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بغض کودتا یا قربانی برای نیکسون
علی آهنگر
زخم کودتا تازه است .سه ماه و بیست روزی بيشتر نیست که
هنگامه ملت علیه استعمار انگلیس در گلو خفه شد .محاکمه
دکتر مصدق در  17آبان 1332داغ همه را تازه تر کرد.اعالم
تجدید رابطه با انگلیس در  14آذر  32از سوی زاهدی نخست
وزیر کودتا برزخم تازه نمك پاشید .در این روز اعالمیه مشترک
ایران وانگلیس متضمن تصمیم دو دولت براي برقراری مجدد
روابط سیاسی میان دو کشور انتشار یافت .در این اعالمیه
خاطرنشان شده بود «به زودی هر دو دولت سفیر كبیر خود
به کشور دیگر اعزام نماید وسپس در نزدیکترین موضعی که
مورد موافقت طرفین باشد ،در باب حل اختالف مربوط به نفت
شروع به مذاکره خواهد شد».
در بهت و ناباوری می رفت که روابط نفتی با انگلستان از سر گرفته
شود .محاکمه دکتر مصدق و تجدید روابط با انگلستان و برقراری
مجدد روابط نفتی کافی بود تا ولوله ای در کانون های اصلی مبارزه
علیه استعمار انگلیس به وجود آورد .بازار و دانشگاه دو کانون پشتیبانی
از نهضت ملی نفت و رهبر محبوب آن دکتر مصدق بودند.
پس از کودتا ،با حمله به بازار و خراب کردن سقف آن ،دستگیری
بازاریان عمده به ویژه حاج محمدحسن شمشیری وتبعید آنان به
جزیره خارک ،توانسته بودند سكوتي نسبي در بازار حكم فرما سازند،
اما دانشگاه هنوز به تسلط نظامیان در نیامده بود.
جو سیاسی دانشگاه در دهه سی در اختيار تفکرات توده ای
وملی گرایی بود .به گفته بابک امیر خسروی ،مسئول وقت کمیته های
دانشجويي دانشگاه تهران ،دانشجویان« بخش عمده شان تمایالت
توده ای داشتند و در سازمان دانشجویان دانشگاه تهران متشکل
بودند .یک اقلیت مهمي هم بودند که به تدریج قوت گرفته بودند .اين
ها طرف داران نهضت ملي و جنبش دكتر مصدق بودند».
مهندس قباد فخیمی ضمن تاييد گرايش بيشتر دانشجويان به
تفكرات توده اي مي گويد :هر چه به سال هاي  1330نزديك تر مي
شديم اين تناسب به سمت جبهه ملي و نهضت دكتر مصدق گرايش
پيدا مي كرد به طوري كه حدود  75درصد از تمایالت به سمت جبهه
ملی و دوری از تمایالت چپ جهت يافته بود .دانشگاه تهران با هر دو
گرایش توده ای وملی گرایی در کانون همراهی وحمایت از نهضت ملی
مردم ایران قرار داشت .کودتا زخمی عمیق در دل دانشگاهیان نشانده
بود .بنابراين ،دانشگاه تهران خشم فروخورده و بغض در گلو مانده ای
بود که باید منفجر می شد.
پس از بازگشایی دانشگاه در مهر  1332که هم زمان با شروع
دادگاه فرمایشی دکتر محمد مصدق و همراهانش بود ،جنب وجوشی
در میان دانشجویان جهت برگزاری راهپیمایی ها وتجمعات اعتراضی
پدید آمد .نخستین حرکت در  14آذر  32با هدف اعتراض به محاکمه
مصدق ویارانش به وقوع پیوست و در روز  15آذر هم ادامه یافت.
*

دکتر مصطفی چمران که خود در آن سال ها دانشجوی دانشگاه
فنی تهران و یکی از شاهدان عینی ماجرا بود ،در این باره می
گوید «:اعمال خائنانه دولت کودتا بر بغض و کینه مردم می افزود
و بر آتش خشم و غضب آنان دامن می زد .از روز  14آذر تظاهرات
بی سابقه ای كه در گوشه و کنار به وقوع می پیوست وسعت گرفت
و در بازار و دانشگاه عده ای دستگیر شدند .در روز  15آذر مجددا ً
تظاهرات بی سابقه ای در دانشگاه و بازار صورت گرفت .در بازار نیز
همزمان با تظاهرات دانشجویان مردم دست به اعتصاب زده و شروع
به تظاهرات کردند و عده ای به وسيله مأموران نظامی گرفتار شدند».
