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  جنگل هاي بلوط و روستاهاي حاشیه دریاچه زریوار مریوان میزبان لك لك هاي مهاجري هستند که به منظور النه سازي و جوجه آوري وارد این منطقه مي شوند.
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قـانـون خـوانـى

ضرورت همفکری با وکال و استادان

 گفته شــده «آیین دادرسی حربه کسانی اســت که در ماهیت حقی ندارند»؛ اما 
جدای از این دیدگاه بدبینانه طرح دعوی، رسیدگی به پرونده، شنیدن نظرات طرفین، 
صدور رأی، اعتراض به آرا و در نهایت اجرای حکم، نیازمند قواعد و تشــریفاتی برای 
رسیدگی است تا حقوق شهروندان بر دادرسی عادالنه محفوظ بماند. در پی تصویب 
قانون مناقشه برانگیز و زیان بار «تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب» در سال ۱۳۷۳ 
که همچنان با اصالحات فراوانی که داشته است ساختار اصلی تشکیالت دادگستری 
را ســامان می دهد، دو قانون «آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب (در امور 
کیفری)» (۱۳۷۸) و «آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب (در امور مدنی» 
(۱۳۷۹) بــه تصویب رســید. قانون اول به موجب ماده ۵۷۰ قانون «آیین دادرســی 
کیفری» (مصوب سال ۱۳۹۲ و الزم االجرا از سال ۱۳۹۴) به شکل صریح نسخ شد، اما 
قانون دوم با تغییرات اندکی همچنان معتبر و مبانی رســیدگی به پرونده های مدنی 
و تجاری اســت. ساختار قانون اخیر برگرفته از قانون «آیین دادرسی مدنی» مصوب 
ســال ۱۳۱۸ بوده که تغییرات و مناسب سازی آن با تشکیالت جدید بیشتر به کلیات 

آن لطمه زده است.
در تاریخ هشــتم دی ماه ســال ۱۴۰۰ طرحی با عنوان «الحاق ماده (۸۴) مکرر به 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب (در امور مدنی)» توسط هیئت رئیسه 
مجلس شــورای اسالمی اعالم وصول شد. در بخشی از مقدمه توجیهی آمده است: 
«در بســیاری از دعاوی عدم رعایت تشــریفات شــکلی آیین دادرســی مدنی و عدم 
امکان پذیری جبران ایرادات شــکلی، موجب صدور قرارهــای قاطع دعوی مانند رد 
درخواست، رد دعوی و عدم استماع دعوی و در نتیجه عدم رسیدگی دادگاه به ماهیت 
و محتوای موضوع مورد اختالف می گردد». ســپس نماینــدگان در پنج محور دالیل 
نقد خود بر وضع کنونی را که منتهی به امضای طرح  شــده اســت، این گونه عنوان 
کرده اند: «هزینه دادرســی توسط خواهان پرداخت و نیروی دستگاه قضائی مصروف 
شــده است، اما در نهایت دعوای خواهان منجر به صدور قرارهای قاطع دعوی شده 
اســت؛ رد دعوی بدون آنکه دادگاه وارد ماهیت مورد اختالف شود موجب می شود 
که خصومت موجود بین طرفین برطرف نشده و همچنان باقی بماند؛ مختومه نمودن 
پرونده ها بر اســاس قرارهای شکلی موجب می شود طرفین برای احقاق حق مجبور 
به طرح دوباره دعوی شوند که در نهایت منجر به افزایش حجم پروندهای ورودی به 
دستگاه قضائی و اطاله دادرسی می شود؛ رد دعوی به موجب ایرادات شکلی هزینه 
احقاق حق را افزایش داده که در نتیجه اشــخاص یا وکالی ایشان برای طرح دعوای 
فاقد ایراد چندین بار اقدام خواهنــد کرد که هزینه اجرای عدالت را افزایش می دهد 
که با سیاست های اقتصاد مقاومتی تعارض دارد؛ طرح برخی دعاوی موکول به زمان 
خاصی است که رد دعوی به دالیل شکلی مهلت طرح دعوی را از بین خواهد برد».

