
دلیل باالخره مجبور ش��دند او را عزل کنند. بعد به 
مردم تبریز گفتند: خودتان استاندارتان را انتخاب 
کنید. جلسه ای در منزل دکتر سید محمد میالنی 
تشکیل ش��د و قرار ش��د فردی را برای استانداری 
به مرکز معرفی کنیم. چهار پن��ج نفری را که مورد 
اعتم��اد بودند نوش��تیم و بعد تصمی��م گرفتیم بر 
اس��اس تخصص، دیانت، تعهد، س��وابق، کارآیی و 
امثال اینها، به هر کدام نمره بدهیم و کسانی را که 
نمره باالتری می آورند معرفی کنیم. نهایتاً مهندس 
غروی را معرفی کردیم و تهران هم پذیرفت و برای 
ایشان حکم استانداری صادر ش��د. من ایشان را از 
قبل می شناختم و به دیدنش رفتم و تبریک گفتم. 
آن روزها من در بیمارستان کار می کردم. سه چهار 
ماهی از این قضیه گذش��ته بود که یک روز ایشان 
تلفن زد و به من گفت: بروم استانداری. رفتم و دیدم 
جلسه ای با حضور 40، 50 نفر تشکیل شده است و 

آقای قاضی و آقای الهوتی هم حضور دارند. 
آقاي شيخ حسن الهوتی؟ 

بله، من قباًل در زندان با ایش��ان آشنا شده بودم و از 
من قول گرفته بود که هر جا رفت، با ایشان بروم! من 

هم قبول کرده بودم.جالب بود. 
موضوع جلسه چه بود؟

بیش��تر در باره س��پاه آذربایجان و فرماندهی آن و 
تغییراتی که باید ایجاد می کردند صحبت ش��د. آن 
روز قرار شد آقای کرانی را -که بعدها سفیر ایران در 

الجزایر شد- فرمانده سپاه کنند. 
قضيه قولت�ان به آق�ای الهوت�ی به کجا 

کشيد؟ 
جلسه که تمام شد، شهید قاضی همه را برای ناهار به 
باغ خودشان دعوت کردند، رفتیم و ناهار خوردیم و 
بعد از ناهار، آقای الهوتی گفت: من دارم به بازدید از 
زندان می روم و شما هم بیا! شهید قاضی و استاندار 
و بقیه به منزل برگش��تند و من طبق سفارش آقای 
الهوتی، با ماش��ین به طرف زندان راه افتادم، ولی 
وقتی به آنجا رسیدیم، ایشان داخل بند رفت و پشت 
سرش در را بس��ته بودند و مرا راه ندادند! ما سه نفر 
بودیم که منتظر ایشان ایستاده بودیم. رئیس زندان 
آمد و پرس��ید: اینجا چه کار دارید؟ گفتیم: منتظر 
آق��ای الهوتی هس��تیم. او هم ب��ا عصبانیت گفت: 
بیخود! بعد که تپانچه اش را کشید و تیراندازی کرد! 
ما از محوطه زندان بیرون رفتیم تا اس��تاندار و بقیه 
بیایند. در ای��ن موقع دیدیم که ص��دای تیراندازی 
شدیدی می آید. سریع برگش��تیم و دیدیم عده ای 

آمده و استانداری را به گلوله بسته اند. 
چه کس�انی این کار را کردند و دليلشان 

چه بود؟ 
یک آق��ای روحانی به اس��م ایرانی ب��رای خودش 
کمیته ای تشکیل داده و افراد مسلحی را در اختیار 
گرفته بود و می گفت: ما برای حفاظت از آقای غروی 
و خانواده اش، این کار را کردیم! همان موقع هم به 
استاندار زنگ زده بودند که: نترس، ما برای حفاظت 

از شما و خانواده ات آمده ایم! 
واقعًا به این دليل آمده بودند؟ 

خیر، بعداً معلوم ش��د توطئه ای در کار بوده است. 
به هر حال این ماجرا تمام ش��د و آقای الهوتی هم 
رفت. مدتی هم مهندس غروی مرا خواست و گفت: 
به کمک نیاز دارد. ابتدا آقای دکتر گالبی فرماندار 
و دکتر نیشابوری معاون عمرانی ایشان شد. مدتی 

