
... روزنامه »هرالد تریبون« ... 

ــرای  ــود ب ــه آرزوی خ ــات ب ــه حی ــن لحظ ــا آخری ــه ت ــود ک ــتگی ناپذیر ب ــی خس ــک انقالب ــی ی ــت اهلل خمین »آی
پی  ریــزی یــک جامعــه اســالمی و حکومــت اســالمی در ایــران وفــادار مانــد. آیــت اهلل خمینــی در آنچــه بــرای 
ســرزمین باســتانی اش می خواســت، لحظــه ای درنــگ نکــرد؛ وی خــود را مأمــور می دانســت کــه می بایــد ایــران 

ــد.« ــه ملــت بازگردان ــد، پــاک کنــد و خلــوص اســالمی را ب را از آنچــه فســاد و انحطــاط غــرب می  دی



... »هنری کسینجر« مشاور رئیس جمهور آمریکا ... 

»آیت اهلل خمینی غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کرد؛ تصمیمات او آن چنان رعد آسا بود که مجال هر 
نوع تفکر و برنامه  ریزی را از سیاست مداران و نظریه پردازان سیاسی می گرفت؛  او با معیار    های دیگری غیر از معیار    های 
شناخته شده دردنیا سخن می گفت وعمل می کرد؛  گویی از جای دیگر الهام می گرفت؛  دشمنی آیت اهلل خمینی با 

غرب بر گرفته از تعالیم الهی او بود؛ او در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت.«



... مجله »تایمز لندن«  ... 

ــخن  ــادی س ــردم ع ــان م ــه زب ــرد ؛  وی ب ــحور ک ــود مس ــا کالم خ ــا را ب ــه توده ه ــود ک ــردی ب ــی م ــام خمین »ام
ــادر  ــن احســاس، آن هــا را ق ــه نفــس می بخشــید ؛  ای ــر و محــروم خــود اعتمــاد ب ــدارای فقی ــه طرف می گفــت و ب
ســاخت تــا هرکســی را کــه ســر راهشــان بایســتد از بیــن ببرنــد؛ وی بــه مــردم نشــان داد کــه حتــی می تــو ان در 

ــید.« ــتاد و نهراس ــکا ایس ــل آمری ــی مث ــر قدرت     های براب



... »میِشل فوکو« فیلسوف فرانسوی ... 

»شــخصیت آیــت اهلل خمینــی پهلــو بــه افســانه می زنــد زیــرا هیــچ رئیــس دولتــی و هیــچ رهبــر سیاســی، حتــی بــا 
حمایــت تمــام رســانه های دنیــا، نمی توانــد ادعــا کنــد کــه بــا مردمــش چنیــن پیونــد عاطفــی عمیقــی دارد.

ــد و انقــالب اســالمی  ایرانی هــا از خــالل انقــالب در جســت و جــوی ایجــاد تحــول در شــخصیت خویــش بودن
ــت.« ــی اس ــرای معنویت گرای ــران ب ای



... »پروفسور کالوس کینتسلر« استاد دانشگاه آوگسبورگ ... 

»از ســال های دهــه هفتــاد، اصطــالح »بنیادگرایــی« بــر جریان هایــی کــه احیاگــر حیــات اســالمی نامیــده مــی شــوند، 
اطــالق شــد. در ایــن رابطــه، بیــش از همــه، افــکار همگانــی معطــوف بــه ایــران انقالبی تحــت رهبــری )امــام( خمینی 
می شــود کــه ایــن نهضــت پــس از ایــران، بســیاری از کشــورهای اســالمی را در نوردیــد؛  ایــن رنســانس اســالمی در 

نهایــت بــرای همــگان و بیــش از همــه، بــرای جهــان غــرب شــگفت انگیز و غافلگیرانــه بــوده اســت.«



... »نوام چامسکی« اندیشمند و زبان شناس مشهور آمریکایی  ... 

