" انقالب فرھنگی  " ١٣۵٩از زبان بانيان و مسئوالن جمھوری اسالمی )بخش دوم(
فريبا مرزبان

" ھيچ درك مشتركى از انقالب فرھنگى وجود نداشت”
مقدمه :دکتر عبدالکريم سروش که خود يکی از اولين اعضای ستاد انقالب فرھنگی بود،
در يک مصاحبه مفصل با ماھنامه آموزشی لوح در سال  ١٣٧٨به انتقاد از روش و
دستاوردھای انقالب فرھنگی پرداخته و اين چنين می گويد" :مفھوم وحدت حوزه و
دانشگاه از يك نزاع تاريخى برمىخاست كه در تمام فرھنگھاى دينى ريشه داشت و در
فرھنگ دينى ما ھم جوانه زد :نزاع ميان علم و دين”....ھيچ درك مشتركى از انقالب
فرھنگى وجود نداشت”(١) .
آقای سروش در ادامه می گويد :ما اعضاى ھفتگانه يكديگر را قبالً نديده بوديم و
نمىشناختيم و ننشسته بوديم گفتگو كنيم و فكرھايمان را يككاسه كنيم .پس از تشكيل
ستاد ھم چنين نكرديم....با ھمه اين گفتگوھا ،علوم انسانى راه خود را در پيش گرفت
زيرا دانشگاھھا نمىتوانستند معطل "فتواھاى قم يا اصالحاتى بمانند كه مدرسه
باقرالعلوم با چندتا طلبه صفر كيلومتر" مىخواست در علوم انسانى بكند آخرش ھم
ندانستند كه منزلگه مقصود كجاست! )(٢
از سوی شخصيت ھا ،نھادھا و ھمچنين مرکز نشر اسناد انقالب اسالمی در باره انقالب
فرھنگی  ،١٣٥٩از سوی شخصيت ھايی مقاالت ،چند جلد کتاب و نوارھای ويديويی
منتشر شده و حتی پرسش و پاسخ ھايی انجام گرفته ست که در ھمه آنھا آقايان سروش،
زيباکالم ،ميرحسين موسوی ،علی شريعتمداری ،شمس آل احمد ،باھنر و حسن حبيبی
نمايندگان مستقيم آيت ﷲ خمينی در ستاد انقالب فرھنگی معرفی شده اند.
مطمئناً ،اظھارات اشخاص و مسئوالن نظام در باره » انقالب فرھنگی« با تامل و تفکر
کافی ھمراه می باشند؛ که پس از گذشت  ٣٢سال ،از واقعه خونين انقالب فرھنگی که
در آن خون دانشجويان » چپ« ريخته شد؛ عمده تاکيدھای بانيا ِن آن بر اين است که
"بدون برنامه تصميم گرفتند" و جوی خون در دانشگاھھا راه انداختند .يا اعتراف می
کنند " :دانشگاھھا نمىتوانستند معطل فتواھاى قم يا اصالحاتى بمانند كه مدرسه
باقرالعلوم با چندتا طلبه صفر كيلومتر مىخواست انجام بدھد".
مسئوالن ستاد انقالب فرھنگی که از مدارج بااليی برخوردارند و فيلسوف و دکتر و
مھندس خوانده می شوند؛ قاعدتا ً نمی بايستی دست به کاری "ھردمبيل" بزنند و انتظار

می رود که بدون پشتوانه سخنی نگويند؛ چرا که آقايان قصد داشته اند روشنفکران و
دانش آموختگان را ارشاد کنند ،بر سر عقل بياورند! و بوی عطر اسالم ساکنان ايران را
سرمست سازد!
و با فرمان خمينی عطر اسالم فالت ھا ،کويرھا ،ھمه جای ايران و مراکز آموزش عالی
را در برگرفته ست و جملگی مالحظه کرده ايم که نه تنھا در دانشگاھا جوی خون به پا
کردند؛ بلکه در تھران شورای مرکزی حزب جمھوری اسالمی به وسيله جناح چپ
جمھوری اسالمی که از پشتيبانی " دانشجويان پيرو خط امام" مانند آقايان عبدی،
اصغرزاده و ديگران برخوردار بودند ،ستاد انقالب فرھنگی "سياست تصفيه عظيم و
پاکسازی" را بر عھده گرفت.
