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چکیده
انقلاب سفید ( )2431 -2431مجموعهای از برنامههای اصلاحی بود كه به طور فراگیر تمام جنبهههای زنهدگی
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ایران را در بر میگرفت .یکهی از برنامههههای ایها اصهلاحا ،
انقلاب اداری و انقلاب آموزشی بود كه در راستای گسترش و تحول نظهام آموزشهی تصهوید شهد .در ایها
راستا پژوهش حاضر بر آن است با رویکرد توصیفی  -تحلیلی و بهرهگیری از داده های آماری گسترش مراكز
آموزش عالی و چالشهای درونی ناشی از ایا اصلاحا
دستاورد ایا پژوهش حاكی است كه به موازا
توجه قشر تحصی كرده ،به دلی تعارضا

را در دوره زمانی مذكور مهورد بررسهی قهرار دههد.

رشد كمی مراكز آموزش عهالی و بهه تبهن آن گسهترش قابه

و چالشهایی كه بیا دانشگاهیان و حکومت وجود داشت ،اقشهار

تحصی كرده جایگاه درخور توجهی در مشاركت سیاسی و اجتماعی به دست نیاورند .به همیا دلی علیرغم
تلاش حکومت برای جذب و كنترل دانشگاهیان ،ایا گروه به مخالفت با رژیم پهلوی پرداختند.
واژگان کلیدی :انقلاب سفید ،نظام آموزش عالی ،دانشجویان ،پهلوی دوم

 .1دکترای تاریخ ایران اسلامی ،استاد (مدعو) دانشگاه فرهنگیان لرستان
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مقدمه
نظام آموزشی نقش مهمی در جامعهپذیری افراد ایفا مینماید .لذا هدف اصلی نظامهای آموزشی در همه جای
دنیا تعلیم افراد به منظورحضور در جامعه و انتقال هویت ،فرهنگ ،ارزش ها و اصول حاكم بهر كشهور اسهت.
نظام آموزش عالی در ایران پیشینه طولانی دارد و در هر دوره منشاء تحولا

اجتماعی و سیاسی متعددی بوده

است .لذا بررسی تاریخی ساختار اجتماعی و ایدهآلهای فرهنگی دانشگاهیان در دروان پهلوی نقش مهمی در
تعییا ماهیت تحولا
اجرای اصلاحا

و جنبشهای اجتماعی دو دهه چه و پنجاه دارد.
موسوم به انقلاب سفید كه بنا بر ضرور های مختلف سیاسی ،خهارجی و اقتصهادی بهه

اجراء درآمد ،تغییرا

وسیعی در جامعه ایران به وجود آورد .ایا طرحهها اصهلاحا

اقتصهادی ،اجتمهاعی و

فرهنگی را در بر میگرفت كه بیا سالهای  2431تا  2431به مرور به مرحلههی اجهرا گذاشهته شهدند .اصه
دوازدهم ایا اصلاحا  ،انقلاب اداری و آموزشی بود كه بر پایه گسترش كمیت آموزش بها تغییهرا

بنیهادی

در كیفیت آموزش اداری و آموزشی پایهریزی شد .از آنجا كه دانشگاهیان بهه عنهوان مههمتهریا و مهرترتریا
نیروی اجتماعی نقش مهمی در همه منازعا

اجتماعی در دهه بیست و سی ایفا كرده بودند ،حکومت تلهاش

داشت آنها را در چارچوب خاصی كه نشأ

گرفته از جریانها و ضرور های خاص فرهنگهی و اجتمهاعی

بود سامان دهی كند .در پژوهش حاضر تلاش بر آن است كه با رویکرد تاریخی و با اسهتناد بهه اسهناد و آمهار
موجود ضما بررسی تأتیر اصلاحا

موسوم به انقلاب سفید در گسترش كمی نظام آموزش عهالی ،تهأتیر ایها

برنامهها در جذب و كنترل دانشگاهیان مورد بررسی قرار گیرد .مسأله دیگر بررسی عکسالعمه دانشهگاهیان
در برابر تعارضا

و چالشهای سیاسی و اجتماعی است كه با اجرای ایا اصلاحا

فرضیهی مقالهی حاضر ایا است اجرای برنامه اصلاحا
مختلف جامعه ی ایران ایجاد كرد .ایا اصلاحا

درگیر آن شده بودند.

در قالد انقلاب سفید تغییرا

زیادی در سطوح

ضما اینکه موجد رشد و گسترش آموزش عالی گردید ،در

راستای كنترل و جذب اقشار اجتماعی تحصی كرده در اركان اداری كشور طراحی شده بود .بها وجهود رشهد
كمی مراكز آموزش عالی و بهرهمندی اقشار تحصی كرده از فرصتهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی ،فقهدان
زمینههای لازم برای مشاركت سیاسی در ادارهی امور ،زمینهههای نارضهایتی و مخالفهت بها حکومهت در بهیا
دانشگاهیان فراهم شد.
بدیهی است در مورد انقلاب سفید و نظام آموزش عالی و دانشگاهیان كتهابهها و مقالها

زیهادی منتشهر

شده است .در ایا میان اسناد دانشجویی كه در آرشیو سازمان اسناد ملی موجود است و همچنیا كتابههایی
كه در قالد مجموعه اسناد منتشر شده میتواند بسیار گویها باشهد .كتهاب «اسهنادی از جنهبش دانشهجویی در
ایران» كه به كوشش «علیرضا اسماعیلی و عیسی عبدی» تهیه شده دربرگیرنده مجموعه اسهنادی در خصهوص
فعالیتها و اعتراضا

دانشجویان بیا سال های  2411تا  2431میباشهد .امها ایها كتهاب صهرفار دربرگیرنهده

اسناد است و به تجزیه و تحلی آنها نپرداخته است .كتاب «طبقا

اجتماعی ،دولت و انقلاب» نوشهته احمهد
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اشرف و بنوعزیزی در برگیرنده مجموعه مقالاتی است كه مقالا

پنجم و ششم آن به تحلی وضعیت طبقهاتی

ایران بعد از اجرای انقلاب سفید اختصاص دارد و میزان مشاركت طبقا

اجتمهاعی از جملهه دانشهجویان بهه

عنوان یکی از اقشار طبقه متوسط در انقلاب را مورد بحث قرار میدهد .لیکا در ایا دو مقاله صرفار بهه نقهش
دانشجویان نپرداخته است ،هرچند ایا مقالا

برای تحلی نقش تحصی كردگان در تحولا

و پنجاه شمسی ،بسیار ارزشمند هستند« .سیاست در ایران گروهها طبقا

دههههای چهه

و نوسازی» نوشته «جیمز آلبا بیه »

به بررسی طبقهی متوسط جدید در ایران و اقشار آن پرداخته است .وی ضما بررسی انقلاب سهفید وضهعیت
اقشار طبقه متوسط جدید را در میان اعضای هیأ
كتاب هم به صور

علمی دانشگاه شیراز مورد بررسی قهرار مهیدههد .در ایها

اختصاصی دانشجویان و نظام آموزش عالی مورد بررسی قرار نگرفته است ،اما در خلهال

بررسی اقشار طبقه متوسط به مواضن و جهتگیریهای دانشگاهیان در مقاب حکومت پهلوی پرداخته است.
انقلاب سفید؛ زمینهها و ضرورت ها
انقلاب سفید مجموعهای از برنامههای اصلاحی بود كه بنا به ضرور های مختلف داخلی و خارجی به دنبهال
رفراندوم  6بهما  2432به مرحلۀ اجرا گذاشته شد .ایا اصلاحا

