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( )

مر املجتمع الأكادميي الإيراين ،منذ انت�صار
ثورة العام  1979وتويل رجال الدين احلكم ،بثورتني
ثقافيتني بني �أعوام  ،1982 - 1980و .2010 - 2005تهدف
هذه الدرا�سة �إىل املقارنة بني هاتني الظاهرتني يف
�سياق عمليات الأ�سلمة ،حكم رجال الدين و�أجنداتهم
املعادية للفكر والغرب ،وال�سيا�سة احلزبية يف �إيران.
تناق�ش الدرا�سة �أي�ضا نتائج الثورتني على املجتمع
الأكادميي الإيراين ،والثقافة واحلكومة الإيرانيتني،
واملجتمع الإيراين.

(

) �أ�ستاذ جامعي وباحث �إيراين مقيم يف الواليات املتحدة الأمريكية.
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�س�أناق�ش ما يتعلق بكل من الثورتني من الأيديولوجيات ،الأ�ساليب ،الأمناط،
التوجهات ،االهتمامات ،القوى املنخرطة ،ال�سياقات االجتماعية وال�سيا�سية ،املقومات
والأهداف ،العوامل ،نقاط القوة ،والنجاحات والإخفاقات .تغري م�ستوى اال�ستقاللية ب�صورة
م�ؤثرة� ،أثناء هاتني الثورتني ،فيما يتعلق ب�صنع ال�سيا�سات ،التوظيف ،القبول ،والإدارة
يف اجلامعات الإيرانية .يتمثل ال�س�ؤال الرئي�س يف ماهية ال�سبب الذي جعل من اجلامعات
الإيرانية �ساحة لل�صراع بني القوى ال�سيا�سية ملا يقارب �ستة عقود من الزمن.
"يجب �أن تقوم ثورة رئي�سة يف اجلامعات كافة عرب البالد للتخل�ص من الأ�ساتذة
املرتبطني بال�شرق والغرب"(.)1
"�أحال الطالب حرم اجلامعات �إىل "غرف عمليات ل�شن احلرب" على الدولة
الإ�سالمية"(.)2
"مت الإقرار ،من وقت لآخر ،باحلاجة �إىل الثورة الثقافية التي متثل ق�ضية �إ�سالمية
ومطلبا للأمة الإ�سالمية ...ت�شعر الأمة الإ�سالمية بالقلق ل�ضياع الفر�صة ،وعدم القيام بعمل
�إيجابي ،بينما تبقى الثقافة على حالها منذ مرحلة النظام الفا�سد الذي و�ضع فيه امل�س�ؤولون
املرتهنون للثقافة الغربية تلك املراكز املهمة (اجلامعات) حتت ت�صرف القوى اال�ستعمارية.
�سيوجه ا�ستمرار هذه الكارثة ،الذي ميثل ل�سوء احلظ هدفا لبع�ض من املجموعات ذات
التوجهات الأجنبية� ،سيوجه �ضربة قوية �إىل الثورة الإ�سالمية واجلمهورية الإ�سالمية"(.)3
"يجدر بالطالب ،اليوم� ،أن ي�صرخوا يف الرئي�س ،وي�س�ألوا عن �سبب وجود حما�ضرين
ليرباليني وعلمانيني يف اجلامعات"(.)4
( )1ر�سالة اخلميني يف اليوم الأول من ال�سنة اجلديدة 21 ،مار�س.1980 ،
(� 18 )2أبريل.1980 ،
( )3روح اهلل اخلميني .مر�سوم ت�أ�سي�س «مقر قيادة الثورة الثقافية» 12 ،يونيو.1980 ،

)(iranculture.org/en/about/tarikh.php

متت زيارته يف � 19أكتوبر.2007 ،
). chronicle.com/subscribe/login?url=/weekly/v53/i04/04a04202.htm (4محمود أحمدي نجاد
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جت�سد الثورة الثقافية تعبريا ا�ستعاره الثوريون الإيرانيون من نظرائهم ال�صينيني(.)5
ا�ستخدم ذلك التعبري كذريعة لرتويج �أجندات �أيديولوجيات �إ�سالمية يف النظام التعليمي،
وقمع النا�شطني من الطالب و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،يف اجلامعات والكليات ،على وجه
النظام الإ�سالموي ،مبا ميثل كارثة للمجتمع
اخل�صو�ص ،يف �أنحاء البالد كافة� .ساعد ذلك
َ
الأكادميي ،يف منع حدوث معار�ضة على ال�صعيد العام ،وتعزيز �سلطته بالتايل .متثل موجة
جديدة من الثورات الثقافية ،التي اندلعت منذ ت�شكل �إدارة �أحمدي جناد امل�ستندة �إىل �أ�س�س
ع�سكرية� -أمنية ،فر�صة للعودة �إىل الوراء للنظر يف الأ�سباب والنتائج الرئي�سة للثورة الثقافية
الأوىل يف �إيران ،ومقارنتها مبا جرى �أثناء الفرتة الزمنية املمتدة بني العامني  2005و.2010
�ستتم يف هذه الدرا�سة مقاربة امل�سائل املتمثلة يف الفرق الرئي�س بني الثورات الثقافية
ذات التوجهات املتعلقة بالأ�سلمة والع�سكرة ،م�ستوى اال�ستقاللية يف اجلامعات قبل حدوث
تلك التطورات مبا ي�شمل التحكم يف املناهج الدرا�سية ،املنظمات /الأن�شطة /ال�صحف
الطالبية واجلمعيات العلمية ،والطريقة التي ا�ستجاب اجل�سم الطالبي بها يف املوقف املعني.
�س�أخترب �إعادة تعريف غايات النظام الإ�سالموي فيما يتعلق باجلامعات ،و�أقيم الطريقة التي
يتم عربها عر�ض النجاحات والإخفاقات املتعلقة بتلك التطورات.
 .1املعاناة الأكادميية
مت� ،أثناء الثورة الثقافية الإيرانية الأوىل ،طرد �أكرث من  700بروفي�سور و�أ�ستاذ
جامعي( ،)6عالوة على ف�صل الطالب املنت�سبني �إىل جمموعات معار�ضة ب�صورة نهائية،
�أو حرمانهم من الدرا�سة ،على �أقل تقدير ،ما بني ف�صل و�أربعة ف�صول درا�سية ،و�إغالق
املكاتب العائدة ملجموعات الطالب املعار�ضني وامل�ستقلني كافة .مت ت�أ�سي�س "مقر قيادة الثورة

( )5ملقارنة بني الثورات الثقافية ال�صينية والإيرانية ،انظر:
Sobhe, 1982.
)Abdolkarim Soroush, Dorosti va Doroshti (Rightousness and Meanness), E’temad Melli Daily, Tir, 19, 1386 (July 10, (6
2007).
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الثقافية" ،الهيئة املعينة بالكامل()7؛ �أ�صبح �صنع القرار يف اجلامعات متمركزا ب�صورة كلية
يف يد احلكومة؛ وخ�ص�صت ح�ص�ص حمددة للطالب املوالني.
مت ت�أ�سي�س "مكتب التعاون بني اجلامعات واحلوزات" لتمكني رجال الدين ب�صورة
�إ�ضافية من ب�سط نفوذهم على املجتمع الأكادميي؛ كما مت يف وقت الحق ت�أ�سي�س مكاتب "ممثلي
القائد" يف اجلامعات والكليات كافة لل�سيطرة على جميع الأن�شطة الثقافية ،االجتماعية،
وال�سيا�سية العائدة للطالب و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية .مت �إغالق حرم اجلامعات ،عالوة
على ذلك ،مدة �سنتني .مل تظهر ،يف العام � ،1982أي م�ؤ�شرات �إىل اال�ستقاللية يف �صنع
القرار ،التوظيف ،القبول ،الإدارة ،بل وحتى املناهج الدرا�سية يف اجلامعات الإيرانية� .أخ�ضع
اخلميني واتباعه املجتمع الأكادميي الإيراين يف خ�ضم عملية الأ�سلمة يف ثمانينيات القرن
املن�صرم .مت ت�أ�سي�س منظمة "اجلهاد اجلامعي" لتنظيم بع�ض الأن�شطة الطالبية -لل�سيطرة
على الهيئات الطالبية ب�صورة غري مبا�شرة -وترويج القيم الإ�سالمية يف اجلامعات والكليات
عرب ما هو �إلزامي من الدورات ،املنا�سبات االحتفالية ،وحمالت الدعاية العامة.
مت �إطالق اجلولة الثانية للثورة الثقافية الإ�سالمية -حني توىل �أحمدي جناد من�صب
الرئا�سة يف العام  2005عرب انتخابات غري عادلة ومفربكة بو�ضوح -عرب اللجوء �إىل القوة
الق�سرية العائدة للحر�س الثوري ،وزارة اال�ستخبارات ،وال�سلطة الق�ضائية .تلقى الآالف من
الطالب اجلامعيني النا�شطني �إ�شارات على هيئة جنوم يف ا�ستمارات ت�سجيلهم ،ا�ستنادا �إىل
توجيهات خامنئي الذي يقود اجلولة الثانية ،مبا يعني �أنه ال ميكنهم الت�سجيل يف اجلامعة(.)8
( )7عني اخلميني جميع �أع�ضاء هذه الهيئة يف العام  .1980مت حتويلها �إىل «املجل�س الأعلى للثورة الثقافية» يف العام .1984
( )8تلقى  1700طالب ،يف العام الدرا�سي  2007 - 2006وحده� ،إ�شارة على هيئة جنمة يف ا�ستمارات ت�سجيلهم .تعهد حوايل  1500منهم بعدم
امل�شاركة يف �أن�شطة �سيا�سية ،ومنحوا الإذن بالت�سجيل

(news.gooya.com/politics/archives/2009/01/083168.php).

