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حضرت امام خميني 1پس از يازده ماه اقامت اجباري در ش��هر بورساي ترکيه،
روز  13آب��ان  1344براب��ر  9جمادي الثاني  1385وارد عراق ش��د و تا روز 12
مهر  1357به مدت دوازده سال و يازده ماه در شهر نجف اشرف سکونت اختيار
کرد و در واقع اين ش��هر دومين محل اقامت اجباري ايش��ان شد .در اين مدت،
فعاليتهاي امام راحل در شهر نجف را به چند محور اصلي ميتوان تقسيم کرد
که در اين مقاله به طور گذرا ،آنها را مرور ميکنيم:

مراسم استقبال از امام
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حضرت امام خميني در روز  13آبان  1344خورش��يدي ،همراه فرزندش حاج آقا
مصطفي وارد فرودگاه بغداد ش��دند 1.دقايقي منتظر ماندند ،وقتي معلوم ش��د کسي از
مأموران به سراغشان نيامد ،تاکسي کرايه کرده ،به سوي کاظمين راه افتادند.
در آنجا به مسافر خانة جوادين رفتند و چون پولي نداشتند کراية تاکسي را از صاحب
مسافرخانه قرض گرفتند و پرداخت کردند .صاحب مسافرخانه آقاي عبداالمير جمالي
2
وقتي ايش��ان را ش��ناخت ،بسيار تکريم و در منزل ش��خصياش از آنان پذيرايي کرد.
حاج آقا مصطفي خواس��ت خبر ورودشان را به مرحوم حاج شيخ نصراهلل خلخالي ،از
دوستان نزديک امام بدهد ولي شمارة تلفن او را نداشت با منزل آيت اهلل خويي تماس
گرفت و ورودشان را به کاظمين خبر داد .چون علماي نجف و کربال از موضوع آگاه
شدند ،در همان ساعات اوليه ،به زيارت حضرت امام شتافتند.
ش��ب دوم ،دکتر عبدالرزاق محي الدين (وزير وحدت عراق) به حضور امام رسيد
و از س��وي عبدالس�لام عارف رييس جمهور عراق ورود ايش��ان به عراق را خير مقدم
3
گفت.
امام خميني پس از س��ه روز اقامت در کاظمين ،اين ش��هر را به س��وي سامرا ترک
کرد و هنگام ورود به اين ش��هر ،از سوي علماي شيعه و برخي از علماي سني و شيوخ
عرب س��امرا مورد اس��تقبال قرار گرفت .پس از زيارت حرمين ش��ريفين و يک روز
توقف در س��امرا ،از آنجا عازم کربال شد .استقبال مردم و علماي کربال از امام خميني
کم نظير بود .اين مراس��م به همت و ابتکار عمل مرحوم آيت اهلل س��يد محمد شيرازي
انجام گرفت و او در استقبال از امام سنگ تمام گذاشت .ايشان در آن زمان شخصيت
4
اول حوزة علمية کربال به شمار ميآمد و در ميان مردم نفوذ داشت.
بيش��تر مردم و علماي کربال ،جز پيرمردان و بيماران از ش��هر خارج ش��ده تا منطقة
«مس��يب» به استقبال امام آمدند و با احترام ويژه ايشان را وارد شهر کربال کردند .آيت
اهلل ش��يرازي محل نماز جماعت خود در صحن حرم حسيني را به حضرت امام واگذار
کرد تا بدين وس��يله تکريم از ايش��ان را کامل کند .به در خواست آقاي شيرازي ،امام

خمين��ي يک هفته در کربال توقف کرد .در اين مدت بعد از زيارت حرمين ش��ريفين،
5
بيشترين وقت حضرت امام به ديدار با علما و مردم کربال سپري شد.
بع��د از ظهر روز جمعه  1344/7/23درحالي که حضرت امام خميني توس��ط جمع
زيادي از علما و اساتيد حوزة کربال و مردم بدرقه ميشد ،از اين شهر خارج گرديد و
به سوي نجف حرکت کرد .از آن سوي (نجف اشرف) حدود هشتاد دستگاه خودرو
جهت استقبال از ايشان به سمت کربال راه افتادند .اين دو جمعيت ،در منطقة «خان نص»
حدود چهل کيلومتري نجف به هم رسيدند .سرنشينهاي خودروها ،نمايندگان مراجع
عظام نجف؛ حضرات آيات :حکيم ،خويي ،ش��اهرودي ،س��يد عبدالهادي شيرازي و
جمع بس��ياري از اساتيد و علماي اعالم حوزة نجف بودند .اين مراسم ،بسيار پرشورتر
از مراسم استقبال کربال بود .طالب و فضالي جواني که در اين مراسم حضور داشتند،
ش��عارهاي انقالبي در حمايت از ايشان سردادند و در حالي که امام خميني را مشايعت
6
ميکردند ،به سوي نجف راه افتادند.
امام خميني در ميان انبوه مش��ايعت و اس��تقبال کنندگان وارد شهر نجف شد .او از
همان آغاز ورود ،به حرم حضرت امير مؤمنان علي 7تش��رف يافت و پس از زيارت،
در ميان همراهان ،به س��وي خانهاي که مرحوم ش��يخ نصراهلل خلخالي براي ايشان تهيّه
کرده بود ،رفتند .اين منزل ،نزديک مس��جد شيخ انصاري ،واقع در شارع الرسول قرار
داش��ت و ام��ام خميني از اول ورود ت��ا زماني که از عراق خارج ش��د ،در همين منزل
7
سکونت داشت.
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ش��ب نخس��ت ورود امام خميني به نجف ،آيت اهلل س��يد ابوالقاسم خويي و آيت
اهلل س��يد محمود ش��اهرودي به منزل امام آمدند و با ايشان ديدار کردند .آيت اهلل سيد
محس��ن حکيم در ش��ب دوم به ديدار امام آمدند .اين ديدارها به طور خصوصي انجام
گرفت .عالوه بر اين سه مرجع ،اساتيد ،علماي اعالم ،فضال و طالب نيز چند شبانه روز
8
به طور مستمر و دسته جمعي به ديدار و زيارت معظم له ميشتافتند.
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ديد و بازديد از مراجع

