
تالش كردند تا ايشان را به همراه تني چند از علماي 
تبريز از زندان آزاد كنند. زير فش��ار آنها رژيم ناچار 
مي شود اين كار را بكند، اما به پدرم، شهيد آيت اهلل 
قاضي و آقاي ناص��رزاده حكم مي كنن��د كه اجازه 
ندارند تا يك س��ال از تهران خارج ش��وند! آيت اهلل 
قاضي اين حكم را مي شكنند و به تبريز برمي گردند. 
من در آن موقع، 17-16 س��ال بيش��تر نداش��تم و 
كالس چهارم دبيرستان بودم. از ايستگاه راه آهن تا 
مقصوديه - كه منزل ايشان بود- جمعيت موج مي زد. 
تصوير آن استقبال باشكوه هرگز از خاطرم نمي رود. 
ساواك به وحشت افتاد كه اگر ايشان در تبريز بمانند، 
حكومت آذربايجان از دست رژيم بيرون مي رود، لذا 
ايشان را دس��تگير كرد و ابتدا چون بيمار بودند، به 

بيمارستان برد و سپس به نجف تبعيد كرد!
نقش شهيد آيت اهلل قاضي در سازماندهي 
حركت ه�اي مردم�ي در آذربايج�ان 
انكارنش�دني اس�ت. جنابعالي به عنوان 
يكي از نزديك ترين افراد به ايشان، از آن 

ايام چه خاطراتي داريد؟ 
بعد از زندان ها و تبعيدهاي فراوان، آيت اهلل قاضي به 
تبريز برگشتند و پايگاه انقالب در بيت ايشان تقويت 
شد.از سال 1343 به بعد مس��اجد مقبره، شعبان، 
آيت اهلل شهيدي و هيئت انزابي � كه بعد از ظهرهاي 
جمعه تش��كيل مي ش��د � در صحنه مبارزات نقش 
برجسته اي را به عهده گرفتند و در واقع خط مقدم 
نهضت امام در اين هيئت جمع مي ش��دند و به رغم 

اختناق سنگين به فعاليت خود ادامه مي دادند. 
چهره هاي ش�اخص اين هيئت چه كساني 

بودند؟ 
آقايان س��يد محمد اله��ي، عبد يزدان��ي، اصالني، 
حنيف نژادها، گالب��ي، پورجوادي ه��ا، متقي زاده، 
رضايي ها و.... اعضاي اي��ن هيئت اگر در طول هفته 
هم نتوانسته بودند همديگر را ببينند، هيئت بعد از 
ظهر جمعه را حتماً مي آمدند و اطالعاتشان را رد و 
بدل مي كردند. اين هيئت، سه مسجدي كه نام بردم 
و بيت آيت اهلل قاضي تا زمان پيروزي انقالب، پاسدار 
و مبلّغ انديشه هاي امام بودند. همه مردم تبريز هم 

مي دانستند پايگاه هاي انقالب كجا هستند. 
از رابطه خودتان با شهيد قاضي بفرماييد. 
اين رابطه چطور توسعه و تداوم پيدا كرد؟ 
ايش��ان فوق العاده بزرگ��وار بودند و چ��ه در دوره 
دانش آم��وزي و چ��ه در دوره دانش��جويي، عنايت 
خاصي به من داشتند. ادب و اخالق ايشان بي نظير 
بود و برايش��ان فرقي نمي كرد طرف مقابل كودك 
باشد يا بزرگسال. ايشان به همه احترام مي گذاشتند 
و با همه سالم و احوالپرس��ي صميمانه مي كردند. 

