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الثورتان الثقافيتان 

اإليرانيتان: 

عمليات األسلمة 

الجارية 

مجيد محمدي)   (

انت�شار  مر املجتمع االأكادميي االإيراين، منذ   
بثورتني  احلكم،  الدين  رجال  وتويل   1979 العام  ثورة 
ثقافيتني بني اأعوام 1980 - 1982، و2005 - 2010. تهدف 
يف  الظاهرتني  هاتني  بني  املقارنة  اإىل  الدرا�شة  هذه 
�شياق عمليات االأ�شلمة، حكم رجال الدين واأجنداتهم 
اإيران.  وال�شيا�شة احلزبية يف  والغرب،  للفكر  املعادية 
املجتمع  على  الثورتني  نتائج  اأي�شا  الدرا�شة  تناق�س 
االإيرانيتني،  واحلكومة  والثقافة  االإيراين،  االأكادميي 

واملجتمع االإيراين.

)  ( اأ�شتاذ جامعي وباحث اإيراين مقيم يف الواليات املتحدة االأمريكية.
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االأمناط،  االأ�شاليب،  االأيديولوجيات،  من  الثورتني  من  بكل  يتعلق  ما  �شاأناق�ض   
املقومات  وال�شيا�شية،  االجتماعية  ال�شياقات  املنخرطة،  القوى  االهتمامات،  التوجهات، 
واالأهداف، العوامل، نقاط القوة، والنجاحات واالإخفاقات. تغري م�شتوى اال�شتقاللية ب�شورة 
واالإدارة  القبول،  التوظيف،  ال�شيا�شات،  ب�شنع  يتعلق  فيما  الثورتني،  هاتني  اأثناء  موؤثرة، 
الذي جعل من اجلامعات  ال�شبب  الرئي�ض يف ماهية  ال�شوؤال  يتمثل  االإيرانية.  يف اجلامعات 

االإيرانية �شاحة لل�شراع بني القوى ال�شيا�شية ملا يقارب �شتة عقود من الزمن. 

اأن تقوم ثورة رئي�شة يف اجلامعات كافة عرب البالد للتخل�ض من االأ�شاتذة  "يجب   
املرتبطني بال�شرق والغرب")1(.

الدولة  على  احلرب"  ل�شن  عمليات  "غرف  اإىل  اجلامعات  حرم  الطالب  "اأحال   
االإ�شالمية")2(. 

"مت االإقرار، من وقت الآخر، باحلاجة اإىل الثورة الثقافية التي متثل ق�شية اإ�شالمية   
ومطلبا لالأمة االإ�شالمية... ت�شعر االأمة االإ�شالمية بالقلق ل�شياع الفر�شة، وعدم القيام بعمل 
اإيجابي، بينما تبقى الثقافة على حالها منذ مرحلة النظام الفا�شد الذي و�شع فيه امل�شوؤولون 
املرتهنون للثقافة الغربية تلك املراكز املهمة )اجلامعات( حتت ت�شرف القوى اال�شتعمارية. 
ذات  املجموعات  من  لبع�ض  هدفا  احلظ  ل�شوء  ميثل  الذي  الكارثة،  هذه  ا�شتمرار  �شيوجه 

التوجهات االأجنبية، �شيوجه �شربة قوية اإىل الثورة االإ�شالمية واجلمهورية االإ�شالمية")3(.  

حما�شرين  وجود  �شبب  عن  وي�شاألوا  الرئي�ض،  يف  ي�شرخوا  اأن  اليوم،  بالطالب،  "يجدر 
ليرباليني وعلمانيني يف اجلامعات")4(. 

)1( ر�شالة اخلميني يف اليوم االأول من ال�شنة اجلديدة، 21 مار�ض، 1980. 

)2( 18 اأبريل، 1980. 

)3( روح اهلل اخلميني. مر�شوم تاأ�شي�ض »مقر قيادة الثورة الثقافية«، 12 يونيو، 1980. 
)iranculture.org/en/about/tarikh.php(

متت زيارته يف 19 اأكتوبر، 2007.
)chronicle.com/subscribe/login?url=/weekly/v53/i04/04a04202.htm )4 .محمود أحمدي نجاد
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جت�شد الثورة الثقافية تعبريا ا�شتعاره الثوريون االإيرانيون من نظرائهم ال�شينيني)5(.   
اإ�شالمية يف النظام التعليمي،  اأيديولوجيات  ا�شتخدم ذلك التعبري كذريعة لرتويج اأجندات 
وقمع النا�شطني من الطالب واأع�شاء الهيئة التدري�شية، يف اجلامعات والكليات، على وجه 
اخل�شو�ض، يف اأنحاء البالد كافة. �شاعد ذلك النظاَم االإ�شالموي، مبا ميثل كارثة للمجتمع 
االأكادميي، يف منع حدوث معار�شة على ال�شعيد العام، وتعزيز �شلطته بالتايل. متثل موجة 
جديدة من الثورات الثقافية، التي اندلعت منذ ت�شكل اإدارة اأحمدي جناد امل�شتندة اإىل اأ�ش�ض 
ع�شكرية- اأمنية، فر�شة للعودة اإىل الوراء للنظر يف االأ�شباب والنتائج الرئي�شة للثورة الثقافية 
االأوىل يف اإيران، ومقارنتها مبا جرى اأثناء الفرتة الزمنية املمتدة بني العامني 2005 و2010.

�شتتم يف هذه الدرا�شة مقاربة امل�شائل املتمثلة يف الفرق الرئي�ض بني الثورات الثقافية   
والع�شكرة، م�شتوى اال�شتقاللية يف اجلامعات قبل حدوث  باالأ�شلمة  املتعلقة  التوجهات  ذات 
ال�شحف  االأن�شطة/  املنظمات/  الدرا�شية،  املناهج  يف  التحكم  ي�شمل  مبا  التطورات  تلك 
الطالبية واجلمعيات العلمية، والطريقة التي ا�شتجاب اجل�شم الطالبي بها يف املوقف املعني. 
�شاأخترب اإعادة تعريف غايات النظام االإ�شالموي فيما يتعلق باجلامعات، واأقيم الطريقة التي 

يتم عربها عر�ض النجاحات واالإخفاقات املتعلقة بتلك التطورات.  

1. املعاناة االأكادميية 
واأ�شتاذ  بروفي�شور   700 من  اأكرث  طرد  االأوىل،  االإيرانية  الثقافية  الثورة  اأثناء  مت،   
نهائية،  ب�شورة  معار�شة  جمموعات  اإىل  املنت�شبني  الطالب  ف�شل  على  عالوة  جامعي)6(، 
واإغالق  درا�شية،  ف�شول  واأربعة  ف�شل  بني  ما  تقدير،  اأقل  على  الدرا�شة،  من  حرمانهم  اأو 
املكاتب العائدة ملجموعات الطالب املعار�شني وامل�شتقلني كافة. مت تاأ�شي�ض "مقر قيادة الثورة 

)5( ملقارنة بني الثورات الثقافية ال�شينية واالإيرانية، 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(؛ اأ�شبح �شنع القرار يف اجلامعات متمركزا ب�شورة كلية 
يف يد احلكومة؛ وخ�ش�شت ح�ش�ض حمددة للطالب املوالني.   

مت تاأ�شي�ض "مكتب التعاون بني اجلامعات واحلوزات" لتمكني رجال الدين ب�شورة   
اإ�شافية من ب�شط نفوذهم على املجتمع االأكادميي؛ كما مت يف وقت الحق تاأ�شي�ض مكاتب "ممثلي 
االجتماعية،  الثقافية،  االأن�شطة  جميع  على  لل�شيطرة  كافة  والكليات  اجلامعات  القائد" يف 
عالوة  اجلامعات،  حرم  اإغالق  مت  التدري�شية.  الهيئة  واأع�شاء  للطالب  العائدة  وال�شيا�شية 
�شنع  يف  اال�شتقاللية  اإىل  موؤ�شرات  اأي   ،1982 العام  يف  تظهر،  مل  �شنتني.  مدة  ذلك،  على 
القرار، التوظيف، القبول، االإدارة، بل وحتى املناهج الدرا�شية يف اجلامعات االإيرانية. اأخ�شع 
اخلميني واتباعه املجتمع االأكادميي االإيراين يف خ�شم عملية االأ�شلمة يف ثمانينيات القرن 
املن�شرم. مت تاأ�شي�ض منظمة "اجلهاد اجلامعي" لتنظيم بع�ض االأن�شطة الطالبية -لل�شيطرة 
على الهيئات الطالبية ب�شورة غري مبا�شرة- وترويج القيم االإ�شالمية يف اجلامعات والكليات 

عرب ما هو اإلزامي من الدورات، املنا�شبات االحتفالية، وحمالت الدعاية العامة.   

مت اإطالق اجلولة الثانية للثورة الثقافية االإ�شالمية -حني توىل اأحمدي جناد من�شب   
الرئا�شة يف العام 2005 عرب انتخابات غري عادلة ومفربكة بو�شوح- عرب اللجوء اإىل القوة 
الق�شرية العائدة للحر�ض الثوري، وزارة اال�شتخبارات، وال�شلطة الق�شائية. تلقى االآالف من 
الطالب اجلامعيني النا�شطني اإ�شارات على هيئة جنوم يف ا�شتمارات ت�شجيلهم، ا�شتنادا اإىل 
توجيهات خامنئي الذي يقود اجلولة الثانية، مبا يعني اأنه ال ميكنهم الت�شجيل يف اجلامعة)8(. 

)7( عني اخلميني جميع اأع�شاء هذه الهيئة يف العام 1980. مت حتويلها اإىل »املجل�ض االأعلى للثورة الثقافية« يف العام 1984. 