مل يتلق خم�سون طالبا من النا�شطني ،يف العام الدرا�سي  ،2008 - 2007التقارير التي تقيم �أداءهم يف امتحان برنامج اخلريجني (بيان "مكتب
تعزيز الوحدة" ال�صادر احتجاجا على طرد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،وو�ضع جنوم على ا�ستمارات طالب اجلامعة):

)(norooznews.ir/news/3451.php

متت زيارته يف � 17سبتمرب.2007 ،
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عمدت الإدارة اجلديدة �إىل دفن بقايا جنود قتلوا منذ �أكرث من ع�شرين عاما� ،أثناء احلرب
العراقية -الإيرانية ،يف بع�ض اجلامعات لإيجاد مواقع مقد�سة للموالني للحكومة ،و�إ�ضفاء
طابع من القد�سية الدينية على امل�ؤ�س�سة التعليمية لإظهارها مبظهر املعار�ض ملعظم الطالب
و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية الذين ي�ؤمنون ب�ضرورة علمنة تلك امل�ؤ�س�سة(.)9
مت طرد الأ�ساتذة اجلامعيني املعار�ضني وغري املمتثلني ،ومور�ست ال�ضغوط عليهم
لكي يتقاعدوا( .)10يمُ نع بع�ض من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية �أولئك من التدري�س يف �أي من
م�ؤ�س�سات التعليم العايل؛ وهم الذين ميثلون يف الغالب علماء اجتماع و�سيا�سة يعربون عن
�آرائهم حول توجه البالد .ا�شتدت عملية الطرد تلك عقب االنتخابات الرئا�سية العا�شرة.
( )9دفنُ جثامني خم�سة من ال�شهداء املجهويل الهوية ،ممن �سقطوا �أثناء احلرب العراقية -الإيرانية ،يف جامعة «�شهيد به�شتي»؛

;Kayhan Daily, January 20, 2008: kayhannews.ir/861030/14.HTM#other1408

دفن عدد من اجلثامني يف جامعتي «بايامي نور» و»علم فا �سانات»:
�سيتم دفن بع�ض اجلثامني يف جامعة «�أمري كبري» وجامعة «كا�شان» يف  23فرباير،2009 ،

;Kayhan, Daily, February 17, 2009
;)(Kayhan, February 21, 2009

دفن جثامني يف ع�شرين جامعة يف العامني 2009 - 2008
;)(Shahab News, February 23, 2009

دفن ثالثة جثامني يف جامعة «رازي» يف كرمن�شاه

(Kayhan Daily, May 30, 2009).

( )10مت طرد �أربعة من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،يعمل ثالثة منهم يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية والقانون يف جامعة طهران :ب�شرييه� ،سيماتي،
و�شهنده:
norooznews.ir/news/3038.php

متت زيارته يف � 26أغ�سط�س.2007 ،
مت طرد فرهاد ح�سني نيا ،ع�ضو الهيئة التدري�سية يف كلية العلوم االقت�صادية ،نتيجة لنقا�شاته يف قاعة الدرا�سة التي انتقد �أثناءها احلكومة:

advarnews.us/university/6430.aspx

متت زيارته يف  30دي�سمرب.2007 ،
مت دفع واحد وع�شرين ع�ضوا يف الهيئة التدري�سية للمطالبة ب�إحالتهم للتقاعد

;)(July 28, 2008: roozonline.com/archives/2008/07/post_8560.php

مت دفع ت�سعة �أع�ضاء �إ�ضافيني يف هيئة التدري�س للتقاعد؛ حيث كانوا يعملون يف ق�سم االقت�صاد يف جامعة «عالمة»

)(Emrooz, October 8, 2008

ا�ستقال توراج حممدي ،رئي�س ق�سم الهند�سة الكيميائية ،من من�صبه بعد تعر�ضه ل�ضغوط هائلة من قبل اجلامعة العرتا�ضه على �سيا�ساتها �إزاء
الطالب؛ مت دفع ثالثني ع�ضوا يف الهيئة التدري�سية يف جامعة طهران للتقاعد
(Tabnak, July 18, 2010).

مت دفع �أربعني ع�ضوا يف الهيئة التدري�سية يف جامعة طهران للتقاعد يف الن�صف الأول من العام ( 1389فرباير� -أغ�سط�س)2010 ،
;)(ISNA, September, 6, 2010
مت �إرغام ثمانية �أع�ضاء �إ�ضافيني يف الهيئة التدري�سية يف جامعة طهران على التقاعد يف �شهر �سبتمرب من العام 2010
(Tabnak, September 29, 2010).
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مت طرد الع�شرات من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ملجرد ت�أييدهم مر�شحي املعار�ضة( ،)11بينما
ُطرد �آخرون بب�ساطة نتيجة لأفكارهم ومعتقداتهم( .)12مت ا�ستبدال  ،20من بني  130رئي�س
جامعة ،ب�آخرين معينني حديثا ،يتبعون توجهات البا�سيج يف الغالب ،يف مدة ق�صرية من
الزمن( ،)13ناهيك عن �أن بع�ضهم مل يكونوا �أع�ضاء يف الهيئة التدري�سية حتى عند تعيينهم.
مت حظر و�إغالق الع�شرات من ال�صحف الطالبية؛ �أغلقت معظم مكاتب الرابطات الطالبية
التي انتخبت بطريقة دميوقراطية()14؛ خ�ص�صت املزيد من احل�ص�ص "للبا�سيجيني" يف

( )11مت طرد بع�ض من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف ق�سم االقت�صاد بجامعة «عالمة طباطبائي» يف الوقت ذاته .متثل �أولئك الأع�ضاء (الذين
�أحيلوا للتقاعد ر�سميا من دون موافقتهم ،وقبل �أن يتموا مدة تتجاوز ثالثني عاما يف العمل) متثلوا يف حميد ر�ضا بارداراين �شوراكا ،حممد
�ساتاريفار ،علي �صادقي طهراين ،بيهروز هادي زونوز ،حممود كاتائي� ،صادق باكتياري ،ر�ضا �آ�سي ،حممد مهدي بيهكي�ش ،مهدي جاهرومي،
والأ�ستاذة توركيان .كان �ساتاريفار الوحيد ،من بني هذه املجموعة ،الذي مل يحرم من حقه يف التدري�س .عمدت ال�سلطات كذلك �إىل قطع
رواتب اثنني من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف ق�سم الزراعة يف اجلامعة ذاتها ،تائي و�شريف �آزاده .مت �إيقاف «برنامج التطوير» يف تلك اجلامعة
ب�صورة كاملة

(Tabnak, January 20, 2010).

( )12مت طرد �أ�ستاذين من جامعة «علم فا �سانات» ،كجزء من عملية متوا�صلة لطرد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الذين يحملون وجهات نظر
مغايرة للحكومة� ،أو الذين �أيدوا الطالب �أثناء احتجاجاتهم .تلقى �سيد علي �أ�صغر به�شتي وحممد �شهري ،الأ�ستاذان يف جامعة «علم فا
�سانات» ،ر�سالتني مكتوبتني لإعالم كل منهما بطرده من من�صبه يف اجلامعة ،يف �أعقاب ت�صريح وزير العلوم والبحث والتقنية الإيراين املتعلق
مب�س�ألة التوافق الأيديولوجي للأ�ساتذة مع احلكومة .مت طرد ع�ضوين �إ�ضافيني يف الهيئة التدري�سية نتيجة لآرائهما ال�سيا�سية :مرت�ضى مارديها
من جامعة «عالمة طباطبائي» ،و�سابا وا�صفي من جامعة «�شهيد به�شتي»

)(Gooya News, January 21, 2010

مت طرد رحمة اهلل با�ستاين ،ع�ضو الهيئة التدري�سية يف جامعة «�سي�ستان وبلو�ش�ستان» ،بعد اعتقاله �أثناء ح�ضوره جنازة زوجة ح�سني علي
منتظري يف قم

)(Parleman News, April 30, 2010

�صرح كامران دان�شجو ،وزير العلوم والبحث والتقنية ،يف  4مار�س ،2010 ،قائال �إنه �سيتم طرد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الذين «ال ي�شاركون
النظام يف توجهاته» ،والذين «ال يلتزمون ب�صورة عملية بوالية الفقيه (حكم القائد)».
( )13كامران دان�شجو ،وزير التعليم العايل،
Alef, Aug. 29th , 2010

متت زيارته يف � 29أغ�سط�س.2010 ،
( )14ا�ستدعي  561طالبا ،ما بني نوفمرب  2007ونوفمرب  ،2008للمثول �أمام اللجان واملحاكم الت�أديبية ،وتلقوا �أحكاما ترتاوح بني الف�صل
امل�ؤقت ،الطرد ،واالعتقال وال�سجن ،مبا ي�ستلزم دفع مبلغ  8.44مليون دوالر للخروج بكفالة .كان ثالثة طالب جامعيني يتعر�ضون للهجوم يف
تلك الفرتة ،كل يومني تقريبا؛ ناهيك عن تلقي  15طالبا جنوما على ا�ستماراتهم؛ وف�صل  107طالب ب�صورة م�ؤقتة وحرمانهم من �إكمال
درا�ستهم؛ وطرد  20طالبا ب�صورة نهائية؛ و�إغالق � 18صحيفة طالبية.
)(emruz.net/ShowItem.aspx?ID=22427&p=1