که گذشت، آقای دکتر گالبی اعالم کرد: عالقه ای 
به فرمانداری ندارد! قرار شد یکی دو هفته ای تحمل 
کند و بعد اس��تعفا بدهد. بعد که اس��تعفا داد، این 
مسئولیت به من ارجاع شد. آن روزها کار فرماندار 
خیلی دش��وار بود، چون باید ب��ه کارهایی از قبیل 

ارزاق عمومی هم رسیدگی می کرد. 
تا کی فرماندار بودید؟ 

تا آخر سال 1358. بعد استعفا دادم که برای دور اول 
مجلس کاندید شوم. 

شما فرماندار بودید که شهيد قاضی ترور 
شدند؟ 

بله، ایشان در آبان سال 1358 ترور شدند و بیشتر 
از یکی دو نماز جمعه را برگزار نکردند. 

ایش�ان در ع�زل و نصب ها ه�م دخالت 
می کردند؟ 

در دوره ای که من فرماندار بودم، از س��وی ایشان 
دخالت که هیچ، حتی س��فارش ه��م ندیدم، ولی 
چون هنوز کارها سر و سامان پیدا نکرده بودند، هر 
کسی که به ایشان مراجعه می کرد، ایشان رسیدگی 
می کرد، اما هیچ مواجهه ای با مس��ئولین نداشت و 
از آنها حمایت می کرد. ایشان صبر و حوصله و سعه 
صدر عجیبی داش��ت و به حرف همه مس��ئولین و 

مردم گوش می داد و خیلی محترمانه و آقامنشانه، 
نظراتش را بیان می کرد. اگر مسئولی از ایشان کمک 
می خواس��ت، کمک می کردند، واال در هیچ کاری 

دخالت نمی کردند. 
اشاره کردید که قرار ش�د فرمانده سپاه 
در آذربایجان تعيين شود؟ آیا این اتفاق 
افتاد؟ ارتباط سپاه با شهيد قاضی چگونه 

بود؟ 
آن روز که آقای الهوتی به داخل بند رفت و ما بیرون 
از زندان ایس��تادیم، واقعیت این اس��ت که نه ما از 
استاندار پرسیدیم: باالخره چه خبر بود و آنها برای 
چه کاری به زندان رفتند؟ و نه آنها حرفی زدند، اما 
نکته مهم این اس��ت که رئیس زندان را خود آقای 
قاضی منصوب کرده بود که آدمی قوی و متدین بود 
و تا جایی که برایش امکان داش��ت، به آقای قاضی 
در حل مش��کالت کمک می ک��رد. آن روزها هنوز 
سپاه رسمیت پیدا نکرده و دستوری برایش نیامده 
بود. آقایی به نام یکتا پیش از آن، چیزی ش��بیه به 
کمیته درست کرده بود. ایشان شبیه به دکتر یزدی 
و مهندس بازرگان و نهضت آزادی ها فکر می کرد و 
افکار آقای قاضی را قبول نداش��ت. آقای قاضی هم 
نمی خواست آش��وب و اختالفی پیش بیاید و صبر 
می کرد. ایشان تمایل نداشت که آقای یکتا چنین 
پست حساسی را داشته باش��د. خود بچه هایی هم 
که به عنوان سپاهی جمع ش��ده بودند، آقای یکتا 

را قبول نداشتند. 
شما به عنوان فرماندار تبریز، نگران ترور 

آیت اهلل قاضی نبودید؟ 
ما واقعاً چنی��ن احتمال��ی را نمی دادیم. روزی هم 
که ایش��ان ترور ش��د، من به عنوان سرپرست زوار 
به مکه رفته بودم و در تبریز نبودم. در آنجا بود که 
شنیدم از مسجد ش��عبان -که در آن امام جماعت 
بودند- بع��د از نماز، به طرف خانه ش��ان می رفتند 
که در ابتدای خیابان باغ ش��مال، ترور ش��دند. در 
آن روزها اس��تانداری پیگیر شناسایی عوامل ترور 
 بود. البت��ه فرمان��داری هم کمک ک��رد و ضاربین

