
  مرتضی میردار
در روزهایی که بر ما گذش�ت، از نخستین سالروز 
رحلت روحان�ی مجاهد، زنده یاد حجت االس�ام 
والمس�لمین روح اهلل حس�ینیان عب�ور کردیم. 
هم از ای�ن روی گفت و ش�نود با دوس�ت دیرین 
او، حجت االس�ام والمس�لمین غامحس�ین 
محس�نی اژه ای ریاس�ت محترم ق�وه قضائیه را 
که طی آن به م�رور اخاق قضایی و سیاس�ی آن 
فقید سعید نشسته اند، به ش�ما تقدیم می کنیم. 
ذکر این نکته بهنگام اس�ت که آق�ای اژه ای، پس 
از کناره گی�ری مرح�وم حس�ینیان از نمایندگی 
دادس�تانی انق�اب اس�امی در وزارت اطاعات 
در دهه60 و نیز پ�س از ت�رک قائم مقامی دادگاه 
وی�ژه روحانی�ت در دهه 70، جانش�ین ایش�ان 
بوده اند. این مصاحبه، توس�ط مرکز اسناد انقاب 
اسامی انجام شده است. امید آنکه تاریخ پژوهان 
و عم�وم عاقه من�دان را مفی�د و مقب�ول آی�د. 

   
جنابعالی ی�ک رفاقت نیم قرن�ه با مرحوم 
روح اهلل  والمس�لمین  حجت االس�ام 
حسینیان داش�تید. آشنایی شما با ایشان 
از چ�ه مقطع�ی و در کجا ش�روع ش�د؟ و 
چ�ه ویژگی هایی از ایش�ان در ذهن ش�ما 

برجسته تر هستند؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم. من مرحوم آقای حسینیان 
را از سال ورودم به مدرسه حقانی شناختم، یعنی اگر 
اشتباه نکنم سال 1352. البته ایشان یک سال قبلش 

را در جای دیگری درس می خواندند. 
ظاهراً پیش از آن در مدرسه آیت اهلل العظمی 

گلپایگانی بودند؟
بله، ورود ما به مدرس��ه حقانی، گمانم همزمان بود. 
شاید هم ایش��ان یک س��ال زودتر آمده بودند. از آن 
موقع با هم ارتباط داشتیم و در مقاطعی از طول این 
مدت، ارتباطاتمان خیلی نزدیک ب��ود و در مواقعی 
هم فاصله بیش��تر بود. زمانی که در مدرس��ه حقانی 
تحصی��ل می کردیم، هم��کالس بودی��م و از کالس 
و اس��اتید واحدی اس��تفاده می کردیم. البته با همه 
همکالسی ها دوس��ت و رفیق بودیم، ولی با بعضی ها 
از جمله ایش��ان، نزدیکی بیشتری داش��تیم. تقریباً 
بعد از انقالب، به خصوص از وقتی که شهید آیت اهلل 
قدوسی دادس��تان انقالب ش��دند، بالطبع بعضی از 
شاگردان ایشان در مدرسه حقانی، به دعوت ایشان، 

به دستگاه قضایی آمدند. البته بعضی از آقایان زودتر 
آمدند و من چند ماهی دیرت��ر از دیگران، از جمله از 

آقای حسینیان آمدم. 
ایشان در مردادماه سال 1358، به دستگاه 
قضای�ی آمدند. ش�ما از چه مقطع�ی وارد 

شدید؟
من کمی دیرت��ر و در اواخر دی ماه س��ال 1358 به 
دستگاه قضایی آمدم. بالطبع در آن موقع هم یکدیگر 
را می دیدیم و کار می کردی��م. به خصوص در بعضی 
از پرونده ها و کیس ها، نقاط مش��ترک داش��تیم. در 
مقطعی هم ه��ر دو از ته��ران به قم برگش��تیم و به 
تحصیل ادامه دادیم. در سال 1361 که به قم رفتیم، 