متت زيارته يف  14مايو.2009 ،
130

المسبــار

مجيد محمدي

اجلامعات()15؛ ُعني "البا�سيجيون" ك�أع�ضاء هيئة تدري�سية()16؛ ومت �ضخ املزيد من رجال
الدين ،الذين ال يحملون �شهادات جامعية ،يف مواقع �إدارية يف اجلامعات والكليات(.)17
مت حل  43رابطة طالبية ،يف ال�سنتني الأوليني لإدارة �أحمدي جناد ،ناهيك عن
ا�ستدعاء �أكرث من  700طالب للمثول �أمام جلان ت�أديبية نتيجة لآرائهم ال�سيا�سية(،)18
واحتجاز املئات من الطالب( ،)19ومقتل طالبني يف ال�سجن( ،)20وتعر�ض بع�ض من الطالب
الآخرين للإ�صابات وال�شلل حتت التعذيب ،ورف�ض اال�ستمارات العائدة لبع�ض من الطالبات

( )15مت قبول  200000طالب من البا�سيج يف جامعة �آزاد (املفتوحة) وحدها ،منذ العام  ،2004دون �أن يخ�ضعوا الختبار امل�ؤهالت،
roozonline.com/archives/2008/01/post_5780.php
( )16ميكن للطالب "البا�سيجيني" �أن يلتحقوا بربنامج اخلريجني من دون �أي اختبار للم�ؤهالت.
( )17طالب  1000من الطالب ،يف عري�ضة رفعوها �إىل وزير العلوم والتعليم العايل ،ب�إقالة حجة الإ�سالم "�شرعتي" الذي كان رئي�سا جلامعة
"عالمة طباطبائي" بني العامني ،2007 - 2005
)(advarnews.us/university/5927.aspx

متت زيارته يف � 20أكتوبر.2007 ،
( )18بيان "مكتب تعزيز الوحدة":

news.gooya.com/politics/archives/2008/01/067423.php

(متت زيارته يف  28يناير.)2008 ،
( )19مت يف �أقل من �ستة �أ�شهر ،من يونيو �إىل نوفمرب  ،2007اعتقال �أكرث من �ستني طالبا من قبل عنا�صر الأمن ،ب�صورة غري م�سبوقة يف التاريخ
الإيراين احلديث:
news.gooya.com/politics/archives/2007/11/065181.php

(متت زيارته يف  22نوفمرب.)2007 ،
مت ،بني �أغ�سط�س  2007و�أغ�سط�س  ،2008احتجاز  200طالب جامعي:

roozonline.com/archives/2008/08/post_8688.php

(متت زيارته يف � 13أغ�سط�س.)2008 ،
كان الع�شرات من طالب اجلامعة قابعني يف ال�سجن ،مع بداية العام الدرا�سي  ،2009 - 2008ومل ي�سمح للع�شرات من الطالب كذلك بالت�سجيل
يف اجلامعة ،ناهيك عن تعر�ض العديد من الطالب الآخرين للمالحقة القانونية وامل�ضايقات ،ومنعهم من �إكمال درا�ستهم ،وا�ستدعائهم للمثول
�أمام جلان ت�أديبية يف اجلامعات والكليات يف �أنحاء البالد كافة
)(Nowrooz, October 13, 2008

( )20قتل �إبراهيم لطف اهلل -طالب احلقوق يف جامعة "بايامي نور" يف �سانانداج ،البالغ من العمر  27عاما -قتل يف �سجن �سانانداج .مت
احتجازه يف  6يناير ،2008 ،التهامه بحيازة بع�ض املنا�شري ،ومل ت�سلم جثته �إىل عائلته .مت دفنه حتت الإ�سمنت من دون �إذن عائلته:
norooznews.ir/news/5338.php

(متت زيارته يف  20يناير.)2008 ،
زعم عنا�صر الأمن �أنه انتحر ،دون �أن يو�ضحوا كيفية قيامه بذلك .مل ي�سمح لأفراد عائلة �إبراهيم بر�ؤية جثته قبل دفنها:

news.gooya.com/politics/archives/2008/01/067157.php

(متت زيارته يف  21يناير.)2008 ،
قتلت الطبيبة زهرة بني يعقوب يف همدان ،قبل ب�ضعة �أ�شهر من تلك احلادثة ،و�أعلنت ال�سلطات �أنها انتحرت .كانت زهرة قد احتجزت لأنها
كانت ت�سري يف حديقة مع خطيبها.
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ا�ستنادا �إىل جن�سهن ال �أكرث( .)21عوقب طالب اجلامعات على وجه العموم -ملجرد م�شاركتهم
يف التجمعات النتقاد �إدارات اجلامعات واحلكومة -باحلرمان امل�ؤقت من الدرا�سة ،مبعدل
ف�صلني درا�سيني لكل طالب(.)22
تراقب �إدارة �أحمدي جناد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الذين ي�سافرون للخارج؛ ويتعني
عليهم �إبالغ املكاتب الأمنية يف اجلامعة برحالتهم التي يقومون بها �إىل بلدان �أخرى للم�شاركة
يف امل�ؤمترات ،وح�ضور النقا�شات واملنتديات .ي�شمل ذلك �أي�ضا ال�سفر لأ�سباب �شخ�صية� ،أو
للرتفيه� ،أو احلج ،الذي يتم متويله من م�ؤ�س�سات خارج �إطار اجلامعة ( .)23تعر�ض العديد
من الأكادمييني الذين ح�ضروا م�ؤمترات يف اخلارج� ،أثناء الفرتة الرئا�سية الأوىل لأحمدي
جناد ،يف العديد من الأحيان� ،إىل التوبيخ ب�شدة عند عودتهم �إىل البالد ،واعتقل بع�ضهم
بتهمة حماولة القيام "بثورة خمملية".
	�أعلنت �إدارة �أحمدي جناد يف تلك الفرتة �أنها �ستلغي اختبار القبول الوطني املوحد
(لت�شجيع االلتزام على وجه االحتمال" ،اخللفية ال�سيا�سية /الأيديولوجية ،على �سبيل املثال،
مقابل الدرجات") ،ولتقليل عدد الطالب الإيرانيني الذين يدر�سون يف اخلارج (حوايل

( )21يعتقد رجال الدين احلاكمون يف �إيران وموالوهم �أن جهاد املر�أة يتمثل يف تدبري �ش�ؤون املنزل .ت�ستند ال�سيا�سات التعليمية �إىل هذه الر�ؤية
فيما يتعلق بالن�ساء .ال ميكن للن�ساء ،وفقا لقرار جديد� ،أن ي�شغلن �أكرث من  40%من املقاعد املخ�ص�صة للربامج الطبية وبع�ض االخت�صا�صات
الأخرى:

irandokht.com/news/readnews.php?newsID=35023;news.gooya.com/politics/archives/2007/10/063479.
php;norooznews.ir/news/4219.php

(متت زيارتها يف  14نوفمرب.)2007 ،

( )22عوقب ع�شرة من طالب جامعة "�شرياز" باحلرمان امل�ؤقت من الدرا�سة ،مبا يبلغ جمموعه  17ف�صال درا�سيا ،مل�شاركتهم يف جتمع يف 5

دي�سمرب:2007 ،

Seda-ye Edalat Daily, March 18, 2008.
(23) norooznews.ir/news/3063.php

(متت زيارته يف � 26أغ�سط�س.)2007 ،
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 70000يف العام  .)24()2007مت �شغل املواقع الإدارية كافة يف اجلامعات ،على وجه التقريب،
من قبل "البا�سيجيني"( )25ورجال الدين املوالني �سيا�سيا للأجنحة الع�سكريتارية وال�سلطوية.
ا�شتدت حملة التطهري بعد االنتفا�ضة التي �أعقبت االنتخابات الرئا�سية يف العام
 .2009عقد النظام العزم ،بعد �أن �شعر بالتهديد جراء االحتجاجات الكبرية يف اجلامعات
عرب �أنحاء البالد كافة ،على الإ�سراع ب�إطالق املرحلة الثانية للثورة الثقافية� .صرح كامران
دان�شجو ،وزير العلوم والبحث والتقنية الإيراين ،قائال �إنه �سيتم طرد �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية الذين ال ي�شاركون النظام يف توجهاته ،والذين ال يلتزمون ب�صورة عملية بوالية
الفقيه –حكم الويل الفقيه( .)26جاء ذلك الت�صريح بعد �أن عرب علي خامنئي ،قائد �إيران،
عن قلقه من �أن ما يقارب املليونني -من جممل عدد طالب التعليم العايل يف �إيران البالغ
 3.5مليون -يخت�صون يف العلوم االجتماعية .حتدث خامنئي ،بذلك ال�صدد ،قائال" :ي�ستند
معظم تلك العلوم االجتماعية والإن�سانيات �إىل فل�سفات ت�ستمد جذورها من املادية ،و�إن قمنا
بتدري�س ن�سخة مما قاله الغربيون وكتبوه ل�شبابنا ،ف�سننقل لهم ال�شك وعدم الإميان باملبادئ
الإ�سالمية التي تت�ضمنها قيمنا"(.)27
	�أدت االنتخابات الرئا�سية املفربكة يف العام  ،2009واالحتجاجات الوا�سعة التي
قامت على �إثرها -مب�شاركة طالب اجلامعة باعتبارهم الأع�ضاء الأكرث فاعلية يف اجلماعات
املعار�ضة� -أدت �إىل التعجيل ب�إطالق املرحلة الثانية للثورة الثقافية .هددت �إدارة �أحمدي
جناد حتى بهدم بع�ض من اجلامعات�" :إن وجدت جامعة �أو كلية ي�ستهان فيها باملتدينني،
وثقافة االنتظار (للإمام الغائب) ،وثقافة البا�سيج ،جامعة ال ي�سمع فيها �صوت الأذان
Saman Rasoolpoor, To Export Cultural Revolution abroad, Nov. 14, 2007: roozonline.com/archives/2007/11/
)(24
post_4767.php
)norooznews.ir/news/4303.php (25

