حقوقدان
دانــشــگــاههــا،دانــشــجــویــان مــســلــمــان و انــقــابــی
پیرو والی ــت ،از دانــشــگــاه تــهــران و دانــشــگــاه ملی
وقــت خدمت مرحوم شهید بهشتی؟هر؟ رئیس
وقت دیــوان عالی کشور رسیدند و کسب تکلیف
ک ــردن ــد .بــا ره ـنــمــود شــهــیــد بهشتی ح ــدود 180
دانشجو که  140نفر پسر و  40نفر از دانشجویان
دختر دانــشــکــدههــای حقوق تــهــران و ملی دوره
کــارآمــوزی شــروع و دانشجویان باتدریس آیتاهلل
بهشتی؟هر؟ ،آیـ ـتاهلل مــوســوی اردبــیــلــی؟هر؟ و
آی ـتاهلل جــوادی آملی (حفظهاهلل) (عضو شــورای
عالی قضایی) مباحثی از تحریرالوسیه امام؟هر؟
و آداب قــضــا و اخ ــاق قــضــا را ف ــرا گــرفــتــنــد .ایــن
دان ــش ــج ــوی ــان ب ــا ان ــدی ــشــهه ــای م ــرح ــوم شهید
بهشتی پــرورش یافتند و با حکم مرحوم شهید
قدوسی؟هر؟ دادستان کل انقالب کشور به جمع
همکاران قضایی پیوستند.
بنده هم افتخار همکاری و همراهی با این
شهیدان را داشتم و تا سال  66در دستگاه قضایی
خدمت کردم .در ایام حمله صدام که با پشتیبانی
استکبار جهانی جنگی نابرابر علیه انقالب نوپای
اســامــی تحمیل کــرد نیز افتخار حضور پرا کنده
در جنگ راداشتم .مدتی در ابتدای سال  60در
منطقه عملیاتی سوسنگرد و مدتی نیز در منطقه
عملیاتی ف ــاو وچــنــد روز در غ ــرب کــشــور شمیم
عطر وجــود رزمندگان را استشمام کــردم .پس از
بازگشایی دانشگاه و بعد از تعطیلی دانشگاه به
مناسبت انقالب فرهنگی به دانشگاه برگشتیم
و با ادامه درس در سال  64لیسانس و بالفاصله
در دانــشــگــاه تــربــیــت مـ ــدرس کــارشــنــاســی ارشــد
بــا پــایــاننــامــه (حــقــوق مــؤلــف در ای ــران و بررسی
کنوانسیونهای بینالمللی با راهنمایی استاد
دکتر صفایی) را سپری کــردم و در ســال  67وارد
دوره دکتری همان دانشگاه شده و با پایان نامه
(تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها با راهنمایی
استاد دکتر صفایی) در سال  73فار غالتحصیل
شدم.
در سالهای  64و بعد از آن امکان اعــزام به
خــارج و تحصیل در کشورهای خــارجــی ،همراه
بــا تــعــدادی از فــار غالــتــحــصــیــان دوره لیسانس
برایم فراهم بــود امــا تحصیل در داخــل را ترجیح
داده و در کنار خدمت در کشور تحصیالت خود
را ادامــه دادم و هرگز از ایــن کــار پشیمان نیستم
چرا که نمیتوانتسم خدمت به کشورم را رها کنم
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