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  ياسيد سيمشترکات د يقيتطب يبررس
  )ره(و امام خميني يماهاتما گاند

  ♦خان باقر يمهد
  دهيچک

 در قرن. شان استوار هستند رهبران يفکر يموفق همواره بر مبان يها ها و جنبش نهضت
 مشترک يها يژگيداد که رهبران آنها و يرو ا دو جنبش و نهضت مهميستم در آسيب

دو  يتيو شخص يفکر يها بر آنست که شباهت يقاله سعن ميدر ا. داشتند يفراوان
 يتيهو يها رغم تفاوت يتا بر همگان آشکار شود که عل و کنکاش شود يرهبر، بررس
و ماهاتما  )ره(ينيامام خم ياسيدر نوع نگرش س يزي، مشترکات شگرف انگيو فرهنگ
موجود  يها تتر شباه قيشناخت دق عالوه بر ين بحث و بررسيا با. وجود دارد يگاند

ن يت آنها و همچنيربناها و محرکات مشترک موفقين دو رهبر، زيا ياسيدر نوع نگاه س
  .شود مي ز معلومين ن مردميت شان بيميزان محبوب

  ها د واژهيکل
  زشياست، انقالب، استقالل، نهضت، خيها، س ، مشترکات، شباهتي، ماهاتما گاندينيامام خم
  مقدمه
 وستاناستقالل هند يکي. داد يرو جنبش و نهضت مهم ا دويستم در آسيب در قرن

قاره شبه  در سيانگل استعمار به هش، ک١٣٢٦/م١٩٤٧در سال  يماهاتماگاند يرهبر  به
 منجرکه  )ره(امام خميني يرهبر به پيروزي انقالب اسالمي ايران يگريو د پايان دادهند 
  .ش شد ١٣٥٧/م١٩٧٩در سال فروپاشي نظام شاهنشاهي و تشكيل حكومت اسالمي   به

                                                   
 .نو دهلي) J.M.I(ملي اسالمي استاد مدعو گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  ♦



  ١٩٨  قند پارسي

  

 يدر راستا يتواند بستر مي ن رهبرانيا يهر دو ياسيدر نوع نگرش س يريس
 باوجود. آنان را فراهم سازد سياسي و مذهبي شهياند فکر و بيشترتر و  قيدقشناخت 
 شهيدر نوع اندزيادي  مشترکاتاين دو شخصيت برجسته،  نير بيچشمگ يها تفاوت

سياسي ايران و خ يدر تار يجاد تحوالت اساسينه ايزم نان دردو و خدمات آ هرسياسي 
در نيمة اول قرن بيستم،  يها توسط گاند انه از ارزشياستفاده تعقل گرا .هند وجود دارد

 العاده روزگار رخداد فوقعنوان   به قرن اندر نيمة دوم هم)ره(امام خميني ياز سو و
  . ستسياستمداران مذهبي شناخته شده ا

 يها م و شباهتين دو رخداد بزرگ بپردازيعناصر موجود در ا  به مياگر بخواه
م، نخست يزش استقالل را دنبال کنيهر دو رهبر خ ياسيس يها يت بنديشه و اولوياند
قرار  يابيمورد ارزرا ن دو نابغه روزگار ياز ابعاد مهم نوع تفکر ا يبرخ بيترت  به يستيبا
  .ميکن يشان را بررس ياسيس يها شهيدموجود در ان يها م و سپس مشترکات و شباهتيده

ک يم که او اساسا و اصالتا ينيب مي ميرا مورد بحث قرار ده يت گانديشخص يوقت
نکه از اغلب ينبود کما ا ياسيمکتب خاص س  به بندي، طراح نظام و پاياسيلسوف سيف

ار احوال، اظه يطبق اقتضا د که او معموالًيآ مي بر يو يو نوشتار يگفتار يها واکنش
چ وقت يبود و ه يکيشه يمه ينگرش و يکرد البته چارچوب و ساختار اساس مي نظر
خته يدرهم آم يگاند ياسيد سيدر واقع، د. کرد يشه، اختالف نمياند يها شهياز ر
غرب را  ياسيس يها شياز گرا ياريبس يبود حال آنکه و يو غرب يشرق يها ارزش

کرد که مثال بارز آن  مي نظر خود را اعالماختالف  يو عمل يطور علن به قبول نداشت و
 .ه ضد استعمار و استثمار اوستيو نظر ييعدم سلطه جو