آقای سروش در مصاحبه با بی بی سی می گويند” :ھيچ درك مشتركى از انقالب
فرھنگى وجود نداشت” .اعتراف به نبودن " درک مشخص" " ،نداشتن برنامه و
الگوی الزم"  " ،اقدامات خودسرانه مسئوالن و مجريان" "ھردمبيل کار کردن" در
پيش بردن امر تھاجم به دانشگاه ھا که سران جمھوری اسالمی تدارک ديده بودند انکار
ناپذير است.
اظھارات آقای سروش در مصاحبه فوق در ادامه گفته ھای آقای زيبا کالم است و ھر دو
به نزاع پنھان و آشکار حوزه و علم اعتراف می کنند و متاسفانه باز ھم بر ھمين حوزه
و منبع فکريست که تاکيد می ورزند!
در گفتگوھا و نوشته ھای عبدالکريم سروش فرار از بار مسئوليت ضررھا و خرابی
ھای به جای مانده از انقالب فرھنگی و نيز پريدن از جوی خون که در دانشگاه ھای
کشور راه انداختند بوضوح ديده می شود .يکی از مسئوليت ھای آقای سروش جبران
ضررھايی ست که مردم تحمل کرده اند و بھايی که تا به امروز ،دانشجويان ،خانواده
ھای آنھا و اساتيد محترم مراکز آموزش عالی و مردم پرداخته اند در نزاع بين حوزه
علميه و ستاد انقالب فرھنگی.
در روزھای انقالب مردم حاضر در خيابان ھا ھرگز تصور نمی کردند که روزی نه چندان
دور ،دانشگاه ھا که مرکز علم و سنگر آزادی بودند به دست عده ای متصرف شوند؛ که
دانشگاه را با صحرای کربال يکی می دانند و يکی می بينند(٣) .
عاملين و آمرين انقالب فرھنگی الزم ديدند با محاصره و حمله به دانشگاه ھا ،مدارس و
مراکز آموزش عالی را يکی پس از ديگری فتح کنند؛ در نتيجه خون عده ای از

دانشجويان چپ و روشنفکران غير مسلمان ريخته شد ،و عده ی بی شماری از اساتيد
تصفيه شدند(٤) .
دکتر سروش در مصاحبه ادامه می دھند که " انجام وظيفه كردن در آن روزھاي پرتالطم
و بيقرار ،چون شنا كردن در استخر شيره بود "كند و دشوار و چسبناك و شيرين" .و
وقتي دانستم كه در به پاشنه ديگر ميچرخد ،برون آمدم و گرد ھيچ منصب و مكسب
ديوانی ديگر نگشتم(٥) .
ارائه تجربيات و ديدگاه ھا به اعترافات صادق زيبا کالم و عبدالکريم سروش خالصه
نمی شود و مسئوالن مملکتی يکی بعد از ديگری در تاييد انقالب فرھنگی سخن گفته
اند؛ آقای حسن اشکوری نماينده سابق مجلس و از روحانيون دگرانديش! در مصاحبه
ای نقل می کند " :ھنوز از چند و چون اين تصفيه ھا و پاکسازی در مراکز آموزشی
اطالع دقيقی ندارم کم و بيش از مسئوالن شنيده ام که برای پاک بودن محيط حساس
آموزش و پرورش و نفی » انديشه ھای ماترياليستی « و » زدودن تبليغات ضددينی و
کوتاه کردن دست عناصر چپ و انحرافی« و ايجاد زمينه ی مناسب برای» تبليغ و
آموزش مسائل اسالمی«  .آموزش متوسطه ،ابتدايی و دانشگاه ھيچ ترديدی نيست که
بايد بر اساس اسالم اداره شود بايد با توطئه ھا و ترور افکار و کارشکنی ھا و موانع که
بوسيله ضدانقالب يا مخالفان رژيم جمھوری اسالمی بوجود آمده و می آيد ،با شدت و
قاطعيت مبارزه کرد تا حاکميت سياسی انقالب مستقر گردد تا دشمنان ضد دينی از صحنه
خارج شوند"(۶).
تا وقتی که دگرانديشان چنين می انديشند و راضی به جفا و جنايت در حق دانشگاه و
دانشگاھيان ھستند امنيت و رعايت حقوق مردم و آزادی انديشه ھرگز ميسر نخواھد
گشت.