با عنهاوینی همچهون «اصهلاحا

ارضهی»،

«لایحۀ انجماهای ایالتی و ولایتی» و اوج آن به عنوان «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و ملت» شناخته میشهود.
در آغاز كار ایا اصلاحا
مقتضیا

شام شش اص بود .به مرور زمان ،به اقتضای تحول جامعهه و پیهدایش نیازهها و

جدید  24اص دیگر به آن اضافه گردید .انقلاب سفید در دهه  ،2431با عل  ،فرآینهدها و نتهایجش

در سرتاسر سه دههی گذشته بحثهای فزایندهای را ایجاد كهرده اسهت .ایها اصهلاحا

حوزهههای مختلهف

سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی جامعه ایران را تحت تأتیر قرار داد .اگر چهه از نظهر محمدرضها شهاه و مجریهان
انقلاب سفید در نطقها و سخنرانیهای خود ،اجرای اصهلاحا

عمهدتار در جههت «تهأمیا منهافن اكیریهت» و

«تعمیم عدالت اجتماعی» در كشور« ،خشکاندن ریشههای ارتجاع و عناصر محافظههكهار» و «مشهاركت تعهداد
بیشتری از افراد جامعه در سرنوشت سیاسی خود» ،بیان میشد2،اما اهداف مذكور مسلمار با انگیزهههای اصهلی
شاه تفاوتی فاحش داشت .اگر واقنبینانهتر بررسی كنیم پی میبریم كه اجرای اصلاحاتی تحت عنهوان انقلهاب
سفید ،مانند كلیت خود رژیم شاه ،عناصر و انگیزههای مختلف و گاه ناهمسازی را در بر میگرفت .منبن الههام
 . 1در کتاب پاسخ به تاریخ اذعان می کند که هدف اصلی من ان است که ایران را طی مدت بیست سال به حد توسعه و پیشرفت ممالک مترقی
جهان برسانم (پاسخ به تاریخ)1711،؛ همچنین در کتاب به «سوی تمدن بزرگ» بیان میکندد کده «انقلداب اداه و ملدت ،یدر بندای ت دول
اجتماعی و اقتصادی همه جانبه ای است که ا راه استقرار و گسترش عدالت اجتمداعی و دموکراسدی اقتصدادی و اقتصداد دموکراتیدک ،مسدیر
پیشرفت جامعه نوین ایرانی را تعیین و هدایت میکند» (انقلاب سفید .)17 1731،در جای دیگر میگوید «انقلاب ایران یک ضرورت تدارییی
بود .برای اینکه جامعه ایرانی را ا صورتی قرون وسطایی به صورت یک جامعه پیشرو و کواای جهان امرو در بیاورد» (انقلداب سدفید1731،
( )76ااهنامه انقلاب ارضی)55-51/ 5 5272 ،
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آن تا حدی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بود و بخشی هم به شرایط بیاالمللی بهاز مهیگشهت (مه
 .)211 :2411در واقن اصلاحا

دانیه ،

موسوم به انقلاب سفید ،نشاندهندهی تلاشهی جدیهد و محاسهبه شهده بهرای

اصلاح از بالا با هدف حفظ الگوهای قدر

سنتی شاه بود .از نظر برخی محققان بعد سیاسهی ایها مسه له بهه

قدری اهمیت یافته كه اذعان داشتهاند هدف اصلی اصلاحا

ارضی و به تبن آن انقلاب سفید ،اقتصهادی نبهود

بلکه عمدتار سیاسی بود (كدی .)133 :2461 ،تلاش برای جلوگیری از بروز انقلاب و اغتشهاش 2،تحکهیم پایهه
های رژیم از طریق و ایجاد طبقه وسین دهقان مرفه ،متحد كردن دهقانان كشور بر ضهد اقشهار ناراضهی طبقهه
متوسط جدید1،جلد رضایت جامعهی شهری تحصی كرده برای جلوگیری از پیدایش ی
دیگر در مقاب قدر

سیاسی و ایجاد ی

پایگاه قدر

آوردن به اصلاحا

ذكر شده است.

اپوزیسهیون جهدی

بزرگ مالکان 4از جمله انگیهزهههای شهاه بهرای روی

اگر بخواهیم از زاویهای دیگر مس له را بررسی نماییم بایهد گفهت كهه شهاه بهه منظهور تحکهیم قهدر
اختیارا

خود ،نیازمند اخراج گروههای قدیمی از بلوک قدر

و

و ایجاد پایگاهههای اجتمهاعی جدیهدی بهود.

كودتای  11مرداد  2441فعالیت آزاد احزاب و گروههای سیاسی را مسدود كرد .به طوری كه بهیا سهالههای
( )2444-2441دانشگاهیان جایگاهی در خور توجه در سلسله مراتهد اجتمهاعی و سیاسهی كشهور نداشهتند
(گازیوروسکی .)431 :2412،طی ایا سالها شاه برای كسد مشروعیت ،مخصوصار میان اقشار تحصی كهرده،
پیشرفت اندكی داشت .شکست وی در جذب ایا اقشار  -مخصوصار دانشهجویان -ایجهاب مهیكهرد كهه بهر
استفاده از زور تکیه بیشتری داشته باشد (كاتم و لاكنر .)213 :2461،بیا سالهای  2441تا  2431فعالیتههای
دانشجویان در قالد «نهضت مقاومت ملی» و یا به نام «انجما اسلامی دانشجویان» نمود پیدا مهیكهرد .فعالهان
جنبش دانشجویی اعم از چپ و تودهای ،ملی و یا اسلامی در طی دهههای  11و  41به تدریج كهه از دانشهگاه
فارغالتحصی و به متا جامعه و فعالیتهای متنهوع آن وارد شهدند ،ههر كهدام بهر اسها

گرایشها

فکهری،

دیدگاههای سیاسی و اقتصادی خود بر فرایند تغییر و تحول فکری -سیاسهی ،هنهری و اقتصهادی جامعهه اتهر
گذار بودند (یزدی .)242 :2411 ،رشد سرین تعداد دانشجویان مدار

عالی و دانشگاهها در داخه و خهارج

از كشور با روند جهانی رادیکال شدن جوانان مقارن شد (اشرف و بنوعزیزی .)11-11 :2414 ،آزادی سیاسی
محدودی كه در اواخر دهه  2441ایجاد شده بود ،خواهناخواه سبد شد گروههای مخالفی كه در نهان فعالیت
میكردند ،بر فعالیتهای سیاسی خود بیفزایند.

 .1نک کتاب «ایران دیکتاتوری و توسعه» (هالیدی)1723 67 ،
 .5نک بیل511 1711 ،؛ بیل753 1731،
 .7نک کاتو یان527 1716،
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دلای اجتماعی و اقتصادی برای نارضایتی بخش بزرگی از قشر روشنفکر ،مخصوصار جوانان تحصی كرده
وجود داشت كه اساسیتریا آن ،علت سیاسی ذكر شده اسهت .آنهان بهه دلیه وجهود تفهاو

میهان آمهال و

آرزوهایشان با واقعیتهای اجتماعی ،از جامعه خود ناخشنود بودند (اسهناد لانهه جاسوسهی .)41/1 :2466،بها
ایا همه توسعه كمی آموزش متوسطه كه با نیازهای روز كشهور تطهابق نداشهت سهیلی از بیکهاران دیپلمهه و
فارغالتحصی ایجاد كرده بود كه در نتیجه استراتژی سرمایهگذاری دولت ،نمیتوانستند در فعالیت مولد جذب
شوند .هر سال چندیا هزار نفر از آنان سرگردان مهیماندنهد و معلومها
(اندیشه و هنر .)26 :2441،علاوه بر آن تحصیلا
ضامنی برای رسیدن به قدر