مختلف  يها نهيدر زم يبهبود و توسعه انسان يبرا ياست، ابزاريمعتقد بود س يگاند
گفته  ييقاياز دوستان آفر يکي به يگاند. است يو معنو ي، اخالقي، اقتصادياجتماع
 يو يش ذهنيگرا(”The Bent of his mind is Religious and not political“  :بود
 شد که بدون ورود مي ن حال او اگر مطمئنيبا ا. ١ياسياست تا س يشتر مذهبيب
نجات دهد،  يکار يتواند مردم کشور هند را از استعمار، فقر و ب ينم ياسيصحنه س  به

                                                   
1. Gandhi’s Rise to Power: Indian Politics 1915-1922, by Judith M Brown, p. 155. 
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  .پرداخت ينم ياسيس يها تيفعال به چ وقتيه
ند استقالل هند، اعتقاد راسخ داشت که کشور هند يخود در فرا يبراو در طول ره

ک نظام يد ياداره شود و قطعا با يخارج يو استعمار يد توسط عناصر استثمارينبا
 را يگاند ياسيشه سيمهم اند يها يژگيو. ن کشور حاکم باشديبر ا يمردم ساالرانه هند

  :ح داديب توضين ترتيتوان بد مي
او  ياست راهبرديخاص س از عناصر يکيعدم خشونت که  تالش داشت يگاند •

شه باعث يمان را که هم يد نفاق درونين راستا معتقد بود که ما بايباشد و در ا
ک يم در عرض يتوان يگفت که ما نم مي او همواره. ميخشونت است از خود دور کن

در مقابل م و روز بعد يها سربزن ها و مسلمان يهوديها،  يحيمعبد مس به روز هم
 .ميگر قرار گرفته بجنگيهمد

 يبا خداوند ضرور ياندازه همکار به يبا شر و بد يعدم همکار يده ويبه عق •
م در هند گفته بود ما  ١٩٢٢در سال  ياز جلسات مهم دادرس يکي ياو ط. ستا

 يم جلويفه داريم، وظيها را در جامعه گسترش بده يم خوبيهمان قدر که موظف
 .١ميريز بگيها را ن يبد

 وادار يتوسعه صلح و انسان دوست به ، انسان راينيمعتقد بود اعتقاد د يگاند •
 .خواهد مي ين عمل، اراده و فداکاريکند البته ا مي

م و در يها عادت کن يرنج کش  به دينمود که ما با مي ديان خود تاکيهمسو  به يگاند •
، يت گانديدستآورد و موفقم هر يينيب مي نکهيم کما ايبرابر هرگونه ابتالء، صبور باش

 ييها شيها و آزما يدر مقابل سخت يست که وا ييها از تحمل و قبول رنج يناش
 .قتل داشته است يشدن، ضرب و شتم و حت ي، زندانيريچون، فقر، دستگ

 يبرا يمردم يها تير فعاليبود که در سا يک فرد حقوق دان و انقالبي يگاند •
 .فاء نموديرا ا يش اساسو استقالل کشور نق يعدالت اجتماع

، يکيزيف يها ازين  به م تايمان بپرداز روح  به شتريد بيباور داشت که ما با يگاند •
خلق و قرب  به خدمت يم در راستايتوان مي مان سالم بماند چون هر چقدر روح

                                                   
1. Gandhi: A Very short introduction, by Parekh Bhiku, P 91. 
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 .ميبردار يبهتر يها خدا، گام
ن يعفاز مستض يت وين حماين بود و نمونه چنيسرسخت مستضعف ي، حاميگاند •

توان دنبال کرد کما  مي ل جهانيهندوستان و هم در مسا يل اجتماعيرا هم در مسا
اعالم  ينام دارند در زمان» جانيهر«نکه او از اقوام پست و عقب مانده هند که يا

ن او در يداشت و همچن يشان بالعموم، عواقب نامطلوب ت کرد که لمس کردنيحما
 : ها گفته بود ستيونيصه ين و اشغال گريارتباط با مسئله فلسط

“Palestine belongs to the Arabs in the same sense that England 
belongs to the English or France to the French. It is wrong and 
inhuman to impose the Jews on the Arabs. Surely it would be a crime 
against humanity to reduce the proud Arabs so that Palestine can be 
restored to the Jews partly or wholly as their national home”. 

