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تاریــخ درس هایی با خود دارد که شــناخت ابعاد آن 
در هر عصری می تواند چراغ راهی برای آینده باشــد. 
گاه مشــاهده می شود که نظام ســلطه با بهره گیری 
از بی توجهی جوامع به گذشــته و مســیری که طی 
کرده اند آنها را دچار اشتباه محاسباتی کرده که گاه به 
فروپاشی و چندپاره شدن آن کشور منجر شده است 
کــه نمود عینی آن را در افغانســتان و لیبی می توان 
مشاهده کرد. یکی از این رویدادهای تاریخی شانزده 
آذر است در تاریخ ایران روزی به یادماندنی است که 
برگرفته از حرکت استقالل خواهانه و ضد امپریالیستی 
دانشجویان است. روزی که به یاد مانده از قیام شانزده 
آذر ۱۳۳۲ دانشــجویان علیه ســفر نیکسون معاون 
رئیس جمهــور آمریکا به ایران و نیــز احیای روابط 
تهران با انگلیس چند ماه پس از کودتای آمریکایی- 
انگلیســی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می باشد. حال این سوال 
مطرح است که در شرایط کنونی دانشجویان چگونه 
می توانند در جهت تحکیم استقالل و پیشرفت کشور 
گام بردارند و نقش و جایــگاه خویش را در مدیریت 

کشور کسب نمایند؟
پیش از پاسخ به این سوال، بیان این نکته مهم ضروری 
است که دانســجویان کشــور ظرفیت های عظیمی 
هســتند که مدیران و مســوالن با اعتماد و واگذاری 
امور به آنها می توانند کشور را از این ظرفیت در جهت 
تحقق اهداف کشــور در عرصــه داخلی، منطقه ای و 
جهانی برخوردار ســازند. اما در باب چگونگی ایفای 
نقش دانشجویان در رفع مشــکالت چند نکته قابل 

توجه است.
نخســت آنکه عرصــه علمی کشــور هــر چند که 
دستاوردهای بسیاری داشته اســت اما همچنان راه 
بســیاری برای رسیدن به دانش های روز جهان وجود 
دارد که دانشجویان با روحیه پژوهشگری و کنجکاوانه 
خویش می توانند خود را به سطح علوم جهانی رسانده 
و در گام بعدی علوم جدیده را مطرح و به نام خویش 
ثبــت نمایند. از مولفه های مهم علمــی دنیای امروز 
ورود به عرصه هوش مصنوعی و صنایع هوا فضاســت 
بگونــه ای که در آینده کشــوری حــرف برای گفتن 

خواهد داشت که در این علوم پیشرفت کرده باشد.
دوم آنکه آنچه تا به امروز بیشــتر در عرصه آموزشــی 
کشور مشاهده می شــود رویکرد آموزشی صرف بدون 
پشتوانه عملی است که موجب شده تا استعداد واقعی و 
ارزشمند دانشجویان مغفول ماند و از سوی دیگر از این 
ظرفیت عظیم دانشگاهی برای حل مشکالت کشور بهر 
برداری نشود. هدایت صحیح دانشگاه ها به عرصه مسئله 
محور مولفه ای مهم برای حل این نقیصه است بگونه ای 
که نمود آن را در دوران کرونا به خوبی می توان مشاهده 
کرد که ظرفیت علمی کشور در جهت تولید واکسن و 
نیازهای پزشــکی و بهداشتی کشور هدایت و توانست 
کشور را در جمع سازندگان واکسن و پیشگامان مبارزه 
با کرونا قرار دهد. امروز بحران اصلی کشور در حوزه آب 
و هوا، تغییرات اقلیمی و جوی، تامین نیازهای صنایع 
کشــاورزی و.. اســت که جا دارد تا عرصه تحقیقاتی 