)8( تلقى 1700 طالب، يف العام الدرا�شي 2006 - 2007 وحده، اإ�شارة على هيئة جنمة يف ا�شتمارات ت�شجيلهم. تعهد حوايل 1500 منهم بعدم 

امل�شاركة يف اأن�شطة �شيا�شية، ومنحوا االإذن بالت�شجيل
)news.gooya.com/politics/archives/2009/01/083168.php(.

مل يتلق خم�شون طالبا من النا�شطني، يف العام الدرا�شي 2007 - 2008، التقارير التي تقيم اأداءهم يف امتحان برنامج اخلريجني )بيان "مكتب 
تعزيز الوحدة" ال�شادر احتجاجا على طرد اأع�شاء الهيئة التدري�شية، وو�شع جنوم على ا�شتمارات طالب اجلامعة(:

)norooznews.ir/news/3451.php(

متت زيارته يف 17 �شبتمرب، 2007. 
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عمدت االإدارة اجلديدة اإىل دفن بقايا جنود قتلوا منذ اأكرث من ع�شرين عاما، اأثناء احلرب 
واإ�شفاء  للموالني للحكومة،  االإيرانية، يف بع�ض اجلامعات الإيجاد مواقع مقد�شة  العراقية- 
طابع من القد�شية الدينية على املوؤ�ش�شة التعليمية الإظهارها مبظهر املعار�ض ملعظم الطالب 

واأع�شاء الهيئة التدري�شية الذين يوؤمنون ب�شرورة علمنة تلك املوؤ�ش�شة)9(.  

مت طرد االأ�شاتذة اجلامعيني املعار�شني وغري املمتثلني، ومور�شت ال�شغوط عليهم   
اأي من  التدري�ض يف  اأولئك من  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  يتقاعدوا)10(. مُينع بع�ض من  لكي 
موؤ�ش�شات التعليم العايل؛ وهم الذين ميثلون يف الغالب علماء اجتماع و�شيا�شة يعربون عن 
العا�شرة.  الرئا�شية  االنتخابات  تلك عقب  الطرد  ا�شتدت عملية  البالد.  توجه  اآرائهم حول 

)9( دفُن جثامني خم�شة من ال�شهداء املجهويل الهوية، ممن �شقطوا اأثناء احلرب العراقية- االإيرانية، 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 �شانات«: 
Kayhan, Daily, February 17, 2009;

�شيتم دفن بع�ض اجلثامني يف جامعة »اأمري كبري« وجامعة »كا�شان« يف 23 فرباير، 2009،
)Kayhan, February 21, 2009(;

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

دفن ثالثة جثامني يف جامعة »رازي« يف كرمن�شاه
)Kayhan Daily, May 30, 2009(. 

)10( مت طرد اأربعة من اأع�شاء الهيئة التدري�شية، يعمل ثالثة منهم يف ق�شم العلوم ال�شيا�شية والقانون يف جامعة طهران: ب�شرييه، �شيماتي، 

و�شهنده:
norooznews.ir/news/3038.php

متت زيارته يف 26 اأغ�شط�ض، 2007. 
مت طرد فرهاد ح�شني نيا، ع�شو الهيئة التدري�شية يف كلية العلوم االقت�شادية، نتيجة لنقا�شاته يف قاعة الدرا�شة التي انتقد اأثناءها احلكومة:

advarnews.us/university/6430.aspx

متت زيارته يف 30 دي�شمرب، 2007. 
مت دفع واحد وع�شرين ع�شوا يف الهيئة التدري�شية للمطالبة باإحالتهم للتقاعد

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

مت دفع ت�شعة اأع�شاء اإ�شافيني يف هيئة التدري�ض للتقاعد؛ حيث كانوا يعملون يف ق�شم االقت�شاد يف جامعة »عالمة«
)Emrooz, October 8, 2008(

ا�شتقال توراج حممدي، رئي�ض ق�شم الهند�شة الكيميائية، من من�شبه بعد تعر�شه ل�شغوط هائلة من قبل اجلامعة العرتا�شه على �شيا�شاتها اإزاء 
الطالب؛ مت دفع ثالثني ع�شوا يف الهيئة التدري�شية يف جامعة طهران للتقاعد

)Tabnak, July 18, 2010(.

مت دفع اأربعني ع�شوا يف الهيئة التدري�شية يف جامعة طهران للتقاعد يف الن�شف االأول من العام 1389 )فرباير- اأغ�شط�ض، 2010(
)ISNA, September, 6, 2010(;

مت اإرغام ثمانية اأع�شاء اإ�شافيني يف الهيئة التدري�شية يف جامعة طهران على التقاعد يف �شهر �شبتمرب من العام 2010
)Tabnak, September 29, 2010(.
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مت طرد الع�شرات من اأع�شاء الهيئة التدري�شية ملجرد تاأييدهم مر�شحي املعار�شة)11(، بينما 
ُطرد اآخرون بب�شاطة نتيجة الأفكارهم ومعتقداتهم)12(. مت ا�شتبدال 20، من بني 130 رئي�ض 
من  ق�شرية  مدة  يف  الغالب،  يف  البا�شيج  توجهات  يتبعون  حديثا،  معينني  باآخرين  جامعة، 
الزمن)13(، ناهيك عن اأن بع�شهم مل يكونوا اأع�شاء يف الهيئة التدري�شية حتى عند تعيينهم.  

مت حظر واإغالق الع�شرات من ال�شحف الطالبية؛ اأغلقت معظم مكاتب الرابطات الطالبية 
"للبا�شيجيني" يف  احل�ش�ض  من  املزيد  خ�ش�شت  دميوقراطية)14(؛  بطريقة  انتخبت  التي 

)11( مت طرد بع�ض من اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف ق�شم االقت�شاد بجامعة »عالمة طباطبائي« يف الوقت ذاته. متثل اأولئك االأع�شاء )الذين 

اأحيلوا للتقاعد ر�شميا من دون موافقتهم، وقبل اأن يتموا مدة تتجاوز ثالثني عاما يف العمل( متثلوا يف حميد ر�شا بارداراين �شوراكا، حممد 
�شاتاريفار، علي �شادقي طهراين، بيهروز هادي زونوز، حممود كاتائي، �شادق باكتياري، ر�شا اآ�شي، حممد مهدي بيهكي�ض، مهدي جاهرومي، 
واالأ�شتاذة توركيان. كان �شاتاريفار الوحيد، من بني هذه املجموعة، الذي مل يحرم من حقه يف التدري�ض. عمدت ال�شلطات كذلك اإىل قطع 
رواتب اثنني من اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف ق�شم الزراعة يف اجلامعة ذاتها، تائي و�شريف اآزاده. مت اإيقاف »برنامج التطوير« يف تلك اجلامعة 

ب�شورة كاملة
)Tabnak, January 20, 2010(.    

الذين يحملون وجهات نظر  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  اأ�شتاذين من جامعة »علم فا �شانات«، كجزء من عملية متوا�شلة لطرد  مت طرد   )12(

فا  »علم  االأ�شتاذان يف جامعة  �شهري،  به�شتي وحممد  اأ�شغر  علي  �شيد  تلقى  احتجاجاتهم.  اأثناء  الطالب  اأيدوا  الذين  اأو  للحكومة،  مغايرة 
�شانات«، ر�شالتني مكتوبتني الإعالم كل منهما بطرده من من�شبه يف اجلامعة، يف اأعقاب ت�شريح وزير العلوم والبحث والتقنية االإيراين املتعلق 
مب�شاألة التوافق االأيديولوجي لالأ�شاتذة مع احلكومة. مت طرد ع�شوين اإ�شافيني يف الهيئة التدري�شية نتيجة الآرائهما ال�شيا�شية: مرت�شى مارديها 

من جامعة »عالمة طباطبائي«، و�شابا وا�شفي من جامعة »�شهيد به�شتي«
)Gooya News, January 21, 2010(

علي  زوجة ح�شني  اأثناء ح�شوره جنازة  اعتقاله  بعد  وبلو�ش�شتان«،  »�شي�شتان  التدري�شية يف جامعة  الهيئة  با�شتاين، ع�شو  مت طرد رحمة اهلل 
منتظري يف قم 

)Parleman News, April 30, 2010(

�شرح كامران دان�شجو، وزير العلوم والبحث والتقنية، يف 4 مار�ض، 2010، قائال اإنه �شيتم طرد اأع�شاء الهيئة التدري�شية الذين »ال ي�شاركون 
النظام يف توجهاته«، والذين »ال يلتزمون ب�شورة عملية بوالية الفقيه )حكم القائد(«.     

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

Alef, Aug. 29th , 2010

متت زيارته يف 29 اأغ�شط�ض، 2010. 
اأحكاما ترتاوح بني الف�شل  التاأديبية، وتلقوا  اللجان واملحاكم  اأمام  للمثول   ،2008 2007 ونوفمرب  561 طالبا، ما بني نوفمرب  )14( ا�شتدعي 

املوؤقت، الطرد، واالعتقال وال�شجن، مبا ي�شتلزم دفع مبلغ 8.44 مليون دوالر للخروج بكفالة. كان ثالثة طالب جامعيني يتعر�شون للهجوم يف 
اإكمال  107 طالب ب�شورة موؤقتة وحرمانهم من  15 طالبا جنوما على ا�شتماراتهم؛ وف�شل  تلك الفرتة، كل يومني تقريبا؛ ناهيك عن تلقي 

درا�شتهم؛ وطرد 20 طالبا ب�شورة نهائية؛ واإغالق 18 �شحيفة طالبية. 
)emruz.net/ShowItem.aspx?ID=22427&p=1(

متت زيارته يف 14 مايو، 2009.
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رجال  من  املزيد  �شخ  ومت  تدري�شية)16(؛  هيئة  "البا�شيجيون" كاأع�شاء  ُعني  اجلامعات)15(؛ 
الدين، الذين ال يحملون �شهادات جامعية، يف مواقع اإدارية يف اجلامعات والكليات)17(.   