در ادامه بحث سرکوب دانشگاھيان آقای سروش طلبکارانه می پرسند ":آيا ھنوز معلوم
نشده است كه عبدالكريم سروش و حبيبي و باھنر و  ...در ستاد انقالب فرھنگي نقش
داشتهاند نه در انقالب فرھنگي؟ و آيا ھنوز جا نيفتاده است كه انقالب فرھنگي براي
بستن دانشگاهھا بود و ستاد فرھنگي براي باز كردن آنھا ،به نحوي پيراستهتر و
اسالميتر؟"و در ادامه چنين توضيح می دھند » :انقالب فرھنگي« چيزي بود و »ستاد
انقالب فرھنگي« چيزي ديگر.
تاکيد بر " جدايی" ستاد انقالب فرھنگی و انقالب فرھنگی ،سفسطه ای بيش برای
فريب مردم نيست .سفسطه و فريب مردم ،يکبار ديگر! در آن زمان در تلويزيون

جمھوری اسالمی و امروز در بی بی سی .آيا ھرگز از تلويزيون جمھوری اسالمی ديده
شده ست که امثال سروش بگويند ما با انقالب فرھنگی به شکل اجرا شده مخالفيم؟! يا
اينکه برعکس ،کل سيستم مھر تاييد بر تخريب دانشگاه ھا زدند؟
آنچ ه آشکارس ت ش انه خ الی ک ردن از ب ار مس ئوليت جناي ات رخ داده در ف رادی
پ س از انق الب  ٥٧و ف رار از پاس خ گف تن ب ه ت اريخ س ت ک ه راھ ی ب ه جل و نخواھ د
داش ت! روش ن س ت ک ه "س تاد انق الب فرھنگ ی" تش کيل ش ده ب ود ب رای تکمي ل
ک ردن عملک رد انجم ن ھ ای اس المی و کميت ه ھ ا ک ه تح ت ن ام انق الب فرھنگ ی
دانشگاھا را فتح کردند.
در اينجا نگاھی ديگر می اندازيم به گفته ھای دکتر صادق زيبا کالم که بی ارتباط با بحث
فرار از بار مسئوليت مسئولين در انقالب فرھنگی نيست و در اصل پاسخ و تاکيدی ست
بر مشارکت نامبردگانی چون عبدالکريم سروش در اين واقعه خونبار و ضدمردمی .زيبا
کالم می گويد :نکتهی خيلی سادهتر از تمام اينھا ،يک سوال از آقای دکتر سروش است
که ما فرض بگيريم شما ھيچ نقشی در تصفيهھا نداشتيد ،فرض میگيريم شما ھيچ نقشی
در انقالب فرھنگی نداشتيد که " مطلقا ً " چنين نيست .اما حتی با قبول چنين فرضی ،آيا
شما مطلع نبوديد؟ آيا شما اطالع نداشتيد که صدھا تن از " اساتيد کشور اخراج"
شدهاند و "دانشجويان با کميتهھای انضباطی" و غيره مشکل پيدا کردهاند؟ آيا شما
نمیدانستيد اين اتفاقات دارد میافتد يا نه؟ )(٧
انتظار می رود که نگاھای منتقدانه راھی باز کند برای رسيدن به درکی درست از تھاجم
به دانشگاه ھا و نتايج خونبار آن به جای "تبرئه حکومت اسالمی" و" کی بود کی بود
من نبودم " .مقاومت دانشجويان برای حفظ دستاوردھای دمکراتيک و دفاع از
دانشگاھی مردمی ،آزاد و شورايی اقدامی درست و درخور توجه و تاييد بود .اين وظيفه
دانشجويان مبارز بود که در مقابل يورش رژيم به دستاوردھای بھمن  ۵٧و رسوا کردن
سياست ھای ضدمردمی رژيم به مقاومت و افشاگری دست زدند و مقاومت دانشجويان
به گونه ايی نبود که بھر قيمت درگيری را گسترش دھند .ولی .....
در ادامه زيبا کالم می گويد که "آقای دکتر سروش به عنوان نماينده مرحوم امام ،عضو
آن ستاد بود و يکی از افراد و چھرهھای شاخص و برجسته ستاد انقالب فرھنگی بود".