 ست که انگلستان متعلق ييهمان معنا به ها ينيفلسط به ن متعلقيفلسط”
ت بزرگ و يک جناين يا. هاست يفرانسو به ا فرانسهيها و  سيانگل  به
 ل شوند چونين تحمين فلسطيسرزم ها بر يهوديخواهد بود اگر  يرانسانيغ
 ها خواهد شد ينين فلسطيها بر سرزم ستيونين امر باعث تسلط صهيمرور ا  به
  .١“شان درخواهد آمد هنيحالت م به يا کليو يصورت جزئ به و

 ين جامعه هنديح داد با قشر پائيشه ترجيپس از استقالل هند هم يحت يگاند •
 .استفاده را دارد ءشه احتمال سويه همنباشد ک ياراتياخت يکند و دارا يزندگ

م چون صلح و يان جهان را محترم بدانير اديد سايهمواره اذعان داشته که با يگاند •
 .ان وجود دارديصداقت در همه اد

د سرشار از صداقت و يبا يو اجتماع ياسي، سيمعنو ياو معتقد بود زندگ •
 .باشد ييگو راست

بدست آوردن  يد در راستايم بايجه باشينتفکر  به نکهيباور داشت، بدون ا يگاند •
 .ميمقاومت خودمان را ادامه ده ،يو انسان دوست يعدالت اجتماع

                                                   
1. The Jews in Palestine, by Mahatma Gandhi, Harijan journal, p. 9. 
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 مقدس و عاشقانه نبوده بلکه او معتقد يها صرفا راهکار يگاند يموارد فوق الذکر برا
م و در يت کنيرعا را است و اگر ما آنها ينيکره زم يعيو طب يبود آنها مقررات واقع

  .١ها خواهد شد ياز خشونت و بد يها و عار يم جامعه ما پر از خوبيعمل آور  به مان يزندگ
 يگاند ياسيشه سياندموجود در  يالذکر و عناصر ساختار مطالب فوق  به با توجه

عنوان  به است که هم اکنون ياسيمتفکر س و يلسوف هنديک فيرسد که او  مي نظر  به
  .شود مي معمار هند پس از استقالل شناخته

شان در متحقق شدن يو نقش ا )ره(ينيت امام خميشخص به مين اگر بخواهيهمچن
  :م يدر نظر داشته باشرا ر يد نکات زيم بايبپرداز يانقالب اسالم

هاي قرآن کريم، سيره  نهضت امام، يک نهضت فرهنگي ـ معنوي برگرفته از آموزه •
هاي  در بين همه جهش بود که) عليهم السالم(و ائمه معصومين  )ص(پيامبر اکرم

 .سابقه است سياسي معاصر بي
کرد و در رابطه  مي ي، تلقينيفه ديخود را وظ ياسيس يريامام، مقاومت و موضع گ •

ز يران نيل ملت اين دليهم به ل نبوديقا يچ گونه سازشيخود ه يبا مواضع مقاومت
 .دانست ينيضه ديفر ،يض مذهبير فرايام را مثل ساين قيت از ايحما

نبود  يک نهضت مليا فقط يام ضد نظام حاکم و يک قيصرفا  )ره(ينيم امام خمايق •
کا بود که بازتاب يو ضد استعمار غرب و آمر يزش کامال فرا مليک خيبلکه 
 .همراه خود داشت به را يجهان

 يها اميو حامل پ ير مسلمانان جهان بود و حاميسا يامام برا يها اميها و پ يسخنران •
ت يز با نهايل بود و آنان نيژه قايشان احترام ويبودند که جامعه برا يونيامام، روحان
 .رساندند مي نقاط مختلف جهان به امام را يها امي، پيامانت دار

و  ياسيس يک نظام انقالبي  به ن،يين و آيک ديام امام توانست اسالم معاصر را از يق •
ها و مکاتب  يغرب ييجوسلطه  ير گزاريمرور، مانع تاث  به ل بکند کهيتبد ياجتماع
عنوان  به ن اسالميبر دانشمندان جهان شد و د .رهيسم و غيچون مارکس ياسيس
  .شد يان معرفيجهان به يمترق يدئولوژيک ايو  يانقالب ينيد

                                                   
1. Mohandas Gandhi: Essential writings, Maryknoll, P 39-45. 
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 يم شاهنشاهيشه کن کردن رژيمنظور ر به مردم يکرد مقاومتيام امام، سرآغاز رويق •
، يحفظ نظام شهنشاه يکه برا ياسيس يها احزاب و نهاد يانين نقطه پايو همچن
  .١کردند، بوده است مي يپافشار