عن  ناهيك  جناد،  اأحمدي  الإدارة  االأوليني  ال�شنتني  يف  طالبية،  رابطة   43 حل  مت   
ال�شيا�شية)18(،  الآرائهم  نتيجة  تاأديبية  جلان  اأمام  للمثول  طالب   700 من  اأكرث  ا�شتدعاء 
واحتجاز املئات من الطالب)19(، ومقتل طالبني يف ال�شجن)20(، وتعر�ض بع�ض من الطالب 
االآخرين لالإ�شابات وال�شلل حتت التعذيب، ورف�ض اال�شتمارات العائدة لبع�ض من الطالبات 

)15( مت قبول 200000 طالب من البا�شيج يف جامعة اآزاد )املفتوحة( وحدها، منذ العام 2004، دون اأن يخ�شعوا الختبار املوؤهالت،
roozonline.com/archives/2008/01/post_5780.php

)16( ميكن للطالب "البا�شيجيني" اأن يلتحقوا بربنامج اخلريجني من دون اأي اختبار للموؤهالت.

)17( طالب 1000 من الطالب، يف عري�شة رفعوها اإىل وزير العلوم والتعليم العايل، باإقالة حجة االإ�شالم "�شرعتي" الذي كان رئي�شا جلامعة 

العامني 2005 - 2007، طباطبائي" بني  "عالمة 
)advarnews.us/university/5927.aspx(

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

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

)متت زيارته يف 28 يناير، 2008(. 
)19( مت يف اأقل من �شتة اأ�شهر، من يونيو اإىل نوفمرب 2007، اعتقال اأكرث من �شتني طالبا من قبل عنا�شر االأمن، ب�شورة غري م�شبوقة يف التاريخ 

االإيراين احلديث:
news.gooya.com/politics/archives/2007/11/065181.php

)متت زيارته يف 22 نوفمرب، 2007(.
مت، بني اأغ�شط�ض 2007 واأغ�شط�ض 2008، احتجاز 200 طالب جامعي:

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

)متت زيارته يف 13 اأغ�شط�ض، 2008(.
كان الع�شرات من طالب اجلامعة قابعني يف ال�شجن، مع بداية العام الدرا�شي 2008 - 2009، ومل ي�شمح للع�شرات من الطالب كذلك بالت�شجيل 
يف اجلامعة، ناهيك عن تعر�ض العديد من الطالب االآخرين للمالحقة القانونية وامل�شايقات، ومنعهم من اإكمال درا�شتهم، وا�شتدعائهم للمثول 

اأمام جلان تاأديبية يف اجلامعات والكليات يف اأنحاء البالد كافة
)Nowrooz, October 13, 2008(

)20( قتل اإبراهيم لطف اهلل -طالب احلقوق يف جامعة "بايامي نور" يف �شانانداج، البالغ من العمر 27 عاما- قتل يف �شجن �شانانداج. مت 

احتجازه يف 6 يناير، 2008، التهامه بحيازة بع�ض املنا�شري، ومل ت�شلم جثته اإىل عائلته. مت دفنه حتت االإ�شمنت من دون اإذن عائلته:
norooznews.ir/news/5338.php

)متت زيارته يف 20 يناير، 2008(.
زعم عنا�شر االأمن اأنه انتحر، دون اأن يو�شحوا كيفية قيامه بذلك. مل ي�شمح الأفراد عائلة اإبراهيم بروؤية جثته قبل دفنها:

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

)متت زيارته يف 21 يناير، 2008(.
قتلت الطبيبة زهرة بني يعقوب يف همدان، قبل ب�شعة اأ�شهر من تلك احلادثة، واأعلنت ال�شلطات اأنها انتحرت. كانت زهرة قد احتجزت الأنها 

كانت ت�شري يف حديقة مع خطيبها.  
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ا�شتنادا اإىل جن�شهن ال اأكرث)21(. عوقب طالب اجلامعات على وجه العموم -ملجرد م�شاركتهم 
اإدارات اجلامعات واحلكومة- باحلرمان املوؤقت من الدرا�شة، مبعدل  يف التجمعات النتقاد 

ف�شلني درا�شيني لكل طالب)22(.  

تراقب اإدارة اأحمدي جناد اأع�شاء الهيئة التدري�شية الذين ي�شافرون للخارج؛ ويتعني   
عليهم اإبالغ املكاتب االأمنية يف اجلامعة برحالتهم التي يقومون بها اإىل بلدان اأخرى للم�شاركة 
يف املوؤمترات، وح�شور النقا�شات واملنتديات. ي�شمل ذلك اأي�شا ال�شفر الأ�شباب �شخ�شية، اأو 
)23(. تعر�ض العديد  اإطار اجلامعة  اأو احلج، الذي يتم متويله من موؤ�ش�شات خارج  للرتفيه، 
من االأكادمييني الذين ح�شروا موؤمترات يف اخلارج، اأثناء الفرتة الرئا�شية االأوىل الأحمدي 
جناد، يف العديد من االأحيان، اإىل التوبيخ ب�شدة عند عودتهم اإىل البالد، واعتقل بع�شهم 

بتهمة حماولة القيام "بثورة خمملية".  

اأعلنت اإدارة اأحمدي جناد يف تلك الفرتة اأنها �شتلغي اختبار القبول الوطني املوحد   
)لت�شجيع االلتزام على وجه االحتمال، "اخللفية ال�شيا�شية/ االأيديولوجية، على �شبيل املثال، 
)حوايل  اخلارج  يف  يدر�شون  الذين  االإيرانيني  الطالب  عدد  ولتقليل  الدرجات"(،  مقابل 

)21( يعتقد رجال الدين احلاكمون يف اإيران وموالوهم اأن جهاد املراأة يتمثل يف تدبري �شوؤون املنزل. ت�شتند ال�شيا�شات التعليمية اإىل هذه الروؤية 

فيما يتعلق بالن�شاء. ال ميكن للن�شاء، وفقا لقرار جديد، اأن ي�شغلن اأكرث من %40 من املقاعد املخ�ش�شة للربامج الطبية وبع�ض االخت�شا�شات 
االأخرى: 

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

)متت زيارتها يف 14 نوفمرب، 2007(.
)22( عوقب ع�شرة من طالب جامعة "�شرياز" باحلرمان املوؤقت من الدرا�شة، مبا يبلغ جمموعه 17 ف�شال درا�شيا، مل�شاركتهم يف جتمع يف 5 

دي�شمرب، 2007:
Seda-ye Edalat Daily, March 18, 2008.
)23(  norooznews.ir/news/3063.php

)متت زيارته يف 26 اأغ�شط�ض، 2007(.
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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 24 نوفمرب، 2007(. 
fararu.com/vdchmvnk.23n-xdftt2.html )26(

)متت زيارته يف 26 اأبريل، 2010(. 
wilayat.org/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=5814 )27(

)30 اأغ�شط�ض، 2009، متت زيارته يف 26 اأبريل، 2010(.

70000 يف العام 2007()24(. مت �شغل املواقع االإدارية كافة يف اجلامعات، على وجه التقريب، 

من قبل "البا�شيجيني")25( ورجال الدين املوالني �شيا�شيا لالأجنحة الع�شكريتارية وال�شلطوية. 

العام  يف  الرئا�شية  االنتخابات  اأعقبت  التي  االنتفا�شة  بعد  التطهري  حملة  ا�شتدت   
2009. عقد النظام العزم، بعد اأن �شعر بالتهديد جراء االحتجاجات الكبرية يف اجلامعات 

عرب اأنحاء البالد كافة، على االإ�شراع باإطالق املرحلة الثانية للثورة الثقافية. �شرح كامران 
الهيئة  اأع�شاء  طرد  �شيتم  اإنه  قائال  االإيراين،  والتقنية  والبحث  العلوم  وزير  دان�شجو، 
يلتزمون ب�شورة عملية بوالية  النظام يف توجهاته، والذين ال  الذين ال ي�شاركون  التدري�شية 
الفقيه –حكم الويل الفقيه)26(. جاء ذلك الت�شريح بعد اأن عرب علي خامنئي، قائد اإيران، 
عن قلقه من اأن ما يقارب املليونني -من جممل عدد طالب التعليم العايل يف اإيران البالغ 
3.5 مليون- يخت�شون يف العلوم االجتماعية. حتدث خامنئي، بذلك ال�شدد، قائال: "ي�شتند 

معظم تلك العلوم االجتماعية واالإن�شانيات اإىل فل�شفات ت�شتمد جذورها من املادية، واإن قمنا 
بتدري�ض ن�شخة مما قاله الغربيون وكتبوه ل�شبابنا، ف�شننقل لهم ال�شك وعدم االإميان باملبادئ 

االإ�شالمية التي تت�شمنها قيمنا")27(.     