به گفته مهندس قباد فخیمی« ،کودتای  28مرداد  1332از جمله
اولین اقداماتی بود که دولت آمریکا به عنوان مبارزه با گسترش
کمونیسم خود را درگیر طرح های محرمانه براندازی دولت ها
در دیگر کشورهای جهان می کرد .رئیس جمهور ترومن علیرغم
تقاضاهای مکرر دولت وقت انگلستان ،تقاضای خصوصی وینستون
چرچیل که بسیار مورد احترام ترومن بود ،با هر نوع مداخله در امور
ایران به شدت مخالفت کرده بود ....اما پس از روی کار آمدن آیزنهاور
 ،تغییرات اساسی در سیاست آمریکا به وجود آمد و پس از موافقت
هفت خواهران برای همکاری آینده جهت بهره برداری از منابع نفتی
ایران ،همه موانع در راه براندازی دولت قانونی دکتر مصدق برطرف
شده بود.».
در تظاهرات روز  14آذر ،همزمان با دانشگاه تهران ،در چند
دبيرستان پايتخت از جمله دارالفنون هم تظاهرات شد و عده اي از
دانش آموزان دستگير شدند .روز  15آذر تظاهرات به خارج از دانشگاه
كشيده شد و منجر به زد و خورد و دستگيري تعدادي از دانشجويان
شد.
ريچارد نيكسون ،معاون آيزنهاور رييس جمهور وقت آمريكا ،در
سفري ده روزه به آسيا و آفريقا قصد ديدار از ايران را نيز داشت تا به
قول دكتر چمران حاصل  21ميليون دالر مخارج آژاكس براي كودتا
را ببيند و به رييس خود در واشنگتن گزارش دهد .حضور او موقع
مناسبي ميکردتا دانشجويان با اعتراضات و تظاهرات ،خشم خود را از
بازگشت دوباره انگليس و محاكمه دكتر مصدق و كودتا عليه او نشان
دهند .از همين رو بود كه حكومت كودتا يگان هاي نظامي خود را از
 16آذر در محوطه دروني و بيروني دانشگاه مستقر ساخت تا هر گونه
صدايي را پيش از برخواستن در گلو خفه كند.
مصطفي چمران در روايت روز  16آذر مي گويد « :در صبح شانزدهم
آدر هنگام ورود به دانشگاه ،دانشجويان متوجه تجهيزات فوق العاده
سربازان و اوضاع غير عادي اطراف دانشگاه شده وقوع حادثه اي را
پيش بيني مي كردند .نقشه پليد هيئت حاكمه بر همه واضح بود و
دانشجويان حتي االمكان سعي مي كردند كه به هيچ وجه بهانه اي به
دست بهانه جويان ندهند .از اين رو دانشجويان با كمال خونسردي و
احتياط به كالس ها رفتند».

یادداشت

روايتي كه با گفته هاي بابك امير خسروي ،مسئول وقت كميته
هاي دانشجويي دانشگاه ،همخواني دارد .او در اين باره مي گويد « :روز
 16آذر آن سال ( )1332شايد آرام ترين روز دانشگاه بود و هيچ برنامه
اي براي تظاهرات پيش بيني نشده بود».
به دستور حكومت كودتا ،سربازان در محيط دانشگاه و در اطراف
دانشكده ها مستقر شده بودند .در اين ميان گويا تعدادي از دانشجويان
دانشكده فني براي سربازان شكلك درآورده آنان را تمسخر مي كنند.
بابك امير خسروي در اين باره مي گويد « :علت درگيري اين بود كه
بهانه كرده بودند كه دانشجويان براي سربازان شكلك درآورده اند.
سربازان وارد كالس درس مهندس شمسي استاد نقشه برداري در
دانشكده فني شده و خواسته بودند چند نفر را دستگير كنند .سر
اين قضيه مهندس شمسي عصباني مي شود و كالس را تعطيل مي
كند و پيش مهندس خليلي رييس دانشكده مي رود كه خودش از
طرفداران مصدق بود .او هم عصباني مي شود؛ خود ايشان يا معاونش
دكتر عابدي زنگ دانشكده را مي زند .دانشجويان مي ريزند در كريدور
دانشكده فني .در همين حين سربازها وارد صحن دانشكده مي
شوند .دانشجويان شعارهايي از جمله مرگ بر شاه سر مي دهند .بعد
تيراندازي برنامه ريزي شده آغاز مي شود».