 دستگیر شدند. 
به نظر ش�ما چرا آیت اهلل قاض�ی را ترور 
کردند و شهادت ایش�ان چه پيامدهایی 

داشت؟ 
آقای قاضی از جمله نخس��تین افرادی بود که ترور 
شد و لذا هنوز چندان انگیزه تروریست ها مشخص 
نبود. آنها می خواس��تند افراد مؤثر در انقالب را از 
بین ببرند و مردم را بی راهنما و سرپرست بگذارند. 
قصدشان ایجاد رعب و وحش��ت و پراکنده کردن 
مردم از اطراف افراد مؤثر بود. کسانی که فقدانشان 
وحدت و هماهنگی مردم را از بی��ن می برد. بعد از 
شهادت آیت اهلل قاضی، شهید آیت اهلل مدنی به تبریز 
آمد. ایش��ان روحانی مبارز، عالم و شجاعی بود، اما 
موقعیت آیت اهلل قاضی را در تبریز نداشت. به همین 
دلیل همانطور ک��ه عرض کردم، پس از ش��هادت 
آیت اهلل قاضی، حزب خلق مس��لمان می توانس��ت 
خودی نشان بدهد و حتی تا تس��خیر صدا و سیما 
هم پیش برود، در حالی ک��ه در زمان آقای قاضی، 
چنین جرئتی نداشت و ایشان با مدیریت قوی اداره 
اوضاع شهر را در دست داش��ت و به روحانیونی که 
جلودار حزب خلق مس��لمان بودند، اجازه جوالن 

دادن نمی داد. 

در دوره ای که من فرماندار بودم، از سوی 
ایش�ان دخالت که هيچ، حتی سفارش 
 هم ندی�دم، ول�ی چ�ون هن�وز کارها 
سروسامان پيدا نکرده بودند، هر کسی 
که به ایش�ان مراجعه می کرد، ایش�ان 
رس�يدگی می کرد، اما هيچ مواجهه ای 
با مس�ئولين نداش�ت و از آنها حمایت 
می کرد. ایشان صبر و حوصله و سعه صدر 
عجيبی داشت و به حرف همه مسئولين 
و مردم گوش می داد و خيلی محترمانه 
و آقامنش�انه، نظراتش را بيان می کرد
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خلق مسلمانی ها تا او زنده بود
جرئت جوالن نداشتند

درآن دوره،وضعيت کميته ها در تبریز 
چگونه بود؟ 

اکثراً دست خلق مسلمانی ها بود و تعداد کمی در 
اختیار نیروهای انقالبی بود. زمانی که می خواستم 
انتخابات مجلس خبرگان را در تبریز برگزار کنم، 
نامزده��ای حزب خل��ق مس��لمان و نامزدهای 
خط امام با ه��م رقاب��ت می کردند. ق��رار بود از 
کل آذربایجان ش��ش نفر برای مجلس خبرگان 
انتخاب شوند و در روز انتخابات دستور آمد که هر 
کمیته ای،دو نفر مسلح در اختیار فرمانداری قرار 
بدهد تا از صندوق های رأی حفاظت کنیم. اکثر 
کمیته ها دست خلق مسلمانی ها بود و آنها هیچ 
فرد مسلحی را در اختیار ما قرار ندادند و ما به ناچار 
افراد مس��لح را از کمیته هایی که دست خودمان 
بود، گرفتی��م و از صندوق ه��ا محافظت کردیم. 
با ای��ن همه در هم��ان س��اعات اول رأی گیری، 
عده ای از م��ردم به فرمانداری آمدند و ش��کایت 
کردند که در مس��جد یاری در خیابان منتظری 
و در یکی از ش��عباتی که مجاهدی��ن خلق اداره 
می کردند، تقلب ش��ده اس��ت و مرا به زور بردند 
که از آن شعبه ها بازدید کنم. در مسجد یاری به 
شکل علنی تقلب نمی ش��د، ولی عده ای نشسته 
بودند و برای بی سوادها ورقه رأی را پر می کردند 
و به صندوق می انداختند. به وضعیت آنجا سر و 
سامان دادم و آمدم بیرون، اما جایی که تقلب از 
همه جا در آن بیش��تر بود، محل خطرناکی بود.