»علــت اصلــی مخالفــت آمریــکا بــا ایــران ایــن اســت کــه آمریکایی هــا منابــع انــرژی، نفــت و گاز منطقه غرب آســیا 
را می خواهنــد؛ حتــی اگــر آمریــکا از انــرژی خورشــیدی اســتفاده کنــد بــاز هــم بــه منابــع انــرژی ایــن منطقــه 
چشــم دوختــه اســت و یــک کشــور مســتقل ماننــد ایــران کــه جلــوی اهــداف آمریــکا در منطقــه را بگیــرد، بــرای 

ســردمداران کاخ ســفید قابــل تحمــل نیســت.«



... »افندی اسمائیچ« مفتی سارایوو ... 

»امــام خمینــی مســلمانان جهــان را بــه هویــت اصلی شــان بازگردانــد. انقــالب اســالمی ایــران در زمانــی بــه رهبــری امــام 
خمینــی )ره( شــکل گرفــت کــه مســلمانان در اقصــی نقــاط دنیــا، بــا غفلــت، از اســالم فاصلــه گرفتــه بودنــد و ایــن انقــالب 
ــود و ایــن کار بــزرگ  ــر ب ــان را بیــدار کــرد. آنچــه امــام خمینــی )ره( در ایــران انجــام داد، در قــرن فعلــی بی نظی آن

می توانــد پیــام و سرمشــقی بــرای کســانی باشــد کــه خواســتار دیــن اســالم هســتند.«



... »نوام چامسکی« اندیشمند و زبان شناس مشهور آمریکایی  ... 

»اقتــدار ایــران باعــث شــده کــه دولــت آمریــکا بــه نــدرت روزی را بــدون تــالش بــرای ضربــه زدن بــه ایرانی هــا 
ســپری کــرده باشــد و بــه غیــر از حملــه عــراق بــه ایــران کــه بــا حمایــت آمریــکا صــورت گرفــت و مســائل دیگــر، 

تحریم هــا علیــه ایــران بهتریــن مثــال بــرای دشــمنی تمام نشــدنی بــا ایــران اســت.«



... »پروفسور اودو اشتاین باخ« مدیر انستیتوی خاورشناسان آلمان)هامبورگ( ...

»)امــام( خمینــی همــان شــخصیتی بــود کــه بــرای نخســتین بــار اصــول گرایــش بــه بنیادهــای اســالمی را 
در شــکل یــک دولــت اســالمی، دولــت جمهــوری اســالمی ایــران، تحقــق بخشــید و )امــام( خمینــی همــان 
شــخصیتی بــود کــه نیروهــای اصول گــرا را به وســیله یــک انقــالب اســالمی علیــه رژیــم نیرومنــد طرفــدار 

غــرب، یعنــی رژیــم شــاه، بســیج کــرد.«



... »کالوس برینگ« از نویسندگان برجسته روزنامه »سالزبورگر نخریشتن « ... 

»عالوه بر محرومان جوامع اسالمی، بسیاری از عقال و نخبگان نیز از بازگشت به ارزش های اصلی اسالمی جانبداری می کنند و 
مخالفت با شیوه زندگی نوع غربی را یک راه رهایی از قیمومیت سیاسی و تکنیکی غرب و راه سرنگونی رژیم های ظالم خویش 
می دانند. آنان به دولت اسالمی که در سال 1979 توسط آیت اهلل خمینی در ایران مستقر شد، اقتدا می کنند؛ )امام( خمینی از 
نظر بسیاری از مسلمانان، آخرین شخصیت از سلسله آموزگاران و داعیان بازگشت به خود آگاهی اسالمی در عصر جدید است.«



... »پروفسور آندریا« مایر اسالم شناس و متخصص الهیات مسیحی ... 

»با استقرار جمهوری اسالمی که نتیجه انقالب اسالمی است، ماموریت سیاسی اسالم به نحوی نهادینه شد که تاکنون بی نظیر 
بوده است.  برای نخستین بار، یک نظام سیاسی برخاسته از اسالم گرایی، به شیوه انقالبی، جایگزین یک رژیم غیردینی  غرب گرا 
شد. این تحول در نگاه بسیاری از مسلمانان، یک پیروزی علیه تفوق طلبی قدرت استعماری و بعد از استعماری، یعنی آمریکا،  
بود؛ از این رو، انقالب اسالمی در ایران برای مسلمانان سرتاسر جهان، الگویی جهت تحقق کامل دولت آرمانی اسالم گرا شد.«



... »آرنولد هوتینگر« روزنامه نگار سوئیسی ... 