لطف ايش��ان ش��امل همه، از جمله حقير مي شد. 
چهره متبس��م و مهربان ايش��ان هم��واره در ياد و 
خاطرم هس��ت. وقتي به خانه م��ا مي آمدند، من و 
برادرهايم به استقبال ايش��ان مي رفتيم و ايشان با 
تك تك ما احوالپرس��ي و تفقد مي فرمودند. ذره اي 
تكلف نداشتند و فوق العاده متواضع بودند. حقيقتاً 

اسوه ادب بودند. 
29 بهمن سال 1356 يكي از فرازهاي مهم 
انقالب اسالمي است. شنيدن روايت شما 
از اين روز، دراي�ن بخش از گفت وگو براي 

ما مغتنم است. 
تصميم ب��راي اي��ن راهپيمايي، از همان جلس��ات 
محرمانه كه ش��هيد آيت اهلل قاضي و آقايان يزداني، 
انزابي و الهي داشتند گرفته شد. البته در آن مقطع 
آقاي يزداني را به مشهد تبعيد كرده و آقاي الهي هم 
در زندان بودند، لذا آقاي قاضي، پدر بنده و آيت اهلل 
غروي اين تصميم را گرفتند. برنامه ريزي ها به قدري 
دقيق بودند كه با حداقل آسيب به مردم، اين رويداد 
به يكي از بزرگ ترين فرازهاي انقالب اسالمي تبديل 
شد. اين رويداد هيمنه حكومت را شكست و سبب 
پيروزي انقالب شد. ش��هيد آيت اهلل قاضي در صف 
مقدم راهپيمايي بودند، زيرا مردم ايشان را پيام آور 
امام مي دانستند. آن روز تبريز بايد فتح مي شد و اين 

جز به دست ايشان شدني نبود. 
منظورتان از فتح چيست؟ 

محالت و مساجد بعضاً در دست و قبضه روحانيوني 
بودند ك��ه اج��ازه راهپيماي��ي و حضور م��ردم در 
خيابان ه��ا را نمي دادن��د. مردم آي��ت اهلل قاضي را 
مي شناختند و به ايش��ان اعتماد داشتند، به همين 
دليل فتح خيابان هاي مهم، از جمله خيابان عباسي 
كه نه در آن مسجدي فعاليت مي كرد، نه راهپيمايي 
در آن صورت مي گرفت، بسيار مهم بود كه به دست 

ايشان انجام گرفت. 
پس از پيروزي انقالب شهيد آيت اهلل قاضي 
براي ايجاد وحدت تالش بسيار كردند. اين 

تالش ايشان چه ابعاد و نتايجي داشت؟
همين طور است. ايش��ان در اين راه تالش فراواني 
كردند و صدمات زيادي هم خوردند. مخالفت هاي 
جدي در برابر خط ام��ام در آذربايجان، كاماًل علني 
بود و آتش زير خاكستر نبود، لذا ايشان هم نفرين و 
ناسزا شنيد و هم در اين راه كتك خورد! واقعه خلق 
مسلمان كه در همان ماه هاي اوليه پس از پيروزي 
انقالب اتف��اق افتاد، براي م��ردم آذربايجان هزينه 
س��نگيني را در پي داش��ت. پس از پيروزي انقالب 
كميته هاي زيادي در ش��هر تبريز فعال شدند، ولي 
فقط چند كميته خاص در دست آقاي قاضي و آقاي 

انزابي بودند و بقيه كميته ه��ا را مخالفان خط امام 
در دست داشتند و س��عي مي كردند آقاي قاضي را 
بكوبند تا در تبريز نامي از امام برده نشود! كافي بود 
روي شيشه ماشيني عكس امام باشد تا آن ماشين 
را خرد كنند! كس��ي در تبريز جرئت نداشت عكس 
امام را در مغازه اش نصب كند. شبانه مي ريختند و 
مغازه را به آتش مي كشيدند. شهيد آيت اهلل قاضي 
و يارانشان در چنين وضعيتي شهر را اداره كردند و 
انقالب را با عقالنيت و خرد بي نظيري به پيش بردند. 
ايش��ان به منزل تك تك علما و ب��زرگان مي رفت و 
برايشان وضعيت را تشريح مي كرد و مي گفت: امروز 
بايد وحدت را حفظ كرد. ش��ايد اگر تدبير ايش��ان 
نبود، وضعيت خيلي دشوارتر مي شد، اما متأسفانه 
دشمني ها، تهمت ها و ناسزاها عليه ايشان باال گرفت 
تا س��رانجام در غروب روز عيد قرب��ان گروه فرقان 
دست به اين جنايت زد. بدبختانه فضا و جو هم آماده 
شده بود و همه هياهوي اين ترور را داشتند. چيزي 
شبيه به شهادت آيت اهلل دكتر بهش��تي كه از قبل 
زمينه را براي ترور ايشان آماده كرده بودند. در تبريز 
هم وضع را به ش��كلي در آورده بودند كه فضا براي 

