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 افتخار طلبگی 
یا دکترای آکادمی؟!

محمد صادق عبداللهی

عنوان »طلبگ��ی« را ترجیح می ده��م! این واکن��ش آیت اهلل 
رئیس��ی پس از دریافت مدرک دکترای افتخاری از دانش��گاه 
ملی تاجیکستان اس��ت. وی در این خصوص بیان کرده است: 
»از اعطای دکترای افتخاری تش��کر می کنم اما عنوان طلبگی 
را ترجیح می دهم «. جمله ای که صرفاً در حد واکنشی طبیعی 
نیست و می تواند احیاگر باوری مهم و البته فراموش شده در عصر 
مدرک گرایی دانشگاهی و عطش به اخذ لقب دکتری باشد. جناب 
رئیسی در حالی این جمله را بر زبان آورده  که سال هاست تالش 
برخی از روحانیون برای نشاندن پیشوند »دکتر « بر ابتدای اسم 
خود فراگیر شده و حتی حوزویانی، آن هم در سطح ریاست های 
تراز اول کشور، بیش از طلبگی خود را با این عنوان معرفی می کنند 
و سعی دارند در چشم طرفداران ش��ان به عنوان فارغ التحصیل 
دانشگاه جا بیفتند تا آنها افتخار کنند که سنگ دکتری را به سینه 
می زنند! بسط نگاه مدرک گرایی دانشگاهی به جامعه حوزویان 
و تالش طالب برای کسب مدارک دانش��گاهی در کنار مدرک 
حوزوی موجب باری از افسوس است. ریشه بخشی از این مسئله را 
شاید بتوان در تحوالت سال های گذشته نظام تحصیالت حوزوی، 
شبیه سازی آن با نظام دانش��گاهی و معادل سازی های مدارک 
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جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی هوایی 
ارتش و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند
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  بساط گروهک های ضدانقالب را جمع می کنیم
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رئيس ستاد کل نيروهای مسلح به امريکايی ها هشدار داد که بايد از منطقه جمع کنند و بروند

 پاریس: 
متحدین از پشت به ما خنجر زدند

 3 انتصاب در نیروهای مسلح 
و مجمع تشخیص مصلحت

 دستور وزير کشور 
براي رسيدگي  به وضعيت 

نوجوان فداکار ايذه  اي

 اسارت 6 نفر 
در ازای رفع حصر 2 میلیون فلسطینی

سنجش و مافيا در تور بهارستان

  پرونده فرار قهرمانانه شش زندانی، دارد برای اسرائیلی     ها به قیمت تن دادن به کاهش حصر غزه تمام می شود؛ منطقه ای با بیش 
از 2 میلیون جمعیت که 14 سال تمام در محاصره است. مقاومت فلسطینی وعده کرده که زندانبانان صهیونیست، سرانجام ناگزیر 

خواهند شد با دستان خود، درهای زندان را به روی این قهرمانان باز و آنها را آزاد کنند | صفحه 15

  فسخ یکجانبه قرارداد خرید زیردریایی میان استرالیا با فرانسه، اگرچه بنابر آنچه نخست وزیر استرالیا گفته، اقدامی در راستای 
منافع ملی این کشور بوده است اما چنان شکافی میان هم پیمانان غربی ایجاد کرده که وزیر امور خارجه فرانسه ضمن انتقاد شدید 
از امریکا و انگلیس به عنوان طرفین جدید این قرارداد، عالوه بر احضار سفیر امریکا و متهم کردن لندن به دورویی، این اقدام را 

خنجر از پشت دانسته است | صفحه 15

   نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي: اکنون هیچ گونه گزارش عملکرد شفافي از سوي سازمان سنجش به نهادهاي 
نظارتي از جمله مجلس ارائه نشده و ابهامات و اشکاالت زیادي در سازمان سنجش مطرح است. در همین راستا نارضایتي هاي 