مصطفي چمران در وصف اين لحظه مي گويد «:عده اي از سربازان
دانشكده فني را به كلي محاصره كرده بودند تا كسي از ميدان نگريزد.
اكثر دانشجويان ناچار پا به فرار گذاردند تا از درهاي جنوبي و غربي
دانشكده خارج شوند ... .چون دانشجويان فرصت فرار نداشتند ،به
كلي غافلگير شدند و در همان لحظه اول عده زيادي هدف گلوله

قرار گرفتند .لحظات موحشي بود .دانشجويان يكي پس از ديگري
بر زمين مي افتادند ... .به اين ترتيب سه نفر از دوستان ما بزرگ نيا،
قندچي و شريعت رضوي شهيد و  27نفر ديگر دستگير و عده زيادي
مجروح شدند.
برخورد به قدري شديد بود كه علي سياسي ،رييس وقت دانشگاه
تهران هم اعتراض كرد .او در خاطرات خود مي نويسد «:گزارش كه
مي رسيد بي درنگ با سپهبد زاهدي تماس گرفتم و شديدا به او
اعتراض كردم و گفتم با اين حركات وحشيانه ماموران انتظامي شما
من ديگر نمي توانم اداره امور دانشگاه را عهده دار باشم .زاهدي گفت:
متاسف خواهم بود ... .ولي بايد بدانيد كه در اين ماجرا تقصير كامال
بر عهده اولياء دانشكده فني بوده است ... .اولياء دانشكده كالس ها
را تعطيل و صدها دانشجو را در سرسراي دانشكده به جان سربازان
مي اندازند».
روايت بابك خسروي با آنچه از گزارش دكتر چمران از اين حادثه
در مجله شاهد ياران شماره  37آمده ،و نيز با گزارشي كه در  19آذ ر
 1332در روزنامه اطالعات از سوي هيئت مامور بررسي واقعه  16آذر
به دكتر سياسي رييس دانشگاه تهران منتشر شده ،با اندك تفاوت
هايي مطابقت دارد.
با دقت در وقايع نگاري حادثه و تحليل تاريخي آن ،به خوبي روشن
مي شود كه سربازان و نظاميان به دنبال بهانه اي براي سركوب جنبش
دانشجويي پس از كودتاي  28مرداد همان سال بودند .جنبشي كه
هنوز زخم كودتا در دلش تازه بود با محاكمه رهبر محبوب نهضت
در آبان ماه همان سال زخمش عميق تر شد و خبر تجديد رابطه با

انگليس و بازگشايي سفارت در  14آذر ،بر زخم باز شده نمك پاشيد.
در اين ميان ،حزب توده ،جنبش دانشجويي  16آذر در محكوميت
محاكمه دكتر مصدق و انزجار از تجديد رابطه با انگلستان و بازگشايي
سفارت و تجديدروابط نفتي با استعمار انگليس را رنگ و بوي ضديت
با سفر ريچارد نيكسون بخشيد.
ترديد نيست كه دانشجويان سفر ريچارد نيكسون به تهران را موقع
مناسبي براي اعالم انزجار خود از كودتا و محاكمه مصدق و تجديد
رابطه با انگلستان مي دانستند ولي آن روزها اطالع چنداني از دخالت
مستقيم آمريكا در كودتا در دست نبود و افكار عمومي از اين دخالت
آگاهي روشني نداشت .تنها پس از پيروزي انقالب اسالمي بود كه از
دخالتهاي مستقيم و هزينه هاي دولت آيزنهاور براي سرنگوني دولت
مصدق پرده برداشته شد.
بيست و دو سال پس از اين واقعه ،در آذر  ،1354دكتر علي شريعتي
در تپش قلمي مانند هميشه تاثيرگذار ،مي نويسد« «:آذر»مان در
آتش سوخت ،او را پيش پاي نيكسون قرباني كردند ».شريعتي در
حالي از مهدي شريعت رضوي معروف به آذر ،از شهيدان  16آذر با
عنوان صميمانه آذرمان ياد مي كند كه پنج سال پس از اين واقعه با
پوران شريعت رضوي ،خواهر او ازدواج مي كند.