التي  الوا�شعة  واالحتجاجات   ،2009 العام  يف  املفربكة  الرئا�شية  االنتخابات  اأدت   
قامت على اإثرها -مب�شاركة طالب اجلامعة باعتبارهم االأع�شاء االأكرث فاعلية يف اجلماعات 
اأحمدي  اإدارة  الثقافية. هددت  للثورة  الثانية  املرحلة  باإطالق  التعجيل  اإىل  اأدت  املعار�شة- 
اأو كلية ي�شتهان فيها باملتدينني،  "اإن وجدت جامعة  جناد حتى بهدم بع�ض من اجلامعات: 
االأذان  �شوت  فيها  ي�شمع  ال  جامعة  البا�شيج،  وثقافة  الغائب(،  )لالإمام  االنتظار  وثقافة 
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م�شجد  بال  جامعة  يدخلها،  اأن  الدين  لرجل  ميكن  ال  جامعة  الدرا�شية،  الف�شول  ملقاطعته 
اأو قاعة لل�شالة...، جامعة ال تقام االحتفاالت الدينية يف حرمها، ويحتفل فيها عو�شا عن 
ذلك "ب�شاهار �شانبيه �شوري" )عيد النار االإيراين، الذي يحتفل به يف اآخر ليلة ثالثاء من 
املو�شيقى يف رحالتهم  اإىل  وي�شتمعون  فيها،  الطالب ميرحون  باأن  يقال  العام(،... جامعة 
احلقلية، اأقول بكلمة واحدة اأن هذه اجلامعة ال يجب اأن تكون موجودة باالأ�شا�ض. اإن وجدت 
مثل هذه اجلامعة، فاإن �شعب اإيران، الطالب، اأع�شاء الهيئة التدري�شية، واملوظفني �شي�شوونها 

باالأر�ض")28(. 

مت، اأثناء االنتخابات الرئا�شية يف العام 2009 وبعدها، اعتقال االآالف من الطالب   
اجلامعيني االإيرانيني اأثناء االحتجاجات يف ال�شوارع، وحكم على بع�شهم بال�شجن مددا ت�شل 
اإىل 15 عاما. مت طرد اآخرين ب�شورة نهائية من التعليم العايل، وف�شل العديد من الدرا�شة 

ب�شورة موؤقتة واأرغموا على التعهد برتك الن�شاط ال�شيا�شي.  

اأن  الثقافية االأوىل،  الثورة  اإىل روؤية  ا�شتنادا  التدري�شية،  الهيئة  اأع�شاء  يتعني على   
اأع�شاء  الثقافية  جناد  اأحمدي  ثورة  تطالب  ود�شتورها.  االإ�شالمية  للجمهورية  الوالء  يبدوا 
ي�شتحق  ال  واإدارته.  )خامنئي(  الفقيه  للويل  فعلية  ب�شورة  الوالء  باإبداء  التدري�شية  الهيئة 
غري املوالني ب�شورة فعلية من االأ�شاتذة اأن يدر�شوا يف اجلامعات. اأ�شبح الوالء الفعلي ميثل، 

ب�شورة ر�شمية، اأحد املوؤهالت املطلوبة)29(. 

)28( كامران دان�شجو، وزير التعليم العايل،
Tabnak news site, Aug. 29th , 2010: tabnak.ir/fa/pages/?cid=117172

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

gootanews: news.gooya.com/politics/archives/2010099920/02/.php

)متت زيارته يف 3 فرباير، 2010(.  
)30( iranvnc.com/txt/fa/article/16926/; shahabnews.com/vdcexw8z.jh87oi9bbj.html

)متت زيارته 31 دي�شمرب، 2008(. 
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متثلت خطوة اأخرى لتقييد االأ�شاتذة اجلامعيني االإيرانيني يف احلد من االت�شاالت   
بني املواطنني االأمريكيني واالإيرانيني ونخبهم الفكرية واأع�شاء هيئاتهم التدري�شية. اأ�شدرت 
والتبادل  التن�شيق  عن  امل�شوؤولية  بتوليها  يق�شي  قرارا  االإيرانية  اخلارجية  ال�شوؤون  وزارة 
الزيارات  "جلنة  �ُشميت  واالأمريكيني عرب جلنة جديدة  االإيرانيني  االأ�شاتذة اجلامعيني  بني 
ال�شعبية املتبادلة مع اأمريكا". متثل عمل اللجنة يف مراقبة الرحالت املتبادلة بني مواطني 
البلدين فيما يتعلق باملجاالت العامة اأو االأكادميية، عالوة على الريا�شية، التعليمية، الثقافية، 
العلمية، والتي تنظم من قبل املنظمات اخلريية وغري احلكومية )30(. يتعني على االإيرانيني، 
قبل �شفرهم اإىل الواليات املتحدة، اأن يعلموا تلك اللجنة، ويحظوا مبوافقتها. طالبت الوزارة 
"بتقدمي  اخلا�شة-  وال�شركات  املنظمات،  على  -عالوة  االأخرى  احلكومية  الوزارات  اأي�شا 
وفقا  اجلامعيون،  االأ�شاتذة  يطالب  اللجنة".  لتلك  املماثلة  واللقاءات  الرحالت  عن  تقارير 
اأي  عن  جامعاتهم  يف  االن�شباط  جلان  باإبالغ  العايل،  والتعليم  العلوم  لوزارة  اآخر  لقرار 
رحالت اإىل اخلارج، عالوة على الرحالت املتعلقة بامل�شاريع البحثية اأو االأكادميية التي تتم 

على نفقة اجلامعة)31(.  

ا�شتندت الثورة الثقافية االأوىل اإىل توليفة من ال�شريعة واالأيديولوجيات االإ�شالموية   
املوجهة من قبل الهوية، ومَتثَل رجالها يف طالب اجلامعة االإ�شالميني، بينما ا�شتندت الثانية 
اإىل خليط من االأيديولوجيات االإ�شالموية الع�شكريتارية/ ال�شمولية، ال�شلطوية الفا�ش�شتية من 
قبل رجال الدين، ومتثل رجالها يف اأع�شاء امليلي�شيات الذين ُمنحوا �شفة الطالب ا�شتنادا 
هائلة،  و�شيا�شية  اجتماعية  لتاأثري حركة  االأوىل  الثورة  وقائده. خ�شعت  للنظام  والئهم  اإىل 
و�شراع على ال�شلطة بني جمموعات ثورية متناف�شة؛ بينما فر�شت الثانية من قبل رجال الدين 
احلاكمني، الذين ال يرغبون يف اأي معار�شة اأو مقاومة من قبل املجتمع االأكادميي االإيراين؛ 
مثلت االأوىل ب�شورة جزئية ثورة من القاعدة، بينما ج�شدت الثانية عملية �شيا�شية متدرجة 

من القمة اإىل االأ�شفل.  

)31(  roozonline.com/archives/200812//post_10849.php

)متت زيارته 31 دي�شمرب، 2008(.
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االأوىل،  الثقافية  الثورة  اأثناء  اجلامعات،  حرم  على  ال�شيطرة  اآليات  اإحدى  متثلت   
كان  ال�شيا�شي.  والئهم  حول  �شامل  حتقيق  اإجراء  بعد  للطالب  القبول  مقابلة  اإجراء  يف 
عنا�شر احلكومة يتوجهون اإىل االأحياء التي ي�شكن فيها الطالب ملعرفة ما اإذا كانوا -واأفراد 
عائالتهم- يبدون اأي نوع من الوالء للمجموعات املعار�شة، ويرتددون اإىل امل�شاجد املجاورة 
املحلي" اأنهم  "التحقيق  ُيثبت  اإال حني  ُيقبلون  اجلدد  الطالب  يكن  وبعدها. مل  الثورة  قبل 
موالون لالإ�شالم والنظام االإ�شالمي. عمد عنا�شر االأمن اأثناء الثورة الثقافية الثانية، عو�شا 
عن اإجراء التحقيقات املحلية من قبل موظفي وزارة التعليم العايل، اإىل اختطاف الطالب 

النا�شطني الإخافة االآخرين.       

وتطوعوا  النظام  عن  دافعوا  الذين  التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء  الطالب  قبول  مت   
من  بو�شوح  التخل�ض  مت  بينما  للمحا�ش�شة،  نظام  عرب  العراق  �شد  احلرب  يف  للقتال 
القبول،  ل�شيا�شة املحا�ش�شة هذه يف توظيف  الرئي�شة  الغاية  نظرائهم غري املوالني. متثلت 
الذي مينح للمتقدمني املخل�شني للنظام االإ�شالمي، يف تكوين قاعدة اجتماعية اآمنة للدولة 

�شمن اجل�شم الطالبي الذي ال ميكن التكهن ب�شلوكه. 

خامتي،  والية  اأثناء  اجلامعات،  حرم  يف  وال�شيا�شية  الثقافية  املناخات  تغريت   
على  االأكادميية  احلرية  من  ب�شيء  يتمتعوا  مل  التدري�شية  الهيئة  واأع�شاء  الطالب  ولكن 
اإدارة خامتي  وجه التقريب؛ كان غياب اال�شتقاللية ملحوظا فيما يتعلق باجلامعات. بذلت 

املحاوالت لدمقرطة اختيار روؤ�شاء، عمداء، واأ�شاتذة اجلامعات، لتف�شل تلك املحاوالت.  

2. اخللفية النظرية

اإن كان اخلميني القائد الروحي للثورة الثقافية االأوىل، فاإن م�شباح يزدي هو االأب   
الفكري للثانية. مثَّل م�شباح يزدي، يف الثورة االأوىل  رجل دين �شريح يف معار�شته للعلوم 
املعارف  تلك  باأن  الرجل  اآمن  االإيرانية.  التي تدر�ض يف اجلامعات  واالإن�شانيات  االجتماعية 
بعد  "تبني،  لالإ�شالم؛  ومعادية  ملوثة،  فا�شدة،  يجعلها  الغربية مما  م�شتمدة من احل�شارة 
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ر�شميا")32(. عملت موؤ�ش�شته  االإ�شالم  تعادي  جامعاتنا  يف  تدر�ض  التي  املواد  اأن  عاما،   32
يف قم، "موؤ�ش�شه در راه حق"، يف ثمانينيات القرن املن�شرم، على ت�شكيل بع�ض املجموعات 
الإعادة كتابة الكتب اجلامعية املتعلقة بالعلوم االجتماعية واالإن�شانيات، واإ�شدار �شل�شلة من 
ن�شخ موؤ�شلمة عن تلك الكتب كاالقت�شاد االإ�شالمي، علم االجتماع االإ�شالمي، وعلم النف�ض 

االإ�شالمي.       

