
وقتیدانشجویحقوقشکنجهگرمیشود

ایرجمصداقی

پسازوقوعانقالبفرهنگیوبستهشدندانشگاهها،بهشتیبهاتفاقعبدالکریم

موسویاردبیلیوعبدهللاجوادیآملیکهجملگیاعضایشورایعالیقضاییو

دانشجوی۱۴۰حزبجمهوریاسالمیبودند،برایجمعیدستچین،متشکلاز

دانشجویدختررشتههایحقوقدانشگاههایتهرانوملی،یکرشته۴۰پسرو

دراینکالسهابهدانشجویانبراساس.کالسدرسقضاءاسالمیگذاشتند

اینکالسهازمینهای.تحریرالوسیلهیخمینیمجازاتهایغیرانسانیوقرونوسطاییحدود،قصاص،دیات،تدریسمیشد

۶۰شدبرایتبدیلبخشیازدانشجویانحقوقبهشکنجهگروجانیودرسیاهترینروزهایتاریخمیهنماندردههی .

پایهگذاریشعبههایدادستانیاوینوگسترشکارآنهاپسازشکستحملهیچماقدارانبهمراسمسخنرانیابوالحسن

تعدادیازعواملاینحملهتوسط.دردانشگاهتهرانصورتگرفت۱۳۵۹اسفند۱۴بنیصدر،رئیسجمهوریوقت،در

کارتهایشناساییآنانرا.میلیشیایمجاهدینکهبطورسازماندهیشدهدراینسخنرانیحضورداشتند،دستگیرشدند

.بنیصدربهمردمنشاندادهشد

بخشکانونیرژیمخمینی،کهبهشتیازرهبرانآنبود،پسازاینشکستمتوجهمحبوبیتروزافزونبنیصدرومجاهدین

آنهابنابرسرشتوبرنامهسیاسیشانراهرقابتآشکارسیاسیرابرنگزیدندوتصمیمبهکودتاویکسره.درجامعهشد

.کردنکاربنیصدروگروههایسیاسیگرفت

بهشتیباحضوردرکالسدرسمزبور،ازدانشجویانداوطلبخواستبرایتصدیمقامدادیاری۱۳۵۹اسفند۱۴پساز

خودرابهعلیاصغرحجازی،معاونعلیقدوسی،دادستانکلانقالب(عنوانپوششیومحترمانهبازجوییوشکنجهگری)

ایندانشجویانشعبههایبازجوییاوینراپایهگذاریکردندتادستگاه۱۳۶۰بهاینترتیبدربهار[1].اسالمی،معرفیکنند

.قضاییآمادگیالزمرابرایسرکوبنهاییکهدرچشماندازبودداشتهباشد

اگرچهدرابتداالجوردیبهآنهاکهازپشتمیزدانشگاهبهاوینآمدهبودندبهدیدهیشکوتردیدمینگریستاماچیزی

.نگذشتکهدستپروردگانبهشتیبانشاندادندرندهخوییوسبعیتالزم،اعتمادالجوردیرانیزکسبکردند

این برگی است از تاریخ سیاه 

نظام قضایی در رژیم والیی؛ با

اشاره به نمونه هایی چون 

حشمت هللا سماواتی و 

.محمدحسن صادقی مقدم
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.دانشگاهتبدیلشدندمیپردازم«استاد»و«دکتر»دونفرازآنهاکهطیسالهایبعدبه«پیشرفت»درایننوشتهبه

وناقضاناصلیحقوقبشردرایران،بدونآنکهبهگذشتهیخوداشارهایکننددر۶۰بسیاریازچهرههایخشندههی

.دستگاهقضاییرژیم،یادردانشکدههاومراکزحقوقینظاموالییمشغولکارند

حشمتهللاسماواتی

درهمدانبهدنیاآمدوپسازپایان۱۳۳۸حشمتهللاسماواتیدرسال

«شهیدبهشتی»دانشگاهوارد۱۳۵۸تحصیالتابتداییومتوسطهدرسال

.تهرانشدهودررشتهحقوققضاییمشغولتحصیلشد

دادستان انقالب اسالمی تبریز

سماواتیپسازانقالبفرهنگیوبستهشدندانشگاههابهتبریزشتافتو

دردادستانیانقالباسالمیاینشهردستیارسیدحسینموسویتبریزی

پسازآنکهموسویتبریزیازسویخمینیبهدادستانیکلانقالب.شد

اسالمیمنصوبشد،سماواتیجانشینویدردادسرایانقالباسالمی

.تبریزشد

خ ۱۳۶۱مینیدرپاییز

برایمهاراوضاع،

فرمانهشتمادهای

خودرابهعنوان

مکملتبلیغیسرکوب

.عریانصادرکرد

پسازصدوراین

فرمان،حشمتهللا

سماواتیکهدرآن

روزهایسیاهدرتبریزبهجنایتوسرکوبمردممشغولبودبهمیدانآمدوباهدفبستنفضایاجتماعیشهروسرکوب