به هر روي ،ارتباط دادن واقعه دردناك  16آذر كه بيان كننده
شراره هاي خشم مردم و دانشگاهيان عليه استعمار پير انگليس،
سرنگوني دولت ملي  ،محاكمه رهبر محبوب نهضت ،بازگشايي مجدد
سفارت انگليس و برقراري روابط ظالمانه نفتي بود ،صرفا به سفر 18
آذر نيكسون به تهران ،مخالفان و موافقان خودش را دارد.

 16آذر ؛چراغی همچنان روشن
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با نگاهی به تاریخ جنبش های اجتماعی که قسمتی از تاریخ هر ملتی محسوب
می شوند،می توان برهه های را رصد کرد که بسیار تاثیرگذار و همچون موتور محرکه ای ،
حرکت آن جنبش و حتی ملتشان را نیز تحت تاثیرخود قرار داده و با گذشت زمان نه تنها
به فراموشی سپرده نشده ،بلکه همچون چراغی پر فروغ ،چشمان جویندگانش را بسوی
خود معطوف داشته است .جنبشهای دانشجویی نیز به عنوان یک جنبش اجتماعی در
کشورهای مختلف به علت پیشرو بودن ذاتی خود ،همواره از تاثیرگذارترین جنبش های
اجتماعی محسوب بوده ،که توانسته اند در نبود احزاب مستقل و نهادهای مدنی تاثیرگذار ،به
عنوان «وجدان بیدار و زبان گویای جامعه» در مواقع حساس و مهم تاریخی و عمدتا در در
برابر حکومت های اقتدارگرا ،قد علم کرده و از این بابت نیز هزینههای زیادی را نیز به طرق
و انحای مختلف پرداخت کرده و می کنند .هرچند این حرکتهای دانشجویی به علت تقابل
غیر انعطاف غالب حکومت ها ،نتوانسته مسیر حرکت جامعه را ،دچار تغییر اساسی کند،
ولی با این وجود قادر بوده جرقههایی را در ذهن ملتها پدیدار و مسیراجرای برنامه های
حکومت هایی را که در مسیر منافع ملت های خود قدم برنداشته اند را غالبا دچار وقفه  ،تعلل
و حتا توقف کنند .بدون شک طی یک قرن گذشته ،جنبش های دانشجویی در کشورهای
مختلف و بالطبع در کشور ما نیز،بنا به رسالت حقیقت جویی و عدالت خواهی خود ،روزهایی
را از خود به یادگار گذاشته اند که تاریخ ملت ها  ،قادر به فراموش کردنشان نیست .قطعا در
جوامع ای که از بی ثباتی و تنشهای سیاسی ،حکومتهای کودتا ،سلب آزادیهای مشروع

و محرومیتهای مختلف رنج می برند ،دانشجویان بهعلت نبود سازوکار درست و قانونی ،به
سمت اعتراض های شدید و دامنه دار روی میآورند که مسلما چیزی جز کشته شدن یا
برخوردهای خشن و سلبی نیز در انتظارشان نخواهد بود .وقوع كودتاي  28مرداد  1332و
سرنگونی دولت دکتر مصدق  ،از وقایع مهمی بود که باعث انحراف حركت تاريخي ملت
ايران و دورشدن از خواسته آنها یعنی تشکیل یک نظام مردم ساالر شد .مسيري كه مي
توانست ايران را با همه پتانسيلهاي خاص فرهنگی ،سرزمینی ،جمعیتی و غیره ،بهعنوان يك
دموكراسي نو ظهور به كشوری قدرتمند و الگويي براي كشورهاي استبدادزده و استعمارزده
جهان در آن عصر ،تبدیل کند .اين خود دليلي كافي بود كه دولت کودتا با ايجاد اختناقي
تمام عیار برای سیاسیون غیر همسو ،عالوه بر محاکمه نخست وزیر محبوب ملت ،زمینه عادی
سازی روابط با بریتانیا (به عنوان مسبب اصلی کودتای شوم  28مرداد ) را فراهم کند .اعالم
سفر قریب الوقوع ریچاردنیکسون معاون رئیس جمهوری ایاالت متحده دیگر کشور پشتیبان
کودتاچیان ،به نوعی دهن کجی به ملتی بود که در مسیر گذار از حکومت پادشاهی قاجار
تا برقراری نظام مشروطه و از حکومت استبداد رضاخانی تا دولت ملی مصدق  ،هزینه های
زیادی را پرداخته بود  .این طبیعت کشورهای جهان سوم بود که ملتهایشان ،حقوق مدنی و
آزادی های خدادادی خود را نه با اختیار ،بلکه بااالجبار و عمدتا به طرق غیرمسالمت آمیز و
با اعتراضات گسترده از حکومت هایشان طلب کنند .اینچنین بود که در  ۱۶آذر  ۱۳۳۲و
درست چند ماه پس از کودتای ننگین انگلیسی _آمریکایی  ،دانشجویان دانشگاه تهران  ،به