دانشگاه ها به این سمت سوق یابد.
سوم آنکه ریشه اصلی در تحقق این امور، خودباوری 
و اعتقاد به این مهم اســت که با توان داخلی می توان 
به حل مشــکالت پرداخت. آنچه بعضا از سوی برخی 
مســئوالن داخلی و در ابعاد گســترده از سوی خارج 
از مرزها القا می شــود، اصل ناتوانــی ایرانیان در حل 
مشــکالت و لزوم وابسته بودن و به بن بست رسیدن 
کشــور است. اقدام برخی مســئوالن در به کار بردن 
واژگانی همچون ایرانی جز ساختن لوله هنگ و پختن 
آبگوشــت بز باش توان دیگری نــدارد و یا اینکه حل 
تمام مشــکالت کشــور حتی آب خوردن به برجام 
ارتباط دارد نمودی از این آدرس غلط دادن هاســت 
که نتیجــه آن تضعیف روحیه خودبــاوری در میان 
مردم بویژه جامعه دانشــگاهی کشــور می شود حال 
آنکه نگاهی واقعــی به دســتاوردهای علمی و فنی 
کشــور نشانگر الگوهایی است که توان و ظرفیت های 
درونی کشور را آشکار می سازد. نباید فراموش کرد که 
ریشه ماندگار شدن ۱۶آذرها روحیه خودباوری و ضد 
استعماری و ضد استبدادی دانشجویان بوده است که 
امروز در تکیه بر داشته های داخلی و چشم بستن بر 

وعده های خارجی تحقق پذیر است. 
شــناخت دقیق شرایط و آنچه اولویت و الزمه داشتن 
کشوری پویا و فعال است اصلی مهم باید اصلی مهم 
برای فعالیت ها و رویکردهای دانشجویی باشد. چنانکه 
آنچه به عنوان شعار دانشجویی عنوان می شود بیشتر 
تداعی گر ســوء استفاده تجزیه طلبان و قاتالن مردم 
ایران همچون کموله و دموکرات و جیش الظلم است 
که کشــتار و جنایات های خود را در لوای شعارهای 
دانشــجویی مشــروعیت می بخشند.  نســبت دادن 
نیروهای مســلح کشــور به داعش، شعارهایی که در 
لوای نام حمایت از کردستان و سیستان و بلوچستان 
سرداده می شــود و.. نمودی از این شعارهای ساخت 
شــده تجزیه طلبان و ویرانگران ایران است که برای 
توجیه رفتارهای مســلحانه و جنایاتی است که طی 
هفته های اخیر در سیســتان و بلوچستان،  کردستان 
و مهابــاد رقم زده اند. آنچه امروز نیاز و اولویت جامعه 
دانشجویی کشور است نگاهی به تاریج این جریان ها و 
انچه آمریکا، انگلیس، فرانسه و .... بر سر ایران و ایرانی 
آورده اند می باشد تا به درکی درست از آنانی که امروز 
ادعای حمایت از مردم ایران را ســر می دهند دست 
یابند و بدانند که آنها گرگانی هستند در لباس بره که 

در نهایت به دنبال نابودی ایران هستند.

نگاه به آینده با مروری بر گذشته 
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شــبکه های فارســی زبان معاند درحالی بمناسبت روز دانشجو اقدام به 
فراخــوان تجمع و اعتصاب می دهند که هیچــگاه پرونده واقعه ۱۶ آذر 

۳۲ را بررسی نکرده اند.
به گزارش تسنیم، شبکه های فارسی زبان معاند همچون شبکه سعودی 
اینترنشــنال و یا منوتو در روزهای گذشــته حجم باالیی از اخبارشان  
مبنی بر ایجاد اغتشــاش و تبلیغ اعتصاب سه روزه ۱4 الی ۱۶ آذر بود 
که البته با عدم اســتقبال مردم روبه رو شــد اما نکته مکتوم اخبار این 
روزهای آنها و البته اخبار ســالهای گذشته در این ایام، بازخوانی اصِل 

ماجرای ۱۶ آذر است.
همانطور که رضا پهلوی نیز در پیامش برای این ســه روز اشاره ای نه به 
روز دانشجو کرد و نه مستقیم از روز ۱۶ آذر سخنی به زبان آورد چراکه 

