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IRAN / Pleidooi voor band tussen universiteiten en theologische
centra. " "" "

Inleiding

Medio april 1985 besteedden de Iraanse media aandacht aan een
ontmoeting van ayatollah MONTAZERI met een aantal functionarissen
van de 'Martelaar CHAMRAN'-Universiteit in Ahvaz. Zoals bekend
wordt MONTAZERI door veel waarnemers gedoodverfd als de opvolger
van ayatollah KHOMEYNI, de huidige leider van Iran.

MONTAZERI's opvattingen

MONTAZERI hield zijn gehoor enkele interessante denkbeelden voor.
Zo wees hij allereerst op het belang van de Iraanse universitei-
ten voor "het bereiken van totale onafhankelijkheid op het gebied
van economie en militaire zaken".

Vervolgens ging hij uitvoerig in op zijn stelling dat toename van
wetenschappelijke kennis op zich niets betekent als het niet
gepaard gaat met geestelijke groei en vesterking van de
religieuze cultuur op de universiteiten. In dit verband
refereerde hij aan de noodzaak uitvoering te geven aan de leus
die oproept tot eenheid tussen universiteiten en theologische
centra. Hij gaf als zijn mening dat deze samenwerking alleen
werkelijk produktief zal kunnen zijn als over-en-weer docenten
worden uitgewisseld en beide zijden in hun studieprogramma's
ruimte maken voor eikaars onderwerpen, dat wil zeggen theologie
als vast onderdeel in de academische programma's en aandacht voor
wetenschappelijke ontwikkelingen op de theologische centra.

Om zijn ideeën ingevoerd te krijgen had MONTAZERI reeds
persoonlijke vertegenwoordigers naar de universiteiten In Iran
gestuurd .



Conclusie

Als MONTAZERI zijn zin krijgt, dan dient men in Westeuropa er
rekening mee te houden dat de nieuwe generatie Iraanse academici
grondig zal zijn geschoold In de uitgangspunten van de door
Teheran gepropageerde islamitische revolutie. Dit zal dan
bijvoorbeeld gaan gelden voor Iraniërs die in de toekomst
hierheen komen voor post-academische cursussen en dergelijke.

Naschrift

De 'Martelaar CHAMRAN'-Universiteit is genoemd naar wijlen
Mustafa CHAMRAN. Hij was de eerste minister van defensie in de na
de terugkeer van KHOMEYNI in Iran uitgeroepen Islamitische
Republiek en sneuvelde aan het front met Irak. Daarvoor verbleef
hij als balling in Libanon, waar hij een actieve rol speelde bij
de vorming van de militaire afdeling van de shl'itische organisa-
tie Amal. Verschillende Amalleiders, zoals All HUSAYN,
uegenwoordig lid van het politburo en hoofd van de afdeling
buitenland van Amal, afficheren zich nog altijd als leerlingen
van CHAMRAN.
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