لالإ�شالمويني  الروحي  املر�شد  يعد  -الذي  يزدي  م�شباح  تقي  حممد  حظي   
�شد  يحارب  من  لتعيني  ال�شرورية  والفتاوى  الدوافع  وفر  والذي  اإيران،  يف  الع�شكريتاريني 
 -  1998 العام  يف  املعار�شة  وكتاب  ملفكري  املت�شل�شلة  القتل  جرائم  اإبان  )حمارب(  الدولة 
حظي ب�شلطة اأكرب فيما يتعلق ب�شنع ال�شيا�شة الثقافية اأثناء والية اأحمدي جناد. يربز ا�شم 
يزدي االآن، باعتباره ع�شوا يف "املجل�ض االأعلى للثورة الثقافية"، يف �شياق اأ�شلمة اجلامعات 

االإيرانية، وتطهريها من االإ�شالحيني الدينيني والعلمانويني.  

عن  ناهيك  خامنئي،  قدمي  قبل  الذي  الوحيد  الدين  رجل  -باعتباره  يزدي  يحث   
تلقيه ع�شرات املاليني من الدوالرات �شنويا- على ا�شتخدام العنف �شد اأي معار�ض، وبخا�شة 
الطالب واأع�شاء الهيئة التدري�شية يف اجلامعات. يوؤمن الرجل باأن اأي �شخ�ض يعار�ض الدولة 

االإ�شالمية يعمل حل�شاب اأجهزة اال�شتخبارات الغربية، ويجب اأن تتم اإزالته من املجتمع. 

يطالب م�شباح يزدي، الذي يراأ�ض االآن "موؤ�ش�شة االإمام اخلميني للتعليم والبحث"   
يف قم، بت�شريع اجلهود املبذولة يف �شياق م�شروع االأ�شلمة، ويدعو اإدارة اأحمدي جناد كذلك 
اإىل االإ�شراع يف جهودها الأ�شلمة اجلامعات. يوؤمن يزدي باأن جيل امل�شتقبل مهدد لعدم هيمنة 
وفقا  اجلديد،  اجليل  تعليم  يتاأثر  تعليمه.  على  االإ�شالمية  والقيم  التقليدية  املجتمع  اأخالق 
�شيئا  فيها  يتعلم  ال  التي  اجلامعية،  الدرا�شة  وف�شول  التلفزيون،  الغربية،  بالثقافة  ليزدي، 

�شوى كيفية �شرب النظام، واالإ�شالم اأحيانا )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�شباح يزدي واالإ�شالمويون االآخرون -ا�شتنادا اإىل ف�شلهم، طيلة الثالثني �شنة   
املا�شية، يف فر�ض اآرائهم على النظام التعليمي االإيراين، واأ�شلمته بالكامل وفقا ملعتقداتهم- 
قرروا الحقا، اأثناء ثورتهم الثقافية احلالية، اإيالء هذه املهمة الهامة اإىل االأجهزة الق�شائية، 

اال�شتخبارية، والع�شكرية.    

3. اخللفية االجتماعية وال�شيا�شية

�شكلت اجلامعات والكليات على الدوام -بالرغم من اإن�شاء موؤ�ش�شات التعليم العايل   
االإيرانية، يف الغالب، من قبل الدولة، ناهيك عن متويلها، واإدارتها، وال�شيطرة عليها- �شكلت 
مركزا رئي�شا ملعار�شة احلكومات والثورة عليها. مثَّل طالب اجلامعة االإيرانيون القوة الرئي�شة 
التي حتدت النظام قبل ثورة العام 1979 وبعدها. اأوجَد الن�شال الطالبي االإيراين املتوا�شل، 
الأكرث من ن�شف قرن، لتحقيق الدميوقراطية، العدالة االجتماعية، واحلرية، تقاليد من عدم 

الر�شوخ للو�شع ال�شيا�شي الراهن. 

متثلت الذرائع ال�شيا�شية للثورة الثقافية االأوىل يف التايل:
• احتالل ال�شفارة االأمريكية يف طهران من قبل الطالب االإ�شالميني.	
• انقالب "نوجيه" الفا�شل على احلكومة االإ�شالمية.  	
• وجود اجلامعات كمراكز رئي�شة للمعار�شة الأكرث من ن�شف قرن.	
• اإن�شاء، متويل، واإدارة اجلامعات االإيرانية من قبل الدولة، بالرغم من ظهور موؤ�ش�شات 	

تعليمية خا�شة، م�شيطر عليها من قبل الدولة، يف ال�شنوات االأخرية. 
• �شيطرة الطالب على ف�شول الدرا�شة، اأر�ض احلرم اجلامعي، و�شيا�شاته. 	



139 المسبــار

مجيد محمدي

متثلت الذرائع ال�شيا�شية واالجتماعية للثورة الثقافية الثانية يف التايل: 
• دور اجلامعات االإيرانية كاأوىل املوؤ�ش�شات التي دعمت خامتي واالإ�شالحيني االآخرين 	

الطاحمني اإىل تويل ال�شلطة.
• تتلقى 	 ال  التي  الوحيدة  املنظمة  املجموعة  باعتبارهم ميثلون  االإيرانيني  الطالب  دور 

متويال من احلكومة؛ مما يجعلها �شريحة يف انتقاد رجال الدين احلاكمني. 
• متتع اأ�شاتذة اجلامعة باأعلى درجات الثقة من قبل ال�شعب االإيراين.	
• دور اجلامعات كمراكز رئي�شة للمعار�شة.	
• تقدمي انتخابات العام 2005 الرئا�شية )الظاملة واملفربكة بو�شوح( باعتبارها زلزاال 	

وثورة من قبل املع�شكر ال�شلطوي.
• احلكم ال�شعيف: اأزمات ال�شرعية، امل�شاركة، وال�شعبية )مل تكن اأكرث من ن�شبة 10 - 	

15 باملئة من ال�شعب موؤيدة للحكومة(.

يرى النظام ال�شلطوي يف اجلامعات حا�شنات للمعار�شة ال�شيا�شة التي عمت البالد   
منذ اإعادة انتخاب اأحمدي جناد املثرية للجدل.

4. الثورة الثقافية: النموذج االإيراين

يتمثل تعريف الثورة الثقافية، كما ي�شتخدم من قبل احلكومة االإيرانية، يف التايل:   
حملة لتخلي�ض اجلامعات من عنا�شرها الليربالية/ املارك�شية/ االإ�شالمو- ا�شرتاكية؛ طريقة 
ال�شتعادة ال�شيطرة على املجتمع االأكادميي، وتطهريه من التاأثريات الغربية وغري االإ�شالمية؛ 
التعريف،  ذلك  وفق  اجلامعة،  متثل  واملتناف�شة.  الثورية  االأجنحة  بني  ال�شلطة  على  و�شراع 

اجلبهة االأمامية لل�شراع بني النظام االإ�شالمي وعدوه الرئي�ض، الغرب.  
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الثقافات  تفكك  اأن  االإيرانيني،  القادة  نظر  وجهة  من  الثقافية،  بالثورات  يفرت�ض   
العملية،  تلك  تعد  اأنقا�شها.  على  جديدة  ثقافة  وتبني  نخبوية(  اأم  كانت  )�شعبية  القدمية 
ل من قبل رجال الدين احلاكمني- ح�شا�شية  املدعوة "االأ�شلمة"، اأكرث العمليات -التي توا�شَ
الغالب، مع ذلك، على  الثقافية اجلديدة يف  الثالثة االأخرية. اقت�شرت االأمناط  العقود  يف 
اجلامعات  اإغالق  اندرج  املعار�شة.  �شكل  االأخرى  االأمناط  اتخذت  بينما  للحكومة،  املوالني 
ب�شورة جزئية يف  يتمثلون  كانوا  الذين  اخلميني،  التخل�ض من خ�شوم  �شياق  والكليات يف 

املفكرين واملثقفني.

اأر�ض  الدرا�شة،  ف�شول  على  مبا�شرة،  ب�شورة  الثورة  بعد  �شيطر طالب اجلامعة،   
احلرم اجلامعي، و�شيا�شاته. اأن�شاأ الطالب، املوظفون، واالأ�شاتذة، بعد الثورة بوقت ق�شري، 
جمال�ض دميوقراطية الإدارة جامعاتهم. ح�شل الطالب االإ�شالمويون على الغالبية يف بع�ض 

من تلك املجال�ض، ومل يح�شلوا عليها يف جمال�ض اأخرى. 

الثورة  اأثناء  ب�شاأنها  املو�شوعة  املثالية، وفق اخلطط  االإ�شالمية  ال يجدر باجلامعة   
الثقافية االإ�شالمية االأوىل، اأن تهدف اإىل اال�شتقالل عن الدولة، بل اأن تخ�شع ب�شورة اأكرب 
ما  اإىل  ا�شتنادا  �شواء،  حد  على  التعليمي  بالنظام  يجدر  احلاكمني.  الدين  رجال  ل�شيطرة 
االأحكام  بني  يجمع  اأن  والدولة،  الدين  بني  وحدة  من  اإليه  االإ�شالمية  الثيوقراطية  تهدف 

واملعتقدات الدينية، واملناهج الدرا�شية.  

