
غالمرضا داودی

 امام خمینی= در کربال
)زیارت ها، مالقات ها و موضع گیری ها(

استقبال باشکوه

در پی اعتراض ش��دید امام خمینی= به الیحه قضاوت کنس��ولی که به اتباع آمریکایی در 
ایران، مصونیت قانونی می داد، س��حرگاه روز چهارشنبه 13 آبان 1343 مأموران رژیم پهلوی 
منزل ایشان را محاصره کردند و ایشان را به جرم حق گویی و دفاع از استقال کشور، دستگیر 
کرده و از قم به تهران انتقال دادند و س��پس با هواپیما به ترکیه تبعید کردند.1 اما چون دولت 
ترکی��ه تلگراف های اعتراض آمیزی را از ایران و دیگر مناط��ق جهان دریافت کرد، به رژیم 
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پهلوی اعام کرد که صاح نیس��ت آی��ت اهلل خمینی در 
این کش��ور بماند و در نتیجه محل تبعید امام به عراق تغییر 
ک��رد و آن روح قدس��ی در روز سه  ش��نبه 13 مهر 1344 
شمسی وارد بغداد گردید2 و سپس عازم کاظمین گشت. 
ام��ام در 15 مهر 1344 کاظمین را به قصد س��امراء ترک 
نمود و در این ش��هر مورد اس��تقبال علما و مردم ش��یعه و 
سنی قرار گرفت.3 ایشان پس از زیارت حرم امام هادی و 
عس��کری8 قصد سفر به کربا کردند. عده ای از یاران، 
ش��اگردان و عاقه مندان به رهبر نهضت اس��امی ایران، 
برای آماده کردن زمینه استقبالی باشکوه از امام، پیشاپیش 
به کربا رفتند و شخصیت هایی که در کربا نفوذ معنوی 
و اجتماعی داش��تند، در تهیه و تدارک وسایل و امکانات 

برای مستقبلین بسیار همکاری کردند.4
شهر »مسیب« از توابع استان کربا در کنار شط فرات و 
در 24 کیلومتری کربا واقع اس��ت که با یک راه فرعی، 
به ج��اده اصلی کربا - بغداد می پیون��دد. مرقد ابراهیم و 
محمد، فرزندان مس��لم بن عقیل که در س��ال 61 هجری 
توسط حارث به شهادت رسیدند، در این دیار واقع است. 
بنای این آس��تانه مبارک��ه به قرن چهارم هج��ری و زمان 

عضدالدوله دیلمی بازمی گردد.5
عوام��ل رژیم پهلوی می کوش��یدند اس��تقبالي از امام در 
ورودی کرب��ا صورت نگیرد یا مراس��می ضعیف برگزار 
شود، اما عاقمندان به امام اعتقاد داشتند با توجه به این که در 
ورود به سامرا استقبال فراگیر نبوده و ورود امام به کاظمین 
هم غریبانه بود و از سویی اهالی کربا به رهبر انقاب عاقه 
داشتند و بسیاري از آنها ایرانی بودند، بر آن بودند تا استقبال 
امام در هنگام ورود به این ش��هر، گس��ترده و جدی باشد و 

مه��ر 1344  در 15  ام��ام 
کاظمی��ن را به قصد س��امراء 
ت��رک نم��ود و در این ش��هر 
مورد اس��تقبال علما و مردم 
ش��یعه و سنی قرار گرفت.3 
ایش��ان پس از زی��ارت حرم 
ام��ام ه��ادی و عس��کری8 
قصد س��فر به کربال کردند. 
ع��ده ای از یاران، ش��اگردان 
رهب��ر  ب��ه  عالقه من��دان  و 
نهضت اس��المی ایران، برای 
آماده کردن زمینه استقبالی 
باشکوه از امام، پیشاپیش به 

کربال رفتند.
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چنان بازتابی داش��ته باشد که نجف اشرف را برای آماده کردن استقبالی دیگر از امام در ورود 
به آن شهر مقدس مهیا سازد و هرگونه هراسی را از دل ها بیرون کند؛ زیرا در غیراین صورت، 
ساواک و سفارت ایران در بغداد به هدف خود رسیده بودند و در واقع مراسم کربا مقدمه ای 
برای آن  که امام باشکوه و صابت و اقتدار به نجف قدم بگذارد و فضاي خفقاني که بر این شهر 

حاکم کرده بودند را کنار بزند و توطئه های سازمان امنیت ایران را خنثی سازد.6
رژیم پهلوی عواملی را به عنوان ستون پنجم در اختیار داشت که در میان اقشار مردم و حتی 
داخل حوزه کربا نفوذ کرده بودند. آنها تمام نقشه ها، تاش ها و شایعات خود را در این مسیر 
ب��ه کار گرفتند که اهالی، روحانیان و طاب ش��هر مقدس کربا ب��ه ورود امام خمینی اعتنایی 
نداشته باش��ند. آنها می خواستند این خبر در سطح کربا منتشر نشود و مردم متوجه ورود رهبر 
قیام نگردند و آنهایی هم که از این موضوع آگاه بودند، چنان دچار هراس گردند که از شرکت 
در این مراسم منصرف شوند. آنان مجاورین آستان حسینی و طلبه ها را بیم می دادند که اگر به 
استقبال امام بروند، عوامل امنیتی از آنها عکس و فیلم تهیه می کنند و با پرونده سازی و وجود این 
مدارک هنگام ورود به ایران و صدور گذرنامه و مانند آن، برایشان مشکل  تراشی خواهند کرد. 
این تبلیغات منفی و تهدیدهای مداوم اگرچه محدودیت هایی به وجود می آورد، اما نتوانست بر 

آن استقبال شکوهمند، تاریخی و فراموش ناشدنی اثری منفی و قابل اعتنا بگذارد.7
به رغم این تهدید ها و تفرقه افکنی ها نزدیک به صدها نفر با انواع وسایل نقلیه، اعم از مردم 
و علما و طاب کربا و حتی نجف برای استقبال از امام با پاکاردهای تبلیغی به شهر مسیب 
آمدند. تنه��ا روحانیونی که به دلیل پیري، بیماری و مانند آن قادر به خروج از کربا نبودند، 
در این جمع دیده نمی شدند. گردانندگان اصلی مراسم پرشکوه مزبور تشکیات آیت  اهلل سید 

محمد شیرازی، از علمای مقتدر و پرنفوذ کربا بودند.8
حجت  االسام والمسلمین محمد سمامی در خاطراتش گفته است:

مراسم استقبال از امام در کربا را سید محمد حسینی شیرازی برنامه ریزی کرد. 
به دس��تور وی طاب و روحانیان برای شرکت در این مراسم خود را به حوالی 
شهر مسیب رسانیده بودند. ذوق و شوق زائرین و مجاورین آستان امام حسین7 
برای دیدار با امام، شور و هیجان ویژه ای به این مراسم بخشیده بود؛ حتی برخی 
رؤس��ای ادارات دولتی و کارکنان آنان به این جمع پیوسته بودند و برنامه مزبور 

در رسانه های محلی و منطقه ای و جهانی بازتاب گسترده ای داشت.9
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آیت  اهلل سید محمد شیرازی)متوفی 1380ش( در برنامه استقبال از امام خمینی نقش عمده ای 
داش��ت. او حتی از امام خواس��ت که به جای او در صحن مطهر امام حسین7 اقامه جماعت 
کند. همچنین منزلی برای رهبر قیام ایران در نظر گرفت تا امام در این چند روز از لحاظ محل 