این طرح مرکب از یک ماده و سه تبصره است؛ در متن ماده ۸۴ مکرر می خوانیم: 
«در کلیه مواردی که به جهت عدم رعایت تشــریفات شکلی مندرج در این قانون یا 
ســایر قوانین، دعوای مطروحه قابلیت رســیدگی ماهوی را نداشته و موجب صدور 
یکی از قرارهای قاطع دعوی باشــد، جز در بندهای (۶) و (۱۱) ماده (۸۴) این قانون، 
دادگاه با ذکر ایرادات مزبور به خواهان، مهلت ۲۰روزه ای برای برطرف کردن ایرادات 
مطروحــه می دهد. خواهان یا وکیل یا نماینده وی می تواند بدون اخطار دادگاه نیز تا 
پایان جلسه اول دادرسی، هرگونه ایراد دادخواست خود را برطرف کند. اگر خواهان 
ظــرف مهلت مزبور اقدام به برطرف کردن ایــرادات نماید، دادگاه عنداللزوم با ابالغ 
تغییرات واقع شــده در دادخواســت یا دعوی مطروحه به خوانده و تشکیل جلسه 
دادرســی اقدام به رســیدگی ماهوی می نماید، در غیر این صــورت، قرار مقتضی از 
سوی دادگاه صادر می شود». هدف اصلی ماده، اعطای مهلت برای رفع ایرادات به 
خواهان پرونده اســت. در تبصره اول برای مرجع تجدیدنظر نیز اختیاردادن اخطار و 
اعطای مهلت ۲۰روزه مشابه مرجع بدوی پیش بینی شده است. در تبصره دوم، مفاد 

این ماده را برای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری الزم االجرا می داند.
نکته جالب، تبصره سوم ماده است: «اگر خوانده دعوای اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی یا شــخص ثالثی، هزینه دادرسی موضوع دعوای خواهان اعسار را بپردازد 
قرار قطعی ســقوط دعوی اعسار صادر می شــود. صدور این قرار مانع طرح دعوای 
اعســار در مراحل بعدی آن پرونده نیست». این ترقند برای جلوگیری از سوء استفاده 
مدعی دعوی «اعسار» (معافیت از پرداخت هزینه دادرسی) و اطاله دادرسی توسط 
او پیش بینی شده اســت. به نظر می رســد نمایندگان از روح ماده ۳۸۷ قانون آیین 
دادرســی کیفری برای طراحی ماده ۸۴ مکرر بهره گرفته باشند. بر اساس این ماده، 
مدیر دفتر به متهم و وکیل او و حســب مورد شــاکی یا مدعــی خصوصی یا وکیل 
آنان اخطــار می دهد تا تمام ایرادهــا و اعتراض های خود را ظــرف ۱۰ روز از تاریخ 
ابالغ تســلیم کننــد. بیان ایرادات پیش از وقت رســیدگی می توانــد منجر به اتخاذ 
برخی تصمیمات (قرارهای عدم صالحیت، منع تعقیب و موقوفی تعقیب) توســط 
دادگاه بدون تعیین وقت رســیدگی و در نتیجه مانع اطاله دادرسی شود. توجیهات 
مقدماتی نمایندگان قابل درک اســت، اما به دلیل اهمیت و اثر بســزای این ماده در 
کلیه رســیدگی های مدنی، بهتر اســت پیش از تصویب دیدگاه کارشناسانه استادان 
دانشکده های حقوق، دادرســی دانان، قضات و وکالی پیش کسوت دریافت شود. به 
قول ســعدی علیه الرحمه «پندی اگر بشنوی ای پادشاه/ در همه عالم به از این پند 

نیست/ جز به خردمند مفرما عمل/ گرچه عمل کار خردمند نیست».

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

باشو غریبه کوچک - بهرام بیضایی ۱۳۶۵
نایی (سوسن تسلیمی) به باشو (عدنان عفراویان):

 برای نوشــتن این نامه نزد همسایه نرفتم، این نامه را پسر من می نویسد که نام او باشوست، ایشان در همه کارها ما را کمک می کند، و نانی 
که می خورد از کاری که می کند کمتر است، و آن نان را من از لقمه خودم می دهم! او مثل همه بچه ها فرزند آفتاب و زمین است. و کم کم از 

شش تا حرفی که می زند، سه تا حرف آن مرا حالی می شود.