يفرت�ض بالثورة الثقافية االإ�شالمية اأن توؤدي اإىل اأربع ظاهرات يف املجتمع االأكادميي:   
)1( ال�شمت ال�شيا�شي حلرم اجلامعات. عدم ال�شماح بحرية التعبري والتجمع اإال ملن يوالون 

الهيئة  واأع�شاء  الطالب  من  باحلكومة  يرتبط  ال  ملن  ال�شماح  عدم  االإ�شالمية.  احلكومة 
التدري�شية بت�شكيل اأي من املنظمات، اأو تاأ�شي�ض املنتديات املفتوحة، اأو تعليق اأي كتابات يف اأي 
مكان، اأو التدخل يف امل�شائل االإدارية. عدم ال�شماح لغري رابطات الطالب االإ�شالميني بالعمل 
)مت تغيري ذلك الحقا ليقت�شر على "البا�شيجيني" واأفراد القوات �شبه الع�شكرية االإيرانية(؛ 
)2( الف�شل بني اجلن�شني يف مقاهي اجلامعة، مكتباتها، ف�شولها الدرا�شية، خمترباتها، بل 
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)3( عدم ال�شماح باال�شتقاللية االأكادميية فيما يتعلق بتعيني اأع�شاء الهيئة  وحتى ممراتها؛ 
التدري�شية، و�شع املناهج الدرا�شية، وانتقاء الكتب اجلامعية؛ )4( تركيز ال�شلطة، فيما يتعلق 

بالتعليم العايل، يف اأيدي احلكومة.     

حاول  االإ�شالحية.  واحلركات  اخلمينية  على  ردا  الثقافية  خامنئي  ثورة  مثلت   
اإداراتها  اخلامنئي، يف العقد االأول حلكمه، نزع الطابع اخلميني عن اجلامعات التي كانت 
موالية للخميني، ومل تكن ترغب يف النظر اإىل اخلامنئي باعتباره قائدا كاريزماتيا. حاول 
يف  لها  قويا  معقال  االإ�شالحية  احلركة  اأوجدت  حني  حكمه،  من  الثاين  العقد  يف  الرجل، 
اجلامعات، اأن يقمع الطالب واأع�شاء الهيئة التدري�شية املعار�شني حتت مظلة الثورة الثقافية، 

و�شعى جاهدا لكي ت�شبح اجلامعات والكليات غري م�شي�شة يف اأنحاء البالد كافة.

جت�شدت �شيا�شة اأخرى الإدارة اأحمدي جناد، الأ�شلمة اجلامعات والكليات، يف دفن   
العامني  اأكرث من ع�شرين عاما، بني  قتلوا منذ  االإيرانية )الذين  العراقية-  �شهداء احلرب 
1980 و1988( يف حرم اجلامعات. يهدف ذلك اإىل تغيري مناخ اجلامعات، لتتحول من قطاع 

مهم يف املجال العام اإىل مقابر واأماكن للعبادة. مت دفن املئات من تلك اجلثامني يف جامعات 
رئي�شة، عرب اأنحاء البالد كافة، من العام 2005 اإىل العام 2010)34(.   

يتمثل ما هو اإيراين، ب�شاأن تلك الثورات الثقافية، يف التاأكيد على االأ�شلمة. يفهم رجال الدين 
ال�شيعة االإيرانيون واأتباعهم االأ�شلمة باعتبارها معادية للفكر، ويوؤمنون باأنها متنحهم احلق 

)34( بع�ض االأمثلة عن ذلك: مت دفن ثالثة جثامني يف جامعة »تربية مدر�ض« يف اأكتوبر 2008،
)emruz.net/ShowItem.aspx?ID=18240&p=1(

)متت زيارته يف 21 اأكتوبر، 2008(.
مت دفن ثمانية جثامني اأخرى يف عدد من جامعات حمافظة همدان،

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

)متت زيارته يف 21 اأكتوبر، 2008(.
مت دفن خم�شة جثامني يف حرم جامعة طهران،

)zamaaneh.com/news/200811//post_6975.html;.tabnak.ir/pages/?cid=31381(.
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يف احتكار احلقيقة والف�شيلة، ويرون فيها عملية ملحاربة العلمنة حتت رعاية الدولة. �شيتم 
احتكار احلقيقة والف�شيلة عرب تطبيق قوانني ال�شريعة، مبا ميثل غطاء الحتكار ال�شلطة يف 

احلقيقة.  

تفكيك  يف  اجلماهري،  وتاأييد   1979 العام  ثورة  من  بت�شجيع  االإيرانيون،  الدين  رجال  رغب 
كل ما مت اإجنازه اأثناء حكم البهلويني، وبخا�شة االإجناز املتج�شد يف العلمنة. مل يرغبوا يف 
تفكيك دولة- االأمة واملوؤ�ش�شات احلديثة، بل يف تدجينها باالأحرى. مثلت العلمنة، مع ذلك، 

�شيئا ال يحتمل بالن�شبة لهم. مل يكن ي�شمح ل�شيء باأن يخرج عن �شيطرة حكمهم الديني. 

اإىل  وا�شحة  اإ�شارة  خمتلفة،  مراحل  يف  الثقافية"،  الثورة  "جمل�ض  تركيبة  ت�شكل   
االأعلى  الهيئة  املجل�ض  ذلك  يعد  االإيرانيتني)35(.  الثقافيتني  الثورتني  كلتا  يف  الفكر  معاداة 
ل�شنع ال�شيا�شات والقرارات فيما يت�شل باالأن�شطة الثقافية، التعليمية، والبحثية �شمن اإطار 
ال�شيا�شات العامة للنظام. ال ين�ض الد�شتور على ت�شكيل املجل�ض، ولكنه جاء نتيجة للظروف 
اخلا�شة التي كانت �شائدة يف املراحل االأوىل للجمهورية االإ�شالمية. يتمثل عمل تلك املجموعة 
-املوؤلفة من �شبعة اأع�شاء )بني العامني 1980 - 1983(، و�شبعة ع�شر ع�شوا فيما بعد )يف 
1984(، التي مت تو�شيعها لت�شمل �شتة وثالثني ع�شوا يف العام 1999 - يتمثل يف و�شع  العام 

القوانني وال�شيا�شات الأ�شلمة الثقافة يف املجتمع االإيراين.  

للدين  يكون  اأن  يجب  ال  اأنه  على  تقريبا،  الزمن  من  لقرن  "العلمنة"،  اأن�شار  اأكد   
تاأثري مبا�شر يف الت�شريع، �شنع ال�شيا�شة، �شنع القرار، وغري ذلك من �شوؤون الدولة. حاولت 
حكومة اإيران االإ�شالموية تفكيك كل موؤ�ش�شة -والق�شاء على كل نزعة- ت�شتند اإىل الف�شل 
بني الدين والدولة. مثَّل املجتمع االأكادميي نقطة البداية بالن�شبة لها. مل تنته هذه العملية 

نتيجة للمقاومة التي يبديها اأ�شاتذة وطالب اجلامعة.   

)35( ملعلومات حول اأع�شاء املجل�ض احلاليني، اطلع على ال�شفحة التالية:
iranculture.org/en/about/members.php 
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مر املجتمع االأكادميي االإيراين بتحول منوذجي كبري اأثناء هاتني الثورتني الثقافيتني.   
�شكلت اجلامعات، بني العامني 1977 - 1980، مكانا للتعاي�ض بني االإ�شالمويني، املارك�شيني، 
والقوجميني. بداأ ال�شراع يتك�شف بني االإ�شالمويني حني عمدوا اإىل طرد املارك�شيني واإ�شكات 
القوجميني. بداأت االأيديولوجيات االإ�شالموية املتناف�شة يف اإطالق حمالتها اخلا�شة الحتكار 

احلقيقة با�شم االإ�شالم ال�شحيح.  

حاول االإ�شالمويون احتكار احلقيقة، يف املجتمع االأكرب، عرب اإن�شاء "ق�شم احلقيقة"   
يف وزارة الثقافة واالإر�شاد االإ�شالمي. بداأ االإ�شالمويون، يف ثمانينيات القرن املن�شرم، يف 
عك�ض اجتاه املجتمع عرب عملية االأ�شلمة. عادت الوظائف التي كانت توؤدى يف ال�شابق من قبل 
املوؤ�ش�شة الدينية -ومتت علمنتها فيما بعد اأثناء حكم البهلويني- عادت مرة اأخرى اإىل اأيدي 

رجال الدين.   

ازداد الت�شامح -اأثناء الت�شعينيات من القرن املن�شرم، وبخا�شة بني العامني 1995   
و1998 - مع اأمناط خمتلفة من االإ�شالموية. اأدى التحرر من الوهم يف الت�شعينيات اإىل ن�شوء 
الفرتة.  تلك  يف  اجتماعيا  االإ�شالموية  وُهم�شت  الدمقرطة،  اإىل  الهادفة  االإ�شالح  حركة 
ا�شتبِعد االإ�شالمويون ال�شابقون  من احلكومة، حني مت قمع احلركة االإ�شالحية من قبل رجال 
الدين احلاكمني. اأدى ذلك اال�شتبعاد اإىل ت�شكيل اإدارة ع�شكريتارية/ فا�ش�شتية بني العامني 
2005 و2010: بداأت االإدارة التي زعمت امتالكها القدا�شة وتلقيها اإ�شارات من اهلل، يف تلك 

الفرتة، يف احلد ب�شورة اإ�شافية من علمنة املجتمع االأكادميي والثقافة. افرت�ض باحلد من 
علمنة املجتمع االأكادميي والثقافة اأن يحد من علمنة املجتمع، ويوؤدي اإىل ال�شيطرة على الدين 
واملجتمع باملجمل. مت نبذ التعددية، يف تلك احلالة، التي كان يعتقد باإ�شهامها يف الن�شبية، 

واإيجادها اأزمات يف املعتقد.       