چند روز بعد که ديدارهاي خصوصي و عمومي انجام ش��د ،حضرت امام به بازديد
از آقايان مراجع و اساتيد نجف پرداختند .ايشان نخست به ديدار آيت اهلل حکيم رفتند.
بعد با آيت اهلل ش��اهرودي و آيت اهلل خويي در منزل ايش��ان ديدار کردند .س��پس به
بازديد از س��اير اس��اتيد و علماي اعالم مانند :آقا شيخ حسين حلّي ،ميرزا باقر زنجاني،
9
ميرزا حسن بجنوردي و ديگران پرداختند.
جال��ب اين که حض��رت امام خميني در اي��ن ديد و بازديدها ني��ز از فرصت بهره
ميگرفت و در راس��تاي اهداف انقالبي خويش اس��تفاده ميکرد .معروف اس��ت در
دي��دار با آيت اهلل حکيم که بعد از نماز مغرب و عش��ا در منزل ايش��ان انجام گرفت،
وقتي صحبت از کسالت آيت اهلل حکيم به ميان آمد ،امام خميني اظهار داشت :خوب
ب��ود براي معالجه به اي��ران ميرفتيد و در عين حال ،از نزدي��ک اوضاع ايران را لمس
ميکرديد .آقاي حکيم در پاس��خ ايش��ان فرمود :اگر من بروم ح��وزة نجف ميماند.
عالوه پزشک معالج در عراق هم هست و من از اوضاع ايران هم باخبر هستم .بعد امام
در م��ورد نهضت و مبارزه با ش��اه صحبت کرد و آقاي حکي��م معتقد بود قيام منجر به
خونريزي ميشود و جواب آن را نميتوانيم بدهيم .امام در جواب گفت :در راه احياي
اسالم ،جهاد و شهادت الزم است و خون دادن در اين راه مانع و اشکال شرعي ندارد.
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در ادامه آقاي حکيم به صلح امام حس��ن 7استناد کردند و امام خميني نيز به قيام امام
حس��ين 7و هر کدام از مباني خود دفاعنمودند و باالخره اين جلس��ه به پايان رسيد و
10
اين دو مرجع از هم خداحافظي کردند.
اقامة نماز جماعت

از روز ورود امام 1به نجف ،حاج شيخ نصراهلل خلخالي از حضرت امام در خواست
کرد تا نماز جماعت مغرب و عش��ا را در مس��جد آيت اهلل بروج��ردي اقامه کنند .اين
پيش��نهاد پس از اصرار و در خواس��تهاي مک��رر مورد قبول معظم له واقع ش��د .اين
مدرسه را آقاي خلخالي به دستور آيت اهلل بروجردي تأسيس کرده بود و توليت آن را
خود بر عهده داش��ت؛ مدرسهاي بود در سه طبقه ،نوساز و نزديک حرم اميرمؤمنان.7
وقتي نماز جماعت به امامت آيت اهلل خميني در اين مدرس��ه آغاز ش��د ،اغلب اساتيد،
فضال و طالب انقالبي و پرش��ور درآن حاضر ميشدند و به امام اقتدا ميکردند و اين
نم��از جماعت از حيث کميت و کيفيت ،از نمازهاي منحصر به فرد در ش��هر نجف به
11
شمار ميآمد.
در بعضي مواقع امام نماز ظهر و عصر را هم در اين مدرس��ه اقامه ميکرد؛ آيت اهلل
شيخ محمد حسن قديري که از نزديک شاهد ماجرا بود نقل ميکند:
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ماه مبارک رمضان در فصل گرماي نجف اشرف ،ايشان (امام خميني)
براي نماز جماعت ظهر و عصر با زبان روزه به مدرسة مرحوم آيت
اهلل بروجردي تش��ريف ميآورند و هر روز ،ابتدا هش��ت رکعت نافلة
ظهر را ميخواندند و بعد نماز ظهر را با اذان و اقامه به طوري نسبت ًا
طوالن��ي اقامه ميکردند و بعد از تعقيب ،هش��ت رکعت نافلة عصر را
ميخواندند .بعد نماز عص��ر را با اذان و اقامه مانند ظهر ميخواندند
و بعد از خواندن تعقيب تشريف ميبردند .اين کار در آن سن و سال
و با آن ه��واي گرم و درحال روزه ،کار آس��اني نبود .اين وضعيت
مرب��وط به روزهاي غير از جمعه ب��ود .روزهاي جمعه نافلهها را در
منزل ميخواندند و در مدرس��ه بدون نافله ،دو نماز را جمع ميکردند
12
و اجازة اذان براي نماز عصر نميدادند.