دیـالـوگ روز

بهناز شــیربانی: تصویر رضا رویگری روی تخت خانه ســالمندان ساعت هاست که در 
شــبکه های اجتماعی دست به دست می شــود. دیدن تصویر او در چنین شرایطی برای 
بسیاری از ما تحمل ناپذیر اســت و انگار همچنان تصویر برادر لجوج «اجاره نشین ها» و 
مرد خوش گذران «بوتیک» لحظه ای از مقابل چشــمانمان دور نمی شــود. ستاره ای که 
خیلی زود رو به خاموشی رفت و تصویر روزهای افولش خوشایند نیست. رضا رویگری 
بعد از ســکته مغزی، به مرور در سینما و تلویزیون کم رنگ تر شد و شرایط جسمانی اش 
چندان اجازه کار به او نمی داد و دوست داشت مردم همچنان او را مثل همیشه ببینند 
و از اینکه با عارضه سکته مغزی در بدنش مقابل دوربین ظاهر شود، امتناع کرد. هرچند 
این اواخر نقشــی کوتاه در برخی فیلم ها و ســریال های شــبکه نمایش خانگی داشته ، 

اما این حضور بســیار محدود و کوتاه بوده اســت. رویگری در ســال های اخیر بارها از 
بی توجهی مدیران فرهنگی نسبت به شرایط زندگی اش گله کرده و از تهیه کنندگانی که 
با بدقولی و بدحســابی ها، او را روز به روز به تجربه سخت زیستی نزدیک کردند، شکایت 

کرده، اما صدایش به جایی نرسیده است.
از سوی دیگر در ســال های اخیر زندگی خصوصی رویگری هم به حاشیه رفت. او در 
ســال ۱۳۹۱ برای بار دوم با تارا کریمی که اختالف سنی زیادی با هم داشتند، ازدواج کرد 
و چرایی این ازدواج یکی از ســؤاالتی بود که گاهی رویگری و همســرش را دچار چالش 
می کــرد. رویگری بــا حضور در برنامه «دورهمی» و پرســش مهــران مدیری که زندگی 
خصوصی اش چطور پیش می رود؟ اشــاره کرد که بعد از بیماری اش، این همسرش بوده 
که تمام مدت او را به دوش کشــیده اســت. در ویدئوی اخیری که از او منتشر شده است، 
رویگری اشــاره می کند که از یک هفته قبل در آسایشــگاه کهریزک رها شده، سیم کارتش 
عوض شده تا امکان تماس با بیرون را نداشته باشد و حتی ممنوع المالقات شده و دست 
نیاز به ســوی مردم و طرفدارانش دراز کرده اســت؛ این موضوع بار دیگر حواشی زندگی 
خصوصی او را پررنگ تر کرد؛ آن هم بازیگری که در برنامه دورهمی گفته بود آرزو دارد با 

آبرو پیر شود و محتاج کسی نباشد.
انتشــار این ویدئو ســبب شــد تا برخی از هنرمندان به کمک او بشــتابند. به گزارش 
تی وی پرس ظهر دیروز جمعــی از طرفداران و همچنین علیرام نورایی به دیدن او رفتند. 
پرویز پرستویی در تماسی که با او داشت از این اتفاق ابراز ناراحتی کرد و با یادآوری برخی 
خاطرات خوش گذشــته از همراهی های که قرار اســت به او شود، خبر داد. در این میان 
برخی افراد نیز کمک کردند؛ مانند شــقایق دهقان، شــهبانو منصوری و علیرضا اصغری 
(مددکار) . پســر پرســتویی در این جمع خبر داد که خانه ای مبله به  همراه یک پرســتار 
حرفــه ای برای او آماده و فقط نیاز اســت تا او اندکی بهبود پیــدا کند و در صورت نیاز به 