اقامت مشکلی نداشته باشد. 
بر روی برخی پارچه هایی که مستقبلین با خود حمل می کردند، به زبان عربی نوشته بودند: 
»زنده باد امام خمینی؛ نابود باد رژیم ش��اه« و نیز ورود امام را در این نوش��ته ها تبریک گفته 
بودند. در این میان یکی از بزرگان شیعه کربا، تشریف  فرمایی امام به عراق را، به ایشان خیر 
مقدم گفت و اعام نمود که تمام اهالی عتبات عراق در خدمت آن رهبر قیام خواهند بود که 
به دنبال آن، حاضران ش��عارهایی به نشانه تأیید اظهارات وی سردادند که بسیار مهیج، جالب 
و ستودنی بود. امام در میان انبوه جمعیت ایرانی و عرب ساکن کربا از اتومبیل پیاده شد و با 
مردم احوال پرسی نمود و مستقبلین نیز ابراز احساسات کردند و جلوتر آمدند تا بر دستان امام 
بوس��ه زنند. امام درصدد بود تا با همان ماش��ینی که از سامراء کرایه کرده بود، به کربا برود 
که اهالی کربا از ایشان تقاضا نمودند با خودرویي که آنان آماده کرده بودند به سوی کربا 
حرکت کنند. امام براي رعایت احترام و پذیرش خواس��ته آنان، از ماش��ینی که در اختیارش 
بود، پیاده ش��د و به راننده اش اجازه داد تا به س��امراء بازگردد. امام تا هنگام ورود به کربا به 

آیت  اهلل خمینی معروف بود و عنوان امام را مستقبلین درباره ایشان به کار بردند.11
مرحوم عمید زنجاني در خاطرات خود در این باره آورده است:

جریان اس��تقبال کربا، از جریان های مؤثر در نهضت اسامی بود. اولین بار بود 
که امام در عراق با عظمت و تحلیل مطرح ش��دند؛ زیرا ورودش��ان به فرودگاه 
بغداد و ش��هر کاظمین غریبانه بود. هنگام حرکت به س��امراء گرچه در کاظمین 
بدرق��ه خوبی ص��ورت گرفت، ولی در ورود به س��امراء صرف��اً برخی فضا و 
مدرسین استقبال کردند. از این رو الزم بود که کربا به عنوان شهر مهم مذهبی 
شیعه  نش��ین عراق، اولین استقبال شایان را انجام دهد که زمینه ساز استقبال نجف 
باش��د. انتخاب نجف اشرف برای محل تبعید امام به این مناسبت بود که امام در 
آن جا در برابر تمام بزرگان فقها، مجتهدان و اس��تادان تحت  الشعاع قرار گیرند و 
اندک اندک به فراموش��ی سپرده شوند. بدین دلیل ما معتقد بودیم که باید برای 
استقبال کربا سنگ تمام گذاشته شود و امام با شکوه و عزت ویژه ای از کربا 
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وارد نجف گردد و همین گونه هم ش��د. اس��تقبال کربا با تجلیل کم   س��ابقه ای 
صورت گرفت. بر اثر این برنامه، نجف که تحت تأثیر القائات س��اواک و رژیم 
شاهنش��اهی و برخی متحجرین و اهل جمود قرار گرفته بود، دگرگون شد و در 
آن شهر زمینه خوبی برای استقبال به وجود آمد. این آمادگی و هیجان به نحوی 

بود که ما نیازی ندیدیم به نجف برویم و مقدمات استقبال را مهیا سازیم.12

صفای عبادت و زیارت

عص��ر روز جمع��ه 16 مه��ر ماه 1344 شمس��ي امام خمینی همراه با فرزند ارش��دش س��ید 
مصطفی خمینی و شماری از علما و روحانیان با ماشینی که اهالی کربا آن را با گل پوشانده 
بودند و در حالی که بیش از چهل دس��تگاه ماش��ین س��واری، اتوبوس و مینی بوس ایش��ان را 
همراهی می کردند، به س��وي کربا حرکت کردند. در پاکارد ایرانی ها و علما که پیشاپیش 
استقبال کنندگان بود، این جمله دیده می شد: »نرحب بقدوم االمام الخمینی« یعني ورود امام 
خمینی را تبریک می گوییم. به محض این  که ماشین حامل امام به کربا وارد شد، بلندگوهای 
گلدس��ته صحن امام حسین7 که در اوقات اذان و برخی مناسبت های ویژه روشن می شد، به 
کار افتاد و به زبان عربی اعام کرد: ورود فرزند فداکار ابی عبداهلل7 را به آستان مقدس جَد 
بزرگوارش خیر مقدم می گوییم. امام بافاصله عازم بارگاه امام حس��ین7 ش��د. اهالی کربا 
در قبله صحن حس��ینی پ��اکاردی با این جمله زده بودند: »ترفرف رایة االس��الم بید آیةاهلل 
الخمینی« یعني پرچم اس��ام به دست آیت  اهلل خمینی برافراشته گردیده است. در همین حال 
در ورودي شهر کربا، پشت صحن حضرت ابوالفضل7 و درب صحن حضرت سیدالشهداء 

چندین رأس گوسفند و گاو از طرف اهالی شهر قربانی شد.
در ساعت پنج بعدازظهر شانزدهم مهرماه امام از ماشین پیاده شد و به اتفاق شماری از مستقبلین 
و اطرافیان به حرم رفت. در این حال آیت   اهلل شیرازی، به استقبال ایشان آمد و همراه امام به حرم 
حضرت امام حس��ین7 مشرف گردیدند. در مس��یر حرم، آیت اهلل شیرازی از امام خواست که 
به جای ایش��ان در صحن مطهر امام حس��ین7 اقامه جماعت کند. امام پذیرفت و بعد از انجام 
آداب زیارت، وقت نماز مغرب فرا رس��یده ب��ود. در این حال نماز جماعت در صحن مطهر به 
امامت امام خمینی برگزار گردید. بعد از نماز مغرب و عش��اء، آیت  اهلل شیرازی از جا برخاست 
و به رهبر قیام اس��امی ایران خیر مقدم گفت و در س��خناني از ایش��ان خواس��ت که دست کم 
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یک هفته در کربا مشرف باشند. امام تقاضای ایشان را که 
در واقع خواست علما، طاب و شیعیان کربا بود، اجابت 
نمود و ی��ک هفته در این دیار مق��دس اقامت گزید و در 
روزه��ای بعد هم در صحن اقامه جماعت می کرد. هر روز 
که می گذشت، جمعیت نمازگزاران افزون تر می گردید. با 
حضور امام، صحن مطهر مملو از مأمومین ایش��ان گردید. 
وقتی امام عازم حرم مطهر می ش��د، عده زیادی پش��ت سر 
ایشان ش��عارهایی به زبان عربی سر می دادند. در شب اول 
ورود ام��ام به کربا در اقامت��گاه او صدها نفر از روحانیان 
و اقش��ار دیگر اطعام گردیدند و جشن باشکوهی به مدت 
س��ه روز در کربا برگزار ش��د و اش��عار و قصاید جذاب 
و پرمحتوای��ی در مرح او و درباره قیام اس��امی ایرانیان به 

رهبری ایشان سروده و خوانده شد.
وقت��ی ام��ام در معاب��ر حرک��ت می کرد، مردم ش��عار 
می دادن��د: »افلح م��ن صّلی علی محم��د و آل محمد« یا 
»طیب��وا افواهکم بالصل��وة علی محم��د و آل محمد« و 
جمعیت صلوات می فرس��تادند. ش��عارهای سیاسی اي هم 
علیه رژیم شاهنش��اهی ایران داده می  ش��د. در همان هفته 

اول، پوستر امام را هم چاپ و منتشر کردند.13
امام به درستی تشخیص داد که انگیزه رژیم شاه و ساواک 
از تبعیدشان به عراق، بروز تفاوت و اختاف بین علمای آن 
س��امان و ظهور مخالفت ها و مقدمات انزوای ایشان است. 
ام��ام برای خنثی کردن اقدامات دش��من، دقی��ق و مدبرانه 
عمل می کرد. به همین دلیل اجازه نداد احساسات دیگران 
تحریک گردد و چون توزیع تصاویر او حساسیت هایی را 
به وجود می آورد و شعارهای تند سیاسی هم امکان داشت 
با نیرنگ های س��اواک صورت گرفته باش��د تا بین امام و 

امام بالفاصله ع��ازم بارگاه 
امام حس��ین7 ش��د. اهالی 
کربال در قبله صحن حس��ینی 
پالکاردی ب��ا ای��ن جمله زده 
بودن��د: »ترفرف راية االسلام 
بيد آيةاهلل الخمينی« یعني پرچم 
اس��الم ب��ه دس��ت آیت  اهلل 
گردیده  برافراش��ته  خمینی 

است.