علت حضور ماموران در محوطه دانشگاه  ،اقدام به سخنرانی های روشنگرانه و اعتراضی در
کالسهای درس کردند که با گسترش ناآرامیها و هجوم نیروهای ویژه امنیتی به دانشگاه،
منجر به شهادت سه دانشجوی دانشکده مهندسی به نام های احمد قندچی ،آذر (مهدی)
شریعترضوی و مصطفی بزرگنیا و مجروح شدن تعدادی دیگر از دانشجویان شد ،جنایتی
که با اعتراضات گسترده داخلی و جهانی نیز روبرو شد؛ با این وجود فردای آن روز ریچارد
نیکسون  ،دکترای افتخاری خود را در رشته حقوق از همین دانشگاه دریافت کرد .و چه
زیبا دكتر علي شريعتي در باره شهدای دانشجو نوشته است«:اگر اجباري كه به زنده ماندن
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حجم زیادی مطلب درخصوص 16آذر موضوع نوشته وگفته میشود .نویسندگان و روزنامه
جنبه های مختلف این روز را واکاوی می کنند .شریف رضوی،بزرگ نیا و قندچی درراهی کشته
شدند که به نظرمیرسدهنوز هم راه پرهزینه ای است .لکن احساس میشود سالگرد 16آذر را
باید از زاویه ای متفاوت نگاه کرد .همکالسی های شهیدما ،آمریکا ستیزو کال ستیزه گرنبودند.
بلکه معترض مجموعه ای از دستهایی بودند که سبب شدند دولت قانونی ایران که دولتی
دموکراسی خواه و مردم ساالر بود .دولت قانونی کشورکه نسبتا خروجی اراده ملت بود .اراده
ملت ،چکیده تمام دغدغه مندی همه ما است .حال پس ازسالها ما طبق عادت در هر 16آذر
راگرامی میداریم ،که البته باید گرامی بداریم .ولی آیا اکنون در دوره مناسبی هستیم؟ تقریبا
همه جناحهای داخل نظام این ایام سالگرد 16آذر را گرامی می دارند.درحالی که به واقع آن
فلسفه ای که عزیزان دانشجوی ما برای آن جان دادند محقق نشده .هنوز دانشجویان ما دغدغه
آزادی دارند .هنوز اراده مردم به طور کامل حاکم نیست .جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران
هم پای خیلی از کشورهای اروپای غربی است ،حقوق اساسی ومدنی درکشورما از بعد مشروطه
رسمیت یافت .حقوق مدنی زنان،اقلیت ها دینی وقومی ،حق آزادی بیان وعقیده موضوعاتی
هستند که به اندازه تاریخ مشروطه خواهی مردم ایران سابقه دارد.با این وجود در طول این تاریخ
دموکراسی خواهی همیشه در حال هزینه دادن بوده ایم.
قبرتاریخ معاصرایران را اگر بشکافیم هزینه های اجتماعی دیده میشود که از همه اصناف
در آن سهم دارند .در این ایام مضمون شعر «هرکه از ظن خود شد یارمن» ،به وضوح خودنمایی

میکند.گویی گروههای سیاسی  -تشکیالتی داخل نظام در طول این سالها آموخته شده اند
که چگونه با مناسبت های ملی هم زادپنداری کرده و تفسیر دلخواهی از دالیل وقوع  16آذر به
جامعه بدهند .ولی الزم است که یادآوری شود ،اصلی ترین دلیل جان دادن یاران دبستانی ما،
دفاع از «حق اعمال ارده خالص مردم در حکومت بود والغیر» هرچه میتوانند مرگ برآمریکا
و مرگ های کلیشه ای دیگر را فریاد بزنند،در اصل قضیه که همانا اعتراض همیشگی جنبش
های مختلف دموکراسی خواهی در ایران است تغییری نمی کند .البته آمریکا وانگلستان برای
همیشه بدهکار مردم ایران هستند و هیج ایرانی اهل مطالعه وتاریخ کودتای ننگین آمریکایی را
فراموش نمی کند .اما قطعا قرار نیست در هر  16آذر آمریکا را سبیل کنیم و از بررسی و واکاوی
درست وبه دور از هیجان جنبش دانشجویی مردم ایران غافل شویم .پر واضح است که در پس
از آن  16آذر بارها وبارها مطالبات دانشجویی با سرکوب و نامهری مواجه شده است .پس ضمن
اینکه ظاهرا آنگونه که باید از هیچ دولتی نمیشود انتظار داشت ،دغدغه های تاریخی ومدنی
دانشجویان را ببینند .لکن درپایان این یادداشت اگر بگوییم ،جنبش دانشجویی هنوز آرامش
واقعی به دست نیاورده و ظاهرا باید منتظرهزینه های بعدی باشیم.