منزل هایمان به هم نزدیک بود. 
منزلتان در کدام منطقه از قم بود؟

منزل هر دوی ما، در منطق��ه نیروگاه بود و به همین 
خاطر هم، رفت و آمدمان بیش��تر شد. در درس های 
عمومی حوزه هم با هم شرکت می کردیم و ارتباطمان 
نزدیک بود و بالطبع تا حدود زی��ادی با خصوصیات 
یکدیگر آش��نا بودیم. ایش��ان واقع��اً در زمینه های 
مختلف، برجستگی های زیادی نسبت به من داشت. 
ما با هم در یک کالس بودیم و خیلی از درس ها را با 
هم مشترک خواندیم، اما ایش��ان از جهات مختلف، 

امتیازات بیشتری داشت. 
یکی از خصوصیات آقای حسینیان که به او از خیلی ها 
و از جمله خود من برتری می داد، صراحت لهجه بود. 
ایشان در بیان حق و در دفاع از حق و آنچه تشخیص 
می داد درس��ت اس��ت، لکنت زبان و مالحظه کاری 
نداش��تند. هرجا و درباره هرکس��ی، وقتی حرفی را 
تشخیص می دادند که درست است، واقعاً در بیان آن، 
زبانی باز داش��تند و با صراحت مطرح می کردند. چه 
اگر در حوزه می خواستند از استاد سؤالی بپرسند یا 
اشکال کنند، چه وقتی در دستگاه قضایی بودند و چه 
اگر در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی بود، در هیچ 
یک از آنها لکنت زبان نداشتند. به نظر من این ویژگی 
متمایز ایشان، از سایرین بود. نکته دوم این است که 
در دفاع از حق، خسته نمی شدند. شماتت دیگران و به 
تعبیر قرآن »لوم الئم«، حقیقتاً برای ایشان بازدارنده 
نبود. هس��تند افرادی که می خواهن��د از حق دفاع 
کنند، ولی وقتی مورد شماتت و تهمت قرار می گیرند، 
عقب نشینی می کنند. اما ایشان در دفاع از حق و در 
مسیری که برای رسیدن به هدف انتخاب می کردند، 
از لوم الئم، شماتت اعداء و انتقاد دیگران و حتی باالتر 

از انتقاد، از تهمت ها و افتراها، هیچ باکی نداش��تند و 
همچنان پیش می رفتند. ویژگی ممتاز و برجس��ته 
دیگر ایش��ان، این بود که مروت خاصی داشتند و در 
حمایت از دوس��تان یا حتی از کس��انی که احساس  
می شد مورد بی مهری قرار گرفته اند با جدیت تالش 
می کردند. فرض کنید کسی بود که زحمتی کشیده 
و کاری کرده بود و احیاناً کنار می رف��ت یا او را کنار 
می گذاشتند یا مشکلی برایش پیش آمده بود، آقای 
حسینیان سعی می کردند اجازه ندهند بیش از آنچه 
استحقاق آن فرد است، به او نامهربانی یا احیاناً ظلم 
شود. اگر احس��اس می کردند که کسی مظلوم واقع 
شده، در دفاع از مظلوم خیلی می کوشیدند و تالش 
می کردند. در بین آشنایانی که من می شناسم، ایشان 
برجسته بودند و اگر احس��اس می کرد کسی مظلوم 
واقع شده، حتی اگر مجرم یا متهم بود، ولی در وجهی 

از قضیه به او ظلم شده بود، از او دفاع می کردند. 
برخ�ی از کس�انی ک�ه در دادگاه وی�ژه 
روحانیت، توسط مرحوم حسینیان محاکمه  
می شدند، بعد از اتمام روند قضایی، در عداد 
دوستان ایشان درمی آمدند! وقتی از ایشان 
سؤال می کردیم: حاج آقا! چطور با او دوست 
شده اید؟ می گفتند: درباره اش حکم صادر 
ش�ده و مجازاتش را هم کش�یده، ولی من 
خارج از ادب و انصاف ب�ا او رفتار نمی کنم! 

