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چطور مرگ مشکوک نوجوانان معترض؛ 
به تابوشکنی مسئوالن منجر شد؟

جدال با افکار عمومی 
بر سر »خودکشی«

»اصال به جهنم که قرص خورده و ُمرده است!«؛ 
این جمله دیروز ســیدکاظم موسوی، نماینده 
اردبیل درباره مرگ اســرا پناهی در گفت وگو با 
دیده بان ایران اســت که شنیدنش از زبان کسی 
که وکیل مردم در مجلس است و اتفاقا معمم نیز 
هست تعجب و واکنش های بسیاری را برانگیخت 
و نشــانه ای بود از انحطاط اخــالق، دینداری و 
مسئولیت پذیری در میان برخی کارگزاران نظام 

که اتفاقا بعضا هم لباس مردان خدا را بر تن دارند!
حواله دادن مرگ یک دختر جوان از ســوی 
نماینده اردبیل به جهنــم در پی ضد و نقیض ها 
بر ســر مرگ جوانان و نوجوانانی است که گفته 

می شود در جریان اعتراضات یک ماه اخیر کشته 
شده اند اما قرائت رسمی مرگ آنان را منتسب به 

خودکشی کرده است. 
پس از آنچه در مدرسه شاهد اردبیل رخ داد، 
اخباری منتشــر شــد مبنی بر اینکه مسئوالن 
مدرســه دانش آموزان را به زور بــه راهپیمایی 
برده اند، برخی دختران معترض شده و حجاب 
از سر برداشته اند، به دنبال آن پلیس و نیروهای 
امنیتی وارد مدرسه شده و کار به خشونت کشیده 
است. گفته شــد 10 دانش آموز مجروح و 7 نفر 
دستگیر شدند. یک نفر نیز در بیمارستان جان 

باخته است. ..
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رئیس جمهور گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد 
مشابه کاالی استاندارد داخلی را وارد کند این کار 
تخلف به شمار می رود. رهبری توصیه می کنند و 
من طلبه و شــمای نخبه باید چشم بگوییم و آن 

را اجرا کنیم. 
سید ابراهیم رئیسی در دوازدهمین همایش 
ملی نخبگان افزود: از بنیاد ملی نخبگان می خواهم 
حمایتی را که ما ادعا می کنیم از نخبگان داشته 
باشــند تا این عزیزان احســاس نکننــد، مورد 
حمایت دولت نیســتند. این حمایت ها شــامل 
حمایت های تسهیالتی، رفع مشکالت حقوقی 
و قضایی، بازاریابی محصوالت تولیدی نخبگان و 

حمایت های اجرایی است.
 وی خطاب به رئیس بنیاد ملی نخبگان تاکید 
کرد: کندی کار را رفع کنید و این مهم باید به صورت 
فراقوه ای و فرادستگاهی انجام شود، اگر هم به قانون 
نیاز داشتید به دولت اعالم کنید تا الیحه دوفوریتی 

به مجلس شورای اسالمی بدهیم.
 

در کشور نخبه وابسته
و نخبه غیروابسته داریم

رئیسی در ادامه با بیان اینکه نخبگان به دسته 
وابسته و غیروابسته تقســیم می شوند، افزود: در 
کشور نخبه وابسته و نخبه غیروابسته داریم. برخی 
مشکالت انسان معاصر، ســاخت کالهک های 

هسته ای و تهدیدهای بشریت به دست نخبگان 
وابســته که فکر، دانش و بینش شان را در اختیار 
قدرت های سلطه گر گذاشــته اند، به وجود آمده 
اســت. به نخبه ایرانی در خارج از کشــور حقوق 
می دهند، اما سوالم از آنان این است که محصول 
کارت چیست و در اختیار کیست و به کدام منظور 

استفاده می شود.
 رئیس جمهور ادامه داد: اگر نخبگی در خدمت 
زندگی قرار بگیرد بسیاری از مشکالت کشور حل 
می شود. شهیدان چمران و سلیمانی دو مصداق 
نخبگی در خدمت زندگی مــردم بودند. عالمه 
امینی هم همینطــور بود. این عالــم بزرگ هم 
در حوزه علمیه درس می خوانــد و هم در زمین 