از آن روز که حضرت امام در اين مدرس��ه به نماز جماعت پرداخت ،ش��ور و حال
عجيبي در ميان طالب س��اکن پيدا شد .در آن زمان يک قرآن آريامهري در کتابخانة
اين مدرس��ه بود که از طرف رژيم ش��اه به آنجا هديه ش��ده بود .طالب اين قرآن را از
13
کتابخانه خارج کردند و آن را به کنسولگري ايران در کربال فرستادند و پس دادند.
وقتي درس خارج فقه امام آغاز شد ،به رغم مخالفتها
و کارش�کنيهايي که انجام گرفت ،ايشان خيلي زود ابعاد
وج�ودي خويش را نش�ان دادند و موجب جذب اس�اتيد و
فضالي بسياري به حلقة درسي خويش شدند.

تأليف و تدريس امام خميني در نجف
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از داليل تبعيد امام به نجف از س��وي رژيم شاه اين بود که آنان گمان ميکردند با
بودن مراجع بزرگي مانند آيت اهلل حکيم ،آيت اهلل شاهرودي ،آيت اهلل سيد عبدالهادي
ش��يرازي و آيت اهلل خويي ،ش��خصيت علمي و انقالبي ايشان تحت الشعاع قرار گرفته
و با مرور زمان از محوريتش ميکاهد و س��رانجام انقالب و امام به فراموش��ي س��پرده
ميش��ود .حتي بعضي از نزديکان و شاگردان امام سخت نگران اين موضوع بودند که
مبادا امام درسي را شروع کند و از عهدة اين کار بر نيايد و دشمن به اهداف پليد خود
14
دست يابد.
اما وقتي درس خارج فقه امام آغاز ش��د ،به رغم مخالفتها و کارش��کنيهايي که
انجام گرفت ،ايش��ان خيلي زود ابعاد وجودي خويش را نش��ان دادند و موجب جذب
اساتيد و فضالي بسياري به حلقة درسي خويش شدند.
از س��وي ديگر ،چون بيش��تر مراجع و اساتيد بزرگ نجف ش��اگردان آيات عظام:
ميرزاي ناييني ،ش��يخ محمد حس��ين کمپاني وآقا ضياء عراقي بودند ،حضرت امام در
ضمن تدريس ،افکار و انديش��هها و مباني فقهي و اصولي آنان را به نقد کشيدند و اين

براي اساتيد و مراجع نجف قابل تحمل نبود .به طوري که آيت اهلل خويي از طريق دو
نفر از فضال به امام پيام فرستادند که اگر امکان دارد شما نظرات اساتيد ما را نقد نکنيد؛
زيرا مطالب اين بزرگان زير بناي نظريات ماست .امام نيز پاسخ دادند :يک طلبة مح ّقق
بايد کلمات محققان بزرگ را نقد و بررسي بکند و چون نجف همين چند نفر را دارد،
به نظرم آمد بحثهاي اين آقايان را مطرح بکنم .بنابراين ،خوب است آقايان نسبت به
مباني خودش��ان فکر ديگري بکنند و يا در پاسخ بعضي ديگر فرموده بود :نقد افکار و
مباني بزرگان نوعي تعظيم و تکريم از آنان است 15.به همين خاطر و به سبب بعضي از
مقررين آيت اهلل شاهرودي
ويژگيهايي که درس ايش��ان داشت بعضي از شاگردان و ّ
16
و آيت اهلل خويي شيفتة درس ايشان شدند.
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روش تدريس

از روشه��اي منحصر به ف��رد حضرت امام در تدريس اين بود که ايش��ان حدود
يکي دو ساعت مانده به درس ،ديدارهاي خود را تعطيل ميکرد و کسي را به حضور
نميپذيرفت و دربارة موضوع درس��ي آن روز تحقي��ق و مطالعه ميکرد .همچنين بعد
از درس هم برنامة مالقات نداش��تند؛ زيرا مطالبي را که در تدريس عنوان کرده بودند،
مينوشتند و يادداشت ميکردند .عالوه ،مطالب را به زبان عربي مينگاشتند ،بدون اين
17
که کوچکترين خط خوردگي داشته باشد.
بنابراين ،تقريباً همة آثار ايش��ان؛ مانند کتاب البيع در پنج جلد ،تحرير الوس��يله در
دو جلد ،مکاس��ب محرمه در دو جلد ،الخلل في الص�لاة و غيرآن ،با قلم خود امام به
صورت رس��ا و شيوا نگاشته شده است و اين در حالي است که آثار و تأليفات مراجع
ديگر به وسيلة شاگردانشان تقرير شده است.
طرح مباني حکومت اسالمي