ترور آيت اهلل قاضي آماده شده بود. 
چه كس�اني اين كار را مي كردن�د و آيا به 

اهداف خود رسيدند؟ 
اين فضاسازي ها توسط گروهك خلق مسلمان انجام 
مي ش��د، اما از آنجا كه پيام خون ش��هيد بيداري و 
آگاهي است، با ش��هادت آيت اهلل قاضي هم مردم از 
خواب غفلت بيدار ش��دند و به حقيق��ت پي بردند، 

هرچند كه ما گوهر وجود ايشان را از دست داديم. 
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مخالفت هاي ج�دي در برابر خط امام 
در آذربايجان، كاماًل علني بود و آتش 
زير خاكستر نبود، لذا ايشان هم نفرين 
و ناس�زا ش�نيد و هم در اين راه كتك 
خورد! واقعه خلق مسلمان كه در همان 
ماه ه�اي اوليه پس از پي�روزي انقالب 
اتف�اق افتاد، ب�راي م�ردم آذربايجان 
هزين�ه س�نگيني را در پ�ي داش�ت

خلق مسلمانی ها سعي مي كردند آقاي 
قاضي را بكوبن�د تا در تبري�ز نامي از 
امام برده نشود! كافي بود روي شيشه 
ماشيني عكس امام باشد تا آن ماشين 
را خرد كنن�د! كس�ي در تبريز جرئت 
نداشت عكس امام را در مغازه اش نصب 
كند. ش�بانه مي ريختند و مغ�ازه را به 
آتش مي كشيدند. شهيد آيت اهلل قاضي 
و يارانش�ان در چنين وضعيتي ش�هر 
را اداره كردند و انق�الب را با عقالنيت 
و خ�رد بي نظي�ري ب�ه پي�ش بردن�د

  شاهد توحيدي
اث��ري ك��ه در 
آن  معرف��ي 
سخن مي رود، 
يادماني است كه 
دراولين سالگرد 
ارتحال آيت اهلل 
د  س��يد محمو
طالقاني منتشر 
ش��ده و در دو 
سال بعد نيز به 
چاپ هاي دوم و سوم رسيد. پژوهشگر اصلي 
اين اثر »بهرام افراسيابي«است كه با همكاري 
»سعيد دهقان«يادماني پرنكته را سامان داده 
است. اگر چه نويسنده در مقام تحليل، جانب 
بي طرفي را فروننهاده و گاه به جريانات فكري 
و سياسي خاصي گرايش دارد، اما در مجموع 
اثري را خلق كرده كه هي��چ طالقاني پژوهي 
نمي تواند آن را فروگ��ذارده و به ويژه از كنار 
اسناد آن –كه توسط برخي اعضاي خانواده 
آيت اهلل دراختيار آن��ان قرار داده ش��ده- به 
آساني عبور كند. خالقان اين اثر در يادداشت 
اوليه كتاب خود آورده اند: »مجموعه اي كه در 
برابر داريد حاصل تالش ماه ها تحقيق، بررسي 
و جم��ع آوري مدارك و اطالع��ات پراكنده  و 
دور از دسترسي بوده كه ضمن مصاحبه ها و 
مسافرت ها به نقاط مختلف كشور تهيه شده 
است. روشن اس��ت تهيه چنين مجموعه اي 
از عهده تعداد معدودي خارج اس��ت و تنها با 
همكاري كسان بس��ياري كه بي دريغ در اين 
راه نهايت همكاري را مبذول داشته اند ميسور 
شده اس��ت. جا دارد بدين مناس��بت از تمام 
كساني كه به نحوي مثمر ثمر بوده اند، به ويژه 
دوس��تان و نزديكان و بعضي از افراد خانواده 
محترم پدر نهايت تش��كر و سپاس��گزاري را 
كنيم. س��خن درباره زندگي »مجاهد بزرگ 
حضرت آيت اهلل سيد محمود طالقاني« بسيار 
است و اين تالش قدمي بود كه اميد است باز 