آنهها نیهز ههی كهاربردی نداشهت

كسانی كه از دانشگاههها فهارغالتحصهی مهیشهدند ،دیگهر

و موفقیت نبود .در دهه چه تعداد محصلیا ایرانی خهارج از كشهور ،بهیش از

مجموع دانشجویان سایر كشورهای خاورمیانه بود .دانشجویان و فارغالتحصهیلانی از كلیهه اقشهار اجتمهاعی و
جها

جغرافیایی كشور ایران در دانشگاه تهران و دیگر دانشگاهها حضور داشتند .عمدتار از بیا طبقه متوسهط

دیپلمههای دبیرستانی هرساله برای ورود به مرسسا

آموزش عالی ،به عنوان ی

حق ،نهه یه

میآوردند .نس جوان دانشگاهی و نس جوان محروم از تحصهی در دانشهگاه ،احسها
خوردهاند چون بر خلاف نس پیشیا قادر به جذب امتیازا

ناشهی از تحصهیلا

امتیهاز فشهار

مهیكردنهد فریهد

عالیهه نبودنهد (اسهناد لانهه

جاسوسی .)32/ 1 :2466،وضعیت نامناسد آموزشی به دلی افزایش محصلیا در دبستانها و دبیرسهتانهها و
نبود معلم كافی برای آموزش آنها و عدم موازنه بیا آموزشگاههها و دانشسهراهای تربیهت معلهم بها افهزایش
دانشآموزان از جمله مسائ مشک آفریا بود (خوانهدنی هها :2441،سهال/11شهماره ).3انتقهاد از سیسهتم دو
حزبی در ایران ،نقض قانون انتخابا  ،انتقاد از وضن دارو و بهداشت2در بیا اقشار ایا طبقه مطهرح مهیشهد.
رشد هزینههای دولتی بیش از هر چا در شبکهی نظامی -بوروكراتی

مشهور بود .لذا قشر تحصی كرده كه از

دههی  2411در قالد جدیدی ظهور یافته اعتراضهای پراكندهای را علیه نظهام آغهاز كهرده بهود و در اوایه
دههی2441برای حمایت از مصدق تبلور یافته بود ،در سال  2441سکو
تقاضاهای آنان چنان افزایش یافت كه الگوهای قدر
 ،2432چند حادتهی عمده به صور

دوره سركوب را شکست و تعهداد

سنتی را با تهدیدی جدی مواجه كرد .بیا  2441و دی

برگزاری راهپیماییها ،شورشها و تظاهرا

در خیابانهای تهران اتفاق

افتاد .دانشجویان و معلمان از شركت كنندگان عمده در ایا حوادث بودند .در ایا شرایط حکومت بهه تکهاپو
افتاد و برنامهی دو قسمتی زیر اتخاذ شد؛ یکی اینکه اقشار تأتیرگذار طبقهی جدید از جمله دانشهجویان بایهد
به درون نظام شبکهای سنتی كشیده شوند .دیگر اینکه طبقاتی كه الگوههای سهنتی را مهیپذیرنهد و از آنهها
حمایت میكنند باید تقویت شوند( .بی  .)142 :2411،اص دوازدهم ایها اصهلاحا

تحهت عنهوان « انقلهاب

اداری و انقلاب آموزشی» بحث ساختار آموزشی را مد نظر قرار داده بود .اگر چه اجهرای برنامههی اصهلاحا
 .1در این باره نک خواندنی ها انبه  11اهریور  / 1771اماره  111سال  51صص15-11؛  51و57
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در قالد انقلاب سفید موجد رشد و گسترش آموزش و پرورش و آموزش عالی ،گسترش بخش دولتی ،نیهاز
روز افزون به تکنسیاها و مدیران در همه سطوح چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصهی گردیهد ،در
وضعیت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی رو به ضعف بود ،آن-

نهایت ایا اصلاحا

كه بیشتر در واكنش به ی

گونه كه در تبلیغا

حکومت و محاف رسمی مورد توجه قرار گرفت در عم نتوانست اذهان اقشار مختلهف

جامعه از جمله قشر تحصی كرده را قانن سازد.
انقلاب سفید و گسترش مراکز آموزش عالی
گسترش نظام آموزشی به منظور تأمیا نیروی متخصص دستگاهها و سازمانهای مختلهف ،كهه از برنامههههای
انقلاب سفید بود .به طوری كه هدف كلی برنامهی پنجم ارتقاء كیفیت آموزش عالی ،همزمان با توسعهی كمی
تعییا شده بود (ایران و انقلاب شاه وملت .)123 :1346،دانشگاههای موجود توسعه یافتند .در كنهار گسهترش
دانشگاههای دولتی ،باید به گسترش دانشگاهها و مرسسا

آموزش عالی خصوصی و غیر دولتهی نیهز اشهاره

كرد .طی برنامهی  3ساله سوم و چهارم ،سهم بخش خصوصهی و غیهر دولتهی در اواخهر دههه  31در بخهش
آموزش عالی  12درصد بود .دانشگاه ملی كه توسط دكتر شیخالاسلام تاسیس شده بود ،نقطهی شهروعی بهرای
حركت بخش خصوصی در زمینه آموزش عالی بود .همچنیا به منظور تربیت نیروههای فنهی ،مراكهز فنهی و
حرفهای ایجاد شدند و مدار

پرستاری ،تربیت معلم ،و مراكز آموزش فنی هم به ویژه از سال  1352به بعهد،

به سرعت فزونی یافتند(.سالنامه آماری  .)231-231 :2431تقاضای تودهی دانشآموختگان دبیرسهتان و فشهار
آنها برای آموزش بیشتر و نیاز نخبگان سیاسی برای برنامهریزی و عملی كردن طرحهای مختلفی كهه پیوسهته
به وجود میآمد از عوام مهم تسهی كنندهی ایا جریان بودند (بی  .)226 :2411،بها رشهد نظهام آموزشهی و
افزایش تعداد مدار

و مرسسا

آموزشی مسلمار بر تعداد معلمان و اساتید و كاركنان آموزشی افزوده شد .بها

تأسیس دوازده دانشگاه جدید به ویژه دانشگاه پهلوی شیراز ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشگاه جندی شهاهپور
اهواز و دانشگاههای ملی تربیت معلم و صهنعتی آریهامهر تههران تعهداد دانشهجویان دانشهگاهها و مرسسها
آموزش عالی بیش از 250درصد افزایش یافت و از11131نفر در سهال 2432بهه  154000نفهر در آغهاز سهال
 1356رسید (نمودار شماره .)2تعداد دانشجویان دانشسراها و مراكز تربیهت معلهم نیهز از  4463نفهر در سهال
تحصیلی  2441به  36113نفر در سال  2436افزایش یافت (نمودار شماره  .)1افزون بر ایا شمار دانشهجویان
تبت نام شده در دانشگاههای خارجی به ویژه آمریکای شمالی و اروپای غربی از كمتر از  2111نفر به بیش از
 11111نفر افزایش یافت .ایا رشد جمعیت ،دانشجویان را قادر ساخت كه نقش بسیار فعالتهری در مسهائ
سیاسی ایفا كنند.
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دانشگاهها چندان اهمیت یافتند كه پیوند شخصی مستقیمی با نظام سیاسی ملی و شخص شاه پیدا كردنهد.
بنابرایا رؤسای مختلف دانشگاهها اغلد یا عضو نخبگان سیاسهی و یها خهدمتگهزاران وفهادار شهاه بودنهد.
مقاما