(متت زيارته يف  24نوفمرب.)2007 ،
)fararu.com/vdchmvnk.23n-xdftt2.html (26
(متت زيارته يف � 26أبريل.)2010 ،
)wilayat.org/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=5814 (27
(� 30أغ�سط�س ،2009 ،متت زيارته يف � 26أبريل.)2010 ،
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ملقاطعته الف�صول الدرا�سية ،جامعة ال ميكن لرجل الدين �أن يدخلها ،جامعة بال م�سجد
�أو قاعة لل�صالة ،...جامعة ال تقام االحتفاالت الدينية يف حرمها ،ويحتفل فيها عو�ضا عن
ذلك "ب�شاهار �شانبيه �سوري" (عيد النار الإيراين ،الذي يحتفل به يف �آخر ليلة ثالثاء من
العام) ...،جامعة يقال ب�أن الطالب ميرحون فيها ،وي�ستمعون �إىل املو�سيقى يف رحالتهم
احلقلية� ،أقول بكلمة واحدة �أن هذه اجلامعة ال يجب �أن تكون موجودة بالأ�سا�س� .إن وجدت
مثل هذه اجلامعة ،ف�إن �شعب �إيران ،الطالب� ،أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،واملوظفني �سي�سوونها
بالأر�ض"(.)28
مت� ،أثناء االنتخابات الرئا�سية يف العام  2009وبعدها ،اعتقال الآالف من الطالب
اجلامعيني الإيرانيني �أثناء االحتجاجات يف ال�شوارع ،وحكم على بع�ضهم بال�سجن مددا ت�صل
�إىل  15عاما .مت طرد �آخرين ب�صورة نهائية من التعليم العايل ،وف�صل العديد من الدرا�سة
ب�صورة م�ؤقتة و�أرغموا على التعهد برتك الن�شاط ال�سيا�سي.
يتعني على �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،ا�ستنادا �إىل ر�ؤية الثورة الثقافية الأوىل� ،أن
يبدوا الوالء للجمهورية الإ�سالمية ود�ستورها .تطالب ثورة �أحمدي جناد الثقافية �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية ب�إبداء الوالء ب�صورة فعلية للويل الفقيه (خامنئي) و�إدارته .ال ي�ستحق
غري املوالني ب�صورة فعلية من الأ�ساتذة �أن يدر�سوا يف اجلامعات� .أ�صبح الوالء الفعلي ميثل،
ب�صورة ر�سمية� ،أحد امل�ؤهالت املطلوبة(.)29

( )28كامران دان�شجو ،وزير التعليم العايل،

Tabnak news site, Aug. 29th , 2010: tabnak.ir/fa/pages/?cid=117172

( )29كامران دان�شجو ،وزير التعليم العايل،
gootanews: news.gooya.com/politics/archives/2010099920/02/.php

(متت زيارته يف  3فرباير.)2010 ،

(30) iranvnc.com/txt/fa/article/16926/; shahabnews.com/vdcexw8z.jh87oi9bbj.html

(متت زيارته  31دي�سمرب.)2008 ،
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متثلت خطوة �أخرى لتقييد الأ�ساتذة اجلامعيني الإيرانيني يف احلد من االت�صاالت
بني املواطنني الأمريكيني والإيرانيني ونخبهم الفكرية و�أع�ضاء هيئاتهم التدري�سية� .أ�صدرت
وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية الإيرانية قرارا يق�ضي بتوليها امل�س�ؤولية عن التن�سيق والتبادل
بني الأ�ساتذة اجلامعيني الإيرانيني والأمريكيني عرب جلنة جديدة ُ�سميت "جلنة الزيارات
ال�شعبية املتبادلة مع �أمريكا" .متثل عمل اللجنة يف مراقبة الرحالت املتبادلة بني مواطني
البلدين فيما يتعلق باملجاالت العامة �أو الأكادميية ،عالوة على الريا�ضية ،التعليمية ،الثقافية،
العلمية ،والتي تنظم من قبل املنظمات اخلريية وغري احلكومية ( .)30يتعني على الإيرانيني،
قبل �سفرهم �إىل الواليات املتحدة� ،أن يعلموا تلك اللجنة ،ويحظوا مبوافقتها .طالبت الوزارة
�أي�ضا الوزارات احلكومية الأخرى -عالوة على املنظمات ،وال�شركات اخلا�صة" -بتقدمي
تقارير عن الرحالت واللقاءات املماثلة لتلك اللجنة" .يطالب الأ�ساتذة اجلامعيون ،وفقا
لقرار �آخر لوزارة العلوم والتعليم العايل ،ب�إبالغ جلان االن�ضباط يف جامعاتهم عن �أي
رحالت �إىل اخلارج ،عالوة على الرحالت املتعلقة بامل�شاريع البحثية �أو الأكادميية التي تتم
على نفقة اجلامعة(.)31
ا�ستندت الثورة الثقافية الأوىل �إىل توليفة من ال�شريعة والأيديولوجيات الإ�سالموية
املوجهة من قبل الهوية ،وتمَ َثل رجالها يف طالب اجلامعة الإ�سالميني ،بينما ا�ستندت الثانية
�إىل خليط من الأيديولوجيات الإ�سالموية الع�سكريتارية /ال�شمولية ،ال�سلطوية الفا�ش�ستية من
قبل رجال الدين ،ومتثل رجالها يف �أع�ضاء امليلي�شيات الذين ُمنحوا �صفة الطالب ا�ستنادا
�إىل والئهم للنظام وقائده .خ�ضعت الثورة الأوىل لت�أثري حركة اجتماعية و�سيا�سية هائلة،
و�صراع على ال�سلطة بني جمموعات ثورية متناف�سة؛ بينما فر�ضت الثانية من قبل رجال الدين
احلاكمني ،الذين ال يرغبون يف �أي معار�ضة �أو مقاومة من قبل املجتمع الأكادميي الإيراين؛
مثلت الأوىل ب�صورة جزئية ثورة من القاعدة ،بينما ج�سدت الثانية عملية �سيا�سية متدرجة
من القمة �إىل الأ�سفل.
(31) roozonline.com/archives/200812//post_10849.php

