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شماره اول

تیر و مرداد 1399

استاد شاخص

در اولین شماره از دوماهنامه راهبرد حقوقی ،سراغ یکی از اساتید ممتاز حقوق خصوصی کشور رفتیم که عالوه بر تدریس در دانشگاه ،در جایگاه عضو حقوقی
شورای نگهبان نیز مشغول به فعالیت است .وی مسئولیت معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان را در انتخابت مجلس یازدهم به عهده داشت.
حوزه تخصصی و علمی اصلی وی فار غ از حضورش در شورای نگهبان حقوق قراردادها ودر حقوق پزشکی و ارث نیز قلم زده و مقاالت متعددی در این زمینه به
چاپ رسانده است .استاد شاخص شماره اول دوماهنامه راهبرد حقوقی دکتر محمد حسن صادقی مقدم ،عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران است .مشروح مصاحبه با ایشان در ادامه خواهد آمد.

    بــا تــوجــه بــه م ـشــروطــی نـیـمـســال اول

  اول ـیــن س ــؤال شخصی اس ــت ،در مــورد

به خود گرفته بــود .با اهانتی که در سال  56در

موضوعاتی مثل تحصیل و انتخابهایی که

روزنــامــه اطالعات آن زمــان به امــام خمینی؟هر؟

شما داشتید .چرا رشته حقوق را انتخاب کردید،

شــده بــود ،همراه دانشجویان مذهبی دانشگاه

دکــتــر صــادقــی مــقــدم :در نــیــمــســال بعدی

رشتههای دیگری هم بودند ،رشته حقوق چه

تهران تصمیم به تحریم امتحانات گرفتیم .مردم

بـ ــه دان ــش ــج ــوی ــان مـ ــشـ ــروط  12واحـ ـ ــد بــیــشــتــر

اولــویـتــی داش ــت کــه انـتـخــاب کــردیــد و فعالیت

انقالبی قم در  19دی ماه همان سال قیام کردند.

نمیدادند .نا گزیر و بــرای جلوگیری از اخــراج در

علمیتان در آن رشته ادامه دادید.

در آن نیمسال در امتحانات شــرکــت نــکــردیــم و

امتحانات نیمسال دوم شرکت کــردیــم .در ایام

دکـ ــتـ ــر ص ـ ــادق ـ ــی م ـ ــق ـ ــدم :مــحــمــدحــســن

تنها از یــک واحــد ورزش نمره گرفتم .دانشگاه

امتحانات تیرماه  57نیز بــه دلیل درگــیــریهــا و

صادقیمقدم ،اهل جهرم ،از شهرهای پرافتخار

هم غیبت زدند و نمره صرف رد کردند و مشروط

تــظــاهــرات در کــوی دانــشــگــاه تــهــران در خیابان

اس ــت ــان ف ـ ــارس ،ش ـهــری مــذهــبــی و انــقــابــی با

شدم .چهلمهای پیدرپی شهدای قیام مردم قم

امــیــرآبــاد ،کلیه دانشجویان را از خوابگاه اخــراج

سابقهای درخشان در مبارزه با رژیم ستم شاهی،

از تبریز شروع و چهلم شهدای تبریز را مردم یزد و

کردند و دانشجویان نا گزیر در منزل دوســتــان و

علمای بــزرگ و مــردمــی دیــندار و بــه تعبیر رهبر

جهرم گرفتند .در ایام نــوروز  57که تعطیالت به

بستگان،ایام امتحانات را سپری کردند .آن ایام

عزیز امام خامنهای (مدظله العالی) دارالمؤمنین.

جهرم رفته بودم ،به مناسبت چهلم شهدای تبریز

که مصادف با حرکت انقالبی مــردم مسلمان به

متولد  ،1337اولین دیپلم را در رشته ریاضی در

مراسمی دو روزه در مسجد جامع جهرم برگزار و در

رهبری امام خمینی؟هر؟بود ،دانشجویان هم در

تابستان سال  55گرفتم و در همان سال به قصد

پایان مراسم به تظاهرات و در نتیجه تیراندزی به

تهران و هم در شهرهای خودشان نقش موثری در

قبولی در رشتههای مهندسی در کنکور شرکت

طرف مردم و شهید و زخمی شدن عدهای منتهی

تهییج مردم داشتند .در نیمسال سوم تحصیل

کردم .رشته فیزیک دانشگاه شیراز حاصل شرکت

شد .شهر جهرم در سال  57یکی از  11شهری بود

یعنی مهر  57نیز درسه ــا و کــاسهــا تعطیل و

در اولین قبولی کنکور بود ولی به دلیل عدم عالقه

کــه توسط رژیــم شاهنشانی بــه خاطر مــبــارزات و

درنتیجه در مجموع در سه نیمسال تحصیلی قبل

بــه ص ــورت متفرقه و ب ــدون حــضــور در ک ــاس ،با

روحیه ضد استبدادی و احساس خطری که می

از پیروزی انقالب بنده  13واحد گذراندم.