سیاسی مركز ،دانشگاههای ایران را بیشتر به عنوان مراكزی برای تولید مههار ههای مهورد نیهاز بهرای

 .1ار یابی انقلاب آمو ای( ،)1727سالنامهی آماری .5277
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اجرای برنامهها در نظر میگرفتند و نه مراكزی جدی برای آموزش .بنابرایا گسترش نظام شبکهای و حمایهت
از آن در تمامی دانشگاهها برای ایا مقاما

حایز اهمیت بوده است(بی .)236-233 :2411،

نظام آموزش عالی؛ سیاست جذب و کنترل
در اوای
نظار

دههی  ،31دولت در جهت گرفتا استقلال دانشگاهها و وابسته كردن آنها به ساختار دولهت برآمهد.
و دستاندازی دولت در دانشگاهها با شک گیری وزار

علوم و آمهوزش عهالی در سهال  2436وارد

مرحله تازهای شد .ایا امر افزایش تصدیگری دولتی در آموزش عالی را بهه دنبهال داشهت .تصهوید قهانون
هی ت امنای دانشگاه تهران در سال  2436كهه جهای شهورای دانشهگاه را گرفهت ،تحهولی دیگهر در رابطههی
دانشگاه با دولت به وجود آورد .با تصوید ایا قانون ،رئیس دانشگاه را ه یت امناء انتخاب و به وزیر علوم و
آموزش عالی معرفی میكرد و از طرف شاه منصوب میشد .شهاه از تمهام قهدر
سیاسی كردن دانشگاه استفاده میكرد .بررسی خاطرا

و نفهوذ خهود بهرای غیهر

دولتمردان ایا دوره ازجمله خاطرا

علم نگرانی شهاه

را از سیاسی شدن دانشگاهها و تلاش او برای دور نگه داشتا دانشجویان از عرصهی سیاسی نشان میدهد .در
عیا حال تلاشهایی برای دستیابی به دانشجویان ایرانی و دیگر افرادی كه در خارج به سر میبرند صهور
گرفت .رهبران پان ایرانیست به اروپا فرستاده شدند تا پیام انقلاب سفید را به گروههای دانشهجویی رسهانده و
خواستار بازگشت داوطلبانه و منتقدیا سازنده دولت گردنهد(اسهناد لانهه جاسهی آمریکها .)31/ 61 :2461،در
خارج از كشور باشگاهها یا انجماهای دانشجویی ،برای گردآوری دانشجویان ایرانهی بخصهوص دانشهجویان
ایرانی مقیم هر منطقه ،توزین نشریا

مفید در زمینهی اخبار و پیشرفتهای ایران ،نمایش فیلمههای مسهتند از

پیشرفت كشور و فراهم كردن امکاناتی مانند تهیهی مسکا برای افهراد تهازه وارد و كمه

بهه آنهان در اخهذ

پذیرش و راهنمایی تحصیلی و حمایت از دانشجویان ایرانی در برابر مشکلاتی كه در خارج از كشور داشتند،
تهیه صندوق تعاونی جهت دادن وام به دانشجویان محتاج ،اقداماتی صور
 .)231-241 :2433به عنوان نمونه به منظور ایجاد تسهیلا

گرفت (پاره ای از اسناد سهاواک،

لازم برای ادامه تحصی كسانی كه به علهت عهدم

بضاعت امکان ادامه تحصی نداشتند بنیادهایی ماننهد «بنیهاد فرهنگهی رضها پهلهوی» در سهال  2436تاسهیس
شد(ساكما .)111-21142:به دانشجویان نیز اجازه داده شد كه برای خود تشکیلا

دانشجویی بهزرگ تشهکی

دهند .اتحادیههای دانشجویی و ورزشهی تها حهدود زیهادی جهایگزیا مشهاركتههای دیگهر شهده تها ذهها
دانشجویان را به خود مشغول دارند .ایا جایگزیاسازی چیزهای دیگر به جای مشاركت دانشجویی در كوتاه
مد

در كنترل محیط دانشگاهی نسبتار موفق بود ،اما یکی از پیامدهای مستقیم آن ارائه روشهنفکرانی جهوان و

فاقد تجربهی كافی به اجتماع بود (اسناد لانه جاسوسی آمریکا .)11 /61 :2461،علاوه بر ایا چند صد دانشجو
در استخدام سازمان امنیت بودند .ایاها كه در سازمان جوانان مورد حمایت دولت رفت و آمد مهیكردنهد ،در
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ایام تعطی خاص در خیابانها در حمایت از دولت دست به راهپیمایی و تظاهرا

مهیزدنهد .حتهی یکهی از

رؤسای دانشگاهها در تلاش برای مهار كردن دانشهجویان در نظهام پیشهنهاد داد كهه دولهت «گهارد مهزدوری»
متشک از دانشجویان به وجود آورد و آن را با انقلاب سفید شاه مرتبط سازد.
مدرسانی كه احتمال میرفت مبلغ افکار و عقاید زیانبخش برای حکومت باشند از آن رانده مهیشهدند و
از داوطلبان استخدام در هیأ
حضر

علمی گزینش دقیقی به عم میآمد .در  2433سر آنتونی پارسهونز سهفیر علیها

ملکه الیزابت در ایران كه از دانشگاه بازدید میكرد ،نارضایتی دانشجویان نسبت به حکومت را شرح

داده است( پارسونز .)11 :2461،استادان دانشگاه نیز از سخا گفتا درباره بعضی موضوعا
كنار ایا اقداما

منن میشدند .در

برخی از افراد تحصی كرده ساواک به عنوان اسهتاد یها رئهیس دانشهکده و دانشهگاه حضهور

مییافتند .از جمله ایا افراد میتوان به دكتر منوچهر تسلیمی از مس ولان اداره ساواک به عنوان رئیس دانشهگاه
تبریز اشاره كرد(باقی .)11 :2411،با ایا وصف محدودیتهای اعمالی در مهورد تحصهیلا

عالیهه خسهارا

خود را وارد ساخت .چون اقشار تحصی كرده را محتاج به تطابق و همراهی بیشهتر بها دسهتگاه دولتهی ایهران
میكرد .مباحث سازندهای كه برای تمام دانشجویان دنیا رایج بود ،برای آنان ممنوع بود (اسناد لانهه جاسوسهی
آمریکا .)11/61 :2461،مهاجر

از كشور نیز كنترل میشد .در حالی كه اقشار طبقهی متوسط كه پیوندی بها

مباحث سیاسی نداشتد ،به خارج مسافر

میكردند؛ گفته میشد چندیا هزار تا مظنون به مخالفهت ممنهوع

الخروج بودند .وكلاء عملار از فعالیت در مورد جرائم سیاسهی منهن میشهدند ،چهرا كهه ایها جهرائم مخهتص
دادگاههای نظامی بود (هالیدی.)31 :2431،
گزینشهی تها حهدودی موفهق بهه خهاموش سهاختا

سیاست سه شاخه مرعوبسازی ،رشهوه و امتیهازا

دانشجویان شد .اما ایا سیاست نتوانست مخالفت آنها را از بیا ببرد و آنها را به نظام متعهد سهازد .از دههه
 2431دولت روش سختگیرنهای را در قبال دانشجویان اتخاذ كرد ،اگر چه تکنی های بهه كهار رفتهه در ههر
دانشگاه با دانشگاه های دیگر تفاو

داشت .شیوه ی به كار رفته در دانشگاه تهران ،زور و ارعاب آشکار بود.