(متت زيارته  31دي�سمرب.)2008 ،
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متثلت �إحدى �آليات ال�سيطرة على حرم اجلامعات� ،أثناء الثورة الثقافية الأوىل،
يف �إجراء مقابلة القبول للطالب بعد �إجراء حتقيق �شامل حول والئهم ال�سيا�سي .كان
عنا�صر احلكومة يتوجهون �إىل الأحياء التي ي�سكن فيها الطالب ملعرفة ما �إذا كانوا -و�أفراد
عائالتهم -يبدون �أي نوع من الوالء للمجموعات املعار�ضة ،ويرتددون �إىل امل�ساجد املجاورة
قبل الثورة وبعدها .مل يكن الطالب اجلدد ُيقبلون �إال حني ُيثبت "التحقيق املحلي" �أنهم
موالون للإ�سالم والنظام الإ�سالمي .عمد عنا�صر الأمن �أثناء الثورة الثقافية الثانية ،عو�ضا
عن �إجراء التحقيقات املحلية من قبل موظفي وزارة التعليم العايل� ،إىل اختطاف الطالب
النا�شطني لإخافة الآخرين.
مت قبول الطالب و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية الذين دافعوا عن النظام وتطوعوا
للقتال يف احلرب �ضد العراق عرب نظام للمحا�ص�صة ،بينما مت التخل�ص بو�ضوح من
نظرائهم غري املوالني .متثلت الغاية الرئي�سة ل�سيا�سة املحا�ص�صة هذه يف توظيف القبول،
الذي مينح للمتقدمني املخل�صني للنظام الإ�سالمي ،يف تكوين قاعدة اجتماعية �آمنة للدولة
�ضمن اجل�سم الطالبي الذي ال ميكن التكهن ب�سلوكه.
تغريت املناخات الثقافية وال�سيا�سية يف حرم اجلامعات� ،أثناء والية خامتي،
ولكن الطالب و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية مل يتمتعوا ب�شيء من احلرية الأكادميية على
وجه التقريب؛ كان غياب اال�ستقاللية ملحوظا فيما يتعلق باجلامعات .بذلت �إدارة خامتي
املحاوالت لدمقرطة اختيار ر�ؤ�ساء ،عمداء ،و�أ�ساتذة اجلامعات ،لتف�شل تلك املحاوالت.
 .2اخللفية النظرية
	�إن كان اخلميني القائد الروحي للثورة الثقافية الأوىل ،ف�إن م�صباح يزدي هو الأب
الفكري للثانية .م َّثل م�صباح يزدي ،يف الثورة الأوىل رجل دين �صريح يف معار�ضته للعلوم
االجتماعية والإن�سانيات التي تدر�س يف اجلامعات الإيرانية� .آمن الرجل ب�أن تلك املعارف
م�ستمدة من احل�ضارة الغربية مما يجعلها فا�سدة ،ملوثة ،ومعادية للإ�سالم؛ "تبني ،بعد
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 32عاما� ،أن املواد التي تدر�س يف جامعاتنا تعادي الإ�سالم ر�سميا"( .)32عملت م�ؤ�س�سته
يف قم" ،م�ؤ�س�سه در راه حق" ،يف ثمانينيات القرن املن�صرم ،على ت�شكيل بع�ض املجموعات
لإعادة كتابة الكتب اجلامعية املتعلقة بالعلوم االجتماعية والإن�سانيات ،و�إ�صدار �سل�سلة من
ن�سخ م�ؤ�سلمة عن تلك الكتب كاالقت�صاد الإ�سالمي ،علم االجتماع الإ�سالمي ،وعلم النف�س
الإ�سالمي.
حظي حممد تقي م�صباح يزدي -الذي يعد املر�شد الروحي للإ�سالمويني
الع�سكريتاريني يف �إيران ،والذي وفر الدوافع والفتاوى ال�ضرورية لتعيني من يحارب �ضد
الدولة (حمارب) �إبان جرائم القتل املت�سل�سلة ملفكري وكتاب املعار�ضة يف العام - 1998
حظي ب�سلطة �أكرب فيما يتعلق ب�صنع ال�سيا�سة الثقافية �أثناء والية �أحمدي جناد .يربز ا�سم
يزدي الآن ،باعتباره ع�ضوا يف "املجل�س الأعلى للثورة الثقافية" ،يف �سياق �أ�سلمة اجلامعات
الإيرانية ،وتطهريها من الإ�صالحيني الدينيني والعلمانويني.
يحث يزدي -باعتباره رجل الدين الوحيد الذي قبل قدمي خامنئي ،ناهيك عن
تلقيه ع�شرات املاليني من الدوالرات �سنويا -على ا�ستخدام العنف �ضد �أي معار�ض ،وبخا�صة
الطالب و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعات .ي�ؤمن الرجل ب�أن �أي �شخ�ص يعار�ض الدولة
الإ�سالمية يعمل حل�ساب �أجهزة اال�ستخبارات الغربية ،ويجب �أن تتم �إزالته من املجتمع.
يطالب م�صباح يزدي ،الذي ير�أ�س الآن "م�ؤ�س�سة الإمام اخلميني للتعليم والبحث"
يف قم ،بت�سريع اجلهود املبذولة يف �سياق م�شروع الأ�سلمة ،ويدعو �إدارة �أحمدي جناد كذلك
�إىل الإ�سراع يف جهودها لأ�سلمة اجلامعات .ي�ؤمن يزدي ب�أن جيل امل�ستقبل مهدد لعدم هيمنة
�أخالق املجتمع التقليدية والقيم الإ�سالمية على تعليمه .يت�أثر تعليم اجليل اجلديد ،وفقا
ليزدي ،بالثقافة الغربية ،التلفزيون ،وف�صول الدرا�سة اجلامعية ،التي ال يتعلم فيها �شيئا
�سوى كيفية �ضرب النظام ،والإ�سالم �أحيانا (.)33
(32) mesbahyazdi.org/farsi/?../farsi/speeches/lectures/lectures45/matn.htm
(33) mesbahyazdi.org/farsi/?../farsi/speeches/lectures/lectures45/matn.htm
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قرر م�صباح يزدي والإ�سالمويون الآخرون -ا�ستنادا �إىل ف�شلهم ،طيلة الثالثني �سنة
املا�ضية ،يف فر�ض �آرائهم على النظام التعليمي الإيراين ،و�أ�سلمته بالكامل وفقا ملعتقداتهم-
قرروا الحقا� ،أثناء ثورتهم الثقافية احلالية� ،إيالء هذه املهمة الهامة �إىل الأجهزة الق�ضائية،
اال�ستخبارية ،والع�سكرية.
 .3اخللفية االجتماعية وال�سيا�سية
�شكلت اجلامعات والكليات على الدوام -بالرغم من �إن�شاء م�ؤ�س�سات التعليم العايل
الإيرانية ،يف الغالب ،من قبل الدولة ،ناهيك عن متويلها ،و�إدارتها ،وال�سيطرة عليها� -شكلت
مركزا رئي�سا ملعار�ضة احلكومات والثورة عليها .م َّثل طالب اجلامعة الإيرانيون القوة الرئي�سة
أوجد الن�ضال الطالبي الإيراين املتوا�صل،
التي حتدت النظام قبل ثورة العام  1979وبعدهاَ � .
لأكرث من ن�صف قرن ،لتحقيق الدميوقراطية ،العدالة االجتماعية ،واحلرية ،تقاليد من عدم
الر�ضوخ للو�ضع ال�سيا�سي الراهن.
متثلت الذرائع ال�سيا�سية للثورة الثقافية الأوىل يف التايل:
•احتالل ال�سفارة الأمريكية يف طهران من قبل الطالب الإ�سالميني.
•انقالب "نوجيه" الفا�شل على احلكومة الإ�سالمية.
•وجود اجلامعات كمراكز رئي�سة للمعار�ضة لأكرث من ن�صف قرن.
•�إن�شاء ،متويل ،و�إدارة اجلامعات الإيرانية من قبل الدولة ،بالرغم من ظهور م�ؤ�س�سات
تعليمية خا�صة ،م�سيطر عليها من قبل الدولة ،يف ال�سنوات الأخرية.
•�سيطرة الطالب على ف�صول الدرا�سة� ،أر�ض احلرم اجلامعي ،و�سيا�ساته.
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متثلت الذرائع ال�سيا�سية واالجتماعية للثورة الثقافية الثانية يف التايل:
•دور اجلامعات الإيرانية ك�أوىل امل�ؤ�س�سات التي دعمت خامتي والإ�صالحيني الآخرين
الطاحمني �إىل تويل ال�سلطة.
•دور الطالب الإيرانيني باعتبارهم ميثلون املجموعة املنظمة الوحيدة التي ال تتلقى
متويال من احلكومة؛ مما يجعلها �صريحة يف انتقاد رجال الدين احلاكمني.
•متتع �أ�ساتذة اجلامعة ب�أعلى درجات الثقة من قبل ال�شعب الإيراين.
•دور اجلامعات كمراكز رئي�سة للمعار�ضة.
•تقدمي انتخابات العام  2005الرئا�سية (الظاملة واملفربكة بو�ضوح) باعتبارها زلزاال
وثورة من قبل املع�سكر ال�سلطوي.
•احلكم ال�ضعيف� :أزمات ال�شرعية ،امل�شاركة ،وال�شعبية (مل تكن �أكرث من ن�سبة - 10
 15باملئة من ال�شعب م�ؤيدة للحكومة).
يرى النظام ال�سلطوي يف اجلامعات حا�ضنات للمعار�ضة ال�سيا�سة التي عمت البالد
منذ �إعادة انتخاب �أحمدي جناد املثرية للجدل.
 .4الثورة الثقافية :النموذج الإيراين
يتمثل تعريف الثورة الثقافية ،كما ي�ستخدم من قبل احلكومة الإيرانية ،يف التايل:
حملة لتخلي�ص اجلامعات من عنا�صرها الليربالية /املارك�سية /الإ�سالمو -ا�شرتاكية؛ طريقة
ال�ستعادة ال�سيطرة على املجتمع الأكادميي ،وتطهريه من الت�أثريات الغربية وغري الإ�سالمية؛
و�صراع على ال�سلطة بني الأجنحة الثورية واملتناف�سة .متثل اجلامعة ،وفق ذلك التعريف،
اجلبهة الأمامية لل�صراع بني النظام الإ�سالمي وعدوه الرئي�س ،الغرب.
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يفرت�ض بالثورات الثقافية ،من وجهة نظر القادة الإيرانيني� ،أن تفكك الثقافات
القدمية (�شعبية كانت �أم نخبوية) وتبني ثقافة جديدة على �أنقا�ضها .تعد تلك العملية،
توا�صل من قبل رجال الدين احلاكمني -ح�سا�سية
املدعوة "الأ�سلمة"� ،أكرث العمليات -التي َ
يف العقود الثالثة الأخرية .اقت�صرت الأمناط الثقافية اجلديدة يف الغالب ،مع ذلك ،على
املوالني للحكومة ،بينما اتخذت الأمناط الأخرى �شكل املعار�ضة .اندرج �إغالق اجلامعات
والكليات يف �سياق التخل�ص من خ�صوم اخلميني ،الذين كانوا يتمثلون ب�صورة جزئية يف
املفكرين واملثقفني.
�سيطر طالب اجلامعة ،بعد الثورة ب�صورة مبا�شرة ،على ف�صول الدرا�سة� ،أر�ض
احلرم اجلامعي ،و�سيا�ساته� .أن�ش�أ الطالب ،املوظفون ،والأ�ساتذة ،بعد الثورة بوقت ق�صري،
جمال�س دميوقراطية لإدارة جامعاتهم .ح�صل الطالب الإ�سالمويون على الغالبية يف بع�ض
من تلك املجال�س ،ومل يح�صلوا عليها يف جمال�س �أخرى.
ال يجدر باجلامعة الإ�سالمية املثالية ،وفق اخلطط املو�ضوعة ب�ش�أنها �أثناء الثورة
الثقافية الإ�سالمية الأوىل� ،أن تهدف �إىل اال�ستقالل عن الدولة ،بل �أن تخ�ضع ب�صورة �أكرب
ل�سيطرة رجال الدين احلاكمني .يجدر بالنظام التعليمي على حد �سواء ،ا�ستنادا �إىل ما
تهدف الثيوقراطية الإ�سالمية �إليه من وحدة بني الدين والدولة� ،أن يجمع بني الأحكام
واملعتقدات الدينية ،واملناهج الدرا�سية.
يفرت�ض بالثورة الثقافية الإ�سالمية �أن ت�ؤدي �إىل �أربع ظاهرات يف املجتمع الأكادميي:
( )1ال�صمت ال�سيا�سي حلرم اجلامعات .عدم ال�سماح بحرية التعبري والتجمع �إال ملن يوالون
احلكومة الإ�سالمية .عدم ال�سماح ملن ال يرتبط باحلكومة من الطالب و�أع�ضاء الهيئة
التدري�سية بت�شكيل �أي من املنظمات� ،أو ت�أ�سي�س املنتديات املفتوحة� ،أو تعليق �أي كتابات يف �أي
مكان� ،أو التدخل يف امل�سائل الإدارية .عدم ال�سماح لغري رابطات الطالب الإ�سالميني بالعمل
(مت تغيري ذلك الحقا ليقت�صر على "البا�سيجيني" و�أفراد القوات �شبه الع�سكرية الإيرانية)؛
( )2الف�صل بني اجلن�سني يف مقاهي اجلامعة ،مكتباتها ،ف�صولها الدرا�سية ،خمترباتها ،بل
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وحتى ممراتها؛ ( )3عدم ال�سماح باال�ستقاللية الأكادميية فيما يتعلق بتعيني �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية ،و�ضع املناهج الدرا�سية ،وانتقاء الكتب اجلامعية؛ ( )4تركيز ال�سلطة ،فيما يتعلق
بالتعليم العايل ،يف �أيدي احلكومة.
مثلت ثورة خامنئي الثقافية ردا على اخلمينية واحلركات الإ�صالحية .حاول
اخلامنئي ،يف العقد الأول حلكمه ،نزع الطابع اخلميني عن اجلامعات التي كانت �إداراتها
موالية للخميني ،ومل تكن ترغب يف النظر �إىل اخلامنئي باعتباره قائدا كاريزماتيا .حاول
الرجل ،يف العقد الثاين من حكمه ،حني �أوجدت احلركة الإ�صالحية معقال قويا لها يف
اجلامعات� ،أن يقمع الطالب و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية املعار�ضني حتت مظلة الثورة الثقافية،
و�سعى جاهدا لكي ت�صبح اجلامعات والكليات غري م�سي�سة يف �أنحاء البالد كافة.
جت�سدت �سيا�سة �أخرى لإدارة �أحمدي جناد ،لأ�سلمة اجلامعات والكليات ،يف دفن
�شهداء احلرب العراقية -الإيرانية (الذين قتلوا منذ �أكرث من ع�شرين عاما ،بني العامني
 1980و )1988يف حرم اجلامعات .يهدف ذلك �إىل تغيري مناخ اجلامعات ،لتتحول من قطاع
مهم يف املجال العام �إىل مقابر و�أماكن للعبادة .مت دفن املئات من تلك اجلثامني يف جامعات
رئي�سة ،عرب �أنحاء البالد كافة ،من العام � 2005إىل العام .)34(2010
يتمثل ما هو �إيراين ،ب�ش�أن تلك الثورات الثقافية ،يف الت�أكيد على الأ�سلمة .يفهم رجال الدين
ال�شيعة الإيرانيون و�أتباعهم الأ�سلمة باعتبارها معادية للفكر ،وي�ؤمنون ب�أنها متنحهم احلق