معاب��ر  در  ام��ام  وقت��ی 
حرک��ت می کرد، مردم ش��عار 
می دادن��د: »افلح م��ن صلّی 
عل��ی محم��د و آل محم��د« یا 
»طیب��وا افواهک��م بالصل��وة 
عل��ی محم��د و آل محم��د« و 
جمعیت صلوات می فرستادند. 
شعارهای سیاسی اي هم علیه 
رژیم شاهنشاهی ایران داده 
می  ش��د. در همان هفته اول، 
پوس��تر ام��ام را ه��م چاپ و 

منتشر کردند.
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علم��ای آن منطقه اصطکاکی به وجود آی��د، امام در این 
باره واکنش نش��ان داد و گفتند که ایش��ان فرمان داد تا از 
طریق بلندگو اعام شود که علیه دولت شعاری ندهند. این 
راهبرد امام در محافل علما بازتاب مثبت داشت و بافاصله 
خبر اقدام او انتشار یافت. بدین سان دست سفارت بغداد و 
کنسولگری کربا رو شد.14 سرکنسولگری ایران در کربا 

در گزارشی به دربار ایران آورده است:
از هن��گام ورود آق��ای خمین��ی به کرب��ا قریب 
چهل  وهشت س��اعت می گذرد. این  طور استنباط 
می ش��ود که نام برده س��عی دارد نظم و آرامش را 
در بی��ن اطرافیان حف��ظ و تا حد ام��کان از انتقاد 
خودداری گردد و حتی به دیگران که همیش��ه در 
پی فرصت مناس��ب برای ابراز احساسات خائنانه 
خود هس��تند نیز اجازه تظاهرات نداده است؛ کما 
این  که یکی از طاب نزدیک شده و با صدای بلند 
می گوید: آیا اطاع دارید آقایانی ربع قرن سلطنت 
اعلی حضرت را تبریک گفته اند؟! نام  برده در پاسخ 
می گوید: ب��ه جای این قبیل حرف ها بهتر اس��ت 

سکوت اختیار نموده و از کسی غیبت نکنید.15
توقف یک هفته ای امام در کربا تقریباً به زیارت، دیدار 
با مردم و بزرگان گذش��ت؛ اما رژیم پهلوی هرگز تصور 
نمی کرد که علما این گونه امام خمینی را مورد حمایت و 
احترام و تکریم قرار دهند. گویا وقایع کربا در این چند 
روز، اولین ضربه ای بود که به تحلیل و ارزیابی های رژیم 
پهلوی در تبعید امام به عراق وارد می  شد.16 شوق زیارت، 
درخواست های عمومی و خواهش علمای آن دیار، امام 

را به توقف چندین روزه در کربا متقاعد کرده بود.17

ایرانی��ان برای  یک وقت��ی 
زی��ارت آم��ده بودن��د؛ یکی 
از آن��ان مه��ری را ک��ه داخل 
جیبش بود، بیرون آورد و به 
امام داد که با آن نماز بخواند 
تا متبرک ش��ود. امام با کمال 
ازج��ای  خض��وع  و  فروتن��ی 
خویش برخاست و با آن مهر 
دو رکعت نماز خواند و آن را 

به ایشان بازگرداند.
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مهم تری��ن برنام��ه معنوی و عرفانی امام خمینی در کربا، زیارت آس��تان حس��ینی و دیگر 
مراکز زیارتی، دینی و مراکز اس��امی این ش��هر مقدس بود و این، جلوه ای از ایمان و اعتقاد 
و عاقه قلبی امام خمینی را نس��بت به س��احت مقدس حماسه  آفرین کربا نشان می دهد. امام 
از روی مفاتی��ح دعا می خوان��د. زیارت امام با دعاهای طوالنی هم��راه بود و حالت از وصل 
 و عمق اتصال روحی را با صاحب آن مرقد مقدس نش��ان م��ی داد.18 مرحوم آیت اهلل معرفت

 گفته است:
ایش��ان مثل دیگر متعبدان مقید بودند که در حرم دعا و نماز بخوانند. سایر علما 
این  طور نبودند. رفتنش��ان به حرم، چند دقیقه ای بیش��تر طول نمی کشید و دعا را 
ه��م از حفظ می خواندن��د و دو رکعتی نماز خوانده و می رفتند؛ اما ایش��ان مثل 
مردم دیگر می نشس��تند و مفاتیح می خواندند ... یک وقتی ایرانیان برای زیارت 
آمده بودند؛ یک��ی از آنان مهری را که داخل جیبش بود، بیرون آورد و به امام 
داد که با آن نماز بخواند تا متبرک شود. امام با کمال فروتنی و خضوع ازجای 
خویش برخاست و با آن مهر دو رکعت نماز خواند و آن را به ایشان بازگرداند. 
من از مش��اهده این رفتار امام بس��یار لذت بردم و از چند جهت موضوع مزبور 
برایم جالب بود: یکی اعتقاد مردم و زائرین به ایشان به عنوان عالمی با قداست، 
و دیگر این  که امام ش��خصیتی مبارز بود و احس��اس می شد که چنین اموری را 
خراف��ات و موه��وم تلقی کند؛ ولی معلوم ش��د به روایاتی ک��ه در این باره نقل 
ش��ده، کامًا عنایت و توجه داش��ته و به آنها عمل می کند. پیامبر اکرم9 وقتی 
وضو می س��اخت، اصحابشان دست های خود را زیر دس��تان مبارک آن رسول 
گرامی خدا می گرفتند و آب وضوی ایش��ان را به تبرک برمي داشتند. در شرح 
حال ائمه هدی: هم آمده اس��ت که پیراهن های خود را برای تبرک به افراد 
می دادند و در روایتي آمده اس��ت: شخصی خدمت یکی از معصومین: آمد 
و ع��رض کرد: این فرش��ی را که روی آن نماز خوانده ای��د، براي تبرک به من 
بدهید. بنابراین چنین اعمالی نه تنها خرافات نیس��ت، بلکه تأس��ی به سیره پیامبر 
و امامان: می باش��د. البته امام مراقب بود که با این امور ش��هرت نیابد و اصوالً 
از معرف��ی خود به تازه واردان اکراه داش��ت. یکی از دوس��تان در حرم حضرت 
ابوالفضل7 امام را به افراد معرفی نمود؛ ایش��ان وی را فراخواند و در گوشش 

گفت: »چه داعی برای این کار داری؟ برای خودت می گویم«.19
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مرحوم امایی نقل کرده است:
امام را در حرم مطهر امام حس��ین7 دیدم ک��ه در میان انبوه زوار قرار گرفته و 
از ش��دت فش��ار زائرین قادر نبود قدمی به جلو برود. جلو رفت��ه و به کنار زدن 
مردم و گش��ودن راه برای ایش��ان پرداختم. امام با تعرض و تغیّر مرا از این کار 
بازمی داشت و من بی توجه به منع او به کارم ادامه می دادم. یک باره متوجه شدم 
که امام از مس��یری که من برای ایش��ان باز کردم، نیامد و تغییر مس��یر داد و در 
البه الی جمعیت به راه خود ادامه می دهد. همچنین امام از این  که زوار پشت سر 
او حرکت کنند، برحذر می داش��ت و این در حالی بود که او در عراق س��خت 
تنها و کم یاور بود و برای نمایش اقتدار در مقابل رژیم عراق و عوامل س��اواک 
ایران، این برنامه ها و ابراز احساس��ات نس��بت به ایشان الزم و ضروری بود؛ ولی 
امام خود را به دستگاه الیزال الهی متصل ساخته و جز خدا را نمی دید و هیچ گاه 
به لطف حق تعالی احس��اس تنهایی نمی کرد و نیازی به این نمایش های قدرت 

نداشت.20
حجت  االسام والمسلمین احمد رحمت نقل کرده است:

در حرم مطهر امام حس��ین7 بودیم. امام زیارت باالی س��ر را خواندند و پشت 
سر و به طرف پایین پا تشریف بردند که برنامه شان این بود که در آن جا زیارت 
حضرت علی اکبر7 را می خواندند. یک وقت ایرانی ها متوجه ش��دند که امام 
در حرم تش��ریف دارند؛ لذا ش��روع کردند به صلوات فرستادن و به سوی ایشان 
هجوم آوردند تا دس��ت امام را ببوسند. من هم مواظب بودم و جلو امام حرکت 
مي کردم؛ ناگهان به دلیل ازدحام ش��دید جمعیت، پیرمردی ناتوان، زیردست و 
پای زائرین افتاد. امام از مش��اهده این وضع رقت انگیز به شدت متأثر و ناراحت 
گردید و بافاصله خم ش��د و زیر بغل او را گرفته و با آرامی و احترام، او را از 
زمین بلند کردند و با نهایت مهربانی و عطوفت، ایشان را مورد نوازش داده و از 

آن جا عبور کردند.21

از کربال تا خان  نصف )خان  یونس(

زمانی که امام خمینی وارد عراق ش��دند، عبدالس��ام عارف، ریی��س جمهور عراق بود. او 
برای امام پیام فرس��تاد که شما در این س��رزمین آزادید و عراق کشور خودتان است؛ اما امام 
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به حرف های وی اعتنایی نکرد و پس از توقفی چند روزه 
در کربا تصمیم گرفتند که به نجف اشرف بروند.22

ام��ام در بعدازظه��ر روز جمعه 23 مه��ر 1344 با بدرقه 
علم��ا، روحانیان، زائران و اقش��اری از اهالی، کربا را به 

قصد اقامت در نجف اشرف ترک کرد.23
ش��یخ نصراهلل خلخالی، از دوستان و حامیان امام خمینی 
که در ش��هر نجف بانفوذ بود، وسایل و امکانات استقبال 
از امام را در مس��یر کربا تا نج��ف فراهم آورد. جمعیت 
بس��یاری از علما، فضا و مردم تا »خان  نصف« گرد آمده 
بود. این محل، کاروان  س��رایی اس��ت در نیم��ه راه کربا 
و نجف در 25 کیلومتری این دو ش��هر که در زمان ش��اه 
عباس صفوی س��اخته شده اس��ت و معموالً افرادی که از 
کربا به نجف یا بالعک��س می روند، در این مکان توقف 
و اس��تراحت می کنند. وقت��ی امام به خان  نصف  رس��ید، 
جمعیت در خیابان اصلی منتظر بودند. در بین آنها بزرگان 
و عالمانی مثل آیت اهلل ش��یخ محمدرضا طبس��ی نجفی و 
شیخ حس��ین آخوند به چشم می خورد. آنها پاکاردهایی 
ب��ا خود داش��تند که در آنها ورود رهب��ر انقاب را به این 
منطقه تبریک و خیر مقدم گفته بودند. عده ای اسپند دود 
می کردند و برخی گوسفند قربانی کردند. کربائی ها امام 
را تا خان نصف رساندند و نجفی ها امام را از آنجا تحویل 
گرفتند. امام از ماشین پیاده شدند و دقایقی داخل قهوه خانه 
خان  نصف نشس��ته و چای خوردند. با شیرینی هایی که از 
نج��ف آورده بودند، مس��تقبلین را پذیرای��ی کردند. امام 
از اس��تقبال کنندگان تش��کر نمود و به سوی نجف اشرف 
حرکت ک��رد. در این برنامه، برخ��اف کربا که غالب 
افراد، از مردم عادی بودند، بیشتر مستقبلین، از علما، فضا 

امام را در ح��رم مطهر امام 
حس��ین7 دیدم که در میان 
انبوه زوار ق��رار گرفته و از 
ش��دت فش��ار زائری��ن قادر 
نب��ود قدمی ب��ه جل��و برود. 
جل��و رفت��ه و ب��ه کن��ار زدن 
م��ردم و گش��ودن راه ب��رای 
ایش��ان پرداخت��م. ام��ام ب��ا 
تعرض و تغیّر مرا از این کار 
بازمی داش��ت و من بی توجه 
ب��ه من��ع او ب��ه کارم ادام��ه 

می دادم.

در حرم مطهر امام حسین7 
بودیم. امام زیارت باالی سر 
را خواندند و پش��ت سر و به 
طرف پایین پا تشریف بردند 
که برنامه ش��ان ای��ن بود که 
در آن ج��ا زیارت حضرت علی 

اکبر7 را می خواندند.
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و طاب بودند. عده ای از مدرس��ین بزرگ و برجسته که به دلیل کهولت سن و بیماری موفق 
نشده بودند تا خان  نصف بیایند، در مدخل شهر نجف، روبه  روی مدرسه بغدادی اجتماع کرده 

بودند. این استقبال غیرمنتظره و باشکوه بود.24 
حجت  االسام والمسلمین س��ید طاهر مرتضوی از طاب مدرسه آیت  اهلل بروجردی ساکن 

نجف که در مسیر بغداد تا کربا در خدمت امام خمینی بوده است، نقل مي کند:
در مس��یر کربا به نجف، مردم شعارهای جالبی می دادند از جمله آنها این بود: 
»علی س��المة البطل المجاهد االمام الخمینی صّلوا عل��ی محمد و آل محمد«؛ 
یعنی برای سامتی مجاهد نستوه، حضرت امام خمینی بر محمد و آل او صلوات 
بفرس��تید. بعد رس��یدیم به مزار و مقب��ره ای به نام عون، فرزن��د عبداهلل بن جعفر 
از دودمان امام حس��ن مجتبی )برخی تصور کرده ان��د وی عون، فرزند عبداهلل، 
فرزند جعفر طیار  باش��د که اشتباه است(. این مرقد در چهارده کیلومتری شمال 
کربا، با گنبدی کاشی کاری شده قرار دارد. در آن  جا لحظاتی ایستادیم؛ چون 
برخی افراد شعار می دادند: زنده باد امام خمینی، برخی از مبارزین همراه گفتند، 
این عنوان برای ش��خصیت برجس��ته ای که خود را برای خداوند خالص کرده و 
تس��خیرکننده قلوب مردم است، مناس��ب نمی باشد. به عاوه امام حیات خود را 
برای عزت و استقال و پیشرفت مسلمانان در مخاطره افکنده است؛ بنابراین هر 
وقت خواس��تید امام را احترام و تکریم کنید، برایش صلوات طلب کنید: »ایها 
االخوة ش��عارنا صلواة« و همه برای س��امتی امام صلوات فرستادند، تا این  که 

رسیدیم به نجف.25

شرح درد اشتیاق

ام��ام خمین��ی در روزگاري که در نجف اقامت داش��تند، هیچ گاه ارتباط خ��ود را با حرم 
حس��ینی در کرب��ا قطع نکردند و عاوه ب��ر آن  که مقید بودند که ش��ب های جمعه به کربا 
مش��رف شوند،، در اوقاتی که بارگاه حس��ینی زیارت مخصوصه ای دارد، این سنت را ترک 

نمی کردند.  مرحوم آیت  اهلل عمید زنجانی در خاطرات خود گفته است:
امام خمینی شب های جمعه در کربا به زیارت حرم سیدالشهدا7 و حضرت 

ابوالفض��ل7 می رف��ت و در آن جا مقید بود زیارت را به ط��ور متعارف و با آداب خاصش 
انجام دهد؛ یعنی نزدیک ضریح می ایستاد، زیارت مختصر و کوتاهی می خواند و بعد می  آمد 
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نم��از تحیت و زی��ارت را می خواند و بعد هم از روی 
مفاتیح، زیارت عاشورا می خواند؛ سپس دعای پس از 
زیارت را قرائت می کرد ک��ه دعایی با مضامین عالی 
و محتوایی سیاس��ی است. التزام امام به زیارت، از بُعد 
عرفانی و حاالت معنوی وی��ژه ای برخوردار بود و از 