این روز یادآور جنایت مشترک رژیم شاه و آمریکاست. 
بعد از کودتای ۲۸ مرداد ســال ۱۳۳۲ و جــو خفقان و اختناقی که در 
زمان روی کار بودن دولت کودتا بر کشور حاکم بود، رژیم شاه به دنبال 
برقراری مجدد رابطه با انگلســتان بود چراکــه در زمان دولت مصدق 
روابط دیپلماتیک دو کشــور قطع شــده بود؛ از سوی دیگر ملی شدن 
صنعت نفت که حاصل تالش های سیاسی و مبارزات مردم ایران بود نیز 
به دســت فراموشی سپرده شده بود تا با عقد قرارداد کنسرسیوم امتیاز 

نفت به کشورهای بزرگ برگردد. 
مهرماه ســال ۳۲ درحالی دانشگاه ها فعالیت خود را آغاز کرد که دادگاه 

فرمایشــی محمد مصدق و چند تن دیگر از اعضای دولت ملی همچون  
دکتر علی شایگان و مهندس احمد رضوی در جریان بود؛ در این شرایط، 
ریچارد نیکســون معاون اول رئیس جمهور وقت آمریکا که بعدا ســی و 
هفتمین رئیس جمهور ایاالت متحده شد، در راه ایران بود. سفر معاون 
اول دولتی که تدارک کودتای ۲۸ مرداد را داده بود برای دانشــجویان و 
فعاالن سیاسی به شدت سخت بود لذا روز ۱۶ آذر دو روز مانده به ورود 

نیکسون، دانشجویان فعال به سخنرانی در کالس ها پرداختند.
روز ۱4 آذر همزمان با ورود دنیس رایت کاردار ســفارت انگلســتان به 
تهــران و همچنین ۱5 آذر نیز تجمعات دانشــجویی در داخل و بیرون 
محوطه دانشــگاه برگزار شــد. بعد از اعتراضــات روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲، 
نیروهای لشکر ۲ رزمی به دانشگاه تهران اعزام شدند و با شلیک تیر به 
کالس های درس را ســوراخ کرده که به لوله آب گرم )حرارت مرکزی 
شــوفاژها( نیز اصابت میکند و آب جوش و روان اطاق های دانشکده را 

فرا می گیرد.
در پی این یورش به صحن دانشــگاه صدها دانشجو بازداشت و مجروح 
و در نهایت ســه تن از دانشجویان دانشکده فنی به نام های آذر شریعت 

رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ نیا به شهادت می رسند.
حکومت پهلوی بدون توجه به تیرباران دانشجویان و حمله به دانشگاه، 
در روز سوم شهادت این سه نفر به نیکسون مدرک ذکترای افتخاری در 

دانشگاه تهران اعطا می کند.

شبکههایفارسیزبانو16آذر؛

دعوتبهاغتشاشبدونیادآوریجنایتشاهوآمریکا

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: یــوم اهلل ۱۶ آذر نمــاد اســتقالل طلبی، 
مبــارزه بــا ســلطه اســتعمار، دخالــت خارجــی و نشــان شکســت و رســوایی کودتاچیــان 

ــران اســت. ــت آگاه ای ــر مل ــی در براب آمریکای
محمدباقــر قالیبــاف، در نطــق پیــش از دســتور خــود در جلســه علنــی دیــروز مجلــس 
ــره  ــه طاه ــهادت صدیق ــالروز ش ــیدن س ــرا رس ــت: ف ــالمی گف ــورای اس ــس ش مجل
ــان ایشــان در  ــران و عمــوم محب ــت شــریف ای ــه مل حضــرت فاطمــه الزهــرا)س( را ب
ــجو را  ــه، روز دانش ــم. وی در ادام ــت می گوی ــلیت و تعزی ــالم تس ــان اس ــر جه سراس
ــت و  ــت گف ــک و تهنی ــور تبری ــر کش ــان سراس ــم پژوه ــجویان و عل ــام دانش ــه تم ب
یــادآور شــد: یــاد و خاطــره شــهدای شــجاع ایــن روز شــهیدان احمــد قندچــی، مهــدی 
ــاد  ــوم اهلل ۱۶ آذر نم ــی دارم. ی ــی م ــا را گرام ــزرگ نی ــی ب ــوی و مصطف ــریعت رض ش
ــت و  ــان شکس ــی و نش ــت خارج ــتعمار، دخال ــلطه اس ــا س ــارزه ب ــتقالل طلبی، مب اس