کشاورزی کار می کرد.
 رئیســی بر اهمیت علوم پایه و علوم انسانی 
تاکید کرد و افزود: طالب و دانشجویان نخبه، کم 
نداریم. نیازمندیم که به آنــان توجه کنیم هم بر 
اساس عدالت ارسطویی و هم طبق فرمایشات آقا 
امیرالمومنین. باید ارتباط با این عزیزان با جدیت 
دنبال شود و در حوزه های مدیریتی و حاکمیتی به 
کار گرفته شوند. باید استعدادهای برتر شناسایی 
شوند تا به درستی تربیت شــوند و زمینه شکوفا 
شدن شان به وجود بیاید تا به خوبی نقش آفرین 

شوند.
 رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 

گفت: امروز بسیار مهم اســت که به نیاز کشور به 
بهره وری و رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اگر 
چه در گرو رشد سرمایه گذاری و بهره وری است، 

توجه شود.
 وی ادامه داد: آیا جذب دانشجو در رشته های 
پزشکی معطوف به رشته قلب، عروق، مغز و اعصاب 
است یا رشته هایی که پول آوری بیشتری دارند، 
رونق دارد؟ آیا نباید به این استعدادهای برتر نشان 
دهیم که نیاز کشــور به کدام گرایش های رشته 
پزشکی بیشتر اســت؟ جاذبه های پولی رشته 

پزشکی مهم است، اما نیاز کشور هم مهم است.

شاهد غارت مغزها هستیم
رئیس جمهور گفت: نخبه مستقل می خواهد 
بیاندیشد، خالقیت داشته باشد و نیاز مردم خود 
را رفع کند و وابسته به ثروت و قدرت نیست. نخبه 
بسیار اهمیت دارد، اما در این کشور جایگاه، کرامت 
و ارزشش باید حفظ شــود. نخبه باید از تمامی 
جهات مورد حمایت قرار گیــرد و این وظیفه ما 
مسئولین است. یک روز نفت و منابع مارا غارت می 
کردند امروز شاهد غارت مغزهای کشور هستیم.  
رئیس جمهور گفت: به نخبه ایرانــی در خارج از 
کشور حقوق می دهند، اما سوالم از آنان این است 
که محصول کارت چیست و در اختیار کیست و به 

کدام منظور استفاده می شود.

کمتر از دو هفته اســت که شاهد یک نزاع 
مشــهود سیاسی میان عربســتان سعودی و 
ایاالت متحده هســتیم که ریشه و درون مایه 
آن به زعــم بســیاری از ناظران و مفســران 
بین المللــی، اقتصادی اســت. چندی پیش 
بود که عربســتان ســعودی به عنوان رهبر و 
گرداننده »اوپــک پالس« از زبــان این نهاد 
اعالم کــرد که قرار اســت روزانــه حدود 2 
میلیون بشکه از تولید نفت را به حالت تعلیق 
درآورد. این اقدام ســعودی ها از دید بسیاری 
از اقتصاددانــان یک توجیه قابل مشــاهده و 
لمس دارد و آنهم بحث عرضه و تقاضا اســت. 
به گماِن این طیف، کاهش تولید نفت توسط 
اوپک پالس با مطالعات دقیق صورت پذیرفته 
و حتی می تواند این موضوع را به ما گوشزد کند 
که غرب در شرایط فعلی به گاز بیشتر از نفت 
نیاز دارد که این موضــوع هم به بحران انرژی 
خلق شــده از جنگ اوکراین مربوط است. به 
باور این عده از کارشناســان تولید این میزان 
نفت اگرچه به درخواســت ایــاالت متحده و 
برخی دیگر از متحدان اروپایی آن رخ داده اما 
همین افزایش تولید باعث شده باالنس عرضه 
و تقاضا در این میان بهم بخورد. دسته ای دیگر 
اما مخالــف این تحلیل هســتند. آنها اعتقاد 
دارند که تصمیم اوپک پــالس و در رأس آن 
عربستان سعودی چه از حیث شکلی و چه از 
منظر ماهوی یک تصمیم سیاسی علیه ایاالت 
متحده به حســاب می آید. آنها بر این نظریه 
استوار هســتند که ریاض با مسکو در این راه 
هماهنگی کامل داشته تا بتواند از این طریق 
به ایاالت متحده کــه در هدایت کردن جنگ 
اوکراین نقش اصلــی را دارد ضربه اقتصادی 
وارد کنند. شاید تا چند روز پیش این تصمیم 
اوپک پالس و عربستان ســعودی اقتصادی 
خوانده می شد اما از حدود 5 روز پیش تاکنون 