)(٨
در ھمين ارتباط و در ادامه اختالفات اعضای ستاد انقالب فرھنگی که داليل و چگونگی
اختالفات بر ما روشن نيستند آقای سروش خطاب به آقاي ميرحسين موسوي می گويد:

" شما كه ھمه افتخارتان پيروي از امام است ،چرا؟ شما كه خود منصوب امام بوديد و
به فرمان او بر صدر جلسات مي نشستيد ،چرا خبر درست و دقيقي از آن نميدھيد؟ آيا
فردا ھم اگر به كرسي رياست جمھوري بنشينيد ،ھمينطور "حق دانستن " مردم را
محترم مي شماريد؟ " گفته ايد شما در انقالب فرھنگي نقشي نداشتيد ،كه اينطور؛ ولي
صورت مذاكرات شوراي انقالب چيز ديگر مي گويد :اعضاي شورا به شدت از وضع
ناآرام دانشگاھھا ناراضي بودند " .مھندس ميرحسين موسوي تنھا كسي بود كه " از
ضرورت انقالب فرھنگي از طريق حضور تودھھا در دانشگاه سخن گفت " و چنين بود
كه دانشجويان اينجا و آنجا ستادھايي تشكيل دادند و مشغول "انقالب فرھنگي " شدند؛
درتھران :شكوريراد ،شمقدري و محمود احمدي نژاد و ھاشمي ثمره در شيراز :فالن و
...
فالن
اين در انقالب فرھنگي .اما در ستاد انقالب فرھنگي چطور؟ آيا آنجا ھم بي نقش بوديد؟
)(٩
در حاليکه خمينی تاکيد بر مسئوليت شورای انقالب داشت و گفت " :من آن چيزی را که
شورای انقالب و رئيس جمھور راجع به تصفيه دانشگاه گفته اند پشتيبانی می کنم"؛
آقای صادق زيباکالم به تبرئه نظام برخاسته و چنين می گويد » :اينجا من براي ثبت در
تاريخ بايد بگويم كه شوراي انقالب به ھيچوجه دستورالعملي نداده بود كه استادان را
اخراج كنيد .حتي ستاد انقالب فرھنگي ھم چنين دستوري نداده بود .اين به دست خود
مسؤوالن دانشگاهھا و دانشكدهھا بود كه چه جوري ببرند و بدوزند (١٠) «.و )(١١
آيت ﷲ خمينی در ادامه خطاب به انجمن ھای اسالمی دانشگا ھا گفت " :عزيزان من،
ما از حصر اقتصادی نمی ترسيم .ما از دخالت نظامی نمی ترسيم .آن چيزی که ما را می
ترساند ،وابستگی فرھنگی است .ما از دانشگاه استعماری می ترسيم که آنطور جوان
ھای ما را تربيت کنند که خدمت به کمونيست کنند"(١٢) .
بدنبال تالش مسئوالن حکومتی برای تعطيلی دانشگاھھا ،ابوالحسن بنیصدر رئيس
جمھور و رئيس شورای انقالب که آن ھنگام از حاميان اصلی انقالب فرھنگی بود؛ صبح
روز دوم ارديبھشت ھمراه با انبوھی از حزب اللھی ھا به دانشگاه تھران رفت و با
سخنرانی خود مصوبه شورای انقالب را ابالغ نموده و بر ضرورت انقالب فرھنگی تأکيد
کرد .حال دکتر سروش می گويند :ستاد انقالب فرھنگي نه "كميتهاي براي پاكسازي"
داشت نه " آئيننامهاي" براي آن نوشته بود و نه "دستورالعملي"درين خصوص به
دانشگاهھا داده بود.

از سويی ديگر می گويد :ستاد انقالب فرھنگی دارای يک کميته گزينش استاد بود تا کار
تصفيه ھايی را که در  ١٣٥٨شوراھای دانشگاھی ،که در برخی دانشگاھھا مانند
دانشگاه تھران به شورای تزکيه معروف بودند ،تصحيح و تکميل کنند .اما اين کميته نيز
به جھت يافتن افراد "متعھد" و رھيافتی که به نوعی انکيزيسيون انقالبی بود به
بررسی پييشينه متقاضيان و استادان مورد نظر پرداخت که موجب روند بررسی آن قدر
کند و آھسته گردد که تا سال  ١٣٦٢تنھا توانست  ٤٠٠استاد را تاييد کند و اين رقم در
مقابل از دست دادن حدود  ٣/١از اعضای ھيات علمی کل دانشگاھھا از زمان انقالب تا
باز شدن دانشگاھا عمال ناچيز بود(١٣).
سروش می گويند که " انجام وظيفه كردن در آن روزھاي پرتالطم و بيقرار ،چون شنا
كردن در استخر شيره بود" :كند و دشوار و چسبناك و شيرين ".خون مردم را ريختند
و بی شماری از اساتيد را تصفيه کردند؛ دانشگاھا را تعطيل کردند تا شيره و شيرينی آن
را تست کنند! چه دانشی چه فرھنگی!؟
طبق برنامه نوحکومتيان ھجمه به دانشگاھا در جريان بود و در روز اول ارديبھشت که
پايان مھلت شورای انقالب بود ،خشونتھا به ويژه در دانشگاه تھران به اوج رسيد و
روزنامه کيھان گزارش داد ٣۴٩ ،نفر زخمی و  ٣تن کشته شدند(١۴) .