:زناندرگفتوگوباخبرنگارانگفت

حشمتهللاسماواتی

حشمتهللاسماواتی



متأسفانهپسازفرمانروحبخشامامافرادیسودجووفرصتطلبعرضاندامنمودهوسعیبرآنداشتندتابههرنحو«

لذاپسازمدتیکهازفرمانامامگذشت،بهکراتباتلفنویا.ممکنازاینپیامروحبخشبهنفعخودشانسوءاستفادهنمایند

گزارشاتکتبیوشفاهیکهبهمامیرسیداطالعپیداکردیمکهمسئلهبیحجابیدراینشهرستانشیوعپیداکردهومنکرات

بنابراینماجهتاینکه.ازقبیلقماربازیویاکارهاینکوهیدهدیگرکهدراسالمحرامشمردهشدهشروعگردیدهاست

[2].«هشداریبهاینافرادفاسدوسوءاستفادهگردادهباشیم،اقدامبهصدوراطالعیهنمودیم

نیزدراینزمینهاستفادهخواهد«امتحزبهللا»سماواتیضمنتهدیدمردمبهاستفادهازقدرتدادسرا،هشداردادکهاز

:کرد

اینافرادبایدمتوجهباشندکهاگردادسرایانقالبویایکمرجعقضاییبهاینمسئلهرسیدگینکند،همانطورکهدرشرع«

انوراسالمتصریحشدهاستدرموقعلزوممامیتوانیممردمراازبابامربهمعروفونهیازمنکرتهییجبکنیمتادراین

[3].«خصوصبارعایتموازینشرعیاقدامنمایند

هنوزفراموشنکردهایمچگونهعناصر.عناصرخودبودهاست«تهییج»نظاموالییدرطولچهاردههیگذشتهمشغول

شدهینظامدراصفهانبهتحریکسیدیوسفطباطبایینژادامامجمعهاصفهانبهرویدخترانجواناسیدپاشیدندو«تهییج»

کلیهجناحهاینظاموالییدرهماهنگیبایکدیگراینجنایتبزرگراپردهپوشیکردندوبامختومهکردنپروندهدرتابستان

،عامالنآنرادرکنفحمایتخودقراردادند۹۷ .

درمنطقهگفت«گروهکهایضدانقالب»دادستانانقالباسالمیتبریزدراینگفتوگودررابطهباسرکوباعضای :

گروهکهایضدانقالبآخریننفسهایخودرامیکشندوبابرنامههایضربتیکهدرسرتاسرکشورصورتگرفته،یا«

ضمناًدراینرابطهاخیراًدستگیریهاییصورتگرفتهکه.اقدامبهفرارمیکنندویااینکهدرالنههایامنتیمیمیخزند

».انشاءهللادرزمانمقتضیگزارشآنرابهاطالعمردمخواهیمرساند

هایغیرمحاربگفت«گروهک»دادستانتبریزدرموردنحوهیمقابلهبا :

» البتهیکسریجریاناتیهستکهازسویبعضیازگروهکهایغیرمحارب.وضعسیاسیمنطقهکامالًمطلوباست

».صورتمیگیردوماهمدرصددهستیمتابهنحوممکنآنهارادروهلهیاولارشادواگرنپذیرفتندمبارزهبکنیم

» درفرهنگنظاموالیی،بهجریانهاییهمچونجبههملی،نهضتآزادی،هوادارانآیتهللا«گروهکهایغیرمحارب

.شریعتمداریدراستانآذربایجانشرقیو…اطالقمیشود

خوددرموردجرائمعمومیرابهشکلزیربیانکرد«حقوقی»سماواتیهمچنیننگاه :

متأسفانهپسازتعطیلشدندادگاهویژهامورصنفیکهزیرنظردادسرایانقالبکارمیکرد،مشاهدهشدکهگرانفروشیو