بنده معموالً با یک پیکان و راننده تردد می کردم، 
ولی وقتی از مسجد یاری بیرون آمدم، با ماشین 
بی سیم دار شهربانی و همراه با یک افسر به محل 
مذک��ور در مدرس��ه 29 بهمن رفت��م. مردم در 
خیابان و حیاط آنجا صف کش��یده بودند. رفتم 
داخل و دیدم حزب خلق مس��لمانی های مسلح 
ایستاده اند و به هر کسی که می خواهد رأی بدهد، 
تکلیف می کنند که: این رأی را بینداز! منظورشان 
آرائی بود که خودشان نوشته بودند. از یک خانم 
مسن پرسیدم: »شما می خواهی به چه کسی رأی 
بدهی؟« گفت: »به آقای شریعتمداری!« گفتم: 
»آقای ش��ریعتمداری که کاندید نیست.« یکی 
از خلق مس��لمانی ها گفت: »منظورش کس��انی 
است که آقای شریعتمداری قبول دارد!« بعد هم 
فهرست 26 نفره ای را که قباًل نوشته شده و پایین 
ورقه مهر زده بودند، به من نشان داد. می دانستم 
آن مهر مال خود آقای شریعتمداری است، با این 
همه گفتم:» مهر واضح نیست، ببرید و دو باره مهر 
بزنید و بیاورید«. او عصبانی شد و گفت: »داری 
به آقای شریعتمداری توهین می کنی؟ باید تو را 
ببریم به حزب!« می خواستند مجبورم کنند که 
همراهشان به حزب بروم که مقاومت کردم. سپس 
سوار ماشین شهربانی شدم تا راه بیفتیم که آنها 
لوله های تفنگشان را وارد ماشین کردند و همراه 
ما آمدند تا به چهارراهی رس��یدیم که یک طرف 
به س��اختمان حزب می خورد، اما ما راه مستقیم 
را رفتیم و آنها ماش��ین را به زور متوقف کردند. 
کم کم مردم دور ما جمع ش��دند. افسر شهربانی 
پیش��نهاد داد برود و با یک اکیپ مسلح برگردد، 
ولی فک��ر کردم درگی��ری خواهد ش��د و گفتم: 
بهتر اس��ت منتظر بمانیم و ببینیم اینها باالخره 
می خواهند چه کار کنند؟ حدود صد نفری جمع 
ش��دند و باز یکی از آنها فریاد زد که: باید برویم 
حزب و من باز گفتم: من با ح��زب کاری ندارم! 
باالخره صدای مردم در آمد که: راست می گوید، 
فرماندار چه ربطی به حزب دارد؟ با پشتیبانی و 
حمایت مردم، باالخره خلق مسلمانی ها دست از 
سر ما برداشتند. بعدها فهمیدیم در فاصله ای که 
اینها با ما کلنجار می رفتند که ما را به دفتر حزب 
ببرند، مقدم مراغه ای استاندار قبلی از دفتر حزب 
به مهندس صباغیان تلفن زده بود که: در تبریز 
درگیری پیش آمده اس��ت و چند نفر هم کشته 
شده اند! معلوم می ش��د از قبل نقشه درگیری و 
کش��تار در روز انتخابات را داشتند که الحمدهلل 
نقشه شان نقش بر آب شد. فردای آن روز تصمیم 
گرفتیم برویم و کسانی را که اخالل ایجاد کرده 
بودند، دس��تگیر کنی��م که رئیس ح��زب خلق 
مسلمان-که فردي به نام عدالت بود- گفت: کسی 
در ساختمان حزب نیست.کمیته ها در واقع نه بر 
اس��اس رأی نماینده امام یعنی آقای قاضی،که 
در حقیقت طبق دستور آقای شریعتمداری کار 