منظور شما، چنین رفتار هایی است؟
درباره متهم��ان که بح��ث جداگانه ای اس��ت، ولی 
من می خواهم بگویم که اساس��اً اگر در م��ورد افراد 
دیگری، مس��ئول یا غیرمس��ئول، نامی یا بی نام، اگر 
به این تش��خیص می رس��یدند که در زمینه ای به او 
ظلم شده، کاری به این نداشت که او متعلق به کدام 
جناح یا جریان است، جایگاه و وجهه اجتماعی دارد 
یا ندارد، حتی االمکان س��عی می کرد به او سر بزنند 
یا تماس تلفن��ی ای بگیرند و اگر الزم ب��ود، کاری را 
برای��ش انجام بدهند. اگ��ر کمکی الزم ب��ود- اعم از 
معنوی، مادی، قضایی یا سیاسی- به او می رساندند. 
خالصه می خواهم بگویم در این زمینه هم برجستگی 
ویژه ای داشتند. نکته بعدی، برجس��تگی ایشان در 
امر قضاست. ایش��ان در طول مدت بعد از انقالب، در 
جاهای مختلف کار کردند. خود من اکثراً در دستگاه 
قضا بودم و فقط مدت کوتاه��ی، در امور اجرایی کار 
ک��رده ام، اما ایش��ان فعالیت های سیاس��ی، حزبی و 
تش��کیالتی را هم تعقیب می کردند. من خودم هیچ 

»جستار هایی در اخاق قضایی و سیاسی زنده یاد حجت االسام والمسلمین روح اهلل حسینیان «  
در گفت وشنود با حجت االسام والمسلمین غامحسین محسنی اژه ای- بخش نخست

حسینیان در انجام وظیفه قضایی
 نفوذ ناپذیر اما با مرّوت بود

وقت، این کار را نکردم. اما ایشان در هر مقطعی، 
هر کاری را که تشخیص می دادند باید وارد شوند، 
انجام می دادند. هم در دستگاه قضایی بودند و هم 
کار رسانه ای می کردند. اوایل انقالب در دادستانی 
کل، مسئول روابط عمومی بودند و کار رسانه ای 
هم می کردند. در آن زمان، ایشان مسئولیت رصد 
روزنامه ها و نش��ریاتی را که در آن دوره منتش��ر  
می شدند، برعهده داش��تند و اگر در جایی الزم  
می شد، هدایت یا برخورد می کردند. در سال های 
اخیر هم کارهای سنگین مطالعاتی داشتند و در 
زمینه شناخت مسائل و موضوعات روز، شروع به 
کار کردند و کارهای فرهنگی و علمی انجام دادند 
و الحمدهلل، توفیقات خیلی خوبی هم داش��تند. 
من خیلی از جزئیاتش خبر ندارم و فرصتش هم 
نیست که بیشتر مطالعه کنم. اما اجماالً می دانم 
که تألیفات خوبی داشتند و مسائل تاریخی را با 
امانتداری، موشکافی و دلس��وزی خاصی دنبال 
می کردند که در تاریخ معاصر و مخصوصاً تاریخ 
انقالب اس��المی انحرافی به وج��ود نیاید. به هر 
تقدیر، ایش��ان بعد از انقالب در جاهای مختلف 
مش��غول بودند و مثل بنده نبودند که عمدتاً در 

دستگاه قضایی باشند. 
ویژگی های ایشان در مقام یک قاضی یا 

عنصر قضایی چه بود؟
 در دس��تگاه قض��ا ک��ه بودن��د، ب��ه نظ��ر من 
برجس��تگی های عمده ای داش��تند. مستحضر 
هس��تید که در امر قضا، چند ویژگی الزم است. 
اول: اینکه باید دارای ش��رایط عامی باشد که هر 
قاضی ای باید داشته باشد. مثاًل یکی از ویژگی های 
یک قاضی خوب این است که اوالً: قوانین را خوب 
مطالعه کند و ثانیاً: آنها را خوب بفهمد. فهم قانون 
برای ی��ک قاضی، خیلی مهم اس��ت. دوم: اینکه 
آنچه از ناحیه متهم یا شاکی- چه به صورت لوایح 
کتبی از طرف خودشان یا وکیلشان یا به صورت 
شفاهی- مطرح می ش��ود با صبر، حوصله و دقت 
گوش دهد و سرس��ری نگیرد. خاطرم هست که 
حضرت امام در آن اوایل فرمودند: به کسانی که 
پای آمدن و زبان گفتن ندارند، باید بیشتر توجه 
کنید که ای��ن از ابعاد مختلف، بای��د مورد توجه 
قرار بگیرد. هم��ه که درس حق��وق نخوانده اند، 
همه که تجربه ندارند، همه ک��ه در ادارات رفت 
و آمد نکرده اند. قاضی باید به حرف کسی که به 
او مراجعه می کند، گوش بدهد. شاید فرد نتواند 
حرف دلش را در چند کلمه بیان کند، باید به او 
میدان و فرصت داد که بتوان��د حرفش را بزند و 