احتکاربهشدیدترینوجهیخودنماییکردهوهشداردادهاندماهمدراینجابهآنهاهشداریمیدهیمتامحتکرینبدانند

همانطوریکهپیامبراکرمفرمودهاندکهمحتکرملعوناست،ملعوناست،ملعوناست،اینلعنتهایپیغمبردامناینهارا

خواهدگرفتوغضبخداوندیآنهارافرامیگیردومردمنیزبهاینصورتساکتنخواهندنشستومطمئنباشندکه

».یکروزدستقدرتالهیبرفرقآنهاکوبیدهمیشود

دستقدرت»و«غضبخداوندی»وسرکوبشدیدوبیرحمانه،معلوماستاستفادهازادبیات۶۰باتوجهبهجودههی

اندناظربرچهاعمالیاست«ملعون»که«برفرقآنهاییکوبیدهمیشود»کههشداردادهمیشود«الهی .
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سماواتیهمچنیندرخواستکردتادادگاهویژهامورصنفیرادوبارهزیرنظرارگانیقراردهندکهاساسآنبراساس

.قانوناساسینظاموالییغیرقانونیبود

ماامیدمانبرایناستباتوجهبهاینکهدرزمینهفوقدادسراهایانقالبتجاربیراکسبکردهاند،شورایمحترمعالی«

قضاییوهمچنینمجلسشورایاسالیممجدداًرسیدگیبهایناموررادرصالحیتدادسرایانقالبقراربدهندتاانشاءهللا

».بتوانیمتاجاییکهازدستمانبرمیآیدبااینمسئلهمبارزهبکنیم

جلوگیریازمنکرات»درمورد«دادسرایتبریز»بهیکیازاطالعیههای

دردورانریاستسماواتیتوجهکنید«ومبارزهباآن :

بهمتخلفینومرتکبینجرائممنافیعفتاخطارمیشودخودشانرابا«

قوانینعالیهاسالموفقادهوازاعمالخالفشرعجداًاجتنابنمایندواال

ضمناًبهکلیهظابطین.طبقموازیناسالمیشدیداًمجاهزاتخواهندشد

دادگستریابالغمیشودکهمرتکبینجرائمذیلرادستگیرومستقیماًبه

ایجادمزاحمتبراینوامیس-۱.شعباتکیفرییکودومعرفینمایند

پخشفیلمهای-۴پخشنوارهایمبتذلموسیقی-۳قماربازی-۲مردم

بیحجابیوعدمرعایتپوشش-۵غیراسالمیوعکسهایخالفعفت

استفادهوخریدوفروشمشروباتالکی-۶اسالمیدرمعابرواماکن .

ضمناًبهرانندگانمسافرکشاخطارمیشودکهازتاریخصدورایناطالعیه

درنصیآیینهطبقمقرراتراهنماییعملنمودهوازنگهدارینوارهای

مبتذل،نصبعکسهایزنندهخودداریبکنندواالضابطیندادگستری

بهبوتیکها.موظفندآنانرادستگیروبهدادگاههایکیفریمعرفینمایند

نیزاخطارمیشودکهازنصبعکسهایزنندهدررویلباسهایزنانهو

[4].«ازقراردادنآنهادرمناظرعمومیخوددارینمایند

ادامه تحصیالت در ایران و انگلیس

سماواتیپسازبازگشاییدانشگاههاوبااستفادهازرانتاسالمیبهدانشگاه

شهیدبهشتیبازگشتوپسازاخذلیسانسدرهماندانشگاهدررشتهی

حقوقخصوصیفوقلیسانسگرفتودرخمرنگرزینظاموالییتبدیلبه

شدودرسردبیرینشریاتحقوقیرابهعهدهگرفت«استاددانشگاه»و«حقوقدان» .

سماواتیسپسبااستفادهازرانتوالییوبورسیهبهانگلستانشتافتو

فوقلیسانسگرفتو«هال»دررشتهیحقوقتجارتبینالمللدانشگاه

.دردانشگاهبیرمنگامدررشتهیحقوقشرکتهاتحصیالتشراادامهداد

سماواتیماننددیگرقضاتودادستانهایانقالباسالمیوسرکوبگران

بااستفادهازرانتاسالمیبهوکالتکهشغلپردرآمدیبرای۶۰دههی

.امثالاوسترویآورد
سماواتیوپروفسوررابرتدونالدپنینگتوناستاددانشگاهبیرمنگام
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مشاوره ی حقوقی و تدریس در دانشگاه

واقفاستباپردهپوشیبرآنچهانجامدادهدرسوابقخوداز۶۰حشمتهللاسماواتیکهبهپروندهیسیاهخوددردههیخونین

میگویدوحرفیازدادستانیانقالب«سال۱۵فعالیتدرقوهقضائیهجمهوریاسالمیایراندرسمتقاضیبهمدت»

وافتخاراتیکهرقمزدهنمیزند۶۰اسالمیتبریزدردههی .

