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سياست 2

به مناسبت عید سعید فطر انجام شد؛

 موافقت رهبر انقالب با عفو 
 یا تخفيف مجازات 
تعدادی از محکومان

همين صفحه

وزیر علوم در واکنش به اعتراضات 
برخی دانشجویان درباره پوشش: 

دانشجو باید از ضوابط 
دانشگاه تبعيت کند
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 قالیباف و مجلس در توجیه سیسمونی گیت 
به کلمات کلیدی همیشگی روی آوردند؛

رهبری، شهدا، 
خدمت، توطئه و ... 

دیگر حتی کســی غافلگیر هم نمی شود. 
جنجال سیسمونی رئیس مجلس نیز همانند 
دیگر خبرها و افشاگری ها علیه نمایندگانش 
به همان مسیر رفت که پیشــتر دیگران یاد 
گرفته بودنــد: ارجاع به توطئه دشــمنان به 
خاطر خدمت به مــردم، ذکر نــام رهبری، 
خرج از شهدا، تأکید بر مقاومت و عذرخواهی 
کوچکی کــه همراه با انکار اصــل وقوع خطا 
باشد. الگویی تکراری که مشخص شده جواب 
می دهد و با استفاده از آن می شود چند روزی 
موج واکنش ها و انتقادات را ازسرگذراند و صبر 
کرد تا ماجرا مشمول مرور زمان شود. پیامد 
دیگر این الگو البته بسیاری اوقات ثبت ماجرا 

به همان شکل در ذهن مردم بوده است اما نظر 
کلی مردم برای استفاده کنندگان از این الگو 
چندان اهمیت نداشته و ندارد، بلکه موضوع 
صرفا دوام  آوردن در مقابل فشار مقطعی است 
و بلکه استفاده از انتقادات برای مظلوم نمایی 
و اگر شد کســب چند امتیاز. کاری که حاال 
محمدباقر قالیباف و حامیانش هم به دنبال 
آن هستند.قالیباف صبح دیروز پیش از شروع 
جلسه مجلس در جمع تعدادی از نمایندگان 
درباره ماجرای سیســمونی گیت حرف زد. 
رئیس مجلس گفت: »اول خوب اســت شما 
بدانید که وقتی بحث ســفر مطرح شــد من 

مخالف بودم و گفتم صالح نیست...

دبیرکل حزب اسالمی کار از جایگاه طبقه کارگر ایران در سال های 57 تا 1401 می گوید؛

فراموشی شعارهای عدالت محور انقالب 
دسترنج 4درمورد کارگران

مقایسه بازتاب خبر فوت 
 طالب زاده و اسالمی ندوشن 

از نگاه یک فعال سیاسی

بازداشت چهار فعال صنفی 
فرهنگیان تهران 

معاون پیشین وزیر نفت:

 روس ها تمایلی ندارند
 ما سهمی از بازار گاز جهان 

داشته باشیم

تسهیالت جدید فرزندآوری اعالم شد؛

وام های نامکفیِ مشروط

اتحادیه اروپا باردیگر درباره بی ثبات کردن 
ترانس نیستریا هشدار داد؛ 

مولداوی؛ مداِر جدید 
تنش روسیه و اوکراین
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وزیــر علــوم در واکنــش به 
اعتراضــات برخی دانشــجویان 
درباره پوشش و برخورد دانشگاه 
با آنها گفت: باید بپذیریم که ورود 
به هر مکانی شرایط خاص خودش 
را دارد؛ دانشــگاه، کالس و استاد 
حرمت دارد، طبیعی است افرادی 
که وارد محیط های دانشــگاهی 
می شوند باید به ضوابط و مقررات 
آن محیط احترام بگذراند و تبعیت 

کنند.
به گزارش مهــر، محمدعلی 
زلفی گل دیروز در حاشیه مراسم 
رونمایی از ســامانه نظام ایده ها و 
نیازها در پاسخ به سوال خبرنگاری 
دربــاره اعتراضات دانشــجویی 
در برخــی دانشــگاه ها و برخورد 
حراست با آنها درباره نوع پوشش 
دانشــجویان اظهــار کــرد: باید 
بپذیریــم که ورود به هــر مکانی 
شــرایط خاص خــودش را دارد؛ 
دانشــگاه، کالس و استاد حرمت 
دارد، طبیعی است افرادی که وارد 
محیط های دانشگاهی می شوند 
باید به ضوابط و مقررات آن محیط 

احترام بگذراند و تبعیت کنند.
وزیر علوم افزود: اگر افرادی از 
این قوانین تبعیت نکردند، طبق 
قانون باید مجاب شوند که محیط 
دانشــگاه، کالس و اســتاد آنقدر 
حرمت دارد که جامعه فرهیخته 
دانشــگاه اعم از دانشجو و اعضای 
هیات علمی و ... خودشان باید چه 
از نظر رفتار فردی، رفتار جمعی و 
بیان چه از نظر نوع پوشش ضوابط 

را رعایت کنند.
زلفی گل تاکید کرد: باید تالش 
کنیــم آزادی را در قالــب قانون 
بپذیریــم. خود ما هســتیم که با 
پذیرفتــن آزادی در قالب قانون 

کمک می کنیم که این آزادی در 
جامعه جاری و ساری شوند.