قیم با مراجعه به مراجع قانونی درخواســت شود که دادستان قیم او شود. در این دیدار 
اعالم شد این کمک ها متعلق به خود رضا رویگری است و پس از آن متعلق به هنرمندی 
نظیر او. این خانه و این امکانات از طرف تعدادی از هنرمندان اســت نه اینکه جمع شده 
باشد. هرچند در چند ساعت گذشته، بسیاری منتظر واکنش یکی از مدیران فرهنگی به این 
اتفاق بودند. محمد خزاعی، رئیس ســازمان سینمایی، به انتشار این ویدئو و صحبت های 
رضا رویگری واکنش نشــان داد و گفت: «از مشــکل آقای رویگری اطــالع پیدا کردیم، با 
خانم کریمی همســر ایشان و از طریق آنها با پزشکان معالج و دست اندرکاران آسایشگاه 
کهریزک در تماس بودیم. به گفته همسرشــان و بنا بر تأکید پزشک معالج آقای رویگری، 
امکان نگهداری وی در منزل به دلیل پاره ای مشــکالت و اختالالت جســمی به هیچ وجه 
وجود نداشت و با مساعدت و همکاری پزشک به آسایشگاه کهریزک و در شرایط مطلوب 

منتقل شده است».
او ادامه داد: «چندین بار هم از ســوی ســازمان ســینمایی و همــکاران بنده در موزه 
سینما برای حمایت از این هنرمند عزیز اقداماتی صورت گرفته و عیادت از ایشان از اولین 
برنامه های دیداری بنده در مدت حضورم در ســازمان سینمایی بوده است. وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی هم مدیرعامل صندوق اعتباری هنر را مأمور کردند از نزدیک و حضوری در 
جریان روند نگهداری و درمان و شــرایط آقای رویگری قرار گیرند. با تعامالتی که از طریق 
صندوق اعتباری هنر صورت گرفته و اقداماتی که از سوی سازمان سینمایی و صدا و سیما 
در حال انجام اســت، مشــکالت این هنرمند به زودی مرتفع می شود. در کنار این هنرمند 

پیش کسوت و خانواده اش خواهیم بود».
رضا رویگری با صدا و تصویرش خاطرات بسیاری را در ذهنمان ثبت کرده و بی توجهی 
به او در این روزهای ســخت زندگی اش، بیش از همیشــه خاطر بسیاری را آزرده می کند؛ 

البته در کمک و همراهی پرستاران و مراقبان کهریزک هیچ حرف و سخنی نیست.

رویگری تا کی بر تخت کهریزک می ماند؟

کرسی جهانی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ســاحلی و پژوهشکده علوم زمین وابسته به سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشــور از میان دارندگان درجه دکتری یا دانشجویان دکتری در علوم زمین، 
ســنجش از دور و هوش مصنوعی برای همکاری و مشــارکت در پروژه های پژوهشــی بین المللی در حوزه 
مخاطرات زمین شــناختی، گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی و زمین باستان شناسی با شرایط زیر در صورت 
کسب امتیاز الزم، پذیرش در مصاحبه علمی و تسلط بر زبان انگلیسی (سطح B2) دعوت به همکاری می کند:

دوره پسادکتری
۱- داشتن درجه دکتری در یکی از شاخه های علوم و مهندسی در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) و پس از آن

۲- داشتن پیشینه انتشار دو مقاله معتبر بین المللی
۳- معرفی نامه معتبر از بنیاد نخبگان یا یکی از مراکز معتبر دانشگاهی –پژوهشــی مبنی بر تأمین دســتمزد 

ماهیانه پژوهشگر از سوی مرکز
۴- عدم اشتغال رسمی دولتی

دوره دکتری
۱- دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره دکتری ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) و پس از آن

۲- تنظیم پروپوزال مشترک و متناسب با اهداف و مأموریت کرسی یونسکو
۳- گروه همکار پروپوزال افزون بر انتخاب استاد راهنما از دانشگاه محل پذیرش دانشجو به ترتیب شامل استاد 
راهنما از پژوهشکده علوم زمین و متناسب با موضوع استادان مشاور از دیگر مراکز آموزشی و پژوهشی داخل 

یا خارج از کشور خواهد بود.
***

* پذیرفته شدگان به عنوان عضو کرسی یونسکو در انتشارات داخلی و خارجی در کنار دیگر نشان های وابستگی 
دانشگاهی خود، مجاز (موظف) به استفاده از نام و نشان کرسی به عنوان آدرس وابستگی شغلی هستند.

* موضــوع پروپــوزال پژوهشــی و اهداف مورد نظر و گروه همکار توســط کرســی یونســکو در مخاطرات 
زمین شناختی ساحلی و پژوهشکده علوم زمین تعیین و پیشنهاد می شود.