هم قدم هاي ديگري در اي��ن زمينه به دنبال 
داش��ته باش��د و حق كالم درباره مردي كه 
بهترين س��ال هاي عم��رش را در زندان هاي 
دژخيمان گذرانيد بحق ادا ش��ود. كوش��ش 
بسياري شد كه كتاب هم داراي كيفيتي در 
مقام چنين شخصيتي باش��د و هم به عنوان 
برگ سبزي تحفه درويش به مناسبت سالگرد 
فوت ايشان تقديم عالقه مندان شود. از اين رو 

لغزش اجتناب ناپذير بوده است.« 
نويسندگان »طالقاني و تاريخ« سعي كرده اند 
كه مقدمه اي داستاني براين اثر بنگارند، از اين 
روي كتاب را برمبناي داستانك آغازين اين 
كتاب پي گرفته اند. داستانكي كه اينگونه آغاز 
شده است: »جوانك ژنده پوش با كنجكاوي 
به ردي��ف قبره��ا مي نگ��رد. از خيابان هاي 
پر درخت بهش��ت زهرا مي گ��ذرد. در ميان 
پرچم هاي س��رخ و كوچكي كه بر فراز مزار 
شهداي بي نام و نش��ان ملت در اهتزاز است، 
در مقابل قبر چهارگوش��ي در وسط يكي از 
چهارراه ها كه برجسته تر از ديگران قرار دارد 
مي ايس��تد، عده اي در چهار طرف آن دارند 
فاتح��ه مي خوانند. بوي گالب س��طح قبر را 
خيس و فضا را پر كرده است. حسن خيره به 
عكسي كه روي مزار گذاشته شده و در اثر باد 
و باران چروك برداشته است مي نگرد. اشك 
در چشمانش حلقه مي زند. خاطره گذشته ها 
در ذهنش زنده مي شود. به ياد روزي مي افتد 
كه در مقابل زندان قصر چش��م به راه آزادي 
پدر دقيقه شماري و بي قراري مي كرد...به ياد 
تاس��وعا و آن تظاهرات عظيم...خانه پدر كه 
درش هميشه براي همه و به خصوص امثال او 
باز بوده است... به ياد نماز جمعه و آن سخنان 
پرشور... به ياد آن روزها كه در اثر زورگويي ها 
و حق كش��ي هاي كارفرما همراه با عده اي از 
كارگران ب��ه خانه پدر رفت و خواس��ته هاي 
كارگران را با او در ميان گذاشت...ناگهان به 
ياد بدبختي ها و وض��ع زندگي خودش افتاد 
و صورت��ش در هم رفت... آخ��ر همين چند 
ماه قبل با روي كار آم��دن مديرعامل جديد 

ش��وراي آنها منحل ش��د و او را نيز به اتهام 
عضويت در ش��ورا از كارخانه اخراج كردند...

با ناراحتي به س��مت در بزرگ بهشت زهرا و 
ايستگاه اتوبوس رفت...صاحبخانه گفت اگر 
اجاره اين ماه را هر چه زودتر ندهد اثاثيه اش 
را به خياب��ان خواهد ريخت. س��رش را روي 
ميله صندلي جلويش نهاد و در افكار پراكنده 
و بي در و پيك��ر خود غرق ش��د...دو صندلي 
عقب تر روس��تايي س��اده اي راديوي تزئين 
شده به پارچه هاي رنگارنگش را روشن كرد...
صداي آشناي پدر از راديو شنيده شد...چرت 
حسن پاره شد و به دقت در ميان سر و صداي 
مسافران سعي كرد سخنان پدر را بشنود، ولي 
بعد از چند لحظه غرغركنان و زير لب گفت: 
»نامردها فقط سخنراني هايي را كه به نفعشان 
هس��ت مي گذارند...« دوباره سرش را روي 
ميله صندلي جلويي گذاش��ت و در خياالت 
و افكارش غوطه ور ش��د... در اين فكر بود كه 
چطور به كار خود بازگردد. بعد از 15 س��ال 
سابقه كار او را بيرون كرده بودند... به سرعت 
از اتوبوس پياده شد و به سمت تلفن عمومي 
رفت. كاغذ پاره اي را كه روي آن شماره تلفن 
كارخانه نوشته ش��ده بود، از جيبش بيرون 
كشيد و ش��ماره گرفت... تلفنچي صدايش 
را مي ش��ناخت و گفت: »آق��اي مديرعامل 
نيس��تند...« باالخ��ره در اثر عج��ز و البه او 
تلفنچي به رح��م آمد و تماس��ش را به اتاق 
آقاي مديرعامل وص��ل كرد... مديرعامل هم 
صداي او را مي شناخت و با تغير گفت: »هان! 
چه مي خواهي؟« حس��ن ج��واب داد: »آخر 
شما كه آن قدر مؤمن هستيد، چطور رضايت 
مي دهيد همين جوري بدون دليل مرا اخراج 
كنند و به اين روز بيندازند؟ من نمي گويم مرا 
سر كار برگردانيد. فقط الاقل به من بگوييد 
چه جرمي مرتك��ب ش��ده ام؟« مديرعامل 
صدايش را صاف كرد و گفت: »به من ربطي 
ندارد ش��وراي كارگران ش��ما را ضد انقالب 
تشخيص داده و اخراج كرده است.« حسن با 