سماواتیباتوجهبهنفوذیکهدردستگاهقضاییودولتیپسازسالهاکارقضاییدارد،مشاورحقوقیبرخیاز

وازاینراهدرآمد[5]سازمانهایدولتیوشرکتهایخصوصیدرایرانوشرکتهایتجاریدرخارجازکشوربوده

.کالنیبهجیبزدهاست

درکنارفعالیتهایحقوقی،سماواتیبهتدریسدردانشگاههاپرداختهو

درکارنامهخودمعاونتپژوهشیدانشکدهعلومقضاییوسردبیری

این.رادارد۱۳۷۶و۱۳۷۵درسالهای«مجلهدیدگاههایحقوقی»

توسط«دیدگاههایحقوقی»بانام۱۳۹۰تا۱۳۷۵ازبهارسالفصلنامه

دانشگاهعلومقضاییوخدماتاداریچاپومنتشر،پسازآنتااین

.،ادامهفعالیتمیدهد«فصلنامهدیدگاههایحقوققضایی»زمانبانام

سماواتیسپسجایخودرابهسیامکرهپیکدادکهدرحالحاضر

.عضوحقوقدانشوراینگهباناست

دردانشکدهعلومقضاییوخدماتاداریمدتهامعاونتپژوهشیویرابه[7]سماواتیدردورانریاستسیامکرهپیک

.عهدهداشت

محمدحسن صادقی مقدم

دریکخانوادهیپرجمعیت۱۳۳۷محمدحسنصادقیمقدمدرسال

نسبویبهطایفهینقدعلیازایلعرب.مذهبیدرجهرمبهدنیاآمد

تحصیالتابتداییو.خواهرودوبرادراست۵اودارای.خمسهمیرسد

در۵۵صادقیمقدمدرسال.متوسطهیخودرادرجهرمدنبالکرد

رشتهیفیزیکدانشگاهشیرازپذیرفتهشدوسالبعددردانشکدهحقوق

.دانشگاهملیادامهتحصیلداد

اوپسازپیروزیانقالبازبنیانگذارانجهادسازندگیجهرموعضو

.هیأتهایپاکسازیاداراتدراستانفارسبود

۱۳۵۹ اسفند ۱۴یکی از مهاجمان مراسم 

دانشجوییبودکهپسازانقالبفرهنگیدر۱۸۰صادقیمقدمیکیاز

.کالسهایدرسبهشتیودیگرمسئوالندستگاهقضاییشرکتداشت

اوکهمیبایستیازقانون.اودرزمرهیمهاجمانیبودکهبهسخنرانیقانونیبینصدرریاستجمهوریاسالمیحملهکردند

اسفندمیگوید۱۴تبعیتمیکرددرموردنقشخوددرحملهبهمراسم :

همچنینرابطکمیتهحقوقیشورایبازرگانی(نفردومایستادهازراست)سماواتی

[6].ایرانیاندبیدرهیأتمدیره،است

محمدحسنصادقیمقدم
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» اسفندکهبنیصدربامنافقیندستبهیکیشدند،درهمینزمینورزشیدانشگاهتهرانوآنحادثهرخ۱۴بعدازحادثه

دادوماجزومعترضینبودیمکهازآنباالبچههاراپایینمیانداختند،تعدادیآنجاجلوتربودندماعقبتربودیم،مادر

حاالآنموقعمثالًدیگرمرگبربنیصدربابشدهبود،.اسفندجزوآنهاییبودیمکهعلیهاینهاشعارمیدادیم۱۴حادثه

…»[8]

:ویدرموردچگونگیراهیابیاشبهشعبهبازجوییدادستانیاوینمیگوید

اسفندکهاتفاقافتادمرحومشهیدبهشتیآمدنددرکالسوفرمودندکهیکتعدادیبازجومیخواهم،کهبهمحاکمکمک۱۴«