الثورة  الأجندات  مناق�شتني  باعتبارهما  االإيرانيتان،  الثقافيتان  الثورتان  متثل  مل   
الثقافية ال�شينية املزعومة، اإعادة تثقيف جماعية للجماهري، م�شطهدة كانت اأم غري ثورية، 
وال اإ�شرتاتيجية لك�شر عادات اخل�شوع واالإذعان التي مت تذويتها )جعلها جزءا من الذات( 
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لقرون من الزمن)36(. مل جت�شد الثورتان الثقافيتان يف اإيران جتربة جماعية باملطلق. انظر 
اإىل اجلدول 1 ملقارنة اجلوانب االأخرى للثورات الثقافية االإيرانية وال�شينية.  

كان اجلانب الديني غائبا متاما يف احلالة ال�شينية. مت النظر اإىل الثورة الثقافية   
يف اإيران باعتبارها متثل اإعادة تنظيم للجامعات العلمانية، واإعادة �شياغة لالأيديولوجيات 
االإ�شالموية يف وقت الحق، حني كانت االإ�شالموية يف اأزمة؛ ا�شتخدم االإ�شالمويون االإيرانيون 
يف  وراأوا  والرذيلة،  الف�شيلة  بني  دائم  ك�شراع  بكليته  العامل  تاريخ  الإظهار  الثقافية  الثورة 
موؤ�ش�شات التعليم العايل نقطة للبداية يف ذلك ال�شراع. ج�شدت الثورتان الثقافيتان -اللتان 
راأى فيهما الكثري من الطالب واالأ�شاتذة االإيرانيني �شكال كبريا من املعاناة- نقطتي حتول 

ل�شراعات ال�شلطة ال�شيا�شية بالن�شبة لالإ�شالمويني. 

  الثورة الثقافية ال�شينية          الثورة الثقافية االإيرانية         
نق�شانازدياد                              طول مدة التعليم                       

االأيدبولوجيا معايري القبول                      
) مرجعية رجال الدين( 

االأ�شول الطبقية
)مرجعية االأقران يف العمل(

التحدي االأهم
االلتزام باالأبديولوجيا 

االإ�شالموية مقابل اخلربة 
والتجربة

االلتزام باالأيديولوجيا احلمراء 
مقابل اخلربة

الالمركزيةاملركزية العملية االإدارية 

)36( انظر املراجع:
)Jameson, 1988: 188(.
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5. املجتمع االأكادميي �شاحة لل�شراع

ركز رجال الدين احلاكمون يف اإيران على التعليم العايل، بينما عربوا عن نيتهم يف   
اإطالق ثورة ثقافية متكاملة. متثل اجلامعات االآن �شاحة لل�شراع بني االإ�شالمويني والقوى 
االجتماعية التي ال ترغب يف النظام االإ�شالموي، بينما كانت متثل، قبل الثورة االإيرانية يف 
العام 1979، �شاحة لل�شراع بني املارك�شيني واالإ�شالمويني. يتج�شد ال�شوؤال الرئي�ض يف ماهية 
ال�شبب الذي جعل من اجلامعات االإيرانية �شاحة لل�شراع بني القوى ال�شيا�شية ملا يقارب �شتة 

عقود من الزمن. 

متثل  العام.  املجال  �شمن  اخلا�شة  ببيئاتها  االإيرانية  ال�شيا�شية  القوى  حتظى   
اجلامعات املكان الذي ترغب كل املجموعات يف ال�شيطرة عليه، وبخا�شة تلك التي ال متلك 
املوؤ�ش�شات  االإعالم،  الدين احلاكمون على  ي�شيطر رجال  اآخر غري احلرم اجلامعي.  منربًا 
الدينية، واملدار�ض العامة، ولكنهم ال يكتفون بذلك. يريد اأولئك الهيمنة ثقافيا و�شيا�شيا على 
اجلامعات االإيرانية. مل يكن ذلك ممكنا اإال عرب اللجوء اإىل القوى االأمنية و�شبه الع�شكرية. 

اأدت تلك ال�شراعات اإىل كوارث اأكادميية يف اجلامعات االإيرانية. انخف�ض م�شتوى   
ال�شنتني االأوليني من رئا�شة خامتي؛  اال�شتقاللية يف اجلامعات ب�شورة متوا�شلة، با�شتثناء 
تراَقب  الدرا�شية؛  املناهج  على  �شيطرة  اأي  االإيرانيون  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  ميلك  ال 
املنظمات، االأن�شطة، وال�شحف الطالبية من قبل ممثلي القائد وجلان االن�شباط؛ وتخ�شع 
يتعلق  فيما  االإ�شالمي  النظام  غايات  مراجعة  تتم  االأمن.  قوى  ل�شغوط  العلمية  اجلمعيات 

باجلامعات با�شتمرار، وال ُيقيَّم جناح واإخفاق التعليم العايل اإال ا�شتنادا اإىل تلك الغايات.  
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6. املوا�شفات 
 

اأ�شلمة  اإيران يف  الثقافية االأوىل والثانية يف  الثورة  يتمثل الهدف امل�شرتك لكل من   
املناهج،  الدرا�شية،  بالكتب  مرورا  الطالب  االأ�شتاذ-  عالقة  من  بدءا  كافة  التعليم  جوانب 
االإدارة، احلياة الطالبية، عالقة الطالب- الطالب، اجل�شم الطالبي، ال�شيا�شات الطالبية، 
اإىل  االأ�شلمة  تهدف  الثقافية.  االإمربيالية  حماربة  راية  حتت  التدري�شية  بالهيئة  انتهاء 
االأيديولوجية  واأجنداتها  االإ�شالموية،  الدولة  للحاكم،  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  والء  �شمان 

وال�شيا�شية.  

تتج�شد اأ�شلمة االإدارة يف تخ�شي�ض املواقع البارزة يف املجال االأكادميي لرجال الدين   
واالأفراد املوالني لهم، واإن كانوا غري موؤهلني، وال يتمتعون باملوا�شفات اأو اخلربات االأكادميية 
املطلوبة. عمدت احلكومة، بغية اأ�شلمة احلياة الطالبية، اإىل بناء م�شجد وم�شليات يف كل 
حرم جامعي، ناهيك عن احتفال اجلامعات والكليات باملنا�شبات االإ�شالمية التي يت�شمنها 
رجال  يتبعوا  واأن  كافة،  االإ�شالمية  باالأحكام  يلتزموا  اأن  الطالب  على  يتعني  كافة.  التقومي 

الدين يف جميع جوانب حياتهم. تتم مكافاأة من ميتثلون ويعاقب من ال يفعلون. 

اأ�شلمة الهيئة التدري�شية، اأن يتم حتويل اأع�شائها اإىل االأنا�ض املثاليني  يتعني، بغية   
وتطهريها  اجلامعة  من  طردهم  ذلك،  تعذر  اإن  و�شيتم،  االأيديولوجيا،  قبل  من  املو�شوفني 
التوجهات  وتبني  العلمانية،  امل�شادة،  الثورة  تاأييد  االإ�شالم،  مبعاداة  و�شمهم  عرب  منهم 
العلمية  االأكادميية/  قدراتهم  اإىل  ا�شتنادا  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  تعيني  يتم  ال  الغربية. 
اأو �شلوكهم االأخالقي، بل معتقداتهم ومواقفهم ال�شيا�شية واالأيديولوجية. ال توجد اأي حرية 

اأكادميية يف �شياق االأ�شلمة.   

تتمثل اأ�شلمة الكتب الدرا�شية واملناهج يف اإعادة كتابتها و�شياغتها لت�شمني ما اأمكن   
من املواد امل�شتمدة من الن�شو�ض االإ�شالمية يف الكتب والربامج التعليمية، وحذف كل ما ال 
يتوافق مع تعاليم املاليل، بينما تتج�شد اأ�شلمة اجل�شم الطالبي يف فح�ض الطالب كافة من 
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قبل اللجان، وتعليق درا�شة من ال تثبت مالءمتهم، ناهيك عن عدم ال�شماح لهم بالت�شجيل اأو 
اإكمال درا�شاتهم.  

تتمحور اأ�شلمة ال�شيا�شات الطالبية حول حظر اأي منظمة طالبية ال ترتبط باحلكومة، ومنع 
املفتوحة.  النقا�شات  واإجراء  مكان،  اأي  يف  كتابات  اأي  تعليق  ال�شعارات،  كتابة  من  الطالب 

يتعني على الطالب، قبل القيام بتلك االأن�شطة، اأن يتلقوا املوافقة من �شلطات اجلامعة. 

االأيديولوجيا  على  يركز  اأن  االإيرانيتني،  الثقافيتني  الثورتني  ومقارنة  لفهم  باملرء،  يجدر 
اأهدافهما  فعل،  كردتي  قيامهما  اإىل  اأدت  التي  التطورات  الظاهرتني،  هاتني  وراء  الكامنة 
الإدارة  املوَظفة  العنا�شر  واأجنداتهما،  اهتماماتهما  مهامهما،  اأمناطهما،  واملتابعة،  املعلنة 
الثورتني  هاتني  موا�شفات  تلخي�ض  يتم  فيهما.  املنخرطة  والهيئات  واملجموعات  فعليهما، 

الثقافيتني يف اجلدول 2.   