ببیند حاق مطلب چیست. 
اما نکت��ه ای که آقای حس��ینیان خیلی روی آن 
تأکید داش��تند، این ب��ود که هم در ش��رع و هم 
در قانون، داریم که مس��ئول صدور حکم، حاکم 
اس��ت و مجازات باید با کاری که فرد انجام داده، 
متناسب باش��د. جرمی که واقع ش��ده و فردی 
که مرتکب آن ش��ده، باید با مجازاتی که تعیین 
می ش��ود، متناسب باش��ند. البته همه قضات به 
این نکته توجه دارند، ولی این ویژگی در ایشان، 
برجس��ته تر از بن��ده و دیگران ب��ود. می گفتند: 
ما باید در م��ورد هر فردی ک��ه می خواهیم مثاًل 
مجازات تعزیر را در نظر بگیریم، کاماًل تناس��ب 
مجازات و جرم را رعایت کنیم و روی این موضوع، 
خیلی دقت داشتند. باید ببینیم که فرد، در چه 
شرایطی این جرم را مرتکب ش��ده؟ االن در چه 
شرایطی اس��ت؟ خانواده اش چگونه هستند؟ آیا 
می توانند روی او کنترل داش��ته باشند یا نه؟ آیا 
او واقعاً نادم است یا نه؟ اگر احیاناً خسارتی وارد 
کرده، آیا تدارک می کند، یا نه؟ آینده او را چگونه 
می ت��وان پیش بینی کرد؟ آی��ا در آینده، جرم را 
تکرار می کند ی��ا جرمی را مرتکب ش��ده و حاال 
پشیمان است و حداکثر سعی خود را خواهد کرد 
که آن جرم را دیگر تکرار نکند؟ آیا می شود به او 
کمک کرد که دیگر این کار را تکرار نکند؟ آقای 
حسینیان اینطور نبودند که مثاًل بگویند: تو این 
جرم را مرتکب شده ای، این هم کتاب قانون و این 
هم حکم مجازاتت! بلکه از او می پرس��ید: تو کی 

هستی؟ چرا این کار را کردی؟
در فرآین�د رس�یدگی قضای�ی، تا چه 

میزان بر عفو و اغماض تأکید داشتند؟
در اوای��ل انقالب امثال آقای حس��ینیان و بنده، 
کمتر کار حقوقی می کردیم و بیشتر کار کیفری 
انج��ام می دادیم، مگر به مناس��بتی. بر اس��اس 
تقسیم کاری که ش��ده بود، ما ها در دادگاه های 
حقوقی نبودی��م و اکث��راً در دادگاه های کیفری 
بودی��م و کارهای کیف��ری را انج��ام می دادیم. 
آقای حسینیان هم همینطور بودند و بعد ها هم 
بیش��تر کارهای کیفری می کردند. در دادسرای 

ویژه روحانی��ت هم همینطور ب��ود. گهگاهی به 
کارهای حقوقی هم رسیدگی  می شد، اما عمدتاً 
باز کیفری بود. در مسائل کیفری، باز نکته ای که 
ایش��ان خیلی روی آن تکیه می کردند، این بود 
که مواردی که قابل گذش��ت هس��تند، یعنی از 
طرف شاکی می شود گذشت بشود و در جا هایی 
که امکان اغماض وجود داشت، ایشان خیلی بر 
صلح و س��ازش تالش می کردند. چون در صلح 
و آشتی غالباً برکاتی اس��ت که در اجرای قانون 
نیست! در مواردی بود که افراد با هم دعوا کرده 
بودند یا کسی به کسی فحشی داده یا حقی را از 
او ضایع کرده بود، تالش بر این بود که تا جایی که 
از لحاظ زمانی و مقدورات ممکن است، پرونده ها 
با صلح و سازش تمام ش��وند. ما آن موقع شورای 
حل اختالف نداشتیم. اما در دادسرای ویژه این 
رویه پایه گذاری شد که تا جایی که ممکن است، 
مس��ائل ختم به صلح و آش��تی بش��وند. یکی از 
مسائلی که به آن توجه  می شد، مقوله پیشگیری 
بود. االن ما قانون و تش��کیالت و ساختار داریم و 
امور پیش می روند، آن اوایل که چنین چیز هایی 
را نداشتیم و اقدامات ابتکاری، به تشخیص فرد یا 
دستگاهی انجام  می شد. البته نمی خواهم بگویم 
که آن موقع، نهاد ها یا قوانین نبودند. آن موقع هم 
کار هایی انجام  می ش��دند، اما به صورت پراکنده 
بود و متولی خاصی نداش��ت. نفوذناپذیری آقای 
حسینیان هم چه در اینجا، چه در دادسرای ویژه، 