ن و يقوان يبر مبنا يک حکومت اسالميل يتالش امام، تشک عمده در جمع،
  .ران بوده استيبر ملت ا حاکم يم شاهنشاهين رژيگزيعنوان جا به يمقررات اسالم
ح يور صرط به هر دو رهبر يها از نگرش يذکر شده برخ يها يژگين ويدر ب

 م که هر دو رهبرينيب مي ميعنوان مثال اگر از مورد آخرالذکر شروع کن به مشترک است؛
 م نه موظفيف خودمان هستيوظا به د داشتند که ما مکلفيبا سبک خاص خود تاک

ن جوامع يمستضعفهاتما گاندي از او م )ره(حمايت امام خمينين يا عالوه بر. جينتا  به
مشترك اين دو رهبر بزرگ و  ياساسهاي  محوران يكي از عنو به توان مي جهان را

ا ي» هريجان«را  اقشار پائين اجتماعي هند يماهاتما گاندن يو همچن توصيف كرد
آنان  يآموزش ناميد و نهادهايي را براي بهبود وضعيت اجتماعي، مالي و) بندگان خدا(

استثمار  يرانير ايو غ يرانياعم از ا نيز اقشار ضعيف جامعه )ره(امام خميني؛ تأسيس كرد
هايي را براي ترفيع موقعيت راه کارعنوان مستضعفان توصيف كرد و  به را شده جهان

آزادي خارجي   به و مهاتما گاندي آزادي دروني را )ره(امام خميني. آنان تدارك ديد
 آنان اتاعتقاد بر ي، مبتنشخصيت نيا دو هر دادند و آزادي مورد نظر مي ترجيح
وحدانيت  بر يمبتنوي  ياعتقادنظر از  )ره(آزادي مورد نظر امام خميني. بود وندخدا  به

ها همانند اعضاي يك  چون خدا واحد است همة انسان ،معتقد بود شانياو  بودهخدا 
  .،حق اوستخانواده هستند و آزادي در صورت تسليم كامل انسان در برابر خدا

زند و  مي موج)ره(ت امام راحليسلوک و عرفان در شخص يماين، سيافزون بر ا
 يراحت به توان مي زين يگاند يرا در روش زندگ ييگرا تصوف و تقدس بارز يها نمونه

بود تا سالمت  يو معنو يشتر صالبت روحيآنان ب يدو چون دغدغه هر مشاهده کرد
  .يکيزيو ف يجسم

                                                   
1. The Islamic revolution of Iran- A sociological Study, Vol 1, Trans: Dr. Sadruddin 

Moosavi, P 59. 
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ن انسان درو  به توجه بيشتري )ره(هم گاندي و هم امام خمينيخور ذکر است که  در
خود انسان  ،نقطة آغاز هر اصالح ،از نظر هر دو رهبر. يمحيط بيروني و به داشتند تا
آزادي سياسي، مانند آزادي روحي،   به كه دست يافتن ان باور داشتندآن يدو هر. است

معتقد بودند كه قبل از رهايي  آنان يهر دو. پذيرد مي تنها از راه تزكية نفس تحقق
دور نگه استبداد و استعمار بايد خود را از هرگونه هوا و هوس  هايشان از چنگ ملت
 .طبيعي است كه آن دو شخصيت اين شيوة مبارزه را از خود شروع كردند. دارند

پيروان خود آموختند كه تنها كساني كه بر نفس خود   به )ره(و امام خميني يماهاتما گاند
ين دليل امام بيش از هر چيز بر هم  به .توانند بر مردم حكومت كنند مي سلط دارندت

دانست، گاندي نيز  مي آن به مبارزه با نفس تأكيد داشت و موفقيت هر قيامي را مشروط
چنين قدرتي در  به لياو نااست كه  يمعنو تجارب ن از جمله ثمراتيامعتقد بود كه 
  .شده استحوزة سياسي 

حكومت . ن بيستم استقر يادماندني به وشخصيت بزرگ  )ره(امام خمينيد، يترد يب
 اريده بسيک پديو اين  افتيل يتشک ياسالم يها آموزهپاية  توسط ايشان بر ،اسالمي
دانست و  عنوان يك ارزش غربي نمي به آزادي را )ره(امام خميني .است يا العاده فوق

و او اعتقاد  گذار آزادي است ، بنيان)ص(معتقد بود كه پيامبر گرامي اسالم حضرت محمد
امام  .هديه كرده است آنها  به كه خداوند ستها آزادي حق اوليه انسان داشت
 كرد كه آزادي نيازي مي هيشه توصيهمدانست و  مي آزادي را حق بشرز ين)ره(خميني
م آزادي و حدود و يهامفبا  ديها با است و همه انسان يك امر طبيعي  وتعريف ندارد   به