می کردند. 
یک بار هم در دفت��رم در فرمان��داری بودم که 
استاندار تلفن زد و مرا خواس��ت. رفتم و ایشان 
گفت:»شب گذشته اعضای حزب خلق مسلمان 
به استانداری حمله کرده اند و این احتمال وجود 
دارد که باز هم دس��ت به ای��ن کار بزنند. برای 

دفع ش��ر آنها چه باید کرد؟«پش��ت ساختمان 
اس��تانداری، دری به کوچه پشتی وجود داشت 
که کمتر کسی از آن خبر داشت. ماشینی را آنجا 
گذاشتم که اگر بار دیگر حمله کردند، استاندار با 
آن ماشین فرار کند و به پادگان تبریز برود!حوالی 
ظهر عده زیادی با شعارهایی علیه استانداری، به 
طرف س��اختمان اس��تانداری حرکت کردند و 
از نرده ها ب��اال رفتند و وارد حیاط اس��تانداری 
شدند. بعد به داخل س��اختمان هجوم بردند و 
دیدند استاندار و معاونین او نیستند. من هم از 
س��اختمان فرمانداری، به تلفنخانه استانداری 
رفتم و دیدم کسی آنجا نیست و فقط یک عده از 
کارمندان معمولی در آنجا هستند.جمعیتي که 
در استانداری موفق نشده بودند، برگشتند و به 
طرف صدا و سیما رفتند. بعد از یک ساعت آقای 
پریشان نامی تلفن زد که:»اینها دارند می آیند، 
چه باید کرد؟«. گفتم: »درها را محکم ببندید، 
ولی اگر شکس��تند و وارد شدند، مقابله نکنید و 

صدا و سیما را تحویلشان بدهید!«.
خلق مسلمانی ها باالخره صدا و سيما 

را تسخير کردند؟ 
بله، آنها درها را شکس��تند و رادیو و تلویزیون را 
گرفتند و شروع به پخش خبر کردند. بعد از ظهر 
آن روز، شهر کاًل به تس��خیر خلق مسلمانی ها 
در آمد! من به خانه رفتم و ناه��ار خوردم، ولی 
دیدم آرام و قرار ندارم و به باغی که خارج از شهر 
داشتیم، رفتم. آن شب قرار بود همراه معاونین 
استاندار به او ملحق ش��ویم. به شهر برگشتم و 
دیدم اس��تاندار در پادگان نیست. از جای او هم 
خبر نداشتیم. در خانه خودم ماندم شاید خودش 
تماس بگیرد. اوایل شب بود که به من تلفن زدند 
و آمدند و مرا با ماش��ین به در خانه ای بردند که 
استانداری در آنجا بود. پرسیدم: »مگر قرار نبود 
شما در پادگان بمانید؟« گفت: »احساس کردم 
فرمانده پادگان، مرا تحویل خلق مس��لمانی ها 
خواهد داد!« بعد ایش��ان از پ��ادگان خارج و در 
منزل یکی از آشنایانش مخفی می شود. در طول 
چند روزی که شهر در اختیار خلق مسلمانی ها 
بود، آنه��ا از طریق مخابرات پیگی��ری کردند تا 
اس��تاندار را پیدا کنند و ایش��ان ناچار بود دائماً 
جایش را تغییر بدهد و بیش��تر از نصف روز در 
جایی نماند!تم��ام این اتفاقات بعد از ش��هادت 
آقای قاضی و در دوره آقای مدنی افتادند، چون 
خاندان آقای قاضی در تبریز س��ابقه ای طوالنی 
داشت و مورد احترام و اعتماد مسئولین و مردم 
بود، اما آقای مدنی در آن خطه چندان شناخته 