( )34بع�ض الأمثلة عن ذلك :مت دفن ثالثة جثامني يف جامعة «تربية مدر�س» يف �أكتوبر ،2008
)(emruz.net/ShowItem.aspx?ID=18240&p=1
(متت زيارته يف � 21أكتوبر.)2008 ،
مت دفن ثمانية جثامني �أخرى يف عدد من جامعات حمافظة همدان،
(متت زيارته يف � 21أكتوبر.)2008 ،
مت دفن خم�سة جثامني يف حرم جامعة طهران،

)(kayhannews.ir/8708013/.HTM#other306

(zamaaneh.com/news/200811//post_6975.html;.tabnak.ir/pages/?cid=31381).
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يف احتكار احلقيقة والف�ضيلة ،ويرون فيها عملية ملحاربة العلمنة حتت رعاية الدولة� .سيتم
احتكار احلقيقة والف�ضيلة عرب تطبيق قوانني ال�شريعة ،مبا ميثل غطاء الحتكار ال�سلطة يف
احلقيقة.
رغب رجال الدين الإيرانيون ،بت�شجيع من ثورة العام  1979وت�أييد اجلماهري ،يف تفكيك
كل ما مت �إجنازه �أثناء حكم البهلويني ،وبخا�صة الإجناز املتج�سد يف العلمنة .مل يرغبوا يف
تفكيك دولة -الأمة وامل�ؤ�س�سات احلديثة ،بل يف تدجينها بالأحرى .مثلت العلمنة ،مع ذلك،
�شيئا ال يحتمل بالن�سبة لهم .مل يكن ي�سمح ل�شيء ب�أن يخرج عن �سيطرة حكمهم الديني.
ت�شكل تركيبة "جمل�س الثورة الثقافية" ،يف مراحل خمتلفة� ،إ�شارة وا�ضحة �إىل
معاداة الفكر يف كلتا الثورتني الثقافيتني الإيرانيتني( .)35يعد ذلك املجل�س الهيئة الأعلى
ل�صنع ال�سيا�سات والقرارات فيما يت�صل بالأن�شطة الثقافية ،التعليمية ،والبحثية �ضمن �إطار
ال�سيا�سات العامة للنظام .ال ين�ص الد�ستور على ت�شكيل املجل�س ،ولكنه جاء نتيجة للظروف
اخلا�صة التي كانت �سائدة يف املراحل الأوىل للجمهورية الإ�سالمية .يتمثل عمل تلك املجموعة
امل�ؤلفة من �سبعة �أع�ضاء (بني العامني  ،)1983 - 1980و�سبعة ع�شر ع�ضوا فيما بعد (يفالعام  ،)1984التي مت تو�سيعها لت�شمل �ستة وثالثني ع�ضوا يف العام  - 1999يتمثل يف و�ضع
القوانني وال�سيا�سات لأ�سلمة الثقافة يف املجتمع الإيراين.
	�أكد �أن�صار "العلمنة" ،لقرن من الزمن تقريبا ،على �أنه ال يجب �أن يكون للدين
ت�أثري مبا�شر يف الت�شريع� ،صنع ال�سيا�سة� ،صنع القرار ،وغري ذلك من �ش�ؤون الدولة .حاولت
حكومة �إيران الإ�سالموية تفكيك كل م�ؤ�س�سة -والق�ضاء على كل نزعة -ت�ستند �إىل الف�صل
بني الدين والدولة .م َّثل املجتمع الأكادميي نقطة البداية بالن�سبة لها .مل تنته هذه العملية
نتيجة للمقاومة التي يبديها �أ�ساتذة وطالب اجلامعة.
( )35ملعلومات حول �أع�ضاء املجل�س احلاليني ،اطلع على ال�صفحة التالية:

142

المسبــار

iranculture.org/en/about/members.php

مجيد محمدي

مر املجتمع الأكادميي الإيراين بتحول منوذجي كبري �أثناء هاتني الثورتني الثقافيتني.
�شكلت اجلامعات ،بني العامني  ،1980 - 1977مكانا للتعاي�ش بني الإ�سالمويني ،املارك�سيني،
والقوجميني .بد�أ ال�صراع يتك�شف بني الإ�سالمويني حني عمدوا �إىل طرد املارك�سيني و�إ�سكات
القوجميني .بد�أت الأيديولوجيات الإ�سالموية املتناف�سة يف �إطالق حمالتها اخلا�صة الحتكار
احلقيقة با�سم الإ�سالم ال�صحيح.
حاول الإ�سالمويون احتكار احلقيقة ،يف املجتمع الأكرب ،عرب �إن�شاء "ق�سم احلقيقة"
يف وزارة الثقافة والإر�شاد الإ�سالمي .بد�أ الإ�سالمويون ،يف ثمانينيات القرن املن�صرم ،يف
عك�س اجتاه املجتمع عرب عملية الأ�سلمة .عادت الوظائف التي كانت ت�ؤدى يف ال�سابق من قبل
امل�ؤ�س�سة الدينية -ومتت علمنتها فيما بعد �أثناء حكم البهلويني -عادت مرة �أخرى �إىل �أيدي
رجال الدين.
ازداد الت�سامح �-أثناء الت�سعينيات من القرن املن�صرم ،وبخا�صة بني العامني
و - 1998مع �أمناط خمتلفة من الإ�سالموية� .أدى التحرر من الوهم يف الت�سعينيات �إىل ن�شوء
حركة الإ�صالح الهادفة �إىل الدمقرطة ،وهُ م�شت الإ�سالموية اجتماعيا يف تلك الفرتة.
ا�ستب ِعد الإ�سالمويون ال�سابقون من احلكومة ،حني مت قمع احلركة الإ�صالحية من قبل رجال
الدين احلاكمني� .أدى ذلك اال�ستبعاد �إىل ت�شكيل �إدارة ع�سكريتارية /فا�ش�ستية بني العامني
 2005و :2010بد�أت الإدارة التي زعمت امتالكها القدا�سة وتلقيها �إ�شارات من اهلل ،يف تلك
الفرتة ،يف احلد ب�صورة �إ�ضافية من علمنة املجتمع الأكادميي والثقافة .افرت�ض باحلد من
علمنة املجتمع الأكادميي والثقافة �أن يحد من علمنة املجتمع ،وي�ؤدي �إىل ال�سيطرة على الدين
واملجتمع باملجمل .مت نبذ التعددية ،يف تلك احلالة ،التي كان يعتقد ب�إ�سهامها يف الن�سبية،
و�إيجادها �أزمات يف املعتقد.