»در اینکه جمهوری اسالمی ایران قدرت آشکار مسلمانان در تقریبا کلیه کشورهای خاورمیانه می باشد، هیچ کس تردیدی 
به خود راه نمی دهد؛ اما قابل یادآوری است که اصول گرایی اسالمی الاقل سابقه صد ساله دارد که تحوالت نوین، 
نتیجه جدیدترین روند تاریخی را نشان می دهد؛ البته تحقق بینش اسالمی در جامعه به وسیله اصول گرایانی که پیرامون 

آیت اهلل خمینی گرد آمدند، به پیمانه وسیعی جلو برده شد.«



... »دکتر گوتفرید شایبر« معاون انستیتوی اصول الهیات مسیحی ... 

»آنچه ناظران امروزی اوضاع در ایران را کامال شگفت زده می کند، وفاداری بالقید و شرطی است که ملت در قبال آیت اهلل 
ابراز می نماید؛ جالب است گفته شود که در این نقطه، بنیادگرایی یا به اعتبار مفهوم متعارف کنونی، بنیادگرایی نیست. زیرا 
در عرف امروزی، بنیادگرایی معنی پذیرش بی چون و چرای ساختار فکری ناسازگار با زمان را می دهد، در حالی که )امام( 

خمینی انتقال یک الگوی فکری موجود را با عنایت به اوضاع زمان و سنجش با معیارهای کالمی اسالم انجام داده است.«



... »محمد لنسل« رئیس مرکز فرهنگی تجدید حیات اسالم در اتریش  ... 

»بی تردید انقالب اسالمی امام خمینی )ره( نه تنها تصویر تازه ای از اسالم در اروپا ارائه کرد، بلکه حتی زندگی مذهبی 
غیرمسلمانان را هم دگرگون ساخت؛ به عبارت دیگر امروز حتی در اروپا نیز مذهبی بودن ارزش و معنای تازه ای یافته 
است؛ این عبارت را رئیس جمهور اسبق اتریش در یک سخنرانی بیان کرد که انقالب اسالمی به تمامی افراد مذهبی 

اعتبار و اتکاء به نفس تازه ای ارزانی داشت.«



... »اسقف خلیل ابی نادر« از رهبران مسیحی لبنان ... 

»خمینی در من تأثیر بسیاری بر جای نهاده است؛ اگر چه من به عنوان یک روحانی مسیحی نمی توانم دینم را ترک کنم، اّما با این حال اندیشه 
و افکار من از رسالت دینی وی بسیار تأثیر گرفته است. این تأثیر به صورت زیر جلوه گر می باشد:

1.او به این حقیقت دست یافت که عقب ماندگی مسلمانان در عصر انحطاط، خصوصا در ایران، اصوالً  از دوری آن ها از درک صحیح قرآن 
ناشی می شود. این بود که او صدا و موعظه اش را به مردم رساند و آنها را از خواب بیدار کرد؛ 2. او خواهان وحدت مسلمانان بود و مسلمانان 

ایران را با اراده و اهداف و آرمان هایشان وحدت داد. مردم مستضعف سالح او در مبارزات بودند و پیروزی نیز همیشه نصیب او می گشت.«



... »میخاییل لمشف« نویسنده روس  ... 

»امام خمینی همواره بر پیوند انسان و خدا تاکید می کرد. امام خمینی )ره( برخالف رهبران سیاسی قرن حاضر که 
هر یک دارای استعدادی خاص در یکی از زمینه های اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی، دینی یا حقوقی بودند، 
توانایی سازماندهی امور در همه حوزه ها را داشت. امام خمینی )ره( سیاست را بخش الینفک دین می دانست و 

با اراده دینی و الهی علیه ستمگران بپاخاست.«