آن الزم ميآي��د و هي��چ نيازي به اقامة برهان ن��دارد؛ به گونهاي که
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 ...واليت فقيه از آن موضوعهايي است که از مجرد تصورش ،تصديق
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از جمل��ه برکات مهم حضور ام��ام در حوزة علميه نجف ،ط��رح «مباني حکومت
ول��ي فقيه جامع ش��رايط در عص��ر غيبت امام
اس�لامي» ي��ا همان «ض��رورت واليت
ّ
معصوم »:اس��ت اي��ن بحث ابت��کاري در ضمن مطالب باب بيع از مکاس��ب ش��يخ
انصاري ،در س��يزده جلس��ه از تاريخ  1348/11/1ت��ا ( 1348/11/20برابر  13ذيقعده
 1389ت��ا  2ذيحج��ة  )1389توس��ط معظم له براي حاضران در جلس��ه و ش��اگردان
عنوان ش��د ک��ه در فضاي غير سياس��ي آن روز حوزة نجف يک��ي از کرامات امام به
شمار ميآيد .اين موضوعکام ً
ال جنبةسياسيداشت.بههمينسببواکنشهاومخالفتهاي
برخي محافل را برانگيخت ولي حضرت امام با قدرتو صالبتستودني،به ادامهوتکميل آن
18
همت گمارد.
حضرت امام خميني در آغاز اين بحث تاريخي ،در مورد اثبات واليت فقيه ميفرمايد:

هرک��س عقايد و احکام اس�لام را به طور مجمل و کلي قبول داش��ته
باشد ،ناخودآگاه واليت فقيه را قبول خواهد کرد...

19

امام در ادامة اين بحث به منشأ فراموش شدن اين اصل مهم اسالمي در ميان مسلمانان
ميپردازد و آن را توطئه و تباني و تلقين از جانب دش��منان اس�لام و استعمارگران در
طول تاريخ معرفي کرده و ميگويد:
 ...امروز که اين موضوع به ورطة فراموش��ي س��پرده شده و نياز به
دليل و برهان پيدا کرده است ،چون اوضاع اجتماعي مسلمانان عموم ًا

و اوض��اع حوزههاي علميه و علما خصوص ًا در اثر تبليغات و تل ّقيات
سوء دشمنان تغيير يافته است .آنها شب و روز به گوش ما خواندند

و تلقين کردند که اس�لام دين جامعي نيست ،دين زندگي نيست ،براي
ادارة جامعه برنامهاي ندارد .اس�لام فقط مانند دين مس��يحيت براي

مس��ائل فردي مثل حي��ض و نفاس و اخالق قوانين��ي دارد .در حالي
که اص ً
ال اين گونه نيس��ت ،اس�لام حکومت دارد و تشکيل حکومت از
ضروريات دين اس�لام اس��ت ...و ما موظفيم براي تش��کيل حکومت

اس�لامي جديت کنيم ...بعضي را ميبينيم که درحوزهها نشستهاند و
به گوش يکديگر ميخوانند که اين کارها از ما س��اخته نيس��ت ،چکار

داريم به اين کارها؟! ما فقط بايد دعا کنيم و مسأله بگوييم! اين افکار،
آثار تلقينات بيگانگان است...

20
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حض��رت ام��ام خميني در ادامه وارد بحث اصلي ميش��ود و در جهت تکميل آن،
21
ابحاث مسبوطي را از کتاب و سنت (آيات و روايات) مطرح مينمايد.
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برنامة زيارتي امام خميني

از سيرههاي جالب حضرت امام خميني در نجف ،که براي خيليها تازگي داشت،

چگونگي زيارت ايش��ان بود .ايش��ان هر شب به طور مرتب در س��اعت معيني به حرم

امير مؤمنان 7مش��رف ميشدند که اين ساعت ،به حسب غروب در تابستان و زمستان

فرق داش��ت .اي��ن وقتها به قدري دقيق و منظم بود ک��ه اغلب طالب و فضال و حتي

مغازهدارهاي مسير ،ساعت کاري و بحثهاي خود را با آن تنظيم ميکردند.

