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مــورد در اســـت، ســـؤالشخصی ــیــن اول  
که انتخابهایی و تحصیل مثل موضوعاتی
کردید، شماداشتید.چرارشتهحقوقراانتخاب
چه حقوق رشته بودند، هم دیگری رشتههای
کــردیــدوفعالیت انــتــخــاب کــه اولــویــتــیداشـــت

علمیتاندرآنرشتهادامهدادید.
ــدم: مــحــمــدحــســن  ــ ــقـ ــ ــیمـ ــ ــادقـ ــ دکــــتــــرصـ
پرافتخار  شهرهای  از  جهرم،  اهل  صادقی مقدم، 
ــی با  ــالب ــق اســـتـــان فـــــارس، شــهــری مــذهــبــی و ان
سابقه ای درخشان در مبارزه با رژیم ستم شاهی، 
رهبر  تعبیر  بــه  و  دیـــن دار  مــردمــی  و  ــزرگ  ب علمای 
عزیز امام خامنه ای )مدظله العالی( دارالمؤمنین. 
در  ریاضی  رشته  در  را  دیپلم  اولین   ،1337 متولد 
گرفتم و در همان سال به قصد  تابستان سال 55 
شرکت  کنکور  در  مهندسی  رشته های  در  قبولی 
کردم. رشته فیزیک دانشگاه شیراز حاصل شرکت 
کنکور بود ولی به دلیل عدم عالقه  در اولین قبولی 
با  کـــالس،  در  بـــدون حــضــور  و  بــه صـــورت متفرقه 
و  گرفتم  طبیعی  دیپلم   56 سال  در   18.5 معدن 
کنکور شرکت  برای قبولی در رشته های پزشکی در 
کنار رشته های پزشکی و به توصیه یکی  کردم. در 
از دانشجویان رشته حقوق، حقوق دانشگاه تهران 
در  را  فعلی(  بهشتی؟هر؟  )شهید  ملی  دانشگاه  و 
قرار  بودم  انتخاب  به  مجاز  که  رشته ای   10 لیست 
که در رشته حقوق  دادم و جزء صد نفر اولی بودم 

دانشگاه تهران قبول شدم.
یک  را  حقوق  رشته  در  قبولی  وصــف،  این  با 
عنایت  و  لطف  حساب  به  بلکه  نمی دانم  تصادف 
ــان با  ــس ــه ان ک ــذارم. مــهــم ایـــن اســـت  ــی گـ الــهــی مـ
تحصیل و مطالعات خود چه نقشی در خدمت به 

مردم و حرکت در مسیر الهی ایفا می کند.

فــضــای و 56 مــهــرمــاه ــوای ــ وهـ ــال حـ از  
دانشگاهتهرانبرایمانبگویید

آن  در  تهران  دانشگاه  مقدم:  صادقی دکتر
بــود.  دانشجویی  انقالبی  حــرکــت هــای  مــرکــز  ایــام 
علنی  حالت  دانشجویی  تجمعات  و  اعــتــراضــات 

ــوجــهبــهمــشــروطــینــیــمــســالاول بــات
تکلیفدرسودانشگاهشماچهشد؟

بعدی  نــیــمــســال  در  مــقــدم:  دکــتــرصــادقــی
بــیــشــتــر  واحــــــد  ــروط 12  ــشــ ــ م ــان  ــویـ ــجـ ــشـ ــه دانـ ــ ب
در  اخــراج  از  جلوگیری  بــرای  و  گزیر  نا نمی دادند. 
ایام  در  کــردیــم.  شرکت  دوم  نیمسال  امتحانات 
و  درگــیــری هــا  دلیل  بــه  نیز   57 تیرماه  امتحانات 
خیابان  در  تــهــران  دانــشــگــاه  کــوی  در  تــظــاهــرات 
اخــراج  خوابگاه  از  را  دانشجویان  کلیه  امــیــرآبــاد، 
و  دوســتــان  منزل  در  گزیر  نا دانشجویان  و  کردند 
ایام  آن  کردند.  سپری  را  امتحانات  بستگان،ایام 
به  مسلمان  مــردم  انقالبی  حرکت  با  مصادف  که 
در  امام خمینی؟هر؟بود، دانشجویان هم  رهبری 
تهران و هم در شهرهای خودشان نقش موثری در 
تحصیل  سوم  نیمسال  در  داشتند.  مردم  تهییج 
و  تعطیل  کــالس هــا  و  درس هـــا  نیز   57 مهر  یعنی 
درنتیجه در مجموع در سه نیمسال تحصیلی قبل 

گذراندم. از پیروزی انقالب بنده 13 واحد 
کنار  با تعطیلی خوابگاه به جهرم برگشتم و در 
روحانیت  رهنمودهای  تحت  جهرم  انقالبی  مردم 
مبارز شهر از جمله مرحوم آیت اهلل آیت الهی؟هر؟، 
ــت داشـــتـــه و در  ــرک ــردم ش ــ م ــی  ــقــالب ان ــت  ــرک در ح

سازماندهی تظاهرکنندگان سهمی ناچیز داشتم.

