنبش های اسالمی جهههان            

گردید. من بر این باورم که از لحاظ قدرت فکری، امام تنها یک فهرد             

 یا پدیده فردی نبود بلکه یکی از سازندگان تاریخ بود .

دکتر غیاث الدین صدیقی، متفکر آزاد اندیش انگلیسی 

 و عضو پارلمان مسلمانان انگستان:

)ره( تاثیر عمیقی بر دنیای جدید و به خصوص            شخصیت امام خمینی  

ها بود که ما رهبری نداشتیم که            بر امت اسالمی داشته است. مدت      

ترین   گفت تاثیر داشته باشد. به نظر من این مهم                آنچه را می   

کردند که هر آنچه      )ره(  بود، مردم احساس می       امام خمینی  خصوصیت

دادند،هیچدلیلیجزبرایعزتاسالموکیانمیایشان انجام   

 اسالمینداشت.

 عمر کرامی، نخست وزیر اسبق لبنان:

 )ره( است. بیداری اسالمی در جهان مرهون قیام امام خمینی

دکتر رمضان عبدا ، دبیر کل جنبش جهاد اسئالمئی            

 فلسطین :

، کرامهت   )ره(  الگوی واالی بشریت برای رسیدن به عزت    امام خمینی 

ی امام راحل برای امت اسالمی بهازگهو           و سربلندی است و باید سیره     

)ره(      شود تا این امت راه درست زندگی کردن را در پیش گیرد. امهام          

برای امت اسالمی بازگو شود تا این امت راه درست زندگی کردن را              

های  )ره(  برای انسانهای مصلح و برای نسل      در پیش گیرد. امام راحل     

 ی انسانیت است. ی زندگی و ذخیره ، توشه آینده چراغ هدایت

 شهید شیخ راغب حرب، از رهبران حزب اهلل لبنان:

دانهد،    ملت مسلمان لبنان انقالب اسالمی ایران را از انقالب خود می          

گر را بهه خهههر            های سلهه   جریان انقالب اسالمی منافع ابر قدرت     

 انداخته است.

 راجیو گاندی، نخست وزیر فقید هند:

)ره( جهان یک رهبر روحانی و انقالبی عظیهم و     با رحلت امام خمینی 

 دارای دید وسیع را از دست داده است.

 امام بخاری، رهبر مسلمانان هند:

،    ، تاریخ ساز در سده اخیر بهود          ، مجتهد   )ره( مردی مومن      امام خمینی 

مرد مجاهدی که نظیر او در صد سال اخیر وجود نداشته است. امهام                

ای در دنیا باقی گذاشت که صدها سال زبانزد           خمینی)ره( چنان ذخیره    

 همه خواهد بود.

پروفسور حامد ، استاد اسالم شناسی در دانشئگئاه          

 کالیفرنیای آمریکا:

یک مسلمان هرچه قدر بخواهد از یک شخصیت بهزرگ مهعهنهوی                

که بزرگی و عظمت تهنههها از آن              تعریف و تمجید کند، به خاطر آن      

توان شخصی غیر از خداوند را با این صفهات خهوانهد،       خداست و نمی  

بهتر است در عوض به کارگیری چنین لفظی گفته شود که عظمت و             

بزرگی خداوند بنحو نادری در آن فرد جلوه پیدا کرده و او را به آیتی از 

امام خمینی)ره(  قهعا چنین آیهتهی بهود.              .مبدل ساخته است   «  اهلل»

داند، زیارت وی  هرکس که سعادت حضور درکنار او را داشته باشد می       

گفته، عمیق ترین تاثیهر       حتی هنگامی که او یک کلمه سخن نیز نمی        

گذاشت. راز این تاثیر در همان ویژگی الهی نهفته         را بر روی آدمی می    

 است.

 