* اجرا و زمان بندی پروژه در چارچوب مقررات آموزشــی و پژوهشــی وزارت عتف و برابر شــیوه نامه اجرائی 
مصوب شورای اجرائی کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی خواهد بود.

* بخش یا تمامی محتوی رســاله، گزارش و انتشــارات علمی حاصل از پروژه های مشــترک با حفظ مالکیت 
معنوی، نام و نشــان تهیه کنندگان و تمامی همکاران با نشان کرسی جهانی یونسکو و پژوهشکده علوم زمین 
به صورت گزارش های دوره ای ضمن انتشار در درگاه الکترونیکی کرسی و یونسکو ارائه و بارگذاری خواهند شد.
* داوطلبان می توانند در صورت تمایل به همکاری درخواست کتبی و ارائه گواهی های الزم به همراه رزومه 

خود را به پست الکترونیکی uchair.cgha@ries.ac.ir ارسال فرمایند.

وای به روزی که بگندد نمک

در گذشــته نه چنــدان دور، نیــل به مقام اســتادی و تصدی پســت 
هیئت  علمی در دانشــگاه های علوم پزشــکی، بزرگ ترین دستاورد علمی 
ممکن برای پزشــکان جوان بود. کرســی های استادی دانشگاه ها به دلیل 
ارزش و حرمتــی که داشــتند، اولیــن و بزرگ ترین آرزوی هر دانشــجوی 
تازه وارد به دانشگاه می شــدند. نتیجه این می شد که افراد مستعد آن قدر 
برای رســیدن به آن تالش می کردند که ماحصل این تالش شــبانه روزی، 
شکل گیری یک شخصیت علمی و فرهنگی قابل احترام بود که به راستی 
شایســته لقب اســتاد بود. به محض رســیدن به این مقام، عضو تازه وارد 
هیئت علمی جایگاه اجتماعی تحسین شده ای کسب می کرد، هم نیازهای 
مادی و اقتصادی اش تأمین می شد و هم در مقام مقدس معلمی سال ها 
به پشتوانه علم خود منشــأ اثر برای دانشجویان جوان بود. اما این قاعده 
به ظاهر ابدی، در ســال های اخیر به طرفه العینی به باد رفت. تا جایی که 
نفرات برتر دانشگاه به تنها چیزی که فکر نمی کنند استادی دانشگاه است و 
دانشگاه ها هم به تنها چیزی که فکر نمی کنند نفرات برتر دانشگاه هاست. 
گسستگی عمیق بین دانشگاه و دانشجوی برتر شکل گرفته است تا جایی 
که دو طرف چشمانشــان را به روی هم می بندند، انگار نه انگار روزگاری 
عاشق هم بوده اند. علت یابی این رابطه سرد و خشک راحت نیست. روند 
کاهشــی امتیازات و حقوق و دستمزد هیئت علمی در دانشگاه های علوم 
پزشــکی، ممنوعیت اخذ پروانه مطب در سال های اولیه خدمت، بار کاری 
غیرمتعارف روی هیئت علمی جوان، ســلب امکان ادامه تحصیل راحت 
و اســتفاده از فرصت های مطالعاتی مرسوم و نهایتا نبود حمایت از طرف 
اعضای قدیمی تر گروه های آموزشی احتماال از علل اصلی نفرت نوظهور 
نســبت به استادشدن هســتند. اما با توجه به اینکه هر علتی، خود علتی 
دارد، به راستی علت این نامالیمت های رگباری نسبت به هیئت های علمی 
جوان چیســت؟ شاید دلسردکردن استادان واقعی برای پرکردن جای آنها 
با اســتادان مقبول تر، منفعل تر، بله قربان گوتر یا حتی فامیل تر و دوست تر. 
این توهم توطئه خاموش شاید بیشتر برای دانشگاه های بزرگ صدق کند، 
وگرنه در دانشگاه های شهرستان که در روز روشن کرسی های پرطمطراق 
استادی به راحتی بین رفقای مدیریتی رد و بدل می شود و نهایتا دانشجویی 
که تا دیروز با تعهد خدمت در مناطق محروم به زور وارد دانشــگاه شــد، 
امروز اســتاد دانشگاه های مراکز استان اســت و دانشجویان برتر کشوری 
جای آنها را در مناطق محروم مورد تعهد پر می کنند. کاری به این حرف ها 
نداریــم. با آن قســمت اســتادی و معلمی اش چه کنیــم. جامعه جدید 
استادان با سطح علمی، فرهنگی و اخالقی نازل تر نسبت به سال های قبل، 
به راســتی چه آورده علمی و اخالقی ای برای نسل جوان سال های آینده 
خواهند داشت. استادان دانشــگاه، نمکی بودند برای هر چه می گندید... 