صفای ملکوتی و اخاص ایشان حکایت داشت.26
امام ضمن این  که می کوش��ید تا هر هفته دست کم یک 
ش��ب جمعه را در کربا باشد، در ماه هاي رجب، شعبان، 
مح��رم الح��رام  و روزه��اي عرفه و اربعین ه��م به کربا 
می رف��ت. درس های حوزه در این مناس��بت ها یک هفته 
تعطیل می ش��د. امام دو س��ه روز پیش از فرا رسیدن روز 
مخصوص زیارتی، در حالی که حجج اسام آقایان شیخ 
عبدالعلی قرهی و فرقانی )از فضای افغانس��تان( ایشان را 
همراهی می کردند، با اتومبیل س��واری که دربست اجاره 
ش��ده بود، از نجف ب��ه کربا می رفت. خان��واده امام که 
همسر حاج آقا مصطفی و در این اواخر همسر حاج احمد 
آقا و بعضی دیگر ایش��ان را همراهی می کردند، با وسیله 
دیگري به طور مس��تقل عازم کربا می شدند و در آن جا 
به امام مي پیوستند. در کربا یکی از تاجران کویتی به نام 
»حاج غام رئیس« که اصالتاً ایرانی بود، سکونت داشت. 
وی نماین��ده و وکیل آیت  اهلل ش��اهرودی ب��رای دریافت 
وجوهات و ارس��ال آن به نجف اش��رف و پاسخ گویی به 
مسائل ش��رعی بود که بعدها اجازه ای هم از امام دریافت 
ک��رد. این ف��رد متدین و امانت دار به ش��دت ش��یفته امام 
خمینی گردید و علی رغم مش��کات و خطراتی که پیش 
روی داش��ت، ارتباط با امام و رفت و آمد با ایش��ان را تا 
آخری��ن روزهایی که امام در عراق به س��ر می برد، حفظ 

امام خمینی شب های جمعه 
در کرب��ال ب��ه زی��ارت ح��رم 
حض��رت  و  سیدالش��هدا7 
و در  ابوالفض��ل7 می رفت 
آن ج��ا مقید ب��ود زی��ارت را 
ب��ه طور متع��ارف و ب��ا آداب 
خاص��ش انجام ده��د؛ یعنی 
می ایس��تاد،  ضریح  نزدی��ک 
زی��ارت مختص��ر و کوتاه��ی 
می خواند و بع��د می  آمد نماز 
تحیت و زی��ارت را می خواند 
و بع��د ه��م از روی مفاتی��ح، 

زیارت عاشورا می خواند.
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کرد. او در کربا خانه ای داش��ت؛ لذا از امام خواس��ت هر وقت به این ش��هر مقدس مشرف 
می گردد، در آن منزل اقامت کند و کلید آن را هم در اختیار ایش��ان قرار داده بود. این منزل 
در خیابان حضرت علی اکبر7 و در خیابان بین الحرمین قرار داشت؛ لذا امام در مدت سیزده 
س��ال اقامتشان در عراق، به هنگام مس��افرت به کربا در این منزل سکونت می کردند. مدت 
زم��ان توقف در کربا چهار روز و حداکثر یک هفته بود. امام نماز ظهر و عصر و نیز مغرب 
و عشاء را در محوطه کوچک حیاط این منزل اقامه جماعت می کرد و دوستان و عاقه مندان 
در این میعادگاه عبادی حاضر می ش��دند. ایش��ان نیم س��اعت پیش از نماز ظهر و نیم ساعتی 
هم ش��ب ها در همان خانه مي نشستند و هر روز صبح و عصر به زیارت بارگاه حسینی و سایر 
شهیدان کربا مشرف می شدند. بسیاری از افرادی که مي خواستند درباره مسائل ایران، عراق 
و جهان اس��ام با امام گفت وگو کنند، چون شایع بود منزل امام در نجف تحت مراقبت های 
شدید ساواک ایران، سفارت رژیم پهلوی و رژیم بعث عراق قرار دارد، با استفاده از ازدحام 
کربا و آس��ان بودن ماقات با ایش��ان، ترجیح می دادند در کربا با ام��ام دیدار کنند. اولین 
ماقات و گفت وگوی متفکر شهید آیت  اهلل مطهری با امام خمینی نیز در همین منزل صورت 
گرفت. البته آن فیلس��وف عالی  مقام در نجف بارها به خدمت اس��تاد و محبوب خود و رهبر 

انقاب ایران رسیده بود.27
برخ��ی منابع دیگر، از خانه ای دیگر س��خن به میان آورده اند که ام��ام هنگام اقامت موقت 
در کرب��ا آن را ب��رای اقامت برگزیده بود. این منزل متعلق به آیت  اهلل س��ید عباس مُهری، از 
روحانیان حامی امام و س��اکن کویت بود و در انتهای بازار روبه روی حرم سیدالش��هداء قرار 
داش��ت که چون فاصله اش با حرم زیاد نبود، امام مس��یر را برای زیارت پیاده طی می کرد.28 

حجت  االسام والمسلمین محمدمهدی حائری می گوید:
در حدود س��ال های 1347 و 1348 شمسي امام از نجف اشرف به کربا مشرف 
گردی��ده و در منزلی که از س��وی آقای مُهری خریداری ش��ده بود، س��کونت 
نمودند. این منزل در کوچه سادات، خیابان صاحب الزمان واقع بود. طبق معمول 
به دیدار ایش��ان رفتم. لحظاتی از ورود من به محل اقامت س��پری نشده بود که 

آقای شبیب المالکی، استاندار کربا برای ماقات با امام، به این خانه آمد. 
در آن موقع کربا و نجف یک اس��تان بنام اس��تان کربا را تش��کیل می دادند و او از سوی 
بعثی ها به این س��مت منصوب ش��ده بود. امام هرگز به احترام وی از جای برنخاست و حتی 
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حرکتی هم از خود نش��ان نداد. این فرد در س��خنانی 
از دول��ت ایران در مورد عدم همکاری برای عمران و 
توسعه بارگاه امام حسین7 انتقاد کرد. امام گفته های 
او را گ��وش داد، ولی درب��اره اظهاراتش چیز نگفت 
و واکن��ش نش��ان ن��داد. س��کوت مح��ض در آن جا 
حاکم گردید. بعد از این رفتار، اس��تاندار کربا از جا 
برخاس��ت، خداحافظی کرد و رفت. چنین برخوردی 
آینده نگری امام را درباره بعثی ها به اثبات می رس��اند؛ 
زیرا او این رژیم و نیز رژیم پهلوی را دش��من اسام و 
شیعیان می دانس��ت که گرچه در ظاهر با هم اختاف 
داشتند، ولی در ضربه زدن به جامعه اسامی و شیعی با 

یکدیگر هدفی مشترک داشتند.29
امام در کربا، گاهی نماز مغرب و عش��اء را در حسینیه 
آی��ت  اهلل بروجردی و نماز ظه��ر و عصر را در همان منزل 
اقام��ه می نمود. نم��از جماعت به امامت ایش��ان با حضور 
جمعی از دوس��تان در اتاق بیرون��ی و گاهی که جمعیت 
افزای��ش می یاف��ت، در حی��اط منزل برگ��زار می گردید. 
مس��احت حیات پنجاه متر مربع ب��ود و فرش هم به اندازه 
کافی نداش��ت؛ از این رو افراد عب��ای خود را روی زمین 
پهن می کردند و به عنوان زیرانداز و س��جاده بر روی آن 
نم��از می خواندند. وقتی امام از اندرونی که پش��ت به قبله 
بود برای اقامه نماز وارد حیاط منزل می شد، برای رسیدن 
به جلوی جمعیت می بایس��ت از میان صفوف نمازگزاران 
عبور کند. تمام افراد حاضر افتخار می کردند که عبایشان 
ب��ا قدم مبارک امام متبرک گردد و ام��ام هم بر این نکته 
واق��ف ب��ود؛ اما ب��ا این ح��ال، چه از پش��ت صفوف که 
کفش ه��ا را گذش��ته بودند و چه در مس��یری که عباها را 