1995

مل متثل الثورتان الثقافيتان الإيرانيتان ،باعتبارهما مناق�ضتني لأجندات الثورة
الثقافية ال�صينية املزعومة� ،إعادة تثقيف جماعية للجماهري ،م�ضطهدة كانت �أم غري ثورية،
وال �إ�سرتاتيجية لك�سر عادات اخل�ضوع والإذعان التي مت تذويتها (جعلها جزءا من الذات)

المسبــار

143

الثورتان الثقافيتان اإليرانيتان :عمليات األسلمة الجارية

لقرون من الزمن( .)36مل جت�سد الثورتان الثقافيتان يف �إيران جتربة جماعية باملطلق .انظر
�إىل اجلدول  1ملقارنة اجلوانب الأخرى للثورات الثقافية الإيرانية وال�صينية.
كان اجلانب الديني غائبا متاما يف احلالة ال�صينية .مت النظر �إىل الثورة الثقافية
يف �إيران باعتبارها متثل �إعادة تنظيم للجامعات العلمانية ،و�إعادة �صياغة للأيديولوجيات
الإ�سالموية يف وقت الحق ،حني كانت الإ�سالموية يف �أزمة؛ ا�ستخدم الإ�سالمويون الإيرانيون
الثورة الثقافية لإظهار تاريخ العامل بكليته ك�صراع دائم بني الف�ضيلة والرذيلة ،ور�أوا يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل نقطة للبداية يف ذلك ال�صراع .ج�سدت الثورتان الثقافيتان -اللتان
ر�أى فيهما الكثري من الطالب والأ�ساتذة الإيرانيني �شكال كبريا من املعاناة -نقطتي حتول
ل�صراعات ال�سلطة ال�سيا�سية بالن�سبة للإ�سالمويني.
الثورة الثقافية الإيرانية
ازدياد
طول مدة التعليم
معايري القبول
التحدي الأهم
العملية الإدارية

الأيدبولوجيا

الأ�صول الطبقية

( مرجعية رجال الدين)

(مرجعية الأقران يف العمل)

االلتزام بالأبديولوجيا
الإ�سالموية مقابل اخلربة
والتجربة
املركزية

االلتزام بالأيديولوجيا احلمراء
مقابل اخلربة

( )36انظر املراجع:
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 .5املجتمع الأكادميي �ساحة لل�صراع
ركز رجال الدين احلاكمون يف �إيران على التعليم العايل ،بينما عربوا عن نيتهم يف
�إطالق ثورة ثقافية متكاملة .متثل اجلامعات الآن �ساحة لل�صراع بني الإ�سالمويني والقوى
االجتماعية التي ال ترغب يف النظام الإ�سالموي ،بينما كانت متثل ،قبل الثورة الإيرانية يف
العام � ،1979ساحة لل�صراع بني املارك�سيني والإ�سالمويني .يتج�سد ال�س�ؤال الرئي�س يف ماهية
ال�سبب الذي جعل من اجلامعات الإيرانية �ساحة لل�صراع بني القوى ال�سيا�سية ملا يقارب �ستة
عقود من الزمن.
حتظى القوى ال�سيا�سية الإيرانية ببيئاتها اخلا�صة �ضمن املجال العام .متثل
اجلامعات املكان الذي ترغب كل املجموعات يف ال�سيطرة عليه ،وبخا�صة تلك التي ال متلك
منرب ًا �آخر غري احلرم اجلامعي .ي�سيطر رجال الدين احلاكمون على الإعالم ،امل�ؤ�س�سات
الدينية ،واملدار�س العامة ،ولكنهم ال يكتفون بذلك .يريد �أولئك الهيمنة ثقافيا و�سيا�سيا على
اجلامعات الإيرانية .مل يكن ذلك ممكنا �إال عرب اللجوء �إىل القوى الأمنية و�شبه الع�سكرية.
	�أدت تلك ال�صراعات �إىل كوارث �أكادميية يف اجلامعات الإيرانية .انخف�ض م�ستوى
اال�ستقاللية يف اجلامعات ب�صورة متوا�صلة ،با�ستثناء ال�سنتني الأوليني من رئا�سة خامتي؛
ال ميلك �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الإيرانيون �أي �سيطرة على املناهج الدرا�سية؛ ترا َقب
املنظمات ،الأن�شطة ،وال�صحف الطالبية من قبل ممثلي القائد وجلان االن�ضباط؛ وتخ�ضع
اجلمعيات العلمية ل�ضغوط قوى الأمن .تتم مراجعة غايات النظام الإ�سالمي فيما يتعلق
باجلامعات با�ستمرار ،وال ُيق َّيم جناح و�إخفاق التعليم العايل �إال ا�ستنادا �إىل تلك الغايات.
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 .6املوا�صفات
يتمثل الهدف امل�شرتك لكل من الثورة الثقافية الأوىل والثانية يف �إيران يف �أ�سلمة
جوانب التعليم كافة بدءا من عالقة الأ�ستاذ -الطالب مرورا بالكتب الدرا�سية ،املناهج،
الإدارة ،احلياة الطالبية ،عالقة الطالب -الطالب ،اجل�سم الطالبي ،ال�سيا�سات الطالبية،
انتهاء بالهيئة التدري�سية حتت راية حماربة الإمربيالية الثقافية .تهدف الأ�سلمة �إىل
�ضمان والء م�ؤ�س�سات التعليم العايل للحاكم ،الدولة الإ�سالموية ،و�أجنداتها الأيديولوجية
وال�سيا�سية.
تتج�سد �أ�سلمة الإدارة يف تخ�صي�ص املواقع البارزة يف املجال الأكادميي لرجال الدين
والأفراد املوالني لهم ،و�إن كانوا غري م�ؤهلني ،وال يتمتعون باملوا�صفات �أو اخلربات الأكادميية
املطلوبة .عمدت احلكومة ،بغية �أ�سلمة احلياة الطالبية� ،إىل بناء م�سجد وم�صليات يف كل
حرم جامعي ،ناهيك عن احتفال اجلامعات والكليات باملنا�سبات الإ�سالمية التي يت�ضمنها
التقومي كافة .يتعني على الطالب �أن يلتزموا بالأحكام الإ�سالمية كافة ،و�أن يتبعوا رجال
الدين يف جميع جوانب حياتهم .تتم مكاف�أة من ميتثلون ويعاقب من ال يفعلون.
يتعني ،بغية �أ�سلمة الهيئة التدري�سية� ،أن يتم حتويل �أع�ضائها �إىل الأنا�س املثاليني
املو�صوفني من قبل الأيديولوجيا ،و�سيتم� ،إن تعذر ذلك ،طردهم من اجلامعة وتطهريها
منهم عرب و�سمهم مبعاداة الإ�سالم ،ت�أييد الثورة امل�ضادة ،العلمانية ،وتبني التوجهات
الغربية .ال يتم تعيني �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ا�ستنادا �إىل قدراتهم الأكادميية /العلمية
�أو �سلوكهم الأخالقي ،بل معتقداتهم ومواقفهم ال�سيا�سية والأيديولوجية .ال توجد �أي حرية
�أكادميية يف �سياق الأ�سلمة.
تتمثل �أ�سلمة الكتب الدرا�سية واملناهج يف �إعادة كتابتها و�صياغتها لت�ضمني ما �أمكن
من املواد امل�ستمدة من الن�صو�ص الإ�سالمية يف الكتب والربامج التعليمية ،وحذف كل ما ال
يتوافق مع تعاليم املاليل ،بينما تتج�سد �أ�سلمة اجل�سم الطالبي يف فح�ص الطالب كافة من
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قبل اللجان ،وتعليق درا�سة من ال تثبت مالءمتهم ،ناهيك عن عدم ال�سماح لهم بالت�سجيل �أو
�إكمال درا�ساتهم.
تتمحور �أ�سلمة ال�سيا�سات الطالبية حول حظر �أي منظمة طالبية ال ترتبط باحلكومة ،ومنع
الطالب من كتابة ال�شعارات ،تعليق �أي كتابات يف �أي مكان ،و�إجراء النقا�شات املفتوحة.
يتعني على الطالب ،قبل القيام بتلك الأن�شطة� ،أن يتلقوا املوافقة من �سلطات اجلامعة.
يجدر باملرء ،لفهم ومقارنة الثورتني الثقافيتني الإيرانيتني� ،أن يركز على الأيديولوجيا
الكامنة وراء هاتني الظاهرتني ،التطورات التي �أدت �إىل قيامهما كردتي فعل� ،أهدافهما
املعلنة واملتابعة� ،أمناطهما ،مهامهما ،اهتماماتهما و�أجنداتهما ،العنا�صر َ
املوظفة لإدارة
فعليهما ،واملجموعات والهيئات املنخرطة فيهما .يتم تلخي�ص موا�صفات هاتني الثورتني
الثقافيتني يف اجلدول .2
اجلدول  2موا�صفات الثورتني الثقافيتني الإيرانيتني 1983 - 1981 :و:2010 - 2005

مقاربة الدولة

الثورة الثقافية الأوىل
�سلطوية رجال الدين /موجهة
من قبل ال�شريعة /موجهة من
قبل الهوية� /إ�سالموية موجهة
من قبل ال�صوفية
ال�سيطرة على احلكومة/
الثقافة /منط احلياة