22

حض�رت امام هن�گام ورود ،نخس�ت سلام کوتاهي
م�يداد ،بعد جلو ميآم�د ،مقابل ضريح ق�رار گرفته و آن
را ميبوس�يد ،بعد خود را در س�مت پشت سر رأس مطهر
قرار ميداد و آنجا ميايس�تاد ،در حالي که با دست شبکة
ضريح را ميگرفت و سرش�ان پايين بود ،زيارت امين اهلل
ميخواند.
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حضرت امام هنگام ورود ،نخس��ت س�لام کوتاهي ميداد ،بعد جلو ميآمد ،مقابل
ضريح قرار گرفته و آن را ميبوس��يد ،بعد خود را در سمت پشت سر رأس مطهر قرار
ميداد و آنجا ميايستاد ،در حالي که با دست شبکة ضريح را ميگرفت و سرشان پايين

ب��ود ،زيارت امين اهلل ميخواند .پ��س از زيارت ،چند قدم عقبتر ميرفت که معموالً

جا برايش نگه ميداش��تند و آنجا مينشس��ت و زيارت جامعة کبيره را از روي مفاتيح
ميخوان��د .اين روش ،از چيزهايي بود که تا آن زمان در نجف متداول نبود که مراجع
و علما از روي مفاتيح زيارت بخوانند بلکه آن را تا حدودي کسرشأن ميپنداشتند .در
نهايت ،امام دو رکعت نماز تحيت و دو رکعت نماز زيارت ميخواند و دعا ميکرد.23
در ايام ماه محرم ،زيارت عاش��ورا هم به برنامة زيارتي امام اضافه ميشد و اين زيارت
24
را هر روز ساعت نه صبح در حرم ميخواند.
مجموع زيارت حضرت امام در حرم امير مؤمنان به طور متوسط نيم ساعت تا چهل
و پنج دقيقه طول ميکش��يد ،آنگاه به منزل برميگش��ت .چون مسير ميان حرم و منزل
نزدي��ک بود ،معموالً رفت و آم��د امام پياده انجام ميگرفت و آق��اي فرقاني يکي از
25
اعضاي بيت ،هميشه ايشان را همراهي ميکرد.
عالوه براين ،حضرت امام هر هفته ،شبهاي جمعه به طور منظم از نجف به کربال
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ميرفت و به زيارت حرمين ش��ريفين مش��رف ميشد .در مدت اقامت ايشان در نجف
هرگز اين برنامه هم تعطيل نش��د .که اينجا نيز امام نخس��ت زيارت مختصر و کوتاهي
ميخواند .بعد نماز تحيت و زيارت به جا ميآورد .و آنگاه در کناري مينشس��ت و از
روي مفاتيح زيارت عاشورا و دعاي بعد از زيارت عاشورا را ميخواند .سپس از حرمين
شريفين خارج ميشد و به منزل ميآمد .يکي از مقلدان ايشان که از اهالي کويت بود،
خانهاي در کربال داش��ت که آن را در اختيار امام گذاش��ته بود .ايش��ان بعد از زيارت،
ش��ب در اين منزل استراحت ميکرد و فردا جمعه به نجف باز ميگشت .به طور کلّي
26
زيارت امام در عتبات بسيار جالب و ديدني بود و بُعد عرفاني عالي داشت.

شهرية امام در نجف
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در حوزة علميه نجف ،از دهها سال پيش از حضور امام ،سيرة غير متعارف و تبعيض
گونهاي وجود داش��ت و طالب پاکستاني ،افغاني و هندي ،نصف شهرية طالب ايراني و
عرب را ميگرفتند و يا بعضي طالب و فضال به خاطر انتساب به يک محفل يا شخصي،
شهرية بيشتري نسبت به ديگران اخذ ميکردند؛ به طوري که اين روش به يک فرهنگ
مقبول تبديل شده بود و کسي به فکرش نميرسيد که آن ،خالف انصاف و عدالت باشد.
ول��ي چون حضرت امام تصميم گرفت به طالب ش��هريه بدهد ،ب��ه همه؛ اعم از افغاني،
ايراني ،عرب و غير آن ،به طور مساوي داد .در مرحلة اول براي طالب مجرد ،يک دينار
27
و متأهل دو دينار پرداخت کرد که در آن زمان معادل  20و  40تومان ايران بود.
اين عمل و برخورد ،تح ّول ش��گرفي در س��طح حوزة نجف ب��ه وجود آورد ،تازه
معلوم ش��د تا آن وقت نس��بت به طالب غير ايراني و غیر عرب کم لطفي روا داش��ته
ميش��د و کمکم اين روش غير متعارف از حوزة نجف برچيده شد .عالوه ،هرچه قدر

وجوه شرعي بيش��تر به دفتر امام ميرسيد بالفاصله به همان اندازه حضرت امام به مبلغ
ش��هرية طالب اضافه ميکرد .ايش��ان از دو دينار آغاز کرد و در س��ال  1357به پنجاه
دينار رس��اند که به تبع از امام ،مراجع ديگر هم به ش��هريههاي خود اضافه ميکردند؛

به طوري که اين اقدام موجب بهبودي نس��بي وضعيت معيشتي طالب و روحانيون در
28
نجف شد.
برخورد با مقامات عراقي