ایا شیوه در دانشگاه پهلوی رشوه دادن در قالد بور

بهود .در مرسسههی تکنولهوژی آبهادان یه

دوره از

دانشجویان به طور كام اخراج شدند (بی .)263 :2411،
نظام آموزش عالی؛ تعارضها و چالشها
با آنکه انقلاب آموزشی و اداری یکی از اصول انقلاب سفید بود ،اما در واقن در همهان كشهوی میهز ادارا

و

وزارتخانهها مدفون شد و در عرصه ی اجراء موفقیت چندانی نداشت (اسناد لانه جاسوسی آمریکها/61 :2461
 )11هر چند سالیانه كنفرانسهای انقلاب آموزشی در ایا راستا برگزار میشد .به گفتهه كارشناسهان در همهان
زمان ،اعضاء كمیتهها سرگرم نوشتا قطعنامههای خود شدند .در نتیجه حاص كار كنفرانس نیز فهراهم آوردن
مجموعهای از پیشنهادها بود كه پیوندی با یکدیگر نداشتند و چه بسها كهه نهاقض ههم بودند(سهاكما-1414 :
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 .)111از طرف دیگر هراسی كه از رنگ سیاسی گرفتا مسهائ آموزشهی و بهه خصهوص دانشهگاهی وجهود
داشت ،موجد شده بود كه بحثها در سطوحی مصنوعی و غیر واقعی جریان پیدا كنهد و علهتههای واقعهی
مسائ و مشکلا

در پی و خم اعداد و شعارهای تکراری پنهان شوند (ساكما.)111-1414 :

در گزارش كمیتههای ارزیابی نظام آموزشی در نهمیا دوره كنفرانس رامسر در سهال  2433بهه بخشهی از
نواقص نظام آموزشی اشاره شده است .كمبود معلم ،كمبود وسای آموزشی ،عدم علاقه معلمان به تدریس بهه
خاطر مسائ اقتصادی ،2منطبق نبودن رشته تحصیلی با نیازهای جامعه بخشهی از مسهائلی اسهت كهه در ایها
گزارشها به آن اشاره شده است (ساكما .)111-1414:ایا نظام آموزشی مطابق با نیازهای كشور در خصوص
تربیت متخصصان رشد نیافته بود و در برآوردن نیازهای صنعتی شدن كشهور نهاتوان بهود .حتهی آن دسهته از
فارغالتحصیلان دبیرستانی كه جذب صنعت میشدند ،برای كار كردن در كارخانهها آموزش اختصاصی ندیهده
بودند .شگفت آنكه نه مدیران كارخانهها و نه برنامهریزان صهنعتی ،بهه تربیهت نیهروی متخصهص بها كفایهت
نظهامی و غیهر نظهامی آمریکهایی و آلمهانی و

علاقهمند نبودند .نتیجه ایا سیاست ،وجود دهها هزار كارشنا

انگلیسی و ایتالیایی و اسرائیلی و هلندی و حتی تکنسیاهای جهان سوم در ایران بهود .دههها ههزار كهارگر و
و پرستار هندی و پاكستانی و كرهای و فلیپینی در ایران به سر میبردند و ایران به دنبال آلمان غربهی و

پزش

فرانسه و سوئد ،وارد كنندهی عمده نیروی متخصص بود (فشاهی ،بیتا.)32 :
به علت محدودیتهای ناشی از كمبود اعضای هیأ

علمی و امکانا

لزوم بالا بردن كیفیت آموزش ،توسعهی كمی مزبور با مشکلا
دیگر توسعهی كمی با الزاما

آموزشی به حد كهافی و همچنهیا

اساسی و بنیهادی مواجهه گردیهد .بهه عبهار

توسعهی كیفی هماهنگی نداشت .بخش زیادی از بودجهی آموزش در نهواحی

شهری و به ویژه شهرهای بزرگ صرف شد .در  2431كه انفجار عواید دولت را از خود بیخود كرده بود ،تنها
در چند سال آخر حکومت ،دانشگاههای رضاشاه كبیر ،بلوچستان ،كرمان ،رازی ،گیلان ،بوعلی سهینا ،فهارابی،
آزاد ،گرگان و فرح پهلوی تأسیس گردید .كه ایا تعداد معادل همه دانشگاههای نسبتار قدیمی كشور بود .حال
آن كه برخی از دانشگاههایی كه تازه تأسیس شده بودند ،فاقد استاد و دانشجوی كافی بوده و حتی بعضهی از
آنها مح مستقلی برای رئیس و گردانندگان دانشگاه نداشته و از مرسسا
استفاده میكردند (ساكما :ص .)14/3/33 / 1به تعبیر جهانگیر آموزگار هر ی

و اماكا دیگری برای ایا منظهور
از استانها بها هیهاهوی بسهیار،

بدون هی گونه برنامه اساسی ،بودجه كافی ،دانشکده ،آزمایشگاه و كتابخانه تأسیس دانشهگاهی را بهرای خهود
اعلام میداشتند و ایا همان چیزی بود كه شاه با تمام وجود میخواست تا بتواند آن را به عنهوان نشهانهای از
پیشرفت به معرض نمایش بگذارد (آموزگار .)2416:431،در نتیجه سطح آموزش پاییا آمد و فارغالتحصهیلان
مرسسا

آموزشی حتی از اخلاف خود نیز بیسوادتر بار آمدند.

 .1برای اطلاع در این خصوص نک (اسنادی ا سیاستهای فرهنگی و اجتماعی در دوره پهلوی دوم)575/1 1711 ،
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تعلیما

دانشگاهی چه در رشتهی علوم اجتماعی و چه در رشتههای فنی بسیار ضعیف بود .گفته میشد

سطح فرهنگ ی

لیسانسه كه از دانشگاههای ایران -بیآنکه گناهی در ایا امر داشهته باشهد -فهارغالتحصهی

میشد ،گاه حتی ضعیفتر از ی

دیپلمهی دبیرستانهای فرانسه بود (فشهاهی،بیتها .)32 :تمهام اینهها سهوای

مشکلاتی است كه مسألهی همیشگی تمركز زیهاده از حهد بوروكراسهی پهیش مهیآورد ،و وزار
پرورش و وزار

علوم را در تهران درگیر مشکلا

آموزشی نقاط دور دست میكرد .معاون وزار

آمهوزش و
دربار -

باهری  -در كنفرانس آموزشی رامسر اظهار داشته بود كه در  2433تعداد كودكان محروم از تحصهی بالهاتر از
1111111بود .ظرفیت پذیرش سالیانهی دانشگاهها با  43میلیون جمعیت كشور ،فقط  36111نفهر بهود و ههر
سال بیش از  211111نفر پشت درهای دانشگاه میماندند .علاوه بر آن دانشهجویان بها تناقضههای هماننهدی
روبهرو گشتند .آنها كه گاه پس زمینهی ممتازی داشتند و میتوانستند به یافتا شغ مناسد در اقتصاد رو بهه
گسترش امیدوار باشند ،از كنترلهای منسجم رژیم بر دانشگاهها و سركوب افکار عمومی رنج مهیبردنهد .بهه
نظر میرسید مانند دانشجویان دیگر كشورها ،فشار نابرابری اجتماعی را عمیقتر حس كرده و بها قربانیهان آن
احسا

هم دردی میكردند .تأتیر نوسازی بر فرهنگ سیاسی كشهور بهرای آنهها دردنهاک بهود .تحصهی در

خارج از كشور موجد شد ،نسبت به بهیعهدالتیههای موجهود در ایهران بیشهتر واقهف شهوند و بسهیاری را
برانگیخت كه در پی یافتا بامایههای اصی هویت شخصهی و جمعهی برونهد .گسهترش پیونهدهای داخلهی،
دانشجویان ایرانی در خارج از كشور فضای سیاسی تهازهای بهرای گروهههای سهنتیتهر بهه وجهود آورد .در
سال های بعد برخی از ایا دانشجویان كه با بور