شده نبود و از ایشان زیاد حساب نمی بردند. 
تبریز چگونه از دست خلق مسلمانی ها 

آزاد شد؟ 
بع��د از اینکه اس��تاندار ف��رار کرد و ش��هر به 
دست خلق مس��لمانی ها افتاد و از صدا و سیما 
برنامه های مارکسیس��تی پخ��ش کردند، روز 
جمعه ش��د. آی��ت اهلل مدنی نماز جمع��ه را در 
میدان راه آهن برگ��زار کرد. اس��تاندار، دکتر 
نیشابوری معاون عمرانی استانداری را فرستاد 
تا برود و ببین��د وضعیت نم��از جمعه چگونه 
است؟ او رفت و برگش��ت و گزارش داد با اینکه 
مردم از این اوضاع خیلی ناراحت هستند و خلق 
مسلمانی ها وسط راه آنها را کتک می زنند، اما 
تعداد زیادی به نماز جمعه رفته اند. اس��تاندار 
گفت: حاال که فضا این گونه است، من هم مخفی 
نمی مانم و بیرون می آیم. مشورت کردیم و قرار 
شد آن ش��ب همگی دس��ته جمعی به مسجد 
آیت اهلل مدنی برویم. مس��جد از جمعیت لبریز 
بود، طوری که حتی مردم بیرون از مسجد هم 
جمع شده بودند. آنها به محض اینکه چشمشان 
به مهندس غروی افتاد، ش��روع کردند به س��ر 
دادن ش��عارهای انقالبی. ایشان داخل مسجد 
رفت، ولی ما نتوانس��تیم برویم. آن شب جواد 
حسین خان رفت و س��یم فرس��تنده رادیو را 
قطع کرد و خلق مس��لمانی ها نمی دانس��تند 
سیم از کجا قطع شده است!فردای آن روز قرار 
گذاش��تیم که برای ایجاد وحدت، در مس��جد 
قزللی جمع ش��ویم و بعد ب��رای برگزاری نماز 
وحدت به دانشگاه برویم. بعد هم مردم بروند و 
صدا و سیما را نجات بدهند. نزدیک ظهر همراه 
مردم به طرف دانش��گاه راه افتادیم. در تقاطع 
خیابان تربیت، یک کیوسک پلیس راهنمایی 
بود. خلق مسلمانی ها آقای مدنی را گرفته و در 
آنجا حبس کرده بودند. ما و استاندار از موضوع 
خبر نداش��تیم و وقتی دیدیم ایش��ان نیامد به 
دِرخانه اش رفتیم. خبرنگارها هجوم آوردند که 
با استاندار مصاحبه کنند. عده ای هم از آذرشهر 
آمده بودند که: اگر ش��ما قادر نیستید از آقای 
مدنی مراقبت و محافظت کنید، ما ایشان را به 
شهر خودمان می بریم! آقای غروی به تهران و 
آیت اهلل مهدوی کنی -که وزیر کشور بود- زنگ 
زد و جری��ان را تعریف کرد و اط��الع داد: خلق 
مس��لمانی ها آقای مدنی را در کیوسک پلیس 
زندان کرده اند. آیت اهلل مهدوی کني به آیت اهلل 
شربیانی تلفن زد و به وسیله ایشان،آقای مدنی 
را از دس��ت خلق مس��لمانی ها نجات داد. بعد 
مردم به صدا و سیما ریختند و آنجا را از چنگ 
خلق مس��لمانی ها بیرون آوردن��د. از آنجا که 
احتمال حمله دو باره آنه��ا می رفت، مردم در 
جریان قرار گرفتند. اتفاقاً این اتفاق هم افتاد و 
آنها ساعت یک ش��ب حمله کردند که با کمک 
مردم وادار به عقب نشینی شدند.دریک کلمه 
این جماعت،دردورون خود آدم هاي شروري 
داش��تند که اگر نظام موفق به مه��ار آنها نمي 

شد،مشگالت زیادي را موجب مي شدند. 
با تش�کر از فرصتی ک�ه در اختيار ما 

قرار دادید.