امام خميني درطول س��يزده سال اقامت در نجف ،حتي يک بار هم مقامات دولتي
و اعض��اي حزب بعث را به طور خصوصي ب��ه حضور نپذيرفت .همانطور که در ايران
نيز روش امام همين بود .ايش��ان به مس��ؤول دفتر خود فرموده بودند :هر وقت مقامات
عراقي؛ اعم از نمايندگان مخصوص رييس جمهور ،نخس��ت وزير يا خود اس��تاندار و
فرماندار خواستند ديداري با او داشته باشند ،همان زماني بيايند که من در بيروني منزل
مينش��ينم و با م��ردم ديدار عمومي دارم 29و اين در حالي ب��ود که آنان هرگز به کمتر
از دي��دار خصوص��ي رضايت نميدادند و همه چيز را خودش��ان تعيين ميکردند ولي
حضرت امام با اين برخورد تمام کاسه و کوزههاي آنان را به هم ريخت!
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جالب اين که آنان وقتي هم ميخواستند وارد بيت حضرت امام شوند ،ايشان سعي
ميکردند خود در اتاق نباش��ند ،بلکه آنها اول ميآمدند و ربع ساعت يا بيست دقيقه
مينشس��تند و در حالت انتظار ميماندند ،بعد امام وارد ميشد و آنها به احترام ايشان
بلند ميش��دند و امام هم به احوال پرس��ي معمولي بسنده ميکرد و با اين روش ،غرور
مقامات عراقي را ميشکس��ت و آنها را که مس��تحق تحقير بودند ،در ميان حاضران،
30
مرعوب و حقيرشان مينمود.
در ديگر مجالس عمومي هم روش امام اين گونه بود .معروف است در ختم مرحوم
آيت اهلل حکيم که حضرت امام و س��اير مراجع و اساتيد حضور داشتند ،وقتي مقامات
رژيم بعثي وارد مجلس ترحيم ش��دند ،همه به عنوان احترام به پاي آنها برخاستند اما

امام خميني همچنان نشست و حتي نيم نگاهي به آنها نکرد.
صالبت و قاطعيت امام باعث ش��ده بود مقامات عراقي هرگ��ز جرأت نميکردند با
وي درگير شوند ،بدين ترتيب امام تا آخرين روز اقامت در عراق ،با ع ّزت و عظمت در
31

نجف زندگي کرد .افزون بر اين ،ايشان از ع ّزت و عظمت مراجع و علماي ديگر هم دفاع
ميکردند .وقتي احمد حسن البکر رييس جمهور وقت و صدام حسين رييس حزب بعث
عراق ،آيت اهلل العظمي شاهرودي را به بغداد احضار کردند تا در موردي از وي بازجويي
کنند و امام اين خبر را ش��نيد ،چون به ايش��ان عالقة ويژه داشت ،بسيار ناراحت شد و به
وس��يلة آقاي قرهي (يکي از اعضاي دفترش) به مقامات عراقي پيام داد و آنها را تهديد
32
کرد بهطوري که آنان را به عقب نشيني وا داشت و از تکرار اين کار مانع شد.
در س��الهايي که روابط مي��ان ايران و عراق تيره ميش��د و در ميان دولتمردان دو
کش��ور تنش��ي به وجود ميآمد ،عراقيها به عنوان ميزبان امام از ايش��ان انتظار داشتند
که از آنها حمايت کند و بر ض ّد رژيم ش��اه موضع بگيرد و بيانيه صادر کند ولي امام
هرگ��ز زير بار اين گونه توقعات بيجا نميرفت ،يک تنه در مقابل خالفهاي هر دو
رژيم ميايس��تاد 33.بنابراين ،مقامات عراقي تا آخر هم نتوانس��تند سر سوزني از وجود
ايش��ان به نفع خود بهرهبرداري کنند .بعضيها بودند و لحظه شماري ميکردند تا اگر
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يک لحظه هم شده ،مالقاتي با معاون صدام حسين داشته باشند و اين را جزو افتخارات
خود به ش��مار ميآوردند ،ولي حضرت امام پشيزي به اينها ارزش قائل نبود .در يک
موردي که پيش آمده بود و صدام معاون اولش را به نجف فرس��تاد تا با حضرت امام
34
ديدار کند ولي امام او را به منزل راه نداد و او دس��ت از پا درازتر به بغداد بازگش��ت.
اين ماجرا مربوط به س��ال  1354بود که دولت عراق جمعي از ايرانيان مقيم آن کشور
را اخراج کرد .حضرت امام ش��بي در بيروني منزل خويش سخنراني و اين کار دولت
ع��راق را محکوم کرد و دولت ع��راق را بيکفايت خواند و از جمله فرمود« :اين يک
35
دولتي است که نميتوان اسم آن را دولت گذاشت!»