دولتی به خارج از كشور رفته بودند به جریانهای مخهالف

رژیم پیوستند (رفینزاده.)232 :2416،
به دلی امکانا

استخدامی كنترل شده در دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی ،بسیاری از مخالفهان متنفهذی

برای اظهارنظر آزادانه نداشتند و به گونهای در دستگاه اداری كشور هضم شده بودنهد (گازیوروسهکی :2412
 .)441در واقن ابزار استخدام در مراكز اداری اهرمی بود برای اینکه مخالفتها شکلی نههانی پیهدا كنهد ،زیهرا
هرگونه بروز و ظهور علنی مخالفتها ،منجر به منن استخدام در دوایر دولتی میشد .علاوه بهر آن تلهاش شهد
مخالفان سیاسی سابق هم جذب سازمانهای دولتی شوند ،تركید كابینهی هویدا در اوایه دههه پنجهاه نشهان
دهنده آن است كه برخی از جریانا

سیاسهی مملکهت در دولهت حضهور داشهتند .بهرای نمونهه در یکهی از

كابینهها هفت وزیر از تودهایهای سابق بودند (میلانی .)131: 2413،دلمشهغولی و سهروكله زدن اسهتادان بها
دانشجویان خبرچیا ،استنطاقهای مدیریت دانشگاه ،ساواک ،انتصابههای آنچنهانی ،فسهاد اداری ،و بالهاخره
اخراج یا زندانی شدن خود یا دانشجویانشان سبد شد كه شمار زیادی از استادان دانشگاه نیز از دولهت كینهه
به دل بگیرند و یا حتی با آن درگیر شوند( .اسهناد لانههی جاسوسهی آمریکها )124-121/2: 2461 ،ایاگونهه
مشکلا

بهكرا

در مورد استادان جوانی كه از خارج برمیگشتند اتفاق مهیافتهاد .مهاجرای ناصهر پاكهداما،
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استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و بنیانگذار سازمان ملی دانشگاهیان ایران نشان دهندهی وضن ایا گروه اسهت
(بروجردی.)11-12 :2411،
انقلاب سفید و کنش سیاسی دانشجویان
دانشگاه به عنوان مركز اصلی مخالفان حکومت زیر نظار
اقداما

مختلفی از نظار

گرفته تا اقداما

شدید مأموران ساواک قرار داشهت .در ایها راسهتا

و سركوب توسط ساواک یا نیروهای حزبی و یا نفوذ در میان رؤسهای دانشهگاهها

تنبیهی اعمال میشد 2.با وجود تمهام كنتهرلههایی كهه از جانهد حکومهت بهر محهیطههای

دانشجویی انجام میگرفت ،بعد از  2431دانشجویان ایرانی پیگیرتریا و پر سهر و صهداتریا بخهش مخالفهان
حکومت بودند 1.اگر چه ایا مخالفتها و تشنجا
اعتراضا

دانشجویی غیر ممکا است ولی تردیدی نیست كه محیطهای دانشهگاهی ایهران همچنهان یکهی از

بزرگتریا مراكز مخالفتها و مبارزا
معتقدا

ریشهی واحدی و تعییا ماهیت ایهدئولوژی

دقیهق ایها

مداوم علیه حکومت بودند 4.بعضی گروههای دانشجویی كهه افکهار و

ماركسیستی داشتند مسلمار از خارج از ایران هدایت و حمایت میشدند .بعضی از دانشجویان صهرفار

افکار لیبرالی و آزادیخواهانه داشهتند و خواههان اسهتقرار یه

حکومهت دموكراتیه

در ایهران بودنهد .امها

گروه های دانشجویی دیگری هم بودند كه افکار و عقایدشان به كلی با دو گروه پیشیا مغهایر
گروه دارای معتقدا

داشهت .ایها

مذهبی بودند و میخواستند تعالیم قهرآن را بها تفسهیری كهه خهود از آن مهیكردنهد در

جامعهی ایران پیاده كنند .نمود ایا تفاو ها را میتوان در شعارهایی با عنهاویا مختلهف (مهرگ بهر انقلهاب
سفید ،مرگ بر ایا نظام پوسیدهی فرمایشی ،درود به ملت فلسطیا ،درود آزادگهان بهه ملهت ویتنهام ،رضهایی
مبارز و خطیبی مبارز آزاد گردند ،به روان تختی درود ،به روان بهرنگی درود ،به روان جلهال آل احمهد درود،
خمینی بتشکا خدا نگهدار تو ،از تمره انقلاب دهقان بیچاره گشت ،انقلاب سفید محکوم است انقلاب سرخ
باید ،برپا برپا ایرانی رستاخیز نزدی

است )...،كه در بیا دانشجویان رواج داشت ،مشهاهده كهرد (اسهنادی از

 .1برای اطلاعات بیشتر در این خصوص نک مقاله «بررسی رابطهی نام پهلوی و دانشگاه در ایران» (گلکار.)127-161 1737 ،
 .5بنا به گفته هانتینگتون «در نظامهای سیاسی سنتی ،دانشگاه پایتیت ،معمولاً کانون رویکردهدای دادمنانه و توطئده بدر ضدد رژیدم اسدت.
میالفت دانشجویان با حکومت ادیدترین نشانه میالفت طبقهی متوسط است ،یرا این میالفت بسیار پایدار است .میالفت های دانشجویی را
با اصلاحات یا اقدام های تسکین بیش دولتی ،تنها اندکی میتوان تیفید داد .ایدن گونده میالفدت ،مسدتقل ا ماهیدت حکومدت و ماهیدت
سیاستهایی که حکومت در پیش می گیرد ،عمل میکندد .در ایدران دانشدگاه کدانون عمدده احساسدات ضدد سدلطنتی بده ادمار مدیآیندد»
(هانتینگتون)276-277 1711،
 .7اسنادی که در این خصوص منتشر اده گویای نارضایتی دانشجویان می بااد برای اطلاعات بیشتر در این خصوص نک اسنادی ا جندبش
دانشجویی در ایران 1731،جلد 1و.5
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جنبش دانشجویی در ایران .)314/2 :2411،هر كدام از ایا شعارها بنها بهر گهرایش فکهری مخالفهان سهر داده
میشد .اما همه آنها در مخالفت با شاه متحد بودند.
بدون تردید دانشگاههای تهران یکی از منابن مسهتمر مخهالف رژیهم بهود و در دهههی پنجهاه گروهههای
چریکی زیرزمینی عمدتار از ایا منبن حمایت میشدند .جوانان تحصی كرده – تکنهوكرا هها ،بهوركرا هها و
فرهنگیان جوان -به طور كلی اصلاحا
شاهد اعتراضا

و تظاهرا

آموزشی و انقلاب سفید را ناموفق میدانسهتند .در همهیا دوران نیهز

صنفی ،اعتصاب دانشجویان دانشگاه تهران در سهال  2433تظهاهرا

گسهتردهی

دانشجویان در اعتراض به مناسبت درگذشت تختی هستیم و اما ایا دوران در مقایسه با سهالههای 36-2431
كه جنبش دانشجویی تندرو شد ،دوران آرامش قب طوفان بود اولیا آشوبها چهه ناشهی از شهکایا

و چهه

ناشی از نظام آموزشی یا سیاست كلی حکومتی باشد ،خطر جدی را متوجه رژیم كرد.
سازمانهای دانشجویان ایرانی در مخالفت خود با حکومت شهاه در دهههههای  2431و  2431بهه شهد
مکانیسمهای عضویابی و توجیهه و تبلیهغ گهروهههای مخهالف شهاه