معروف بود... 
یعن�ی در مقام رس�یدگی، توصیه ای را 

نمی پذیرفتند؟
من تعبیر»نفوذناپذی��ری « را صحیح تر می دانم. 
توصی��ه دو جور اس��ت. گاهی وقت ه��ا »توصیه 
بحق« اس��ت و ضرورتی ندارد که انسان نپذیرد. 
کسی، متهم را می شناس��د و از خوبی ها و کار او 
اطالع دارد، می آی��د و می گوید م��ن این آدم را 
می شناسم که اینطوری است، می آیم و شهادت 
می دهم که اگ��ر اختالفی هم ب��وده، موضوع به 
این ش��کل بوده. در اینجا، اگر هم فردی توصیه 
می کند، توصیه اش بحق است. این اشکالی ندارد 
و نباید اگر کس��ی می آید و در م��ورد پرونده ای 
توصیه می کند، حتی اگر توصیه به حقی اس��ت، 
بگوییم که نمی پذیریم. این کار اشتباهی است. 
بنابراین توصیه بح��ق نه تنها اش��کال ندارد که 
خیلی هم خوب است. اگر کسی بیاید و شهادت 
درستی بدهد و ش��ناخت خودش را ارائه بدهد، 
شما می بینید حق اس��ت و می پذیرید و اگر هم 
نبود نمی پذیرید. »نفوذناپذیری « یعنی در مقابل 
فش��ارهای سیاس��ی و جایگاهی و اینکه کسی 
بخواهد از جایگاه خودش سوء استفاده و در یک 
پرونده اعمال نفوذ کند، ایشان به هیچ وجه اجازه 

نمی دادند. 
در این باره چه خاطراتی دارید؟

خاطرات که خیلی زیادند. نخست باید دید که در 
چه پرونده هایی، امکان نفوذ هست و قاضی ممکن 
اس��ت تحت تأثیر قرار بگیرد؟ گاه��ی پرونده ها، 
به جریانات اصطالحاً مافیایی مربوط می ش��وند! 
جریانات مافیایی، معموالً از دو طریق روی قاضی 
و دستگاه قضا فشار می آورند. در طریق اول، ابتدا 
س��عی می کنند قاضی را بخرند! الحمدهلل دامن 
بس��یاری از قضات ما، از این جهت پاک اس��ت. 
دامن امثال آقای حس��ینیان ک��ه کاًل مبرا از این 
نوع فشارهاس��ت. عده ای هم بودند که قاضی را 
تهدید می کردن��د. در این باره، آقای حس��ینیان 
مصداق هایی داش��تند که مش��ترکاً در جریانش 
بودیم. واقعاً تهدیدات جدی می کردند! گاهی هم 
قضات در برابر تهدیدات جدی، از پذیرش پرونده 
س��ر باز می زدند و آن را به قاضی دیگری محول 
می کردند! آقای حس��ینیان به هیچ وجه، از این 
نوع تهدیدات هم نمی ترسیدند. پیش می آمد که 
جریانات مافیایی، هم به وسیله تهدید و هم تطمیع 
می آمدند که در پرون��ده ای اعمال نفوذ کنند. در 
مواردی هم بعضی از جریانات سیاسی یا جناحی 
هستند که واسطه گری می کنند. واسطه گری هم 
به دو/ سه شیوه انجام می ش��ود: یا بستگان دور و 
نزدیک انس��ان را پیدا می کنن��د و می خواهند از 
طریق آنها، وارد بشوند. گاهی وقت ها، بزرگانی را 
واسطه می کنند و به جان انسان می اندازند! بعضی 
وقت ها جوسازی و فضاسازی می کنند و به شکل 
مستقیم یا غیرمستقیم، جوی را ایجاد می کنند 
که طرف را مرعوب کنند و بگویند: فضا این گونه 
است! آقای حسینیان و بس��یاری از قضات ما، در 
معرض این گونه تهدیدها، تطمیع ها، فضاسازی ها 
و جوسازی ها قرار گرفته و می گیرند. نمی خواهم 
بگویم که مطلق��اً تحت تأثیر ق��رار نمی گرفتند، 
چون باالخره انسان بوده و هستند و ممکن است 
فضاسازی ها و ارعاب ها، روی آنها هم اثر بگذارند. 
ولی تا آنجایی که من خبر دارم، موردی را س��راغ 
ندارم ک��ه آقای حس��ینیان، تهدی��د، تطمیع یا 
مرعوب شده باشند و این تهدیدات، بر ایشان اثر 
کرده باشد یا ایشان به مقتضای آن تهدیدات عمل 
کرده باش��ند. به نظر من یکی از برجستگی های 
آقای حس��ینیان، این بود وقتی در محکمه یا در 
دادسرا بودند، نمی گذاش��تند فردی که بی َکس 
است یا سوادش کم اس��ت یا توان گرفتن وکیل 
ندارد یا پشتوانه سیاسی و اجتماعی ندارد، محکوم 
بشود و از سوی دیگر، مثاًل معاون و شریک جرمش 
که ارتباطاتی دارد یا ی��ک جریان، جناح و ثروتی 
پشت سرش اس��ت، قانون را دور بزند! اتفاقاً روی 
اینها حساسیت بیشتری داشت و اجازه نمی داد در 
پرونده ای، اگر کسی از لحاظ طبقه اجتماعی پایین 
و کسی باالتر اس��ت، دو نوع برخورد با آنها وجود 
داشته باشد. حساسیت داش��ت که یقه سفید ها 
و دانه درشت ها قِس��ر دربروند و طرف مقابل که 