گفتکهنه،شمابمانیداینهارا.تعدادیرفتندومننمایندهآنکالسبودماسمخودمراهمنوشتم،ایشاناجازهنداد.کنند

ببرید،آقایحجازیمعاونشهیدقدوسیبودند،بهآقایشهیدقدوسیدادستانکلانقالببودندمعرفیکنیدوخالصهاینها

بهاینهاملحقشدیمومندرحالی۶۰رفتندوهستههایاولیهدادیارهایدادسرایانقالبرااینهاتشکیلدادندکهماهمسال

کهدانشجوبودمدادیاردادسرایانقالبتهرانشدمومنظورمایناستکهدرخاللاینتعطیلیدانشگاهمااشتغالبهامرقضا

[9]«.داشتیم

صادقیمقدمکهزیرنظرالجوردیومحمدیگیالنیمشغولجنایتبوددرمورددقتنظرصورتگرفتهدربررسی

میگوید۶۰پروندههایقضاییدههی :

آنموقعمرحومشهیدالجوردیدادستانانقالبتهرانبودندوآیتهللامحمدیگیالنیمجتهدجامعالشرایطومعروفبودکه«

اگرآیتهللامحمدیگیالنیبهقممیرفتجزومراجعمیشدحاکمشرعبودبادقتنظرورعایتمسائلشرعیامورراپیش

دانشجویانیکهعرضکردم.اینکهدربررسیهابیدقتیوجودداشتهاستقابلقبولنیست.میبردندوپایانقالبایستادند

ازدانشگاههابهقوهقضاییهودادگاههایانقالبرفتندهمهمانطوربادقتعملمیکردندودادگاهانقالبمحلدفاعازانقالب

خردادو۳۰اسفندمنافقیناقداماترادیکالخودراشروعکردهبودندکهبهحوادث۱۴درواقعبعدازماجرای.شدهبود

دراینماجراازیکطرفسپاهپاسدارانوکمیتههای.جنگهایمسلحانهدرتهرانکهیکجنگتمامعیاربودختمشد

انقالبدرصحنهحضورداشتندوازطرفدیگرمحاکمانقالبودادگاههایانقالبودادسراهایانقالببودکهتوانستند

ایندرحالیبودکهبرخالفادعایدشمنانومخالفیننظام،آییندادرسیبهصورتدقیق.بساطمنافقینراجمعکنند

[10]«.رعایتمیشد

:اودرموردالجوردیمیگوید

شهیدالجوردیجزءآنکسانیبودکهاصالًفشارناپذیربود،یعنییککوهاستواریبوددرمقابلکسانیکهمیخواستند…«

درپروندههایمربوطبهگروهکهاودرگیریهایآنزمانوجودداشتخیلیهامیخواستنداعمالنظر.اعمالنظرکنند

درکارهایقضاییفشارهایکامرطبیعیاست.کنندکهشهیدالجوردیمحکمایستادواجازهاعمالنظروفشاررانداد

هرچندبعدهامطرحکردندکهآییندادرسیدراول.وظیفهقضاتومسئوالنقضاییایستادگیدرمقابلاینفشارهاست

[11]«انقالبخیلیدقیقرعایتنمیشدکهاینهمکذبمحضاست

تحصیالت حقوقی صادقی مقدم

درحالیکهبازجووشکنجهگربودلیسانسگرفتودررشتهیحقوقخصوصیدانشگاهتربیت۶۴صادقیمقدمدرسال

حقمؤلفدرایرانوکنوانسیونهایبین»موضوعپایاننامهوی.فارغالتحصیلشد۶۷مدرسثبتنامکردودرسال
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استکهبرپایهیفتوایخمینیدرتحریرالوسیلهکهیکسرهحقوقطبع،نشروکپیرایترانفیمیکندنگاشتهشده«المللی

.است

فارغالتحصیلشد۱۳۷۳ودرسال.اودرهماندانشگاهتربیتمدرسبهتحصیلدکتراپرداخت .