تعجب پرسيد: »كدام شورا؟ خودم عضو شورا 
و نماينده بخش خودم ب��ودم. تازه مگر خود 
شما مرا اخراج نكرديد؟« مديرعامل با سردي 
توأم با خشونت گفت: »من چيزي بيشتر از 
اين نمي دان��م. بيش از اين مزاحم نش��و. هر 
صحبتي داري با ش��وراي جديد مطرح كن. 
اگر آنها قبول كردند من حرفي ندارم! حسن 
تلفن را با عصبانيت قطع كرد و خسته و كوفته 
به منزلش بازگشت. صداي گريه شديد بچه 
مريضش از بيرون اتاق به گوش مي رسيد. چه 
كند؟ آخر دفترچه بيمه اش را هم از او گرفته 
بودند. بدون اينكه با زن و بچه اش حرفي بزند 
وارد اتاق شد و خودش را روي متكا انداخت. 
چش��مش به عكس بزرگ پدر كه روي ديوار 
لبخند مي زد و زير آن نوشته شده بود:»پيام 
طالقاني شهادت است و ش��ورا« افتاد. ضبط 
صوت كوچكش را روشن كرد. به يادش افتاد 
چطور بعد از كار س��خت روزانه خودش را به 
س��رعت به اتاقش مي رس��اند تا »با قرآن در 
صحن��ه« او را ببيند و چگونه ف��وري ضبط 
صوتش را روش��ن ك��رده بود تا ص��داي پدر 
را ضبط كن��د. مثل اينكه مي دانس��ت ديگر 
هيچ گاه اين س��خنان تكرار نخواهد ش��د:...

چرا مردم در مقابل ظلم قيام مي كنند؟ براي 
اينكه مي بينند در امور اقتصادي، زندگي، كار 
و كس��ب و همه چيز اينها مس��لوب االختيار 
بودند. بنابراين وقتي ملتي قيام كرد در مقابل 
طبقه اي كه همه چيزش را از او سلب كرده اند، 
اولين درخواستش اين است كه آنچه از آنها 
سلب شده است به آنان برگردانده شود. يعني 
مردمي كه هيچ اختياري در سرنوشت زندگي 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي اخالقي 
خودشان نداشتند زندگي ش��ان را به دست 
بگيرند. اين مس��ئله به چه صورت��ي بايد به 
مردم ارائه شود و مردم شروع به دست گرفتن 
سرنوشتشان كنند؟ راهش همين شوراست 
كه م��ردم دور ه��م در ده، ش��هر، كارخانه  و 
مؤسس��ه اي بتوانند در تعيين مقدراتش��ان 

صاحب رأي باشند...«

نظري و گذري بر اثر پژوهشي و مستند »طالقاني و تاريخ«

آيينه حاالت و مقامات »ابوذر زمان«
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»خوانشي از تاريخچه نهضت اسالمي در شهر تبريز به بهانه سالروز شهادت آيت اهلل قاضي طباطبايي« 
در گفت وشنود با حسين انزابي 
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همه تالش خلق مسلماني ها اين بود 
كه نامي از امام در تبريز برده نشود!