معدن  18.5در سال  56دیپلم طبیعی گرفتم و

کرد در آن حکومت نظامی اعالم شد.

تکلیف درس و دانشگاه شما چه شد؟

با تعطیلی خوابگاه به جهرم برگشتم و در کنار

برای قبولی در رشتههای پزشکی در کنکور شرکت

مردم انقالبی جهرم تحت رهنمودهای روحانیت

کردم .در کنار رشتههای پزشکی و به توصیه یکی

مبارز شهر از جمله مرحوم آیتاهلل آیتالهی؟هر؟،

از دانشجویان رشته حقوق ،حقوق دانشگاه تهران
و دانشگاه ملی (شهید بهشتی؟هر؟ فعلی) را در
لیست  10رشتهای که مجاز به انتخاب بودم قرار
دادم و جزء صد نفر اولی بودم که در رشته حقوق
دانشگاه تهران قبول شدم.
با این وصــف ،قبولی در رشته حقوق را یک
تصادف نمیدانم بلکه به حساب لطف و عنایت
الــهــی مـ ـیگ ــذارم .مــهــم ای ــن اس ــت کــه انــســان با
تحصیل و مطالعات خود چه نقشی در خدمت به
مردم و حرکت در مسیر الهی ایفا میکند.

  از ح ــال وه ـ ــوای م ـهــرمــاه  56و فـضــای
دانشگاه تهران برایمان بگویید
دکتر صادقی مقدم :دانشگاه تهران در آن
ایــام مــرکــز حــرکـتهــای انقالبی دانشجویی بــود.
اعــتــراضــات و تجمعات دانشجویی حالت علنی

با تعطیلی دانشگاهها،دانشجویان
م ـس ـل ـمــان و ان ـقــابــی پ ـیــرو والی ـ ــت ،از
دان ـش ـگــاه ت ـهــران و دان ـش ـگــاه ملی وقت
خــدمــت م ــرح ــوم شـهـیــد بهشتی؟هر؟
رئیس وقت دیــوان عالی کشور رسیدند
و کسب تکلیف کردند .با رهنمود شهید
بهشتی ح ــدود  180دانـشـجــو کــه 140
نفر پسر و  40نفر از دانشجویان دختر
دان ـش ـک ــدهه ــای ح ـقــوق تــه ــران و ملی
دوره کــارآمــوزی ش ــرو ع و دانشجویان
باتدریس آیتاهلل بهشتی؟هر؟ ،آیتاهلل
موسوی اردبیلی؟هر؟ و آیتاهلل جوادی
آملی (حفظهاهلل) (عضو شورای عالی
ق ـضــایــی) مـبــاحـثــی از تـحــر یـرالــوسـیــه
امام؟هر؟ و آداب قضا و اخالق قضا را فرا
گرفتند.

در حــرکــت انــقــابــی مـ ــردم شــرکــت داش ــت ــه و در
سازماندهی تظاهرکنندگان سهمی ناچیز داشتم.

   پس از پیروزی انقالب وضعیت درس و
ادامه آن چگونه بود؟
دکتر صــادقــی مــقــدم :بــا پــیــروزی انــقــاب در
 22بهمن  57دانشگاهها نیز شروع و دانشجویان
در نیمسال دوم سال تحصیلی  58 -57شرکت
کــردنــد .بــا دو نیمسال تحصیلی بعد از پیروزی
انقالب ،دانشگاهها به مناسبت انقالب فرهنگی
تعطیل ش ــد .ات ــاقه ــای دانــشــکــدههــا بــه مــرا کــز
توطئه علیه نظام تبدیل شده بود و گروهکهای
مختلف از منافقین و مارکسیستها دانشگاه را به
مقر و پایگاه ضدیت با جمهوری نوپای اسالمی
تبدیل کــرده بودند .لذا دانشگاهها تعطیل و در
ً
مهر ســال  62مــجــددا بازگشایی شــد .با تعطیلی