ــران اســت. ــت آگاه ای ــر مل ــی در براب ــان آمریکای رســوایی کودتاچی
قالیبــاف خاطرنشــان کــرد: خــون ســرخ ایــن شــهدا و تمامــی پوینــدگان راه 
ــکا و  ــت کودتاچــی آمری ــر پیشــانی دول ــدی ب ــران لکــه ننــگ اب آزادی و اســتقالل ای
ــتعماری  ــع اس ــه مناف ــی اســت ک ــراد خائن ــی اف ــا و تمام ــانده آن ه ــم دســت نش رژی
ــد و  ــی دهن ــح م ــود ترجی ــور خ ــت و کش ــع مل ــه مناف ــی را ب ــای خارج ــت ه دول
 ایــران را ویرانــه ای در چنــگال و زیــر یــوغ کودتاچیــان آمریکایــی و انگلیســی 

می خواستند و می خواهند.

رئیسمجلس:

16آذر،نشانرسواییکودتاچیانآمریکایی
دربرابرملتآگاهایراناست

بررسی های میدانی در سطح شهر حاکی از شکست بزرگ پروژه »اعتصاب نمایی« 
دشــمن دارد و با عنایت به شکســت ســنگین این پروژه، آخرین میخ به تابوت 

ناامنی در ایران اسالمی توسط مردم کوبیده شد.
به گزارش مهر در ۸۳ روز گذشــته، دشمنان قسم خورده این مرز و بوم بار دیگر 
و به بهانه واهی فوت مرحومه »مهســا امینی« کشور را مورد حمالت تروریستی 
و رسانه ای خود قرار دادند؛ اما مهم ترین تفاوت قائله اخیر در کشور با ماجراهای 
پیش از آن، ترکیبی بودن جنگی اســت که به ملت ایران اســالمی تحمل شده 
اســت. رهبر معظم انقالب اســالمی در همین زمینه و در دیداری که در آستانه 
۱۳ آبان روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانی با صدها تن از دانش آموزان داشتند، 
گفتند: در جنگ ترکیبی چند هفته اخیر، آمریکا، رژیم صهیونیســتی بعضی از 
قدرت های موذی اروپا و برخی گروهک ها، همه امکانات خود را برای ضربه زدن 
بــه ملت ایران به میــدان آوردند اما ملت به دهن بدخواهــان زد و آنها را ناکام 
گذاشــت. به نظر می رســد اشــاره مقام معظم رهبری بر ناکام بودن دشمن در 
رسیدن به اهداف شوم آن ها، داللت بر خنثی سازی پروژه هایی دارد که به صورت 

پی در پی از سوی دشمنان در کشور اجرایی و دنبال می شد.

پروژههایناکامدشمندر۸۳روزگذشته
بازوان رسانه ای جریان ضدایرانی، در ابتدای امر و به منظور گرم نگهداشتن آتش 
اغتشــاش در کشور، »پروژه کشته ســازی« را اجرایی و عملیاتی کرد و بر همین 
اساس، سعی در کشته سازی اشخاص از قومیت های مختلف به منظور ایجاد تفرقه 

و اختالف میان اقوام گوناگون ایرانی را داشت.
به موازات پروژه کشته ســازی، دشمن برای روشــن نگهداشتن آشوب در کشور، 
سعی در ایجاد تشنج و اختالف در میان دانشجویان و در دانشگاه های مختلف را 
داشت؛ اما با اقدام به موقع مسئوالن عالی کشور و ایجاد فضای گفتمان در فضای 

دانشگاه ها، تیر دشمن بار دیگر به سنگ خورد.

با آغــاز بازی های جام جهانی و حضور جمهوری اســالمی ایران در این دوره از 
مسابقات، جریان رسانه ای دشــمن، پروژه »ایران ستیزی« با رویکرد ملی نبودن 
تیم ملی را مورد پیگیری قرار داد و پیوســت رسانه ای خود را بر مدار تضعیف و 
تحقیــر روحیه ملی گرایی ایرانیان تنظیم کــرد؛ اما واکنش مردم در پی برد تیم 
ملی ایران در مقابل تیم ملی ولز، پوشالی بودن این پروژه را به رخ کشید و خیلی 

زود توسط مردم در نطفه خفه شد.