وای به روزی که بگندد نمک.

نـقـد هـفـته

چشم پزشک
امیر عربی

یادي از نخست وزیري مصدق
به روایت تاریخ، هفتم اردیبهشــت ۱۳۳۰ روزی اســت که مصدق برای 
اولین بار به عنوان نخســت وزیر شناخته شد. دکتر محمد مصدق به عنوان 
نماینده ای پرســابقه در مجلس شــورای ملی و در رأس جبهه ملی مطرح 
بود. او در دوره چهاردهم، درباره ملی شــدن نفت، سخنرانی های متعددی 
کرد و با تصویب پیشنهاد او، از دادن امتیاز جدید نفت به شوروی جلوگیری 
شــد. مصدق که ریاست کمیســیون نفت را بر عهده داشت و وجاهت ملی 
او هــم در اوج مبارزات ملی شــدن نفــت درخور توجه بود، بــا نزدیکی به 
آیت اهللا کاشــانی وجهه مذهبی نیز به خود گرفت؛ بنابراین پیشــنهاد قبول 
نخست وزیری او مورد اســتقبال نمایندگان قرار گرفت و او بالفاصله مأمور 

تشکیل کابینه شد.
او یک هفتــه بعد برنامه خود را به مجلس ارائه داد که در آن نوشــته 
شده بود: «۱ - اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق 
قانون طرز اجرای اصل ملی شــدن صنعت نفت در سراســر کشور مورخه 
نهم  اردیبهشــت ماه ۱۳۳۰ و تخصیص عوایــد حاصله از آن به تقویت بنیه 
اقتصادی کشــور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی ۲ - اصالح قانون 
انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری ها.  البته نظریات اصالحی دولت 
منحصر به این دو ماده نیست و عجالتا از ذکر جزئیات صرف نظر و در موقع 
خــود لوایح ضروری را بــرای اصالحات الزم  تقدیم خواهد نمود و بســیار 
ممنون و خوش وقت خواهد شد که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی 

و سنا راهنمایی ها و هدایت های الزم به دولت برای  اصالحات بفرمایند».
دولت مصدق در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ توانست از میان ۱۰۲ نماینده حاضر 
با کسب ۹۹ رأی موافق رأی اعتماد مجلس را کسب کند. در روزنامه اطالعات 
درباره این اتفاق نوشــته شد: «مصدق برای واردآوردن فشار بر مخالفان و از 
این طریق، «زیر نفوذ آوردن مجلس» پیوســته به تظاهرات خیابانی متوسل 
می شــد. همچنین جمــال  امامی در مجلــس اعتراض کــرد و گفت: «آیا 
نخست وزیر ما سیاست مدار است یا رهبر عوام؟ چگونه نخست وزیری وقتی 
با یک مســئله سیاسی روبه رو می شود، می گوید: «من با مردم حرف خواهم 
زد»؟ من همیشــه این مورد را برای مقامات عالی نامناســب می دانستم اما 
حتی در بدترین کابوس های خود نیز تصور نمی کردم که یک پیرمرد ۷۰ساله 
هوچی گر بشود. مردی که همیشه اوباش را در اطراف مجلس جمع می کند، 
جز عوام فریب کس دیگری نیســت». درباره ترکیب نخستین کابینه مصدق 
از عبارت «محافظه کار» اســتفاده می شود. دکتر مصدق بیشتر درگیر مسئله 
ملی شــدن صنعت نفت و تبعات آن بود تا اینکه به پیروزی دولت ایران بر 

شرکت نفت انگلستان منجر شد.

خـاطـره خـوانـى