طبق آمار رسمی ،تعداد کشتهھای درگيری ھای چند روز در شھرھای مختلف  ٣٨تن و
تعداد زخمیشدگان  ٢٠٠تن اعالم شد ٢) .سال تعطيلی برای رشته پزشکی و  ٣سال
برای بقيه رشتهھا( )(١۵
چندس ال م ی بايس ت دانش گاه بس ته م ی ش د و ب ه من افع مل ی و م ردم لطم ه وارد م ی
ش د ت ا امث ال دکت ر س روش آن موق ع م ی پذيرفتن د ک ه چي زی ب ه عن وان عل وم انس انی
اس المی وج ود ن دارد!؟ و ح وزه علمي ه و مدرس ه ب اقرالعلوم و بقي ه ع اجز از انج ام
چن ين ک اری ھس تند! در مجم وع انتظ ار م ی رود ک ه نگاھ ای منتقدان ه راھ ی ب از کن د
ب رای رس يدن ب ه درک ی درس ت از اھ داف حکوم ت اس المی در ايج اد انق الب
فرھنگ ی .ص داقت و اعت راف ب ه خط ا اعم الی شايس ته ھس تند؛ ام ا ،آي ا ب ا اعت راف
ب ه اينک ه " ھ يچ درك مش تركى از انق الب فرھنگ ى وج ود نداش ت” از ح دود ج رم
و مش ارکت در جناي ت کاس ته م ی ش ود و آي ا خ ون ھ ای ريخت ه ش ده ب ر زم ين
دانشگاه ھای کشور را پاک می کند؟
برائ ت ج ويی از نظ ام اس المی و تبرئ ه نوحکومتي ان و ھمچن ين انک ار مش ارکت
باني ان انق الب فرھنگ ی ،تک رار " ک ی ب ود ک ی ب ود م ن نب ودم " از اھمي ت توج ه ب ه

اعم ال ض د انس انی حکوم ت گ ران ب ر اي ران نم ی کاھ د و ق در مس لم اي ن س ت ک ه ب ار
اين مسئوليت بر دوش مسئوالن حکومتی ست.
ادامه دارد.
فريبا مرزبان
لندن ،تير ماه ١٣٩١

facebook: gozide
,
www.gozide.com
gozide1@gmail.com ,
پی نويس و تحقيق
تاکيدھا از نويسنده ست.
 -١دکتر سروش در مصاحبه ای که درباره انقالب فرھنگى دارد چنين می گويد .ماھنامه لوح ،شماره ششم ،مھر
١٣٧٨
 -٢گفتگو با عبدالكريم سروش ،درباره انقالب فرھنگى ،ماھنامه لوح ،شماره ششم ،مھر ١٣٧٨
 -٣دفن جنازه ھای جانبازان و بسيجيان در محوطه دانشگاھھا نمونه آشکار چنين بينشی ست.
 -٤در بخش پايانی مقاله حاضر ،فھرست اسامی کشته شدگان واقعه تلخ و تحميلی انقالب فرھنگی منتشر خواھد شد.
 -٥منبعhttp://www.drsoroush.com/Persian.htm :
 -۶روزنامه انقالب اسالمی  ۴مرداد ١٣۵٩
 -٧گفتگو با راديو زمانه در دفاع از ميرحسين موسوی و پاسخ به دکتر عبدالکريم سروش يکی ديگر از مسببين
تعطيلی و خون ريزی در دانشگاھا.