وزیر علوم خاطرنشــان کرد: 
اعتقــاد دارم جامعــه فرهیخته 
و دانشــجویان فهیم مــا خیلی 
خوب می دانند کــه باید فرهنگ 
دانشــگاه را رعایت کنند. جامعه 
دانشگاهی فرهنگ خاص خودش 
را دارد و در بخش هایــی متفاوت 
از فرهنــگ عمومی اســت، یکی 
از موارد فرهنگ دانشــگاهی نوع 
پوشش است و باید افرادی که وارد 
محیط محترم دانشگاه می شوند از 
لحاظ پوشش حداقل های قانونی 

را رعایت کنند که الحمداهلل رعایت 
می کنند و دانشجویان ما فهیم تر از 
آن هستند که با برخوردهای قهری 
آنها را وادار کنیم که رعایت کنند.

وزیر علوم در پاســخ به سوال 
خبرنگار دیگری مبنــی بر اینکه 
رهبری در دیدار با دانشجویان بر 
هویت زدایی و آرمــان زدایی در 
دانشگاه ها تاکید داشتند، وزارت 
علوم چه نقشــی بر هویت بخشی 
می تواند داشته باشد؟ گفت: این 

هویت بخشی در چند بخش قابل 
انجام است؛ یک بخش آموزشی، 
بخشی دیگر پژوهشی و فرهنگی 
است. در بخش آموزشی محتوای 
درسی و اســاتید دانشــگاه ها را 
شامل می شود که ما در خصوص 
محتوای درســی از این بعد شیوه 
نامه ای را تالیف خواهیم کرد که 
کتاب ها با ساختار خاصی نوشته 
شود که دانشمندان ملی خودمان 
دیده شوند و دانشجویان بدانند در 
هر صنفی که درس می خوانند در 

سطح ملی دانشمندانی داشتند.
زلفــی گل افــزود: اعضــای 

هیات علمــی کــه تدریس می 
کنند، باید در حین تدریسشــان 
اشــاره بــه دانشــمندان داخل 
کشورمان داشــته باشند که فکر 
نکنیم همیشــه خارج از کشور و 
کشورهای پیشــرفته از ما بهتران 
هســتند و یــا خداوند بــه آن ها 
توانایی خاصــی داده و به ما نداده 
اســت.بنابرین هم بحث محتوا و 
تدریس اساتید کمک می کند که 
حس خودبــاوری و حس اینکه ما 

هم می توانیم در عرصه های علمی 
سرآمد باشیم و یا علم جدید خلق 
کنیم و یا اینکه ما هــم میتوانیم 
مرجع علمی باشــیم، انتقال داده 

شود.
وی ادامــه داد: در بحــث 
پژوهشی خوشــبختانه کشور ما 
در ســال ۲۰۲۱ بیش از ۷۶ هزار 
ســند علمی بین المللی توســط 
دانشــجویان ارشــد و دکتری و 
دانشمندان منتشــر کرده است؛ 
پس حــس خودبــاوری در بین 
جامعه فرهیخته دانشگاهی وجود 
دارد و کمک کرده کــه آن ها در 
ابعاد بین المللی نتایج پژوهشــی 

خود را منتشر کنند.
وزیر علوم بیــان کرد: در اینجا 
هم دانشــمندان و هیات علمی ما 
می توانند به دانشجویان این حس 
خودباوری و مدیریــت مداری را 
منتقل کنند که ما هم می توانیم 
مرزهای علمی را بشــکافیم و می 
توانیم افــق های جدیــد علم را 
کشــف کنیم که الحمداهلل رتبه 
اول علمی ما در منطقه نشان می 
دهد ما در کشــورمان در بسیاری 
از شــاخص های علمی مرجعیت 
علمی داریم. بیــش از ۳۵ درصد 
۷۶ هزار ســند علمی کشور ما، با 
مشــارکت بین المللی بوده است. 
به این معنا که دانشــمندان بین 
المللی دانشمندان داخل کشور ما 
را به رسمیت شناخته اند و همین 
حــس را دانشــمندان و اعضای 
هیات علمی ما به دانشجو منتقل 
می کند. وقتی نتایــج یافته های 
پژوهشی یک دانشجو در ابعاد بین 
المللی منتشر می شود این حس 
در وجودش تســری پیدا می کند 

که من هم می توانم.

خبر
وزیر علوم در واکنش به اعتراضات برخی دانشجویان درباره پوشش: 

دانشجو باید از ضوابط دانشگاه تبعیت کند

 موافقت رهبر انقالب با عفو 
 یا تخفیف مجازات 

تعدادی از محکومان