ما در کربال، گاهی نماز مغرب 
و عشاء را در حسینیه آیت  اهلل 
بروجردی و نماز ظهر و عصر را 
در همان منزل اقامه می نمود. 
نماز جماعت به امامت ایشان 
با حض��ور جمعی از دوس��تان 
در ات��اق بیرون��ی و گاهی که 
جمعیت افزایش می یافت، در 
حیاط منزل برگزار می گردید. 
مساحت حیات پنجاه متر مربع 
بود و ف��رش هم ب��ه اندازه 
کاف��ی نداش��ت؛ از ای��ن رو 
افراد عبای خود را روی زمین 
په��ن می کردند و ب��ه عنوان 
زیرانداز و سجاده بر روی آن 

نماز می خواندند.
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پهن کرده بودند، با حرکت مارپیچ و برداشتن گام های مناسب، با دقت می کوشید که به هیچ 
وج��ه پای خویش را نه روی کفش های مردم بگ��ذارد و نه روی عباهای دیگران. بدین  گونه 

عمًا رعایت دقیق حقوق مردم را به پیروان و مقلدان خویش آموزش می داد.30
یک بار امام در نجف دچار کس��التی گردید؛ به گونه ای که ماقات با ایش��ان دشوار بود؛ اما 
ایشان همچون برنامه های قبلی با همان حال بیماری و رنجوری، روز پنج شنبه که فرا رسید، عازم 
کربا شد. مرحوم آقای عباسعلی عمید زنجانی که تازه از ایران آمده بود، برای این که به خدمت 
امام برسد، به محل اقامت او در خیابان بین الحرمین رفت، اما دید که سر کوچه، ماشین مسلح به 

تیربار ایستاده و روبه رویش چندین اتومبیل دولتی توقف کرده اند. ایشان نقل کرده است:
در هر حال وارد منزل امام ش��دم. در بیرونی خانه مش��اهده کردم، رئیس شهربانی، 
استاندار و رئیس سازمان امنیت کربا نشسته اند و منتظر امام هستند و مشخص بود که 
کاری دارند. یکی از آنان وقتی امام از اندرونی به بیرونی آمد، با قاطعیت سخنانی بیان 
کرد و چون دید امام درباره اظهاراتش واکنشی نشان نمی دهد، از آن موضع کوتاه 
آمد و گفته های خود را با حالتی انفعالی و توأم با مضامین عاطفی ادامه داد. مضمون 
حرف هایش این بود که وقتی آقای رئیس جمهور، احمد حسن البکر شنیدند شما 
کس��الت دارید، دسور دادند شورایی پزشکی شما را مورد معاینات الزم قرار دهد؛ 
ول��ی به عللی این برنامه عملی نش��د. حال اگر اجازه دهید به بغ��داد اطاع دهیم تا 
شورایی پزشکی مزبور در اسرع وقت وظایف خود را درباره درمان شما انجام دهند. 
امام صرفاً به آنچه او می گفت، گوش می داد و پاسخی نداد. وقتی آن فرد دید امام 
دراین باره هم س��کوت کرده است، کام خود را عوض کرد و درباره موکب های 
عزاداری و مانند آن سخن گفت و این بار خواست به امام ثابت کند که دولت عراق 
درباره حرم امام حس��ین7 و زائران آن اهمیت خاصی قائل اس��ت و منتظر شد که 
این بار امام سخنی بر زبان آورد، ولی باز هم شاهد سکوت امام بود. آن مقام عراقی 
دوباره بحث را به بیماری امام بازگرداند. آقا دیگر کاسه صبرش لبریز شد و فرمود: به 
شورایی پزشکی نیازی نیست. وقتی آنان این جمله را شنیدند، بافاصله محل اقامت 
امام را ترک کردند. امام هم وارد اندرونی شد. در واقع آنها می خواستند از رابطه با 

امام سوء استفاده کنند که ایشان نیرنگ آنان را خنثی ساخت.31
بعدها آشکار ش��د که رژیم بعثی چه کارنامه سیاهی درباره عتبات عالیات، شیعیان و مردم 

ایران دارد. امام در بیاناتی به این موضوع اشاره کرده و فرموده است:
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رژی��م بعث��ی حاکم ]ع��راق[ می خواس��ت برای خ��ودش حیثیتی پی��دا بکند و 
این  که دش��من اس��ام بود و قبل از این  که هجوم کند به ایران، با عراق آن  طور 
معامل��ه ک��رد و با علمای عراق آن  ط��ور معامات کرد و با مل��ت عرق آن  طور 
و با دس��تجات عاش��ورا آن  طور و برای زائرین کربا که برای اربعین می رفتند، 
آن  طور جنایتکارانه عمل کرد، این در دنیا رس��وا شد. حاال هم هرچه می خواهد 
سالوس��ی کند و نماز بخواند و اظهار اس��امیت بکند و امثال ذلک، دیگر فایده 

ندارد ....32
امام در جای دیگر، سیمای واقعی این جانیان را چنین افشا می کنند:

من ... می دیدم که در این دیوارهای نجف و کربا یک چیزهایی را همین بعثی ها 
که اساس ادیان را منکرند و قبول ندارند، در آن جا نوشتند از نهج  الباغه؛ منتها 
آنها س��وء نیت داشتند و اشخاصی نبودند که بروند برای این که نهج  الباغه چه 

می گوید، اطاعت کنند.33

صدق و صالبت امام خمینی در جوار آستان حسینی

ب��ه گفته مرحوم آیت  اهلل س��یدعباس خاتم ی��زدی، امام خمین��ی= در روزهای مخصوص 
زیارت آستان حسینی، ضمن این که مشتاقانه و با آداب و رعایت شئونات ویژه ای خود را به 
کربا می رساند، هیچ یک از ادعیه ویژه چنین روزهایی را ترک نمی کرد. ایشان از روز هفتم 
تا س��یزدهم محرم در کربا اقامت می گزید و تم��ام اعمال وارده را انجام می داد و عصر روز 

سیزدهم از کربا به نجف بازمی گشت34:
برنامه ه��ای امام نظ��م و ترتیب خاصی داش��ت و علی رغم ت��اش بنده، امکان 
ماقات یکی از وعاظ هم  ش��هری تا روز هفتم محرم که حضرت امام در نجف 
بود، مهیا نش��د تا این  که حضرت امام طبق معمول به کربا مش��رف گردید و ما 
هم همراه ایش��ان به این شهر رفتیم. امام تا س��یزدهم محرم و هنگام آمدن دسته 
معروف »طویریج« به کربا، در این ش��هر اقام��ت می کرد. در همین ایام بنده به 
اصرار آن فرد واعظ درصدد بودم که اجازه ماقات ایش��ان را با امام بگیرم، اما 
امام به حاج آقا مصطفی گفت صاح نیس��ت این دیدار صورت گیرد؛ زیرا این 
ش��خص قبل از این که عازم عتبات ع��راق گردد، بنا به دعوت، در مجلس ختم 
یکی از اعضای س��اواک ایران ش��رکت نموده و اکنون هدفش از این ماقات، 

سرپوش گذاشن روی آن کارش می باشد.35 

159

13
91 

تان
بس

وتا
هار

1، ب
1و1

ره  0
شما

ت، 
يار

گ ز
رهن

ف



سیدمحمد کوثری در خاطرات خود گفته است:
امام چنان دلباخته و مش��تاق حضرت سیدالش��هدا7 بود ک��ه در هنگام اقامت 
در نجف، برای درک تمام زیارت های ویژه امام حس��ین7، مس��یری چهارده 
فرس��خی بین کربا و نجف را طی می ک��رد و در این باره اهتمام خاص از خود 

بروز می داد.36
آیت  اهلل ش��یخ صادق ش��اه آبادی، فرزند عارف فرزان��ه مرحوم آیت   اهلل می��رزا محمدعلی 