صادقیمقدمباآنکهبهعلتتحصیلمجانیدردانشگاهتربیتمدرسواستفادهازرانتاسالمیتعهدمحضریدادهبود

هرکجاکهوزارتعلومتعیینکردمشغولتدریسشودازرفتنبهدانشگاهشیرازخودداریکردوباتوجهبهنفوذو

.ارتباطاتیکهداشتبهوزارتعلومدرتهرانمنتقلشد

همکاری با رئیسی در دادستانی انقالب و بازرسی کل کشور

«گروهکی»دردادستانیانقالباسالمیمرکزتحتنظررئیسیکهمعاونت۶۶تا۶۴صادقیمقدمکهبینسالهای

قائممقاموجانشینسیدابراهیم۸۳تا۸۰دادستانانقالباسالمیمرکزرابهعهدهداشتمشغولفعالیتبود،بینسالهای

.رئیسیرئیسسازمانبازرسیکلکشوربود

درانتخاباتریاستجمهورینیزبهعلتشناختیکهرئیسیازصادقیمقدمداشتازویبرایهمکاریدعوتکردامااز

آنجاییکهصادقیمقدممسئولیتنظارتبرانتخاباتاستانتهرانراازسویشوراینگهبانداشتنتوانستباویهمکاری

.کند

آچار فرانسه فرهاد رهبر

رهبر.سابقهیآشناییفرهادرهبروصادقیمقدمبهدورانهمکاریایندودرسازمانبازرسیکلکشوربرمیگشت

.معاونتاقتصادیوزارتاطالعاترابهعهدهداشتوصادقیمقدمنیزسابقهیامنیتیوبازجوییوشکنجهگریداشت

رئیسیدردورانیکهریاستسازمانبازرسیکلکشوررابهعهدهداشتبسیاریازکسانیراکهسابقهیامنیتیو

.اطالعاتیوشکنجهگریداشتندباخودبهسازمانبازرسیبرد

بهسازمان۸۷تا۸۴صادقیمقدمبهعلتنزدیکیبافرهادرهبررئیسسازمانبرنامهوبودجهدردولتاحمدینژادازسال

بودجهوزارتارشاداسالمی،تربیتبدنی،سازمانجوانان،صداوسیما،.برنامهوبودجهومعاونتفرهنگیآنمنتقلشد

درواقعبودجهیکشورباحضورفرهادرهبردر.میراثفرهنگیوکلیهدستگاههایفرهنگیکشوررادرآنجاتعیینمیشد

.رأسسازمانبرنامهوبودجهبانگاهامنیتیبهنهادهاوسازمانهاوطرحهایعمرانیو…تخصیصمییافت

.صادقیمقدمتخصیصبودجهبهنهادهاییرازیرنظرداشتکهباجوانانسروکارداشت

پسازانتصابفرهادرهبربهریاستدانشگاهتهرانصادقیمقدمکهبه

میزاننفرتازفرهادرهبروتیماش.اوسنجاقشدهبود،مشاوراوشد

رهبرازریاستدانشگاهبرکنارشد۱۳۹۲آنچنانباالبودکهوقتیسال

هماعضایبسیجدانشجوییوهمانجمناسالمیشیرینیمیدادند،

.دانشجویانمعمولیوضدرژیمکهدیگرجایخودداشتند

فرهادرهبر−محمدحسنصادقیمقدم



همکاریایندودردانشگاهآزادنیزادامهیافتورهبرباصدورحکمی،

صادقیمقدمرابهسمتمشاوررئیسومدیرکلدفترانتصاباتدانشگاه

۳۱از«هاشمیزدایی»درمدتیکسالایندوبهمنظور.منصوبکرد

[12].«استانراتغییردادند۲۵استانرئیس

معرفیمیکردندبهمنظورپاکسازی«اصولگرا»ایندوکهخودرا

اساتیدوابستهبهجناحمقابلبااینبهانهکهاساتیدنیمهوقتنمیتواننددر

دانشگاهآزادبهتدریسمشغولشوندبهاخراجوبازنشستهکردناساتید

نفرازاساتیدبهنامازجملهدکترکاتوزیانوباستانینیزجزواینبازنشستگانبودند۲۱.دستزدند .

حضور در شورای نگهبان

محمدحسنصادقیمقدمباحکمشیخاحمدجنتی،بهعنوانمشاورعالیدبیرشوراینگهباندرامورحقوقیو۱۳۹۲دردیماه

معاوناجراییوامور«سیامکرهپیک»صادقالریجانیویرابههمراه۱۳۹۷درمردادماه[13].سیاسیمنصوبشد

ازهمراهانسعیدمرتضویومشاورپیشینرئیسقوهقضاییهرابه«احمدبیگیحبیبآبادی»انتخاباتشوراینگهبانو