عمومي بسیار گسترده اي از عملکرد سازمان سنجش و وزارت علوم وجود دارد | صفحه 3

 سردار سليماني: 
بسيج در ميدان كمك هاي مؤمنانه پرچمدار است

  سردار سلیماني روز گذشته در پویش همکالسي 
مهربان که به همت سپاه سیدالشهداي استان تهران 
برگزار شد، ابراز امیدواري کرد که محرومیت زدایي 

با کمك دولت جدید شتاب بیشتري بگیرد. 
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین با اش��اره به 
کمك هاي مؤمنانه گفت: این مس��یري که بسیج 
به فرمان رهبر آغاز کرده تداوم پیدا مي کند و این 
سنت الهي جاري و ساري است و مردم و نیکوکاران 
در آن نقش آفرین��ي خواهند کرد. بس��یج در این 

میدان پرچمداري خواهد کرد. 
سردار غالمرضا سلیماني، ظهر دیروز در هشتمین 
مرحله رزمایش کمك مؤمنانه در حرم امام خمیني 
اظهار کرد: برنامه بسیار خوبي در کنار مرقد نوراني 
بنیانگذار کبیر جمهوري اسالمي با حضور خانواده 
شهید فهمیده برگزار شده و بار دیگر جلوه هایي از 
انس��جام و وحدت ملت ایران و پیاده سازي یکي از 
سنت هاي اس��المي به معرض دید و نظارت افکار 

عمومي گذاشته شده است. 
وي در پویش همکالسي مهربان که تازه ترین نمونه 
از کمك هاي مؤمنانه اس��ت، با بیان اینکه مواسات 
و همدلي و کمك مؤمنان��ه از نرم افزارهاي جامعه 
اسالمي ذیل مردم ساالري دیني است، گفت: ابتداي 

سال گذشته در نیمه ش��عبان رهبر معظم انقالب، 
ملت ایران را به پویش کمك مؤمنانه دعوت کردند 
و از مردم خواس��تند کاري بزرگ انج��ام دهند به 
طوري که کمك مؤمنانه و دستگیري از نیازمندان 
در خاطره ها باقي بماند.  رئیس س��ازمان بس��یج 
مستضعفین با اشاره به برگزاري هشتمین مرحله 

کمك مؤمنانه به همراه پویش همکالسي مهربان 
در سپاه سیدالشهدا عنوان کرد: حجم بیش از 11 
هزار بس��ته معیش��تي، لوازم التحریر و کمك هاي 
دیگري که در طول این چند روز جمع آوري شده، 
افزایش پیدا خواهد کرد و با رعایت عزت و کرامت 

نیازمندان به دستشان مي رسد| صفحه 3 

واليباليست های ايران با سرمربی ايرانی انتقام المپيک ژاپن را از ژاپن در ژاپن گرفتند و با اقتدار تمام قهرمان آسيا شدند | صفحه 13
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  اجرای عملیات   های س��پاه در شمال غرب کش��ور اتفاق بزرگی است؛ 
ناامن سازان مرزهای شمال غرب کش��ور ما بدانند که این آغاز یك اتفاق 
بزرگ است؛ گروهك های مسلحی که با حمایت صهیونیست   ها و امریکا و 

برخی کشورهای مرتجع عربی در کنار مرزهای ما النه کرده اند و هر از گاهی 
عملیاتی را علیه مرزهای ما و مرزنشینان شمال غربی کشور ما انجام می دهند 
گروه های تروریستی بدانند که باید بساطشان را از این منطقه جمع کنند؛ 

چراکه اینگونه تحرکات بسترساز آغاز یك عملیات بزرگ و مداوم علیه آنان 
خواهد بود و از این پس هیچ آرامشی در هیچ مقری از گروه های ضدانقالب 
مسلح در شمال عراق وجود نخواهد داشت. یکی از محل های توطئه علیه 

ما پایگاه حریر امریکایی   ها است که باید جمع شود؛ ما حضور پایگاه حریر در 
کنار مرزهای مان و برگزاری جلسات توطئه ضدانقالب را در داخل این پایگاه 

تحمل نخواهیم کرد و اینها باید بساط شان را جمع کنند | صفحه 2