فعال و پر سر و صدا بودند ،و به صور

درآمدند .بسیاری از گروههای دانشجویان ایرانی مخالف ،در اروپا و آمریکا ،نیز در دههی 2431پدیهد آمدنهد.
ایا گروهها ،كاملار در بسیج دانشجویان ایرانی علیه رژیم شاه ،موفق بوده توجه جهانیان را به نقض حقوق بشر
در ایران جلد میكردند ،ولی ناتوانی آنها در اقدام مرتر در ایران ،توان آنها را در تأتیر بر حکومت یا تحت-
الشعاع قرار دادنِ رژیم ،محدود میكرد (گازیوروسکی .)414 :2412،در نتیجه ایا مخالفتها ساواک ،فعالیت-
های خود در خارج را به شد

افهزایش داد .دانشهجویان طرفهدار جبهههی ملهی در سهال  2441بهر سهازمان

دانشجویان ایرانی سلطه یافتند و كنفدراسیون دانشجویان ایرانی كه نخست زیهر سهلطهی حهزب تهوده بهود و
دارای شعبههایی در سراسر اروپا بود در سال  ،2431زیر سلطهی طرفداران جبهههی ملهی و ماركسیسهتهای
ضد حزب توده قرار گرفت .جبههی ملی دوم نیز سازمانهای وابستهای را در سهال  2432در آمریکها و اروپها
پدیههد آورد .بهها وجههود همکههاری اسههتادان و دانشههگاههای آمریکههایی بهها دانشههگاههای ایههران ،تظههاهرا

در

دانشگاههای ایران به طور روز افزونی رنگ ضد آمریکایی به خود میگرفت و ایا تغییر جهت با تظاهراتی كه
از طرف دانشجویان ایرانی در آمریکا صور
ادامهی اقداما

میگرفت تطبیق میكرد(سولیوان .)12 :2462،با وجود توسهعه و

و مراقبتهای امنیتی و شناسهایی و دسهتگیری عهاملیا تشهنجا

موصوف ،روند فعالیتهای ضد حکومتی به ویژه در بیا دانشجویان ی
طوری كه موجد نگرانی حکومت شده بود .اعتراضها
جشاهای 1311ساله ،مناقشا
حکومت پهلوی به قو

افزایش نسبی محسو

مییافت بهه

نسهبت بهه مداخلههی خهارجی ،هزینههههای گهزاف

مربوط به تعییا اختیارا  ،تجهیزا

خود باقی بود.

و خرابکهاریهها در مراكهز

و نحوهی تدریس غیر استاندارد تا اواخر

2

 .1برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص نک اسنادی ا جنبش دانشجویی در ایران جلد  271-271/ 2و 231؛ 661-661/ 6
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برای جوانان شهری تحصی كرده ،نه اصلاحا

پرجنجال و نه بهبود وضن بهازار كهار ههی یه

جهذابیتی

نداشت .اقتصاد كشور فعال شده اما بیکاری واقعی و اشتغال در سطح پاییا در میان جوانانی كه چیزی به جهز
ارائهی مدرک دانشگاهی نداشتند افزایش یافتهه اسهت .جوانهان تحصهی كرده ناراضهی از محهدودیتی كهه بهر
سیاسی ملی اعمال میشد متنفر بودند(اسناد لانه جاسوسی جلد .)11 /61 :2461،علم

مشاركت آنها در حیا

در خاطراتش با اشاره به رفتار كلی دانشجویان اظهار میكند« :به رغم دسترسی آنها به تعداد زیهادی بهور -
های تحصیلی سایر مزایا ،به كلی نسبت به پیشرفتهای كشور بیعلاقهه هسهتند .نکتههای مههم ،كهه مطم هنم
میتوان علت آن را در ندادن هر گونه نقشی در دانشگاهها و چه در امور سیاسی مملکهت بهه آنهها جسهتجو
كههرد» (علههم .)311-316 /1 :2412،سههولیوان نیههز انگیههزه تظههاهرا

و تشههنجا

در دانشههگاهها را مخالفههت

دانشجویان با رژیم شاه را ماهیت غیر دموكراتی

ایا رژیم میداند (سهولیوان .)11 :2462،در چنهیا فضهایی

جوانان بر خلاف گذشته مای نبودند اعتراضا

خود را مطرح كنند و رخنهی مرتر ساواک در تمام گروهههای

مخالف ،سبد سركوب هر گونه نارضهایتی شهده بهود .دانشهجویان دریافتهه بودنهد كهه اعتراضها
نارضههایتی آكادمی ه

فراتهر از

معمول هار عکسالعم ه سههركوبگرانههه و خشهها بههه دنبههال دارد (اسههناد لانههه جاسوسههی

آمریکا.)16/61 : 2466،
انقلاب سفید و انسداد سیاسی
سركوب خشونتبار مخالفان در دهههای  2431و  2431برای حکومت پیامدهای مختلفی را به دنبال داشهت.
اول از همه موجد گردید به مرور فعالیتهای مسالمتآمیز جبهه ملی و احهزاب مشهابه بهه اغمهاء رونهد .در
چنیا شرایطی دیگر ابزار قانونی برای مشاركت در امور سیاسی و ابراز مخالفتهها وجهود نداشهت .گسهترش
احسا

عدم امنیت در میان مردم و مبارزان ،موجد شد مبهارزا

از حالهت مسهالمتآمیز پیشهیا بهه شهک

قهرآمیز و رویارویی با رژیم درآید .ترور حسنعلی منصور توسط بخارایی و سوء قصد به شخص شهاه توسهط
شمسآبادی نمونهای از آغاز روند جدیدی در ابراز نارضایتی بود (ظهیری .)133 :2411،در طهول دههه  31و
 31سازمانهای مخالف جدیدی پدیدار شد كه بسیار تندروتر بوده و تاكتی های كاملار متفاوتی را در مبارزه-
ی خود علیه رژیم شاه به كار میبردند .نارضایتی دانشجویان كه بیش از هر چیز ساختار اسهتبدادی و انسهداد
سیاسی حکومت را نشانه رفته بود ،عمدتار در قالد جنبشهای چریکهی دهههی  31نمهود پیهدا كهرد .از نظهر
پیشینهی اجتماعی تقریبار همهی كسانی كه در ایا جنبش شركت داشتند از اقشار مختلف ایا طبقه مخصوصهار
دانشجویان بودند .اكیرار دارای تحصیلا