رد فعل على

الت�سيي�س املتزايد للجامعات

الأيديولوجيا

الأهداف املعلنة

الثورة الثقافية الثانية
�إ�سالموية ع�سكريتارية/
فا�ش�ستية
ال�سيطرة على احلكومة/
الثقافة /منط احلياة
العلمنة املتزايدة للمجتمع
والثقافة يف �إيران

َ
"معامل لبناء الإن�سان" �إيجاد بيئات للطاعة بغية
ت�شييد
بغية تطهري اجلامعات والنظام تطهري املجتمع الإيراين من
الأفكار العلمانية
التعليمي من الت�أثريات الأجنبية

المسبــار

147

الثورتان الثقافيتان اإليرانيتان :عمليات األسلمة الجارية

الأهداف املتابعة
املهمة املنجزة
النمط

كن�س اخل�صوم من
تطهري اجلامعات من
اجلامعات
"املنافقني"
تعزيز احلكم الع�سكري
(�إ�ضافة املكانة االجتماعية
تعزيز حكم رجال الدين
�إىل ال�سلطة واملال)
املاوي ال�صيني� /أ�سفل� -أعلى الطالباين الأفغاين� /أعلى-
�أ�سفل

�إك�ساب الطابع املحلي
احلوزات الف�صل بني اجلن�سني ،حظر
الأجندات الرئي�سة للعلوم ،التعاون بني
املعار�ضة ال�سيا�سية
واجلامعات ،اال�ستقالل الثقايف
املجال

املجموعات
امل�ستهدفة
باال�ضطهاد والطرد

اجلامعات ب�صورة رئي�سة
التطور العلمي ،املبادئ
الأخالقية
املجموعات الي�سارية
املارك�سية املعار�ضة� /أع�ضاء
الهيئة التدري�سية العلمانيون
الليرباليون

العنا�صر

املنظمات الطالبية الإ�سالمية

االهتمامات

مكتب التعاون بني اجلامعات
الهيئات امل�ؤ�س�سة /واحلوزات ،املجل�س الأعلى للثورة
الثقافية (/1984 ،17 /1982 ،7
التي متت تقويتها
 ،)2007 ،26مكاتب ممثلي
القائد يف اجلامعات كافة
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�إعالء الف�ضيلة وحماربة
الرذيلة
املنظمات الطالبية
الإ�سالمية� /أع�ضاء الهيئة
التدري�سية الإ�صالحيون
النا�شطون
الطالب البا�سيجيون/
مكاتب ممثلي القائد/
الفرع التنفيذي
الطالب البا�سيجيون
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 .7النتائج
مل تدفع الثورتان الثقافيتان قدما بالثقافة ،التعليم ،واملجتمع الأكادميي يف �إيران،
بل �أعادتا بب�ساطة عقارب ال�ساعة �إىل الوراء� ،إىل ما قبل مرحلة البهلويني ،وح َّدتا من علمنة
امل�ؤ�س�سات الثقافية والتعليمية .متت متابعة ذلك حتت ظل ال�شعار الرباق املتمثل يف العودة
�إىل �صدر الإ�سالم ،فرتة احلكم الإ�سالمي ال�صرف كما يتم تخيلها ،التي مل تتكرر يف التاريخ
الإ�سالمي على الإطالق�ُ .صدم الطالب والأ�ساتذة الإيرانيون جراء احلد الذي بلغه ا�ستخدام
العنف والق�سوة لرتويج تلك الأجندة .مثلت احلرية الأكادميية ال�ضحية الأبرز لتلك الأعمال
الوح�شية.
	�أ�سهمت هاتان الثورتان القمعيتان املتدرجتان يف تعزيز الهيمنة املطلقة لرجال
الدين ،الذين فر�ضوا "الكلريوقراطية" (حكم رجال الدين) على املجتمع الأكادميي -بغية
لتنتهك ا�ستقاللية ذلك
ا�ستخدامه �أداة يف فر�ض "الكلريوقراطية" على املجال العام برمتهِ -
املجتمع يف �إيران �إىل �أبعد احلدود .ال ت�شرتك اجلامعات الإيرانية �إال باال�سم مع اجلامعات
الأخرى عرب العامل؛ تفتقر تلك اجلامعات �إىل ال�سمات الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سات التعليمية.
ترتبت العديد من النتائج املدمرة عما دعى بالثورتني الثقافيتني .تتمثل �إحداها يف
الي�أ�س واالكتئاب اللذين ي�ؤديان يف العادة �إىل الإدمان على املواد املخدرة واالنتحار .ارتفعت
ن�سبة الإدمان على املواد املخدرة ،وفقا لعدد من الدرا�سات ،يف حرم اجلامعات الإيرانية(.)37
�سئل  213من طالب جامعة �شرياز ،عرب حتقيق ذاتي ،عن مواقفهم فيما يتعلق بتعاطي املواد
املخدرة (ال�سجائر ،الكحول ،الأفيون ،الهريوين ،احل�شي�شة) يف الوقت الراهن ،وعن تلك
املواقف (قبل� ،أو �أثناء� ،ستة الأ�شهر ال�سابقة لهذه الدرا�سة) ،ليتبني �أن ما يقارب % 52
منهم قد دخنوا ال�سجائر� % 25 ،شربوا الكحول على �سبيل التجربة % 21 ،تعاطوا الأفيون،
()37انظر املراجع:

(Ahmadi et al, 2001; Ahmadi & Yazdanfar, 2002).
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و % 12احل�شي�شة ،بينما تعاطى طالب واحد ،ال �أكرث ،الهريوين( .)38يتجاوز تعاطي املخدرات
يف مهاجع اجلامعات املعدل الو�سطي لتعاطيها يف املجتمع برمته( .)39تعاطت ن�سبة % 11
املخدرات ،من بني عينة م�ؤلفة من  5231طالبا يف  21جامعة ،وفق م�سح �أجري لهذه العينة(.)40
تتمثل نتيجة �أخرى يف ارتفاع معدل االنتحار .ج�سدت ن�سبة انتحار طالب اجلامعة
واحدة من �أعلى الن�سب بني �شرائح اجتماعية خمتلفة(� .)41أقدم �أكرث من  200طالب جامعي
على االنتحار ،بني العامني  2000و ،2008ليفارق  18منهم احلياة بالنتيجة .مثلت الإناث،
وفقا لتقرير لوزارة التعليم العايل ،ثالثة �أرباع الذين �أقدموا على االنتحار( .)42يعود ذلك
لتزايد ال�ضغوط الأيديولوجية واالجتماعية على الن�ساء يف اجلامعات.
تتج�سد النتيجة الثالثة يف الإ�ضرار باملعايري التعليمية .تتلقى الع�شرات من ال�شركات
يف �إيران طلبات لكتابة �أطروحات املاج�ستري والدكتوراه .يرتاوح املبلغ الذي تتلقاه عن كتابة
الف�صل الواحد بني  400و 500دوالر لأطروحة املاج�ستري ،و 600و 700دوالر لأطروحة
الدكتوراه(.)43

( )38موقف طالب جامعة �شرياز �إزاء املخدرات :درا�سة ا�ستطالعية،

A. Ghanizadeh; emro.who.int/Publications/EMHJ/0703/shiraz.htm

)Sina news agency, September 25, 2004. (39
)BBC Persian website, June 5, 2008. (40

(� )41إقدام طالب جامعي على االنتحار يف همدان:

tabnak.ir/pages/?cid=9432

(متت زيارته يف � 21أبريل.)2008 ،
)roozonline.com/archives/200804//post_7026.php (42
(متت زيارته يف � 22أبريل.)2008 ،
)tabnak.ir/pages/?cid=9414 (43
(متت زيارته يف � 21أبريل.)2008 ،
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مجيد محمدي

تتمثل الرابعة يف ازدياد هجرة العقول .غادر العديد من �أع�ضاء الهيئات التدري�سية
اجلامعية �إيران للهرب من الثورة الثقافية ،بني العامني  ،1983 - 1980التي �أ�ضعفت �إيران
كثريا من الناحيتني العلمية والتقنية املطلوبتني للتطوير� .سيزيد تطهري املناهج التعليمية
من العلوم االجتماعية ،الإن�سانيات ،والآداب الغربية ،وا�ستبدالها بتعاليم �إ�سالمية� ،سيزيد
ب�صورة �إ�ضافية من امل�سافة بني احلكومة والعديد من طالب الطبقة املتو�سطة ،الذين تنبهوا
�سيا�سيا جراء االنتخابات الرئا�سية يف العام � .2009ست�ضعف �سيا�سات احلكومة اجلامعات
الإيرانية على حد �سواء .يهاجر الأكادمييون الإيرانيون امل�ؤهلون طلبا للتوظيف يف اخلارج.
هاجر ،كمعدل و�سطي ،ثالثة من حملة �شهادة الدكتوراه ،وخم�سة من حملة �شهادة املاج�ستري
يف كل يوم من العام .)44(2009
تتج�سد النتيجة اخلام�سة يف ازدياد امل�سافة بني املجتمع الأكادميي الإيراين
واجلامعات يف العامل املتقدم .توترت عالقة �إيران الأكادميية ،منذ قيام الثورة الثقافية،
مع الواليات املتحدة والعامل الغربي .ال ميكن للأ�ساتذة والطالب الإيرانيني التوا�صل وتبادل
�أعمالهم بحرية مع زمالئهم عرب �أنحاء العامل.

( )44انظر:

)(Kalameh, April 26, 2010
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