  .باشندثغور آن آشنا 
هاي مذهبي در ايران بعد از  اقليت يبرا يرتباط با مفهوم آزاددر ا)ره(امام خميني

  :ن گفته بوديچنپيروزي انقالب اسالمي، 
خود  يو اجتماع ينيآداب د ياجرا يران برايدر ا يمذهب يها تيتمام اقل”

ت آنان يداند تا از حقوق و امن  ي، خود را موظف ميآزادند و حکومت اسالم
  .١“و محترم هستند يرانيران، ايمردم مسلمان ا ريدفاع کند و آنان هم مثل سا

                                                   
  .٤٤١، ص ٤فه امام، ج يصح  .١
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  :ديفرما مي نيو همچن
خواهند کرد  يران در رفاه زندگينده آزاد هستند و در ايدر آ يمذهب يها تياقل”

آنان برادران . م کرديو ما با آنها با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواه
  .١“اند تنگ آمده به شا ما هستند، آنان هم از شاه و دار و دسته يرانيا

 يريها در شکل گ تيز در ارتباط با حقوق و نقش اقلين يگر، گانديد ياز طرف
  :ن اظهار نظر داشتيل چنياص يدموکراس

“Democracy must in essence… mean the art and science of 
mobilizing the entire physical, economic and spiritual resources of 
all the various sections of the people in the service of the common 
good of all”. 

اقشار  يآن استفاده از استعدادها يت اصليدارد و ماه يتيک ماهي يمردم ساالر
  .٢همگان است يت و اقتصاد برايها، معنو يخوب يتعال يمختلف جامعه در راستا

عنوان ويژگي  به توان مي غربي را هاي هاي متداول نظام رد روش ن،يافزون بر ا
مقررات )ره(امام خمينيکه  ي، طورهاتما گاندي توصيف كردامشترك امام خميني و م

با و کرده تدويني توسط واشنگتن و مهاتما گاندي مقررات تدويني توسط لندن را رد 
 را يي، ابتکارهابرقراري نظام حكومتي يبراهاي خاص خود  روشدر نظر گرفتن 

تشكيل نظام اسالمي در ايران سلطه آمريكا را بر  ب،ين ترتيا  به دادند؛خرج   به
س را يسم انگليلايکه استقالل شبه قاره هند، تاج امپر يهمان طور خاورميانه محدود كرد

  .تاراج نمود
 نيد نيب کيتفک شانن است كه هيچ كداميا ترين ويژگي مشترك هر دو رهبر مهم

سخت وفادار  شان ينيدهاي  سنّت و ارزش  به دوهر  ، چونو سياست را نپذيرفتند
نه تنها باعث كناره گيري  يفرهنگ ـ ينيد يها ارزش  به اين وفاداري کهيدر حالبودند 

دار وا يشتريبحضور و فعاليت   به از صحنه سياست نشد بلكه آنها را شانهيچ كدام
  :گاندي گفته استنکه ماهاتما يکما ا .کرد

                                                   
  .٤٠١، ص ٥ج فه امام، يصح  .١

2. Mind of Gandhi, (Encyclopedia), by: P. K. Prabhu, P: 143. 
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قلم و سياست كشانيد و بدون تأمل و در  به حقيقت مرا به دلبستگي من”
اند دين با سياست وجه اشتراكي  گويم، كساني كه مدعي مي نهايت فروتني

  .١“دانند ندارد از دين هيچ نمي
  :گويد مي وي همچنين

  .٢“شود مي هاي ديگرم از مذهبم ناشي سياست من و تمام فعاليت”
  :ديافرم مي در اين مورد )ره(امام خمينين يهمچن

  .٣“دين اسالم يك دين سياسي است كه همه چيزش سياسي است حتي عبادتش”
بر زمينة ديني و سنتي  يو ماهاتما گاند )ره(، سياست از ديدگاه امام خمينينيبنابرا
  .استوار بود

 معتقدو  تأكيد داشتند اعم از مرد و زنهر دو رهبر بر اصل حاكميت مردم 
را نشان داده و  يين راستا، راهکارهاير ادبودند و ز ينمشاركت سياسي زنان   به
تجسم صورت خارجي عدم  ،زن ينظر ماهاتما گاند به .را فراهم آوردندآن  يها هزمين