  نيما احمدپور
مدیریت شرایط ملتهب شهرتبریز پس از پيروزي 
انق�الب اس�المي،به وی�ژه مواجه�ه با فتن�ه گري 
وآش�وب طلبي حزب موس�وم به خلق مسلمان،از 
چال�ش ه�اي ش�هيد آی�ت اهلل س�يدمحمدعلي 
قاض�ي طباطبای�ي درآن دوره به ش�مار م�ي رود.
ه�م ازاین روي اس�ت که در س�الروز ش�هادت آن 
بزرگوار،بازخواني کارنامه آن ش�هيد واال درچنين 
ش�رایطي را برگزیده ایم.در گفت وشنودي که هم 
اینك پيش روي شماس�ت، جناب محمد علی نژاد 
سارخانی فرماندار وقت شهر تبریز،به بيان خاطرات 
خویش از شرایط فتنه خيز این ش�هر در قبل وبعد 
از ش�هادت آیت اهلل قاضي پرداخته است.اميد مي 
بریم که انتش�ار این خاطرات،ب�راي تاریخ پژوهان 
وجواناِن نس�ل س�وم انقالب،مفيد ومقب�ول آید.

  
ابتدا به نقش و جایگاه شهيد آیت اهلل قاضی 
در انقالب و سپس به جایگاه ایشان در تبریك 

اشاره ای کنيد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم.در نقش و جایگاه شهید بزرگوار 
آیت اهلل سید محمدعلي قاضی طباطبایي)رضوان اهلل 
تعالي علیه(، همین بس که تا وقتی ایشان زنده بودند، 
فتنه گران حزب خلق مسلمان امکان تحرک چندانی 
پیدا نکردند، اما همین که ایشان به شهادت رسیدند، 
حتی تا تسخیر تلویزیون هم پیش رفتند! بنده آن زمان 
فرماندار آذربایجان ب��ودم و از نزدیک زحمات و تدابیر 

خردمندانه ایشان را مشاهده می کردم. 
قبل از انقالب چطور؟ 

قبل از انقالب در تبریز هم مثل تمام ش��هرهای ایران، 
گروه های گوناگون فعالیت می کردند. البته بخش قابل 
توجهي از مردم آذربایجان، مقلد آقای ش��ریعتمداری 
بودند و به همین دلیل چندان تمایل��ی به مبارزات از 
خود نش��ان نمی دادند. خط و ش��یوه اندیشه واهداف 
امام را امثال آقای قاض��ی دنبال می کردن��د که غالباً 
دستگیر یا تبعید می شدند.البته کسانی هم که از رژیم 
دل خوشی نداشتند، از آقای قاضی پیروی می کردند. 
مؤمنین اهل مبارزه گوش به فرمان ایشان بودند و برای 
گرفتن اعالمیه های امام و پخش آنها، به ایشان مراجعه 

می کردند. 
من خودم در نزدیکی های پیروزی انق��الب، از زندان 
بیرون آمدم. کاماًل مشخص بود که رهبری مبارزات و 
راه پیمایی ها و تظاهرات، با آقای قاضی است. مبارزین و 
انقالبیون هر وقت می خواستند اقدامی را انجام بدهند، 
ابتدا با آقای قاضی مشورت می کردند و از ایشان اجازه 
می گرفتند و این نوع کارها غالباً با مشورت و اجازه آن 
بزرگوار انجام می شدند. آقای قاضی امام جماعت مسجد 
شعبان بود و نماز مغرب و عشا را در آنجا اقامه می کرد. 
مبارزان در آنجا جمع می شدند و رهنمود می گرفتند 
و ایشان مأموریت افراد مختلف را معین و آنها را اعزام 

می کرد تا مبارزان کارها را انجام بدهند. 
درآن دوره،امام جمعه تبریز چه کسی بود؟ 

قبل از انقالب، هنوز نماز جمعه به شکل رسمی برگزار 
نمی شد. کمی قبل از پیروزی انقالب، آقای صادقی نامی 
-که اهل تبریز بود- در مسجد شعبان نماز جمعه ای را با 
اجازه آقای قاضی برگزار کرد. البته خودم آن روزها آنجا 
نبودم و دقیقاً نمی دانم خود آق��ای قاضی نماز را اقامه 
کرد یا آقای صادقی. احتمال می دهم آقای صادقی بوده 
باش��د، چون آقای قاضی در آن روزها، اغلب به اطراف 