منزل امام در نجف

هم��ان طور که پيشتر گذش��ت ،هن��گام ورود امام به نجف ،آقاي ش��يخ نصراهلل
خلخالي منزلي را براي ايشان اجاره و تهيه کرد .اين منزل در شارع الرسول قرار داشت
و کل مس��احت آن حدود ش��صت متر مربع بود .نزديکان و اطرافيان امام در اين مدت
سيزده سال اقامت در نجف ،خيلي تالش کردند تا منزل ديگري هم در کوفه ،نزديک
ش��ط فرات که نس��بت به نج��ف از آب و هواي خوبي برخوردار ب��ود ،براي معظم له
اجاره بکنند ولي هرگز موفق نشدند .وقتي آنها اصرار کردند ،ايشان فرمودند« :آيا من
ميتوانم به کوفه بروم و دنبال رفاه حال خود باش��م در حالي که بسياري از مردم ايران
36
در سياه چالها زندگي ميکنند؟!»
منزل امام در نجف ،کوچک ،قديمي و فرس��وده بود؛ به گونهاي که آشپزخانهاش
قابل اس��تفاده نبود ،ديوارهاي اتاقش نياز به تعمير داشت .يک بار مرحوم آقاي اشراقي
(داماد امام) پيشنهاد کرد که ديوارهاي آن رنگ بشود ،امام فرمودند :نميتوانم از بيت
المال بدهم .آقاي اش��راقي گفت :اگر اجازه بدهيد از پول خودم خرج کنم .وقتي امام
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ام�ام خمینی لباس تميز و مرتب برتن داش�ت .در
رفت و آمدهاي بين ش�هري که طوالني بود ،هميش�ه از
درش�کة کرايهاي اس�تفاده ميکرد و بر آن تأکيد داشت.
به ماش�ين سوار نميش�د مگر در مواردي که ضرورت
پيش ميآمد .همة اينها فقط به خاطر اين بود که س�هم
امام کمتر مصرف شود.

به سفر کربال رفت .او اين کار را انجام داد و با اين که يک رنگ آميزي ساده بود ولي
37
چون امام برگشت و اوضاع را ديد ،فرمود :من گفته بودم رنگ کنيد اما نه اينطور!
ات��اق بيروني امام که مخص��وص مراجعه کنندگان بود ،فقط يک فرش داش��ت و
نصف اتاق را پوشانده بود .آقاي قرهي از اعضاي دفتر به امام پيشنهاد ميکند اگر اجازه
بدهيد يک فرش ديگر براي اين منظور خريداري ش��ود .امام در جواب ميفرمايد :آن
طرف در اندرون هست از آنجا بياوريد .آقاي قرهي چون ميدانست در اندرون فرشي
وجود ندارد و همهاش زيلو است به امام ميگويد :آقا آنجا زيلو است و با اين جور در
نميآيد .امام در جواب فرموده بود« :مگر اينجا منزل صدر اعظم اس��ت!» آقاي قرهي
در پاسخ ميگويد :آقا اينجا باالتر از منزل صدر اعظم است بلکه منزل امام زمان است،
ولي حضرت امام زيربار اين درخواس��ت نميرود و ميفرمايد« :امام زمان 7خودش
38
هم معلوم نيست در منزلش چي داشته باشد».

تاریخ و رجال

حضرت ام��ام در نجف در حد يک طلبة معمولي زندگي ميکرد .در خريد مايحتاج
زندگ��ي به حداقل قانع ب��ود .در خريد پارچه و لباس براي خود ب��ه جنس ارزان قيمت و
معمولي بس��نده ميکرد .هرگز لباس فاخر و گران قيمت نميپوش��يد .در عين حال ،لباس
تميز و مرتب برتن داشت .در رفت و آمدهاي بين شهري که طوالني بود ،هميشه از درشکة
کرايهاي استفاده ميکرد و بر آن تأکيد داشت .به ماشين سوار نميشد مگر در مواردي که

شماره اول ـ زمستان 1388

استفادة اندک از امکانات

77

من�زل امام در نج�ف ،کوچک ،قديمي و فرس�وده بود؛ به
گونهاي که آشپزخانهاش قابل استفاده نبود ،ديوارهاي اتاقش
نياز به تعمير داشت .يک بار مرحوم آقاي اشراقي (داماد امام)
پيش�نهاد ک�رد ک�ه ديواره�اي آن رنگ بش�ود ،ام�ام فرمودند:
نميتوانم از بيت المال بدهم.
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ضرورت پيش ميآمد .همة اينها فقط به خاطر اين بود که سهم امام کمتر مصرف شود.
در تهية مواد غذايي و خوراک ،به حداقل بسنده ميکرد .از مرحوم حاج آقا مصطفي
نقل اس��ت که حتي اخيرا ً حضرت امام گوشت مصرف نميکرد ،ماه رمضان را با نان و
پنير ،ماست ،گردو و از اين قبيل غذاهاي سبک ميگذراند؛ به طوري در اين اواخر امام
40
در نجف کلي وزن کم کرده بود .گويا يک نوع برنامة رياضت برگزيده بود.
در گرماي  50درجه باالي صفر نجف ،اعضاي دفتر ،هرچه تالش ميکردند تا يک
کولر براي اتاق حضرت امام نصب کنند ولي ايشان اجازه ندادند ،فقط براي خاطر ميهمانان
39