 -٨ھمانجا
 -٩نامۀ دکتر سروش به ميرحسين موسوی در مورد انقالب فرھنگی
آقاي موسوي شما كه ھمه افتخارتان پيروي از امام است ،چرا؟ شما كه خود منصوب امام بوديد و به فرمان او بر
صدر جلسات مينشستيد ،چرا خبر درست و دقيقي از آن نميدھيد؟ آيا فردا ھم اگر به كرسي رياست جمھوري بنشينيد،
ھمينطور "حق دانستن " مردم را محترم ميشماريد؟
گفته ايد شما در انقالب فرھنگي نقشي نداشتيد ،كه اينطور؛ ولي صورت مذاكرات شوراي انقالب چيز ديگر ميگويد:
اعضاي شورا به شدت از وضع ناآرام دانشگاھھا ناراضي بودند .ھاشمي رفسنجاني گفت" :از طريق حضور تعدادي
بچه مسلمان در تھران ميتوان جلو شلوغي دانشگاه را گرفت ...از خشونت نميترسيم .امروز شروع شود بھتر از سه
ماه ديگر است " .مھندس ميرحسين موسوي تنھا كسي بود كه "از ضرورت انقالب فرھنگي از طريق حضور تودھھا
در دانشگاه سخن گفت " و چنين بود كه دانشجويان اينجا و آنجا ستادھايي تشكيل دادند و مشغول "انقالب فرھنگي "
شدند؛ يا به تعبير ميھمان مودب شما" :تقليد مضحك شناعت و سخافت) " .درتھران :شكوريراد ،شمقدري و محمود
احمدي نژاد و ھاشمي ثمره در شيراز :فالن و فالن)...

اين در انقالب فرھنگي .اما در ستاد انقالب فرھنگي چطور؟ آيا آنجا ھم بينقش بوديد؟ "قربان تمكينت شوم .ميبين
وسرباال مكن"
انقالب فرھنگی ايران ،به مجموعهای از رويدادھای مرتبط با نظام آموزش عالی در جمھوری اسالمی ايران )به ويژه
سالھای  ١٣۵٩تا  ١٣۶٢خورشيدی( گفته میشود که با ھدف پاکسازی استادان و دانشجويانی که از ديد حکومت
جمھوری اسالمی ايران » ،غربزده« بهشمار میرفتند ،صورت پذيرفت .از انقالب فرھنگی ايران به عنوان
اسالمیسازی دانشگاهھا ياد میگردد.
پيش از شروع انقالب فرھنگی ايران ،دانشگاهھای ايران ،از مھمترين کانونھای اصلی حضور مخالفان عليه نظام
جمھوری اسالمی بودند و وضعيت آنھا از دست حکومت خارج شده بود .در اواخر فروردين ماه سال ١٣۵٩
خورشيدی ،شورای انقالب ،با تأييد روحﷲ خمينی ،به گروهھای سياسی فعال در دانشگاهھا ،برای تخليه دفترھای
خود در دانشگاهھا ،مھلتی سه روزه داد که طی اين روزھا ،درگيری و خشونت در دانشگاهھای مختلف ايران شدت
گرفت و چندين نفر کشته و تعداد زيادی نيز مجروح شدند .اين رويداد ،سرآغاز »انقالب فرھنگی« محسوب میشود
که تعطيلی دانشگاهھا به مدت بيشتر از دو سال و اخراج صدھا تن از استادان و ھزاران تن از دانشجويان دگرانديش،
چپگرا و ليبرال را در پی داشت .اقدامات انجام شده در دوران انقالب فرھنگی ايران بخشی از برنام ٔه مبارزه با
فرھنگ غرب در ايران محسوب میشد و يکی از اھداف انقالب فرھنگی ايران ،وحدت حوزه علميه قم و دانشگاه بود.
در طی اين دوران محتوای بسياری از کتابھای درسی و علمی طبق ديدگاه موجود شورای انقالب فرھنگی ،مورد
بازبينی قرارگرفت .به شيوهھای مختلف ،ديدگاهھای موسوم به چپ و ليبرال از دانشگاه حذف شد و ھمچنين تغييراتی
با ھدف اسالمی کردن دانشگاه و اجرای شريعت اسالمی در دانشگاهھا اعمال گرديد .اين سلسله برنامهھا ،تاثيرات
زيادی بر ساختار فرھنگی و علمی ايران بهھمراه داشت .چنانکه تعداد بسياری از فرھيختگان ،ايران را ترک کردند.
 -١٠متن سخنرانی خمينی در باره تصفيه اساتيد روزنامه اطالعات  ۶فروردين  ١٣۵٩ص ۴
 -١١در مصاحبه ای با لوح در سال ١٣٧٨
 -١٢متن سخنرانی خمينی در باره تصفيه اساتيد روزنامه اطالعات  ۶فروردين  ١٣۵٩ص ۴

http://www.drsoroush.com/Persian.htm -١٣
 -١٤کيھان دوم ارديبھشت ١٣٥٩
 -١٥وبگاه راديو فردا.١٣٨۶/٠٢/٠١ ،