[14].عنوانسهگزینهپیشنهادیحقوقدانشوراینگهبانبهمجلسشورایاسالمیمعرفیکرد

:اودرموردروزهایخوبشدرشوراینگهبانمیگوید

یکیازروزهایخوبماهمانروزیاستکهبهشوراینگهبان«

محشورهستیموعمدتانمازجماعتبرسیم[جنتی]میرویموباایشان

پشتسرایشانمیخوانیمچونایشانجزوسرمایههایایننظامهستندو

۹۰معروفهستندبهابوذرانقالباسالمی…ببینیدخودآیتهللاجنتی

سالسندارندولیباحافظهفوقالعادهایکهایشانداردرویقوانینتسلط

آیتهللاجنتیماشاهللتمامنوافلشانراایستاده.کافیووافیدارند

آیتهللاجنتیانسانیاستکهتواناییجسمیوحافظهایشان.میخوانند…

[15].وتسلطبهکارشاننظیرندارند

کسیکهچماقداربودهوباافتخارازحملهبهسخنرانیاولینریاستجمهوریاسالمیسخنمیگویدوجزوپایهگذاران

اختیاراتشوهردرمنعاشتغال»بوده،ویکیازتحقیقاتگرانبارش۶۰دههی«کشتارگاهانسانی»شعبههایبازجوییاوین

]!است؛امروزاستادباسابقهیدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهراناست«اسالم»ونه«زندرنظامحقوقیایران

16]

چندچهره“حقوقی”دیگر

،عضوحقوقدانشوراینگهبانپسازاخذمدرککارشناسیحقوقازدانشگاه۱۳۴۰عباسعلیکدخداییالیادرانیمتولد

تهرانباپایانجنگبرایادامهتحصیلبااستفادهازبورسیهینظاموالییبهانگلستانرفتومدرککارشناسیارشدخود

ویکه.دررشتهحقوقبینالمللدریافتکرد«هال»رادررشتهحقوقاساسیتطبیقیومدرکدکترایخودراازدانشگاه

[17].بسیجیوپاسداربودقبلازاعزامبهانگلستانعضووزارتسپاهپاسدارانبود

محمدحسنصادقیمقدمدریکیازدفترهایش

محمدحسنصادقیمقدم−ازعکسهایاخیرش
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اصفهانوعضوحقوقدانشوراینگهبانونمایندهیمجلسهفتمازحوزهانتخابیهدر۱۳۳۲سیدفضلهللاموسویمتولد

تهران،ری،شمیراناتواسالمشهرکهدرسوابقاوعالوهبراستادیریاستدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران

بهانگلستانرفتودرکالج۱۳۶۴ومدیریتگروهحقوقعمومیوبینالمللدانشگاهتهراننیزدیدهمیشود،درسال

[18].بهکشوربازگشت۱۳۷۱کوئینزمریلندنوسپسدانشگاهلیورپولبهادامهتحصیلپرداختودرسال

پدرویعالءالدینمیرمحمدصادقیازگردانندگانمؤتلفهو.درتهرانبهدنیاآمد۱۳۳۵میرحسینمیرمحمدصادقیدرسال

وریاستدانشگاه«شهیدبهشتی»ویکهدرکارنامهخوداستادیدانشکدهحقوقدانشگاه.سرمایهدارانبزرگکشوراست

علمیوکاربردیاتاقبازرگانیایرانراداردبااستفادهازرانتاسالمیبهمدتدهسالدرلندنولیورپولبهتحصیلدر

جمهوریاسالمیایرانویدردوراناقامتدرانگلستانمدتیبابخشحقوقومطبوعاتیسفارت.رشتهیحقوقپرداخت

بهعنوانسرپرستدفترخدماتحقوقی۱۳۶۵تا۱۳۶۰درلندنهمکاریداشتهوبهمدتپنجسالدرفاصلهسالهای

ازسویشیخمحمدیزدیرئیسقوهقضائیهبه۱۳۷۳دراسفندماه.بینالمللیجمهوریاسالمیایراندرلندنفعالیتمیکرد

عنوانرئیسدانشکدهعلومقضاییوخدماتاداریمنصوبومشغولبهکارشدودردورانهاشمیشاهرودیسخنگوی

.قوهقضاییهبود

گردانندگاندستگاهقضاییجایخوددارند؛امادرهیچکجایدنیا.نظاموالییازنظراینگونهچهرههانمونهاست

«دکتر»و«استاد»وگردانندگاندانشکدههایحقوقدانشگاههایدولتیوآزاد،وکالیمدافعو…کهعناوین«حقوقدانان»