  احمدرضا صدري
حس�ين انزاب�ي فرزن�د مرح�وم حجت االس�الم 
والمس�لمين حاج ش�يخ محمدحس�ين انزابي و از 
فعاالن نهضت اسالمي در شهر تبريز به شمار مي رود. 
وي ب�ه دلي�ل ارتباطات گس�ترده پدرب�ا جريانات 
گوناگون دين�ي و فرهنگي آذربايج�ان و درنگاهي 
كلي تر تمامي اي�ران، از ف�راز و فروده�اي نهضت 
اس�المي در ش�هرتبريز، خاطراتي ش�نيدني دارد 
ك�ه ش�مه اي ازآن را در گفت وش�نود پي�ش روي 
بازگفته است. شايان ذكر اس�ت كه اين مصاحبه به 
مناسبت سالگرد شهادت آيت اهلل سيد محمدعلي 
قاض�ي طباطباي�ي ب�ه ش�ما تقدي�م مي ش�ود. 

   
به عن�وان اولين س�ؤال، خوب اس�ت از اين 
نكته شروع كنيد كه از چه دوره اي و چگونه 
با ش�هيد آيت اهلل س�يد محمدعل�ي قاضي 

طباطبايي آشنا شديد؟ 
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. سابقه آش��نايي خانواده ما 
و خانواده آيت اهلل ش��هيد قاضي طباطباي��ي از دوران 
نجف و زماني كه پدربزرگ و اجداد پ��در بنده در آنجا 
تحصيل مي كردند، ش��روع ش��د. عموي بنده، آيت اهلل 
شيخ عبدالحس��ين غروي از فقها و علماي بنام عصر و 
تحصيلكرده نجف بود. پدربزرگ��م مقيم نجف بودند و 
شهيد آيت اهلل قاضي هم در آنجا تحصيل كردند و توسط 
پدربزرگم اجازه روايي گرفتند. بنابراين آشنايي خانواده 

ما و ايشان سابقه طوالني دارد. 
پدر بن��ده هم وقت��ي در زمان حيات مرح��وم آيت اهلل 
سيد ابوالحسن انگجي به تبريز آمدند كه در اينجا اقامت 
كنند، طبيعتاً با ياران نجفي انس بيش��تري داش��تند. 
ارادت پدرم به خاندان قاضي طباطبايي بس��يار جدي 
بود. هنگامي كه شهيد آيت اهلل قاضي به تبريز برگشتند، 
پدر بنده در اينجا منبر مي رفتند و جلس��اتي داشتند و 
ارتباطات از اينجا برقرار شد. اين ارتباط از سال 1331 
و حركت شهيد نواب صفوي آغاز شد و تا لحظه شهادت 
ايشان ادامه داش��ت. خانواده ما همواره از ارادتمندان 

خاندان قاضي طباطبايي بوده اند. 
اش�اره اي هم به فعاليت هاي سياسي مرحوم 
والد داشته باش�يد. ايش�ان در اين باره چه 

سابقه اي داشتند؟
پدر بنده از س��ال 1320، تبليغ، ارشاد، منبر و بحث را 
آغاز كردن��د و در نهضت ملي اي��ران و حركت انقالبي 
شهيد نواب صفوي، در صحنه مبارزات بودند و در دهه 
30 به شكل مستقيم و غيرمس��تقيم، درگير مبارزه با 
رژيم ستمشاهي بودند. در سال 1341 با شروع نهضت 
امام، پدر بنده همواره در صحنه مبارزه حضور داشتند 
و مبارزات ايشان تا پيروزي انقالب اسالمي ادامه يافت. 
پس از انقالب، سه دوره نماينده تبريز در مجلس شوراي 
اسالمي، هشت سال در محضر مقام معظم رهبري، چهار 
سال عضو ش��وراي ائمه جمعه ايران بودند و چهار سال 
هم در شوراي فتاوي و مسائل شرعي مقام معظم رهبري 
همكاري كردند و در شورايي كه در بيت ايشان مستقر 
بود، به سؤاالت شرعي و مسائل علمي پاسخ مي دادند. 