*کارشناس علوم سیاسی ،فعال مطبوعاتی

دارم نبود ،خود را در برابر دانشگاه آتش ميزدم ،همانجايي كه« ،...آذر» مان ،در آتش بيداد
سوخت ،او را در پيش پاي «نيكسون» قرباني كردند! اين سه يار دبستاني كه هنوز مدرسه را
ترك نگفته اند ،هنوز از تحصيلشان فراغت نيافتهاند ،نخواستند ـ همچون ديگران ـ كوپن ناني
بگيرند و از پشت ميز دانشگاه ،به پشت پاچال بازار بروند و سر در آخور خويش فرو برند .از آن
سال ،چندين دوره آمدند و كارشان را تمام كردند و رفتند ،اما اين سه تن ماندند تا هر كه را
ميآيد ،بياموزند ،هركه را ميرود ،سفارش كنند .آنها هرگز نميروند ،هميشه خواهند ماند ،آنها
«شهيد» هستند .اين «سه قطره خون» كه بر چهره دانشگاه ما ،همچنان تازه و گرم است».
با اینحال پیروزی انقالب اسالمی در بهمن  57و با «شعار استقالل  ،آزادي و جمهوري
اسالمي» نويد بخش حكومتي مردم ساالر ،همراه با همه آمال و آرزوهاي ملتي بود كه در
مسير استقالل طلبانه و رهايي خود از هرگونه استبداد داخلي و استعمارخارجي با بهره گيري
از فرهنگ غني ایرانی -اسالمی خود  ،تالش کرده بودند .امروز نیز دانشجویان این سرزمین
هرچند در طیف های متعدد ولی همچنان در مسیری حقیقت جویی و عدالت خواهی قرار
دارند .هرچند حرکت این دانشجویان در چهار دهه گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده  ،با
این حال دانشجوی ایرانی جلوتر از هر آزادیخواهی ،عدالت خواهی ،وطن پرستی ،دین مداری،
متجددی ،سنت گرایی و هر آنچه در آرمانها و ایده آلهای ملتش وجود دارد ،حرکت می
کند ،می اندیشد ،آرزو دارد و فعالیت می کند .دانشجویان نه به دنبال خواسته های صنفی خود
،بلکه آنها در پی اصالح جامعه از کژیها و نابرابری هایند .طبیعت خردورزش او را به تامل و
تفکر در گذشته و مسیر پیش روی جامعه اش وا می دارد  ،پس اوست که باید به علت قرار
گرفتن در جایگاه خردورزان و آموزش علم و دانش ،مسئولیت تحلیل و پیگیری مطالبات
جامعه اش را به دوش کشد .با این وجود به نظر می رسد وجود تکثر افکار  ،عقاید و نظرات
طیف های دانشجویی و نبود انجمن های صنفی قوی و منسجم ،در برهههایی دانشجویان را
وجه المصالحه و مورد سوء استفاده گروهها و جناح های سیاسی قرار داده و دانشجویان را به
خواسته های به حقشان از جمله تاثیرگذاری در سیاستگذاری های کالن جامعه ،نرسانده
است .این امری مسلم است که دانشجویان همیشه و همچنان به عنوان عصاره خرد ملتها و

نیرویی موثر  ،در مسیر حفظ و پاسداری از حقوق ملت در برابر دولت ها و منافع ملی در برابر
قدرتهای خارجی عمل میکنند ،مسیری که نیازمند هوشیاری ،دقت عمل ،درک و تحلیل
صحیح شرایط جامعه ،کشور و فضای بین المللی است.
*کارشناس ارشد علوم سیاسی