.و…رایدکمیکشندهمچوننظاماسالمیازسوابقننگینیبرخوردارنیستند

بودومنصب۱۳۳۰درگذشت،متولد۱۳۹۷محمدرضاعلیزادهباسابقهترینعضوحقوقدانشوراینگهبانکهدرسال

بهعنوانسرپرستدادسرایانقالباسالمیقائمشهروبعداز۱۳۵۸قضاوتراازدادگاهسوادکوهآغازکردودراردیبهشت

.آنباحفظسمتبهعنواندادستانانقالباسالمیساریمنصوبشد

دردفتربهشتیمشغولبهکارشدوبعدازکشتهشدنویبهخدمتموسویاردبیلیرئیس۶۰علیزادهدراردیهبشتسال

بهعنوانمعاونسیدابراهیمرئیسیکهسازمانبازرسیکلکشوررا۱۳۷۳وقتدیوانعالیکشوردرآمدوسپسدرسال

.ادارهمیکردمنصوبشد

بهخدمتدستگاهقضاییدرآمدهودرسمتدادیارو۱۳۶۱سامسوادکوهیدیگرعضوحقوقدانشوراینگهبانکهازسال

بازجودرشهرهایاستانهایمازندران،گیالن،خوزستان،آذربایجانشرقیوغربیوشمیراناتخودرانشاندادهبوددر

[19].حقوقبهکشوربازگشت«دکترای»بامدرک۱۳۷۴بااستفادهازرانتاسالمیبهفرانسهرفتودرسال۶۹سال

وقتیمظفرالوندیپاسدارونگهبانزندان.اشارهبهایندومشتنمونهخرواراستدرنظاماسالمیازاینتحفههابسیارند

کشورشود«حقوقبشر»اویندرسایهینظاماسالمیوبرخورداریازرانتهایویژهیآنتبدیلبهشخصیتشناختهشدهی

مدیرکلدفترحقوقبشروتشکلهاودبیرمرجعملیکنوانسیون»ومشاورپورمحمدیوزیردادگستریدولتتدبیروامیدو

[20].،همهچیزامکانپذیراست«حقوقکودک

شاهدبودممصیبافسرنگهبانبیسوادوجنایتکاراویندرامتحاناتیکهدرزنداناوینبرگزارمیشدو۶۷بعدازکشتار

نگهبانانومسئوالنزندانازامکانتقلبوسیعبرخورداربودند،دیپلمگرفتوبااستفادهازرانتاسالمیدردانشگاهآزاد

خدامیدانداوامروزکجاستوچهمیکند.مشغولتحصیلدررشتهیحقوقشد .
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پانویسها

خبرگزاریایرنا]1[

]2[ ۹،ص۱۳۶۲اردیبهشت۵روزنامهاطالعات،دوشنبه

]3[ ۹،ص۱۳۶۲اردیبهشت۵روزنامهاطالعات،دوشنبه

]4[ ۱۳۶۲اردیبهشت۶روزنامهاطالعاتسهشنبه .

]5[ حشمتهللاسماواتیوبالگ

]6[ شورایبازرگانیایرانیاندوبیسایت

]7[ ویعالوه.بهعضویتشوراینگهباندرآمد۱۳۸۹درتهرانبهدنیاآمدودرسال۱۳۴۲درسالسیامکرهپیک

برریاستدانشکدهعلومقضاییوسردبیریفصلنامهدیدگاههایحقوقی،مدیرمسئولیفصلنامهمطالعاتراهبردیوریاست

عهدهداشتکهوابستهبهدستگاهامنیتیاستودرزمینهیفعالیتپژوهشکدهیمطالعاتراهبردیرابه هایتحقیقاتیدر

.حوزهمطالعاتراهبردیوامنیتملینظاماسالمیفعالیتدارد

خبرگزاریایرنا]8[

خبرگزاریایرنا]9[

خبرگزاریایرنا]10[

خبرگزاریایرنا]11[

خبرگزاریایرنا]12[

خبرگزاریایسنا]13[

خبرگزاریایرنا]14[

خبرگزاریایرنا]15[

صفحهمحمدحسنصادقیمقدمدرسایتدانشکدهحقوقوعلومسیاسی]16[

سایتسینماپرس]17[

سایتموسسهحقوقیصنعتکاران]18[

سایتایسنا]19[
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