بی پناه و بی پشتوانه است، مجازات بشود. 

خصوصیت آقای حسینیان که به او 
از خیلی ها و از جمله خود من برتری 
می داد، صراحت لهجه ایشان بود. 
ایش�ان در بیان ح�ق و در دفاع از 
حق، لکنت زب�ان و ماحظه کاری 
نداش�تند. هرجا و درباره هرکس، 
وقتی حرفی را تشخیص می دادند 
که درس�ت اس�ت، واقع�اً در بیان 
آن زبانی باز داش�تند و با صراحت 
مطرح می کردند. شماتت دیگران 
و ب�ه تعبی�ر ق�رآن »ل�وم الئم«، 
حقیقتاً برای ایشان بازدارنده نبود
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یادمانی نوانتشار برای
 آیت اهلل العظمی سیدعزالدین زنجانی

حکیمی از 
دوردست های خاطره!

  محمدرضا کائینی
فیلس��وف  فقی��ه، 
و ع��ارف مجاه��د، 
زنده ی��اد آی��ت اهلل 
العظمی سیدمحمد 
عزالدین زنجانی به 
م��دت چه��ار دهه 
ش��هر ش��هادت را، 
به دان��ش و اخالق 
بی بدی��ل خوی��ش 
میهم��ان س��اخت 
و آن دی��ار و در نگاه��ی کالن تر جهان تش��یع را از 
سرچشمه تربیت های ناب دینی خود سرشار کرد. 
او به رغم ش��هرت گریزی، بس پ��رآوازه بود و جمع 
فراوان��ی از طالبان ایمان و اندیش��ه بر گرد ش��مع 
وجود وی جمع ش��دند. اثری که هم اینک به شما 
معرفی می ش��ود، یادنگاری برای آن استاد حکیم 
است که توسط دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه 
خراسان، نشر یافته است. جهانگیر مسعودی، مدیر 
گروه پژوهشی فلسفه و حکمت اسالمی پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی، در دیباچه ای بر این یادمان 