شاه آبادی )استاد عرفان و حکمت امام خمینی( می گوید:
چند س��الی قبل از پیروزی انقاب اس��امی، همراه خانواده ام به نجف اش��رف 
مش��رف ش��دم و به محضر امام رس��یدم. نگاهی کردند و مرا بران��داز نمودند و 
گفتند: ش��یخ صادق خودمان! برخاستند و احترام نمودند. معانقه کردیم و دست 
ایشان را بوسیدم. قدری درباره درس و بحث و فعالیت هایم در تهران با یکدیگر 
گفت وگو کردیم. چون ماه رجب بود و ایام مخصوص زیارت کربا، فرمودند:  
می خواه��م به کربا بروم؛ گفتم: من هم با زن و بچه آمده ایم و حاال اینجاییم و 

دعاگوی شما. این آخرین ماقاتی بود که با ایشان داشتم.37
آیت   اهلل شیخ محمدعلی اراکی نقل کرده است:

زمانی به عتبات عالیات مشرف ش��دیم. در رواق حضرت ابوالفضل7 ازحادم 
جمعیت زائران شدید بود. علت ش��لوغی را پرسیدم؛ گفتند امام خمینی به حرم 
آمده است. به اطراف که نگاه کردم، ایشان را مشاهده کردم.، به هم رسیدیم و 
با یکدیگ��ر معانقه کردیم. این اولین ماقات ما بود بعد از مدت مدیدی که هم 
دیگر را ندیده بودیم. گفتم: هر که با س��ادات در افت��اد، ورافتاد. امام خمینی با 

شعری عبارت مرا اصاح کرد:
بس تجربه کردیم در این دار مکافات         با آل علی هر که درافتاد ورافتاد

بعد به امام عرض کردم: پدرم در خدمت سادات بود و من هم این گونه ام. تا این 
را گفتم، امام دست بنده را گرفت و فشار داد و از آن جا دور شد.38

ش��یخ محمدتقی بهلول گنابادی از وعاظ پارس��ا و مبارز منطقه خراسان بود که در ماجرای 
کش��ف حجاب و قیام تیرماه 1314 شمسی سخنرانی های تندی علیه تهاجم فرهنگی رضاخان 
داش��ت.39 ایش��ان در ایام زیارت ویژه امام حس��ین7 عازم کربا ش��ده بود. حجت  االسام 
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محمدحسن رحیمیان می گوید:
در کربا بودیم؛ نماز مغرب و عش��اء روی پشت بام 
حس��ینیه آیت  اهلل بروجردی به امامت امام خمینی برپا 
بود که ناگهان ش��یخ محمدتقی بهلول بعد از س��ی و 
چند س��ال آوارگ��ی و تبعید در افغانس��تان و مصر و 
عراق، در میان جمع هویدا گردید و همه برای دیدار 
ب��ا او هجوم آوردن��د. او با قرار این  ک��ه فردا صبح به 
منزل امام در کربا خواهد آمد، موفق ش��د خود را از 
فش��ار جمعیت برهاند. حضرت امام در ایام اقامت در 
این ش��هر مقدس، قبل از ظهرها برای دیدار با مردم و 
طاب جلوس داشتند. از اول وقت به منزل امام رفتم. 
امام طبق معمول جلوس داشت. عده ای مشتاقانه منتظر 
آمدن شیخ بهلول و دیدار با او بودند. در این حال وی 
وارد شد؛ دس��ت امام را بوسید و کنار ایشان نشست. 
امام ب��ه او همچون دیگر اف��راد »صبحکم اهلل بالخیر« 
گفت و جلس��ه با سکوت به پایان رسید. این در حالی 
بود که حاضران انتظار گفت وگوهای جالبی بین امام 

و شیخ بهلول را داشتند.40
یکی از علما نقل می کند موقعی که امام برای زیارت از 
نجف به کربا آمده بود، در محل اقامتشان به محضرشان 
رس��یدم. دو نف��ری با ه��م بودیم. عرض ک��ردم: آقا این 
مطلب که دکتر محمد مصدق القا کرده اس��ت که »ش��اه 
باید سلطنت کند، نه حکومت« از نظر شما درست است؟ 
امام فرمود: این خاف ش��رع است؛ شاه باید برود. این را 
امام در کربا بیان کرد و عمق اندیشه ایشان چنین بود که 
اگر بخواهد اس��ام پایدار بماند، باید کسی که حکومت 
ایران را در دس��ت دارد و برای از می��ان بردن دین خدا، 
عزت مردم و شرف مسلمانان مأمور گردیده، نابود شود.

محمدعلی  ش��یخ  آی��ت   اهلل 
اراکی نقل کرده است:

زمان��ی ب��ه عتب��ات عالیات 
رواق  در  ش��دیم.  مش��رف 
حض��رت ابوالفض��ل ازحادم 
جمعیت زائران ش��دید بود. 
علت ش��لوغی را پرس��یدم؛ 
گفتن��د امام خمین��ی به حرم 
آمده است. به اطراف که نگاه 
کردم، ایش��ان را مش��اهده 
کردم.، به هم رس��یدیم و با 

یکدیگر معانقه کردیم.

در آخری��ن ش��ب جمع��ه ای 
ک��ه ام��ام تح��ت نظ��ر رژیم 
بعث��ی ع��راق، آن جا به س��ر 
می بردن��د، ایش��ان ب��ه حرم 
حض��رت عب��اس7 آمدن��د. 
بانوان عرب ب��ا وجود این   که 
او را نمی ش��ناختند، با دیدن 
سیمای نورانی امام، به رسم 
سنت بومی خود هلهله زدند 
و بر س��ر امام نقل پاشیدند 
و به دور ایش��ان حلقه زدند. 
مأمورین امنیتی با دیدن این 
صحنه، خیره خی��ره به مردم 

زل زده بودند.
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در یازدهم اس��فند 1353 محمدرضا پهلوی »حزب رس��تاخیز« را تأسیس کرد و اعام نمود 
هم��ه باید به عضویت آن درآیند؛ در غیر این صورت از کش��ور اخراج ش��وند. س��ید حمید 
روحانی س��خنرانی ش��اه در این باره را دقیق ضبط کرد تا به امام ارائ��ه دهد. آن موقع اربعین 
1359 هجری بود که امام برای زیارت در کربا اقامت داش��ت و چون از ماهیت این نیرنگ 

شاه مطلع گردید، شرکت در این حزب را در پیامی تحریم کرد.41

شیوه زیارت امام
تش��رف امام خمینی به حرم مطهر امام حس��ین7 با آداب خاص، شایان توجه است. ایشان 
با کمال متانت، ادب و خضوع، اذن دخول می خواند؛ بعد وارد حرم می ش��د و چون در پایین 
مرقد امام حس��ین7، علی اکبر7 و شهیدان کربا آرمیده اند، پایین پا نمی رفت. هنگامی که 
مقابل ضریح می رس��ید، زیارت امام را با نهایت اخ��اص و رعایت آداب آن می خواند؛ بعد 
به گوش��ه ای از رواق برگشته و مشغول خواندن نمازهای مستحبی و زیارت و دعا می گردید. 
سپس با فروتنی ویژه ای حرم را ترک می کرد. امام در دهه اول محرم هر روز زیارت عاشورای 
معروف را با صد مرتبه س��ام و به طول کامل می خواند. این برنامه را اگر در کربا هم نبود، 

انجام می داد.42
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حجت  االسام محمدمهدی حائری آرام گفته است:
در سال 1398 هجری بنده به عتبات مشرف شدم. ساعت نه صبح روز نیمه شعبان 
امام را دیدم که بعد از زیارت مرقد امام حس��ین7 برای نماز زیارت به قسمت 
باالسر آمدند. چون جا نبود، من جای خود را به ایشان دادم. یک رکعت ایستاده 
و یک رکعت نشس��ته خواندند. سپس از من احوال  پرسی نمودند. وقت گرفتم و 
پس از ساعتی به منزل امام در کربا که یک مرید کویتی در اختیارشان گذاشته 
بود، رفتم. نامه تسلیت آیت   اهلل حاج آقا مصباح یزدی در فقدان و رحلت مرحوم 
آی��ت  اهلل حاج آقا مصطفی= را تقدیم کردم. از اوضاع و احوال جویا ش��دند و 