زنان هندوستان  نمودناين باور گاندي نتايج ارزشمندي براي سياسي . خشونت است
همين از اسالم در مورد زن نيز داراي  )ره(داشت، همان طور كه برداشت امام خميني

زمينة شركت زنان در  )ره(بدين ترتيب هم گاندي و هم امام خميني. نتايج بود
هاي سياسي را فراهم كردند و زنان ايراني و هندي در مبارزات ضد استبداد،  فعاليت

  .گير داشتند استعمار و متجاوزان نقش مؤثر و چشم
ل که توانستند و استقال يهر دو رهبر آزاد يغرب ن، موضع ضد استعماريعالوه برا

ن دو يبارز ا يژگيچالش بکشند و به انه غرب رايطره جويجاه طلبانه و س کرديرو
  .اند ت و تعادل بودهيقدرت معنو  به ن حال هر دو معتقديدر ع. رود مي شمار  هب مدار، استيس

 هاي ، عدم پذيرش شيوهيماهاتما گاند و )ره(هاي مشترك امام خميني از ديگر ويژگي
اعتقادات مذهبي  به آنان با استناد. خشونت آميز در مبارزات سياسي استتروريستي و 

                                                   
، در يمترجم و گردآورنده مهاتما گاند(ا يخجسته ک: در »يبودن گاند يکنون«ن جهانبگلو، يرام  .١

  ١٤ص ) ١٣٧٢نشر مرکز، ، تهران(قت يحق يجستجو
  .۱۱۸همان، ص   .٢
  .همان  .٣
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هاي خشونت  و شيوه کردند ينفخود، هرگونه روش تروريستي در مبارزات خود را 
هاي راديكال مذهبي و كمونيستي هيچ گاه مورد تأييد آنان قرار  آميز و تروريستي گروه

سازش كارانه و فعاليت سياسي در قالب هاي  شيوه ،البته هيچ يك از دو رهبر. نگرفت
معناي واقعي آن يعني تغيير نظام  به انقالب  به نظام حاكم را نپذيرفتند و هر دو معتقد

  .تأسيس نظام سياسي نوين بودند وحاكم 
 ياعتقاد هيچ كدام ،)ره(و نه امام خميني ينه ماهاتما گاندذکر است که   به الزم

از  )ره(دموكراسي مورد نظر گاندي و امام خميني. الگوي دموكراسي غربي نداشتند  به
خود را از رواج داشتند که  يهر دو سع. گيرد مي آرمان گرايي و اخالقيات نشأت

سياست عاري از اخالق، فساد سياسي و اقتصادي، نخوت ديوان ساالران دولتي و 
  .دنانحطاط نمايندگان حاكميت دور نگه دار

، تغيير كيفي در )ره(دموكراسي گاندي و امام خميني الگويمشترک ترين امتياز  بزرگ
اگر در نظرية سنّت گرايان صرفاً بر هدف و در . صورت و محتواي دموكراسي است
شود، در الگوي دموكراسي مبتني بر اصول  مي نظرية جديد بر وسيلة محض تأكيد
و با هم، دو ملحوظ است و هر د مزاياي هر )ره(اخالقي و مذهبي گاندي و امام خميني

نوسازي  به )ره(ترين خدمات گاندي و امام خميني يكي از مهمن، يا  به با توجه .همسازند
يك   به دو كشور مبدل ساختن پارلمان و مجلس يتالش آنان براسياسي هند و ايران، 

در هر دو كشور قبل از اقدامات آن دو رهبر، . سازمان سياسي گسترده و مستقل بود
هاي گاندي و امام  در اثر تالش. گان سياسي و اقشار خاص بودمجلس در اختيار نخب

، توان مجلس براي بسيج افكار عمومي و اصالحات اجتماعي و آزادي )ره(خميني
  .سياسي افزايش يافت

مشترکات  رانيد هند و اين دو رهبر فقيا توان گفت که ين ميبه طور خالصه چن
 ياسيو س يفرهنگ ز از نظريشور نتبع آن مردم دو ک به که داشتند يفراوان يفکر
 مثال بارز آن. گر برقرار کردنديکديبا  يا ک شدند و روابط دوستانهيگر نزديهمد  به

 و يبر مهدورالدم بودن سلمان رشد يمبن )ره(ينيامام خم يت هند از فتواياعالم حما
 .است اش در هند کننده  ت چاپ و نشر کتاب گمراهيممنوع
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