چنین آورده است:
»چ��ه خوش اقبال ب��ود س��رزمین م��ادری ما که 
هم مهد حکیمانی بود ریش��ه در ای��ن خاک و هم 
میزبان حکیمانی مهاجر که با ای��ن خاک میثاقی 
ماندگار بستند. 40سال تمام، آبی آسمان این دیار، 
مهمان پذیر حکیم و فقیهی بود که از دور دست های 
خاطره آمده بود، از قله های بلند حکمت و فلسفه، 
به خطه خورشید و نور تا در پهن دشت استعداد و 
شعور این دیار، بذر خرد و اندیشه بیفشاند. او تنها 
بود، اما به تنهایی، بوس��تانی از معرف��ت و آگاهی 
برای ما ب��ه همراه آورد که ش��میم آن ت��ا قرون و 
هزاره های بسیار تنفس خواهد شد. او اگرچه امروز 
در میان مان نیست، اما شمار بی پایانی از حکمت  ها 
و خاطراتش، ما را با او پیون��د می دهد. در حیاتش 
به ما گفته  ه��ا آموخت و امروز که خاموش اس��ت، 
ناگفته های وجودش. آنچه در عمل و س��لوک از او 

دیدیم و تجربه کردیم، ما را در تاریکی های راه های 
نرفت��ه و جهان های معن��وی ناگش��وده، راهنما و 
داللت گر اس��ت. اکنون 40 طلوع آفتاب، از غروب 
وجودش می گذرد و در این مدت، هزاران بامداد از 
اندیشه هایش، در گفِت این و آن برآمده است. این 
اندیشه  ها و گفته  ها را که لحظه ای کوتاه از حیات پر 
فروغ او را روایت است، به پیشگاه صاحبان حکمت 
و اندیش��ه تقدیم می داریم تا ترنمی دوباره باشد از 
زمزمه های جاودان��ه خرد و تذکاری باش��د بر این 
نکته که حکیم��ان دیر می پاین��د و دیر می میرند، 
اما درخت س��تبر حکمت -که حاص��ل وجود آنان 
است- همیشه سبز و تر خواهد بود. گفتنی است، 
به مناس��بت چهلمین روز ارتحال آن استاد فقید 
و مرج��ع عالی مقام، گروهی از ش��اگردان ایش��ان 
و اصحاب اندیش��ه، گرد ه��م آمدند ت��ا خاطرات 
علمی و معن��وی خ��ود را از معظم له ب��ا تأکید بر 
جنبه های حکمی، فلس��فی و عرفانی ایش��ان، به 
رش��ته تحریر درآورن��د. مجموعه حاض��ر، حاصل 
تالش این عزیزان اس��ت. بر خود ف��رض می دانیم 
از تمامی آن��ان که به انح��ای مختل��ف، در انجام 
این وظیفه معنوی ما را یاری رس��اندند، تش��کر و 
قدردانی داشته باش��یم. همینطور از تمامی نهاد ها 
و مجموعه  هایی که با مشارکت و همراهی خویش، 
به پاسداشت و بزرگداشت میراث ماندگار علمی و 
فرهنگی این س��رزمین ادای دین نمودند، به ویژه 
اس��تانداری خراس��ان رضوی، دانش��گاه فردوسی 
مشهد، مجمع عالی حکمت اسالمی، صداوسیمای 
جمهوری اس��المی مرک��ز خراس��ان رضوی، اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی، اداره کل 
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی، مؤسسه مطالعات 
راهبردی علوم و معارف اسالم و شهرداری مشهد. 
ش��ایان ذکر است، گروهی از دوس��تان و همکاران 
دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی، در تمهید و 
تهیه این اثر، نقش مضاعفی ایفا نموده اند. س��زاوار 
اس��ت از این عزیزان، تقدیر و س��پاس ویژه داشته 
باشیم، آقایان: موس��ی عمرانی، محمد روزبهمن و 

حمید محدث.« 

   زنده یاد آیت اهلل العظمی سیدمحمد عزالدین زنجانی

از برجس�تگی های آقای حسینیان، این 
بود وقتی در محکمه یا در دادسرا بودند، 
نمی گذاش�تند فردی که بی َکس است یا 
س�وادش کم اس�ت یا توان گرفتن وکیل 
ن�دارد یا پش�توانه سیاس�ی و اجتماعی 
ندارد، محکوم بش�ود و از س�وی دیگر، 
مثاً معاون و شریک جرم او که ارتباطاتی 
دارد ی�ا ی�ک جری�ان، جن�اح و ثروتی 
پشت س�رش اس�ت، قانون را دور بزند!
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