اجلدول 2 موا�شفات الثورتني الثقافيتني االإيرانيتني: 1981 - 1983 و2005 - 2010: 
 

الثورة الثقافية الثانيةالثورة الثقافية االأوىل

االأيديولوجيا
�شلطوية رجال الدين/ موجهة 
من قبل ال�شريعة/ موجهة من 
قبل الهوية/ اإ�شالموية موجهة 

من قبل ال�شوفية
اإ�شالموية ع�شكريتارية/ 

فا�ش�شتية

ال�شيطرة على احلكومة/ مقاربة الدولة
الثقافة/ منط احلياة

ال�شيطرة على احلكومة/ 
الثقافة/ منط احلياة

العلمنة املتزايدة للمجتمع الت�شيي�ض املتزايد للجامعاترد فعل على
والثقافة يف اإيران

االأهداف املعلنة
ت�شييد "معامَل لبناء االإن�شان" 
بغية تطهري اجلامعات  والنظام 
التعليمي من التاأثريات االأجنبية

اإيجاد بيئات للطاعة بغية 
تطهري املجتمع االإيراين من 

االأفكار العلمانية
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تطهري اجلامعات من االأهداف املتابعة
"املنافقني"

كن�ض اخل�شوم من 
اجلامعات

تعزيز حكم رجال الديناملهمة املنجزة
تعزيز احلكم الع�شكري 

)اإ�شافة املكانة االجتماعية 
اإىل ال�شلطة واملال(

الطالباين االأفغاين/ اأعلى- املاوي ال�شيني/ اأ�شفل- اأعلىالنمط
اأ�شفل 

االأجندات الرئي�شة
اإك�شاب الطابع املحلي 

للعلوم، التعاون بني احلوزات  
واجلامعات، اال�شتقالل الثقايف

الف�شل بني اجلن�شني، حظر 
املعار�شة ال�شيا�شية

اجلامعات ب�شورة رئي�شةاجلامعات ب�شورة رئي�شةاملجال

التطور العلمي، املبادئ االهتمامات
االأخالقية

اإعالء الف�شيلة وحماربة 
الرذيلة

املجموعات 
امل�شتهدفة 

باال�شطهاد والطرد

املجموعات الي�شارية 
املارك�شية املعار�شة/ اأع�شاء 
الهيئة التدري�شية العلمانيون 

الليرباليون

املنظمات الطالبية 
االإ�شالمية/ اأع�شاء الهيئة 

التدري�شية االإ�شالحيون 
النا�شطون

املنظمات الطالبية االإ�شالميةالعنا�شر
الطالب البا�شيجيون/ 
مكاتب  ممثلي القائد/ 

الفرع التنفيذي

الهيئات املوؤ�ش�شة/ 
التي متت تقويتها

مكتب التعاون بني اجلامعات 
واحلوزات، املجل�ض االأعلى للثورة 
الثقافية )7، 1982/ 17، 1984/ 

26، 2007(، مكاتب ممثلي 
القائد يف اجلامعات كافة

الطالب البا�شيجيون
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7. النتائج

مل تدفع الثورتان الثقافيتان قدما بالثقافة، التعليم، واملجتمع االأكادميي يف اإيران،   
تا من علمنة  بل اأعادتا بب�شاطة عقارب ال�شاعة اإىل الوراء، اإىل ما قبل مرحلة البهلويني، وحدَّ
املوؤ�ش�شات الثقافية والتعليمية. متت متابعة ذلك حتت ظل ال�شعار الرباق املتمثل يف العودة 
اإىل �شدر االإ�شالم، فرتة احلكم االإ�شالمي ال�شرف كما يتم تخيلها، التي مل تتكرر يف التاريخ 
دم الطالب واالأ�شاتذة االإيرانيون جراء احلد الذي بلغه ا�شتخدام  االإ�شالمي على االإطالق. �شُ
العنف والق�شوة لرتويج تلك االأجندة. مثلت احلرية االأكادميية ال�شحية االأبرز لتلك االأعمال 

الوح�شية.     

لرجال  املطلقة  الهيمنة  تعزيز  يف  املتدرجتان  القمعيتان  الثورتان  هاتان  اأ�شهمت   
الدين، الذين فر�شوا "الكلريوقراطية" )حكم رجال الدين( على املجتمع االأكادميي -بغية 
ا�شتخدامه اأداة يف فر�ض "الكلريوقراطية" على املجال العام برمته- لتنتِهك ا�شتقاللية ذلك 
املجتمع يف اإيران اإىل اأبعد احلدود. ال ت�شرتك اجلامعات االإيرانية اإال باال�شم مع اجلامعات 

االأخرى عرب العامل؛ تفتقر تلك اجلامعات اإىل ال�شمات االأ�شا�شية للموؤ�ش�شات التعليمية.  

ترتبت العديد من النتائج املدمرة عما دعى بالثورتني الثقافيتني. تتمثل اإحداها يف   
الياأ�ض واالكتئاب اللذين يوؤديان يف العادة اإىل االإدمان على املواد املخدرة واالنتحار. ارتفعت 
ن�شبة االإدمان على املواد املخدرة، وفقا لعدد من الدرا�شات، يف حرم اجلامعات االإيرانية)37(. 
�شئل 213 من طالب جامعة �شرياز، عرب حتقيق ذاتي، عن مواقفهم فيما يتعلق بتعاطي املواد 
تلك  الراهن، وعن  الوقت  الهريوين، احل�شي�شة( يف  االأفيون،  الكحول،  املخدرة )ال�شجائر، 
اأن ما يقارب  52 %  ال�شابقة لهذه الدرا�شة(، ليتبني  اأثناء، �شتة االأ�شهر  اأو  املواقف )قبل، 
منهم قد دخنوا ال�شجائر، 25 % �شربوا الكحول على �شبيل التجربة، 21 % تعاطوا االأفيون، 

)37(انظر املراجع:
)Ahmadi et al, 2001; Ahmadi & Yazdanfar, 2002(.
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و12 % احل�شي�شة، بينما تعاطى طالب واحد، ال اأكرث، الهريوين)38(. يتجاوز تعاطي املخدرات 
 %  11 ن�شبة  تعاطت  برمته)39(.  املجتمع  يف  لتعاطيها  الو�شطي  املعدل  اجلامعات  مهاجع  يف 
املخدرات، من بني عينة موؤلفة من 5231 طالبا يف 21 جامعة، وفق م�شح اأجري لهذه العينة)40(.       

تتمثل نتيجة اأخرى يف ارتفاع معدل االنتحار. ج�شدت ن�شبة انتحار طالب اجلامعة   
واحدة من اأعلى الن�شب بني �شرائح اجتماعية خمتلفة)41(. اأقدم اأكرث من 200 طالب جامعي 
االإناث،  بالنتيجة. مثلت  18 منهم احلياة  ليفارق  2000 و2008،  العامني  على االنتحار، بني 
يعود ذلك  االنتحار)42(.  اأقدموا على  الذين  اأرباع  العايل، ثالثة  التعليم  لوزارة  لتقرير  وفقا 

لتزايد ال�شغوط االأيديولوجية واالجتماعية على الن�شاء يف اجلامعات. 

تتج�شد النتيجة الثالثة يف االإ�شرار باملعايري التعليمية. تتلقى الع�شرات من ال�شركات   
يف اإيران طلبات لكتابة اأطروحات املاج�شتري والدكتوراه. يرتاوح املبلغ الذي تتلقاه عن كتابة 
الأطروحة  دوالر  و700  و600  املاج�شتري،  الأطروحة  دوالر  و500   400 بني  الواحد  الف�شل 

الدكتوراه)43(.

)38( موقف طالب جامعة �شرياز اإزاء املخدرات: درا�شة ا�شتطالعية،
A. Ghanizadeh; emro.who.int/Publications/EMHJ/0703/shiraz.htm

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

)41( اإقدام طالب جامعي على االنتحار يف همدان:
tabnak.ir/pages/?cid=9432

)متت زيارته يف 21 اأبريل، 2008(.
roozonline.com/archives/200804//post_7026.php )42(

)متت زيارته يف 22 اأبريل، 2008(.
tabnak.ir/pages/?cid=9414  )43(

)متت زيارته يف 21 اأبريل، 2008(.
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تتمثل الرابعة يف ازدياد هجرة العقول. غادر العديد من اأع�شاء الهيئات التدري�شية   
اجلامعية اإيران للهرب من الثورة الثقافية، بني العامني 1980 - 1983، التي اأ�شعفت اإيران 
التعليمية  املناهج  تطهري  �شيزيد  للتطوير.  املطلوبتني  والتقنية  العلمية  الناحيتني  من  كثريا 
من العلوم االجتماعية، االإن�شانيات، واالآداب الغربية، وا�شتبدالها بتعاليم اإ�شالمية، �شيزيد 
ب�شورة اإ�شافية من امل�شافة بني احلكومة والعديد من طالب الطبقة املتو�شطة، الذين تنبهوا 
�شيا�شيا جراء االنتخابات الرئا�شية يف العام 2009. �شت�شعف �شيا�شات احلكومة اجلامعات 
االإيرانية على حد �شواء. يهاجر االأكادمييون االإيرانيون املوؤهلون طلبا للتوظيف يف اخلارج. 
هاجر، كمعدل و�شطي، ثالثة من حملة �شهادة الدكتوراه، وخم�شة من حملة �شهادة املاج�شتري 

يف كل يوم من العام 2009)44(.  

االإيراين  االأكادميي  املجتمع  بني  امل�شافة  ازدياد  يف  اخلام�شة  النتيجة  تتج�شد   
الثقافية،  الثورة  قيام  منذ  االأكادميية،  اإيران  عالقة  توترت  املتقدم.  العامل  يف  واجلامعات 
مع الواليات املتحدة والعامل الغربي. ال ميكن لالأ�شاتذة والطالب االإيرانيني التوا�شل وتبادل 

اأعمالهم بحرية مع زمالئهم عرب اأنحاء العامل. 

)44( انظر:
)Kalameh, April 26, 2010(