به ارتب�اط با فدائيان اس�الم و ش�هيد نواب 
صفوي اشاره كرديد. آيا شهيد آيت اهلل قاضي 

هم با آنها ارتباط داشتند؟
ش��هيد آي��ت اهلل قاض��ي آن زم��ان در نج��ف بودند و 
ارتباطشان نزديك نبود، ولي از نظر فكري كاماًل به اين 
جريان وصل بودند، اما پدرم در تبريز بودند و به عنوان 
هوادار جمعيت فدائيان اس��الم فعاليت مي كردند. شاه 
كه درمرداد1332 فرار كرد، پدر بنده به عنوان هوادار 
و ياور شهيد نواب صفوي در بازار و مجالس مختلف به 
ايراد سخنراني و تشكيل جلسات بحث پرداختند، لذا 
هنگامي كه شاه برگشت، نام پدرم در ليست كساني بود 
كه قرار بود اعدامشان كنند! اما لطف و كرم الهي موجب 

شد به شكل معجزه واري نجات پيدا كنند. 
با توج�ه به اينك�ه در آن دوره اكث�ر علماي 
آذربايج�ان حامي آي�ت اهلل ش�ريعتمداري 
بودند، چگونه است كه شهيد آيت اهلل قاضي 
و پدر شما در ابتدا از آيت اهلل حكيم و سپس از 

حضرت امام پيروي مي كردند؟ 
واقعيت اين اس��ت كه بعد از ده��ه 30، آذربايجاني ها 
كمتر به نجف رفتند و بيشتر در قم و در محضر اساتيد 
آذربايجاني تحصيل كردند و اين س��بب شد كه اغلب، 
مري��دان و مبلغان آيت اهلل ش��ريعتمداري ش��دند كه 
گاهي در اين قضيه افراط هم مي كردند و مي خواستند 
آذربايجان منحصراً در اختيار ايشان باشد، ولي خاندان 
ما و خاندان شهيد آيت اهلل قاضي با نجف آشنا بوديم و 
اجدادم��ان در آنجا تحصيل كرده بودند. اولين كس��ي 
ك��ه در تبري��ز از آيت اهلل العظمي حكي��م صحبت كرد 
پدربزرگم، آيت اهلل آشيخ مرتضي انزابي چهرگاني بود. 
ايشان در تبريز بودند كه آيت اهلل قاضي از نجف آمدند. 
ايشان دست پرورده حوزه علمي آيت اهلل العظمي حكيم 
بودند و از ايشان اجازه اجتهاد و روايي داشتند. در نتيجه 
آيت اهلل حكيم از دهه 30 در تبريز مطرح شدند و پس 
از فوت آيت اهلل العظمي بروجردي، به عنوان تنها مرجع 
شناخته شدند. جبهه مقابل طرف آيت اهلل شريعتمداري 
بودند و به اين ترتيب در تبريز دو جبهه تشكيل شد كه 
به هنگام رهبري نهضت توس��ط حض��رت امام، نقش 
برجس��ته اي پيدا كرد. كس��اني كه متوجه امام بودند، 
تعصبات همشهري گري و اين حرف ها را نداشتند، بلكه 
در دهه 40، ايجاد اين نهضت برايشان ارزشمند بود، لذا 
با ايشان پيوند خوردند كه تا سال 1357 ادامه پيدا كرد 
و به پيروزي انقالب انجاميد. لذا مريدان خاص امام و در 
واقع نسل اول مريدان ايشان، فقط خانواده هاي قاضي 

طباطبايي، انزابي و غروي بودند. 
در ارديبهش�ت سال 1343 ش�هيد آيت اهلل 
قاضي ك�ه در زندان س�اواك بودند، بي آنكه 
س�اواك ايش�ان را ترخي�ص كن�د، تصميم 
مي گيرند به تبريز برگردند و استقبال بسيار 
باشكوهي از ايشان به عمل مي آيد. آيا از آن 

رويداد خاطره اي داريد؟ 
بله، پدرم و آيت اهلل قاضي در زندان قصر و زندان قزل قلعه 
با هم بودند. عده اي از آيات عظام در قم، نجف و مشهد 