خبرها را تقدیم نمودم. وقت گرفتم که نجف هم شرفیاب شوم.43 
یکی از مشتاقان امام می گوید:

 در بحبوحه انقاب توفیق یافتم که به زیارت عتبات عراق نایل گردم. در آخرین 
شب جمعه ای که امام تحت نظر رژیم بعثی عراق، آن جا به سر می بردند، ایشان به 
حرم حضرت عباس7 آمدند. بانوان عرب با وجود این   که او را نمی شناختند، با 
دیدن سیمای نورانی امام، به رسم سنت بومی خود هلهله زدند و بر سر امام نقل 
پاش��یدند و به دور ایش��ان حلقه زدند. مأمورین امنیتی با دیدن این صحنه، خیره 

خیره به مردم زل زده بودند.44

نامه های امام از کربال
امام در اغلب این س��فرهای زیارتی به کربا، خانواده را هم با خود می بردند. البته از برخی 
مکاتبات و اظهارات ایش��ان برمی آید که گاهی در این س��فرها دور از اعضای خانه بوده اند. 
در 21 فروردین 1347 )11 محرم 1388( امام از کربا در نامه  ای خطاب به پدر همس��ر خود 
مرح��وم آیت اهلل میرزا محمد ثقفی تهرانی خبر س��امتی اعضای خانه را که در کربا بودند، 

چنین اعام می کند:
این جانب و تمام همراهان س��امت هستیم و اآلن در کربای معلّی به دعاگویی 
مش��غول. چون وقت بسیار ضیق است و رس��یدن نامه ممکن است تعویق بیفتد، 

لهذا خانم بعداً تصدیع می دهد. عجالتاً سامت و سام می رساند... .45
امام در 17 بهمن 1349 )9 ذی  حجه 1390( هجری خطاب به س��ید احمد خمینی که در قم 

بوده، نوشه است:
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... احمد عزیز! مرقوم شما واصل شد. ان شاءاهلل تعالی سامت باشید. ماها هم در 
کربای معلی مجتمع هستیم و به شما من دعا می کنم... .46

در نامه 31 مرداد 1351 )12 رجب 1392( امام خطاب به دختر خود فریده مصطفوی که در 
ایران به سر می برده، نوشته است:

مرقومه ش��ریف واصل و از س��امت ش��ما و دیگران مس��رور ش��دم... داداش 
)س��ید مصطف��ی( اول رجب آمدند کربا. حالش��ان خوب اس��ت. امروز خیال 
رفت��ن به کربا برای زیارت نیم��ه رجب داریم. در همه جا به همه ش��ماها دعا 
می کن��م و زی��ارت می نمایم. به خان��م )خدیجه ثقفی، معروف ب��ه قدس ایران 
 همس��ر امام( و تمام حول و حواش��ی سام برس��انید... از خداوند تعالی سامت

 همه را خواهانم... .47
امام در 5 شهریور 1351 )17 رجب 1392( در نامه ای به همسر خود که در ایران بوده، می نویسد:

... مخدره محترمه عزیزه! مرقوم اول ش��ما وقتی عازم کربا بودم رس��ید. مرقوم 
دوم امروز واصل شد. دیش��ب از کربا مراجعت نمودیم. من و مصطفی رفتیم، 
دیگ��ران نیامدن��د ... از قبل ]جانب[ ش��ماها همگی در کرب��ا و نجف زیارت 
می کن��م و ب��ه همه دعا می کنم خداوند تعالی همه را س��الم و س��عید قرار دهد. 
مصطفی ش��ب ها مرتب اینجاس��ت و روزها گاهی حسین )فرزند سید مصطفی( 

می آید. چون از کربا آمده بودیم جای شما خالی است.48
ایش��ان در نامه 13 ش��هریور 1351 )25 رجب 1392( خطاب به همسرش که در تهران بوده 
و برای دیدار با والدین و خانواده به ایران آمده بود، از س��فر کربا می نویس��ند؛49 چنان که در 
نامه ای دیگر که در 6 مهر 1351 )19 ش��عبان 1392( به ایش��ان نوش��ته، به سفر کربا در نیمه 
شعبان اشاره کرده و افزوده است که برای همه شماها در کربا زیارت می کنم و به همه دعا 

می نمایم.50
در ایامی که امام در کربا اقامت داشت، ساواک ایران شایعه ترور ایشان را رواج داد و گاهی 
برخورد گلوله ای به پای امام نیز بر سر زبان ها افتاد. امام و دیگران که این خبر را شنیدند، تردیدی 
نداشتند که این ماجرا ساخته و پرداخته رژیم شاه برای ایجاد واهمه در میان یاران امام و بازداشتن 
رهبر انقاب از ادامه مبارزه و مقاومت است. از این رو امام در سخنرانی خود رژیم شاه را سبب 
دس��ت زدن به چنین تهدیدهایی، سخت مورد نکوهش قرار داد. بسیاری از جریان های سیاسی 
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برون  مرزی به افش��اگری بر ضد این توطئه برخاس��تند و رژیم شاه را به سبب چنین نیرنگ هایی 
محکوم کردند و از رژیم حاکم بر عراق خواس��تند که مس��ئولیت خود را در مراقبت از امام با 

هوشیاری دنبال کند که مبادا رژیم شاه فرصت چنین جنایتی را به دست آورد.
آغاز این جریان از گزارش رایزن فرهنگی ایران در عراق، از زبان یکی از افس��ران متواری 

به عراق به نام »ستوان فرامرز نوئین اصفهانی« می باشد. در این گزارش آمده است: 
همکار مزبور در 21 اس��فند 1349 به رایزن فرهنگی ایران اظهار داش��ت که دو 
شب قبل به منزل آیت  اهلل خمینی رفته و با ایشان ماقات نموده و مدتی نزد ایشان 
بوده و به گفت وگوهای مختلف پرداخته است و آدرس منزل خمینی در کربا 
مقابل درب باالی س��ر حضرت ابوالفضل خیابان صاحب الزمان کوچه س��ادات 
می باش��د و اضافه نموده عامل تروری که باید در مورد او انجام ش��ود، تا بیست 

روز دیگر به وسیله اطرافیان خودش انجام خواهد شد.
نظریه رایزن فرهنگی:

منبع قبًا اظهار نموده که این ترور به وس��یله خود ما انجام شود. در مورد این  که 
چ��ه انگیزه ای دارد و چه کس��انی در این کار دس��ت دارند، خودداری و افش��ا 
نمی نماید. ضمناً از او سؤال شد خمینی چه قیافه ای دارد؛ نشانه ای که داد، با فرد 

موصوف مطابقت ندارد.
ای��ن ک��ه میان رژیم های ایران و عراق در این باره هماهنگ��ی و زد و بندی نیز بوده یا نه، به 
بررسی عمیق تری نیاز دارد. براساس برخی اسناد، مقامات ایرانی از عملی گردیدن این توطئه 
از س��وی بعثی ها و انداختن آن به گردن ایران، س��خت در هراس بوده اند و از این رو بر آن 
شدند تا با برخی علمای ایران و خویشاوندان امام در این باره گفت وگو کنند و هشدار دهند؛ 
چنان   که رئیس ساواک قم در پیامی به سید مرتضی پسندیده )برادر امام( و سید احمد خمینی 
در قم اطاع داد که رژیم عراق بر آن اس��ت تا امام را ترور کند و س��پس ایران را به دس��ت 
داش��تن در این جنایت متهم سازد. دیری نپایید که رئیس ساواک تهران )سرهنگ مقدم( در 
تماس تلفنی با خطیب بزرگوار ش��یخ محمدتقی فلس��فی همین موضوع را یادآور شد و از او 
خواس��ت که امام را از این توطئه رژیم عراق آگاه سازد. اما مدارک و منابع دیگر می گویند 

دستگاه امنیت ایران مشغول یک بازی سیاسی بوده است.51
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