يک کولر دستي در حياط گذاشته بودند .شبها بعد از نماز وقتي مراجعين ميآمدند از آن
41
استفاده بکنند و در اذيت نباشند اين هم اص ً
ال کولرنبود ،به پنکة دستي شبیه ميماند.
خروج امام از عراق

پس از ش��هادت حاج آق��ا مصطفي در اول آبان  1356که مب��ارزات حضرت امام
ش��دت گرفت و ايش��ان اعالميهها ،مصاحبهها و س��خنرانيهاي تندي را بر ضد رژيم
ش��اه آغاز کرد ،اين رژيم بر مبناي قرار داد الجزاير به عراقيها فش��ار آورد تا مانع از
فعاليتهاي امام ش��ود .بهدنب��ال آن ،روز به روز بر محدوديته��اي امام و يارانش در
نج��ف افزوده ش��د .عراقيها به امام پيام فرس��تادند تا از فعاليتهاي علني برض ّد ش��اه
خودداري کند .امام در جواب فرمود:
من نميتوانم در مقابل جنايتهاي شاه ساکت باشم و مردم ستمديدة
42
ايران را فراموش کنم.

در مرحلة بعد ،سعدون شاکر رييس کل سازمان اطالعات و امنيت عراق ،به همراه
اس��تاندار و رييس سازمان امنيت و رييس اوقاف نجف به خدمت امام آمدند و اين بار
به طور حضوري ،تعهدات خود در قبال دولت ايران را دوباره مورد تأکيد قرار دادند.
حضرت امام در جواب فرمود:
اگر ش��ما در مقابل دولت ايران متعهد هس��تيد ،م��ن هم دربرابر ملت
ايران مس��ؤول هس��تم و برخود الزم ميدانم ب��ه وظيفهام عمل کنم.
بنابراين ،من از عراق خارج ميشوم.

آنها پرس��يدند :کجا تش��ريف ميبريد؟ امام فرمود :هرکجا که مستعمرة شاه ايران
43
نباشد و مأموران او ،آنجا نفوذ نداشته باشند.

تاریخ و رجال

ه��ر کجا بروم زيلويم را په��ن ميکنم و کارم را انجام ميدهم .من به
تکليف خود عمل ميکنم و براي يک لحظه هم سکوت در برابر جنايت
شاه را جايز نميدانم.
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بعد اشاره کرد به زيلويي که زيرشان بود و فرمود:
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دو روز بعد ،محاصرة منزل امام ش��ديدتر و کاملتر شد .هرکس به آنجا رفت و آمد
ميکرد فوري دس��تگير ميشد .امام اين وضع را قابل تحمل ندانست و تصميم گرفت از
عراق خارج شود .دوازدهم مهر  1357حضرت امام نجف را به سوي مرز عراق ـ کويت

ترک کرد تا از آنجا به يکي از کشورهاي اسالمي هجرت کند.
اما مس��ؤوالن کويت وقتي امام را ش��ناختند ،از ورود او به کشورش��ان جلوگيري
کردند .بناچار امام ش��ب را در بصره ماند ،فردا به بغداد آمد و پس از يک شب توقف
در بغداد ،روز جمعه  1357/7/14س��اعت  6بعد ازظهر از فرودگاه بغداد با دو س��اعت
تأخير به س��وي پاريس پرواز کرد 44.او در فرودگاه پاريس طي مصاحبهاي در جواب
س��ؤال خبرنگاري که پرس��يد :اگر در اينجا هم از فعاليتهاي ش��ما جلوگيري کنند،
چکار خواهيد کرد؟ فرمود:
آن وقت فرودگاه به فرودگاه پرواز خواهم کرد و اگر الزم باش��د در
اقيانوسها از اين کشتي به آن کشتي سوار شده و سفر خواهم نمود
و بدين وس��يله پيام دادخواهي ملت ايران را در سرتاسر جهان طنين
45
انداز خواهم کرد.

امام خميني در ضمن پيامي خطاب به ملت ايران نيز فرمود:

80
شماره اول ـ زمستان 1388

امام خمینی در عراق

...اکن��ون که من به ناچ��ار بايد ترک جوار م��وال اميرالمؤمنين 7را
نمايم ...به س��وي فرانس��ه پرواز ميکنم .پيش من مکان معيني مطرح
نيست ،عمل به تکليف الهي مطرح است .مصالح عاليه اسالم و مسلمين
مطرح اس��ت 46...اگر [در نجف] ميماندم ،خود را در برابر ملت ايران،
گناهکار احساس ميکردم اما من نميتوانم بيتفاوت بمانم ...من از آن
47
آخوندها نيستم که تنها به خاطر زيارت ،دست از تکليفم بردارم...

آري امام خميني با هجرت تاريخي خويش اس��اس دو هزار و پانصد س��الة رژيم
شاهنش��اهي را در ايران برچيد و نظام جمهوري اس�لامي را که از مکتب اهل بيت:
الهام ميگرفت به جاي آن بنيان نهاد.
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