و انقالبوضعیتدرس پیروزی از پس  
ادامهآنچگونهبود؟

دکترصــادقــیمــقــدم: بــا پــیــروزی انــقــالب در 
22 بهمن 57 دانشگاه ها نیز شروع و دانشجویان 
شرکت   58  -57 تحصیلی  سال  دوم  نیمسال  در 
پیروزی  از  بعد  تحصیلی  نیمسال  دو  بــا  کــردنــد. 
فرهنگی  انقالب  مناسبت  به  دانشگاه ها  انقالب، 
کــز  مــرا ــه  ب دانــشــکــده هــا  اتـــاق هـــای  تعطیل شـــد. 
گروهک های  توطئه علیه نظام تبدیل شده بود و 
مختلف از منافقین و مارکسیست ها دانشگاه را به 
اسالمی  نوپای  جمهوری  با  ضدیت  پایگاه  و  مقر 
در  و  تعطیل  دانشگاه ها  لذا  بودند.  کــرده  تبدیل 
تعطیلی  با  شــد.  بازگشایی  مــجــددًا   62 ســال  مهر 

   با تعطیلی دانشگاه ها،دانشجویان 
مــســلــمــان و انــقــابــی پــیــرو والیـــــت، از 
وقت  ملی  دانــشــگــاه  و  تــهــران  دانــشــگــاه 
بهشتی؟هر؟  شــهــیــد  مـــرحـــوم  خــدمــت 
رسیدند  کشور  عالی  دیــوان  وقت  رئیس 
با رهنمود شهید  کردند.  کسب تکلیف  و 
 140 کــه  دانــشــجــو   180 ــدود  حـ بهشتی 
دختر  دانشجویان  از  نفر   40 و  پسر  نفر 
و ملی  تـــهـــران  ــوق  ــق دانـــشـــکـــده هـــای ح
دانشجویان  و  ع  شـــرو ــوزی  ــارآم ک دوره 
آیت اهلل  بهشتی؟هر؟،  آیت اهلل  باتدریس 
آیت اهلل جوادی  و  اردبیلی؟هر؟  موسوی 
عالی  شورای  )عضو  )حفظه اهلل(  آملی 
تــحــریــر الــوســیــه  از  مــبــاحــثــی  قــضــایــی( 
امام؟هر؟ و آداب قضا و اخاق قضا را فرا 

گرفتند. 

در   56 سال  در  که  اهانتی  با  بــود.  گرفته  خود  به 
خمینی؟هر؟  امــام  به  زمــان  آن  اطالعات  روزنــامــه 
دانشگاه  مذهبی  دانشجویان  همراه  بــود،  شــده 
گرفتیم. مردم  امتحانات  تحریم  به  تهران تصمیم 
کردند.  انقالبی قم در 19 دی ماه همان سال قیام 
و  نــکــردیــم  شــرکــت  امتحانات  در  نیمسال  آن  در 
دانشگاه  گرفتم.  نمره  ورزش  واحــد  یــک  از  تنها 
کردند و مشروط  هم غیبت زدند و نمره صرف رد 
شدم. چهلم های پی درپی شهدای قیام مردم قم 
از تبریز شروع و چهلم شهدای تبریز را مردم یزد و 
به  تعطیالت  که   57 نــوروز  ایام  در  گرفتند.  جهرم 
جهرم رفته بودم، به مناسبت چهلم شهدای تبریز 
مراسمی دو روزه در مسجد جامع جهرم برگزار و در 
پایان مراسم به تظاهرات و در نتیجه تیراندزی به 
طرف مردم و شهید و زخمی شدن عده ای منتهی 
شد. شهر جهرم در سال 57 یکی از 11 شهری بود 
و  مــبــارزات  خاطر  بــه  شاهنشانی  ــم  رژی توسط  کــه 
که می  و احساس خطری  استبدادی  روحیه ضد 

کرد در آن حکومت نظامی اعالم شد.
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