دانشگاهی بودند و بینش سیاسی خهود را در درون تحصهیلا

عهالی

خود كسد كرده بودند؛ گو اینکه برخی از آنها به لایههای فقیر وابستگی داشتند (هالیدی .)111 :2431،بایهد
در نظر داشت كه جنبش چریکی همزمان با تلاش حکومت برای رفاه طبقه متوسط جدیهد ،حقهوقههای روز
افزون و فراهم بودن كار برای فارغالتحصیلان دانشگاهی همراه بود .بنابرایا،آنها نه تنهها بهه دلیه مشهکلا
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اقتصادی ،بلکه بهه سهبد نارضهایتی اجتمهاعی و همهانطهور كهه افهرادی ماننهد علهم بارهها در خاطراتشهان
اشارهكردهاند به دلی آزردگی و محرومیت سیاسی ،دست به اسلحه بردند .هدف اساسهی ایها گروههها انجهام
عملیاتی بود كه نتایج معیا سیاسی می لطمه زدن به روحیهی نیروهای دولتهی ،ضهعیف كهردن آن بهه طهرق
مختلف و تشویق مردم ستمدیده به سازماندهی و دست زدن به فعالیتهای سیاسی گوناگون داشته باشهد .از
میان گروههای چریکی عمدتار دو سازمان مجاهدیا خلق و سازمان فداییان خلق برجستهتر بودند.
اكیر رهبران اولیه مجاهدیا جوان بودند و تحصی كرده دانشگاه به ویژه دانشکدههای مهندسی داخ ایران
بودند .آنها فرزندان خانوادههایی بودند كه از طبقهی متوسط بازاری ،شهرستانی سنتی با عقاید مذهبی بودنهد
و اكیرار از خانوادههای طبقهی متوسط پاییا بودند .اكیرار متولد شهرستان بودند یا اینکه از شهرستانیهای مقهیم
تهران بودند 23 .تا از اعضای كمیته مركزی و تیم ایدئولوژی همگی بیا سالهای  2421تا  2411متولد شهده
بودند .جز دو تا ،همگی تحصی كردهی دانشهگاه بهه شهمار میرفتنهد .اكیریهت كهادر مركهزی ایها سهازمان
فارغالتحصی دانشگاه تهران بودند .دانش آموزان دبیرستانها و دانشجویان هنرستانها و دانشکدههای فنی كهه
در مجموع فقط  4درصد از جمعیهت كشهور را تشهکی مهیدادنهد ،بهیش از  33درصهد از سهطوح مختلهف
مجاهدیا را شام میشدند .پایههای اجتماعی با نفرا

مجاهدیا در سطوح مختلف بسهیار شهباهت داشهت:

اول اینکه تعداد كمی از آنها در بخش اقتصاد سنتی كار مهیكردنهد(آبراهامیهان .)111 :2416،تعهداد كمهی از
اعضای مجاهدیا دارای مدرک از دانشگاههای اروپایی بودند و حتی تعداد كمتری در خانوادههایی از طبقها
مرفه بالا متولد شده بودند.
سازمان فداییان خلق كه اعضهای آن از دانشهجویان و دانهش آموختگهان دانشهگاه بودنهد ،بهه شهیوهههای
مسههالمتآمیز و مبههارزه سیاسههی حههزب ماركسیسههتی پرسههابقه دیگههر ،یعنههی حههزب تههوده اعتههراض داشههتند.
شکستهای پی در پی حزب توده و جبههی ملی ،پیروزیهای كاسترو ،جیاب و مائو تأتیر نیرو بخشی بر ایا
افراد گذاشت .فداییان خلق بیشتریا تأتیر را بر مناطق شهری به ویژه محیطهای دانشگاهی بر جای گذاشهتند.
بیشتر اعضای آن آموزش دانشگاهی و سیاسی خود را در دانشگاهها به دسهت آورده بودنهد(بروجردی:2411،
.)63
در نهایت طی تقریبار دو سالی كه انقلاب به طول كشید ،دانشجویان در هر شک از فعالیتههای اعتراضهی
و انقلابی -از راهپیمایی مسالمتآمیز و اعتصاب گرفته تا قیام مسلحانه -شركت داشتند .در دانشهگاه تههران و
دیگر مراكز آموزشی كشور تظاهرا

اعتراضآمیز دانشجویان مدام در جریان بهود .بهه طهوری كهه گهاهی بهه

تعطیلی دانشگاه منجر میشد .از حدود  1311تظاهراتی كه در آن دوره برگزار شد ،تقریبار ی

چهارم از آنهها

از دبیرستان و دانشگاهها سرچشمه گرفت .علاوه بر آن دانش آموزان اغلهد نقهشههای كلیهدی در تظهاهرا
خارج از مدرسه ایفا میكردند .دانش آموزان دبیرستانها و دانشجویان بهه همهراه بازاریهان در سهازماندهی و
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مشاركت فعالانهی نزدی

به نیمی از تقریبار  2111اعتصابی كه در مهر و آبان  2431به وقوع پیوست همکاری

داشتند(اشرف و بنو عزیزی.)224 :2414 ،
نتیجهگیری
اصلاحا

موسوم به انقلاب سفید ،پاسخی محافظهكارانه از سوی جناح حاكم به نیازها و الزامها

اجتماعی ،بیاالمللی ایران در آن مقطن زمانی بود .طرح ایا اصلاحا

اقتصهادی و

تلاشی بود برای مقابله با نفوذ كمونیسم

و مشاركتدادنِ وسین اقشار تحصی كرده در مسائ سیاسی و اجتماعی بود كه برای مههار هرگونهه نارضهایتی
گسترده صور

گرفت .با اجرای اصلاحا

دست آورده بود ،با ایجاد ی

بعد از سال  2431علیرغم موضن قدرتمنهدی كهه حکومهت بهه

سیستم اقتدارگرا همه چیز را در كنترل خود درآورد و تلاش كرد با تقویت ی

شبکهی پلیسی مقتدر مخالفان و ناراضیان را سركوب سازد .از طرف دیگهر افهزایش سهطح تحصهیلا

عهالی

انتظارهای خاص خود را به وجود آورد ،اقشار تحصی كرده مای بودند در امور مدنی و اجتمهاعی و سیاسهی
نقش فعالتری بر عهده گیرند ،لیکا هرچند هر روز بر رشد قشر تحصی كهرده افهزوده میشهد ،همزمهان بها
محرومیت از داشتاِ پایگاهی برای اعمال نظرا

خود مواجه بود .ظاهر امر ایا بود كه بخشهی از ایها اقشهار

تحصی كرده و بدنهی اداری با تصمیمهای حکومت همسو هستند ،لیکا دانشگاهیان ،در موقن مقتضهی نشهان
دادند از وضعیت خود رضایت ندارند .لذا در طول دههی  31و  31سازمانهای مخالف جدیدی پدیهدار شهد
كه بسیار تندروتر بوده و تاكتی های كاملار متفاوتی را در مبارزه خود علیه رژیم شهاه بهه كهار مهیبردنهد .در
حقیقت نظام آموزش عالی كه با اصلاحا

موسوم به «انقلاب سهفید» رشهد قابه تهوجهی داشهت ،در بزنگهاه

تاریخی ،رفتاری خلاف آنچه حکومت انتظار داشت از خود بروز داد .زیهرا دانشهگاهیان بهه مهوازا

رشهد و

گسترش كمّی و كیفی ،مای به بر عهدهگرفتا نقشی مهمتر در مسائ روزمره كشور بودنهد كهه از آن محهروم
شده بودند .لذا به اقشار و گروههای دیگر اجتماعی پیوستند و در انقلاب اسلامی نقشی بس مهم و تعییاكننده
عهدهدار شدند.
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The White Revolution and the Expansion of Higher Education;
Challenges and Conflicts (1963-1979)

Abstract
The White Revolution (1963-1979) was a series of reformist programs that
comprehensively embraced all aspects of the political, economic, social and cultural life
of Iranian society and led to changes in the class and social structure of Iran. One of the
plans of these reforms was the bureaucratic and educational revolution that was adopted
in order to expand and transform the educational system. in this regard, the present
study seeks to investigate the expansion of higher education centers and the internal
challenges arising from these reforms by using descriptive-analytical approach and
using statistical data. The findings of this study suggest that, along with the slight
growth of higher education centers and, consequently, the significant expansion of the
educated class, due to the conflicts and challenges that exist between academics and
government, educated strata have a prominent place in political and social participation.
They don’t get it. For this reason, the group opposed the Pahlavi regime despite the
government's efforts to recruit and control academics.
Key word: White Revolution, Higher Education System, Students, Second Pahlavi