حسابویژهجریانرسانهایدشمنبرپروژه»اعتصابنمایی«
آخرین پروژه دشــمن که مورد پیگیری ویژه دستگاه رسانه ای آن قرار دارد، مساله 
اعتصابات سراســری است که از چندی پیش با فراخوان های متعدد مورد پیگیری 
قرار گرفت و بر همین اساس از شهروندان ایران اسالمی خواستند تا در روزهای ۱4، 
۱5 و ۱۶ آذرماه با تعطیلی کسب و پیشه خود و پیوستن به اعتصابات، مانع زندگی 
عادی و روزمره شهروندان شوند. هم زمان با آخرین روز از فراخوان جریان ضدایرانی 
موســوم به »اعتصابات سراســری« به خیابان ها، معابر و میدان های اصلی پایتخت 

رفتیم تا وضعیت فعالیت کسبه در سومین روز از فراخوان دشمن را روایت کنیم.

فعالیتعادیوروزمرهدرخیابانمنوچهریوجمهوریاسالمی
بازدید میدانی از راسته چمدان فروش ها در خیابان منوچهری حکایت از فعالیت 
عادی کســبه و تردد عادی شهروندان داشــت. در خیابان جمهوری اسالمی نیز 

هم چون روزهای گذشته تردد شهروندان و فعالیت کسبه در حال انجام بود.

در محدوده میدان بهارستان و خیابان مصطفی خمینی که راسته کفش فروشان 
محســوب می شود، فعالیت روزمره شــهروندان و کسبه در حال جریان بود و در 

کوچه کوکب نیز رینگ و الستیک فروشان مشغول فعالیت بودند.
کاســبان محدوده خیابان امیرکبیر نیز مانند روزهای گذشته پذیرای مشتریانی  
بودند که به دنبال وسایل تزئینی برای خودرو خود هستند. در خیابان ناصرخسرو 

نیز فعالیت کسبه به مانند روزهای قبل در جریان بود.

بازاربزرگتهران؛شلوغترازروزهایقبل
بازار بزرگ تهران حتی شلوغ تر از روزهای قبل بود،مشتریان و عابران در گذرهای 

بازار بزرگ تهران مشغول پیاده روی و چانه زنی با فروشنده ها بودند.
زندگی و کســب رزق حالل در خیابان سعدی جنوبی، خیابان الله زار و خیابان 
مفتــح مانند روزهای گذشــته جریان داشــت و در میدان هفتــم تیر عالوه بر 
مغازه داران، دست فروشان نیز مشغول به فعالیت بودند. خیابان ولیعصر و خیابان 
انقالب اســالمی نیز مانند همیشه در ســاعات ظهر پذیرای دانشجویانی بود که 
مشغول گشت زدن در معابر آن ها بودند و در خیابان ایرانشهر فعالیت عادی لوازم 
اداری فروشان جریان داشت. بررسی های میدانی در سطح شهر حاکی از شکست 
بزرگ پروژه »اعتصاب نمایی« دشمن دارد؛ به  طوری  که از دیروز محتوای منتشر 
شــده در راستای پروژه اخیرالذکر در رســانه های وابسته به جریان تجزیه  طلب 
کاهش محسوسی داشته اســت؛ چرا که با توجه به عادی بدون فعالیت کسبه و 
صاحبان مشاغل در سطح شهر، عماًل فرصتی جهت عرض اندام برای این رسانه ها 
پیش نیامد. با توجه به شکســت های پی در پی پروژه های دشمن که پیش تر به 
آن ها اشاره شــد، به نظر می رسد که پروژه اعتصاب نمایی، آخرین تالش دشمن 
برای زنده نگهداشــتن جریان آشوب در کشــور محسوب می شود و با عنایت به 
شکست سنگین این پروژه، آخرین میخ به تابوت ناامنی در ایران اسالمی توسط 

مردم کوبیده شد.

شکستبزرگپروژه
»اعتصابنمایی«درتهران
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