کشور می رفت و و وقتي براي انجام این کار نداشت. 
اش�اره کردید پخش اعالميه ه�ا و کارهایی 
از این قبيل، با اجازه ش�هيدآیت اهلل قاضی 
طباطبای�ي انج�ام می ش�د. طرح ش�عارها 

چطور؟ 
هر کاری که قرار بود انجام ش��ود، حتی اگ��ر قرار بود 
شعری خوانده ش��ود، قبل از آن به اطالع آقای قاضی 
می رس��ید. اگر ایش��ان اجازه می داد انجام می ش��د، 
اگر نم��ی داد ابداً انج��ام نمی ش��د. در تظاهرات ها هم 
اغلب، خود ایش��ان در صف اول حرک��ت می کرد. در 
راه پیمایی های تاس��وعا و عاشورای س��ال 1357 که 
کار رژیم تقریباً فیصله پیدا کرد، ایش��ان نقش اساسی 
داشت. قبل از آن بعضی از روحانیون اقبالی به این نوع 
کارها نش��ان نمی دادند، ولی بعد از این راه پیمایی ها، 
فهمیدند کار رژیم تمام است و آمدند و دور آقای قاضی 

را گرفتند. 
اش�اره ای به راه پيمایی های سرنوشت س�از 

تاسوعا و عاشورا در تبریز داشته باشيد؟ 
ت��ا آن روز چنی��ن راه پیمای��ی پرجمعیت��ی در تبریز 
مشاهده نشده بود. مردم از مسجد شعبان در مرکز شهر 
راه پیمایی را ش��روع کردند تا به خیابان فرح )عباسی 
امروز( رسیدند و همان روز هم اسم خیابان را عوض و 
به نیت نام مبارک حضرت ابوالفضل العباس)ع( تبدیل 
به عباس��ی کردند. در آنجا بیانیه ای هم خواندند و بعد 

پراکنده شدند. 
پ�س از پي�روزی انق�الب، ش�هيد آیت اهلل 
قاض�ی طباطبایي به عن�وان نماین�ده امام 
عه�ده  ب�ه  را  مختل�ف  مس�ئوليت های 
گرفتن�د. از آن روزها و حال و ه�وای تبریز 
و مخالف خوانی ه�ای جبهه مقاب�ل، برایمان 

خاطراتی را نقل کنيد؟ 
همان طور که اش��اره کردی��د بعد از پی��روزی انقالب، 
مسئولیت امور تبریز از سوی امام به عهده شهید آیت 
اهلل قاضی گذاشته شد. اوضاع آشفته ای بود. مسئولین 
و استاندار و فرماندار قبلی رفته بودند و تازه واردها هم 
هنوز نتوانسته بودند بر اوضاع مسلط شوند و بسیاری از 
پست ها هم خالی بودند و لذا برای اغلب کارها، به ایشان 
مراجعه می شد. ایشان هم افرادی را معین می کرد تا به 
امور مختلف رسیدگی کنند و اموالی که را مصادره شده 

بودند در جایی نگهداری کنند. 
شما کی به فرمانداری انتخاب شدید؟ 

گمانم خرداد سال 1358 بود. بعد از پیروزی انقالب و 
در دوره دولت موقت، مقدم مراغه ای از طرف مهندس 
بازرگان استاندار آذربایجان ش��د. ایشان گرایش های 
خاصی داش��ت و اغلب مردم را ناراضی کرد، به همین 

آق�ای قاض�ی از جمله نخس�تين 
افرادی بود که ترور ش�د و لذا هنوز 
چندان انگيزه تروریست ها مشخص 
نبود. پس از شهادت آیت اهلل قاضی، 
حزب خلق مس�لمان می توانست 
خودی نشان بدهد و حتی تا تسخير 
صدا و سيما هم پيش برود، در حالی 
ک�ه در زم�ان آقای قاض�ی، چنين 
جرئتی نداشت و ایشان با مدیریت 
قوی اداره اوضاع ش�هر را در دست 
داش�ت و به روحانيونی که جلودار 
حزب خلق مس�لمان بودند، اجازه 

جوالن دادن نمی داد