داده هایی در فضای سیاسی و سپس در فضای 
مجازی منعکس شــده که نشان می دهد این 
تصمیم عماًل یک قصِد سیاسی را در بطن خود 
جای داده است. واقعیت این است که اگر تاریخ 
روابط عربستان و آمریکا را به صورت گذرا مرور 
کنیم می بینیم که اصوالً ساختار پادشاهی در 
این کشور که یک نگاه محافظه کارانه را دنبال 
می کند، روابطش با جمهوریخواهان آمریکا و 
دولت های برآمده از آن بهتــر از دموکرات ها 
بوده است. شــاید همه به یاد داشته باشند که 
رقص شمشیر ترامپ با پادشاه عربستان آنهم 
چهار ماه پس از بــه روی کار آمدنش )21 می 
2017( انتقادهای زیادی از او را به وجود آورد. 
در ایران طیف راستگراها  او را »کاسب َمسلک« 

و عربستان را به تعبیری »گاو شیرده« خواندند 
اما هیچکس نخواســت درک کند که اساساً 
نگاه ســعودی ها به جمهوریخواهان نافذتر و 
روابطشــان با این طیف گرمتر از دموکرات ها 
است. این در حالیســت که بایدن با یک مانور 
قدرت و بزرگنمایی رســانه ای به اســرائیل و 
سپس به عربستان سفر کرد و اعضای شورای 
همکاری خلیج فارس را فراخواند تا به انها در 
مورد سیاســت آمریکا در قبال بحث انرژی و 

تولید نفت گوشزد کند. 

شمشیر ریاض بر گردن بایدن؟! 
در ســفر بایدن به منطقه طرز برخورد او با 
محمد بن ســلمان، ولیعهد سعودی که اخیراً 
هم به عنوان نخست وزیر از سوی پادشاه این 
کشور برگزیده شــد، به مذاق دربار سعودی 
چندان خوش نیامده اســت و به همین دلیل 

برخی هــا معتقدند که بن ســلمان با کاهش 
تولیــد دو میلیون بشــکه ای نفــت درصدد 
تسویه حساب سیاســی با بایدن است. حاال 
اما به نظر می رســد که این نزاع سیاســی به 
داخل کنگره آمریکا هم کشــید شده است. 
روز یکشنبه تام تیفانی، نماینده جمهوریخواه 
ویسکانسین از نانســی پلوسی خواسته است 
تا جلسات اســتماع را درخصوص درخواست 
دولت جو بایدن از عربســتان سعودی مبنی 
بر »تعویق تصمیم کاهــش تولید نفت تا پس 
از انتخابات میــان دوره ای آمریــکا« برگزار 
کند. این درخواســت پس از آن مطرح شده 
که در بیانیه روز پنجشنبه عربستان سعودی 
به عنوان کشــوری که اوپک پالس را رهبری 
می کند، آمده است: »پادشــاهی سعودی از 
طریق رایزنی های مداوم خود با دولت آمریکا 
تصریح کرد که همه تحلیل هــای اقتصادی 
نشان می دهند که به تعویق انداختن تصمیم 
اوپک پالس حتی به مدت یک ماه، پیامدهای 
اقتصادی منفی خواهد داشــت«. این موضع 
عربستان سعودی دقیقاً یک نوع افشاگری به 
حساب می آید. ریاض در زمانی که دولت بایدن 
به صورت پنهانی و تا حدودی نیمه آشکار این 
درخواست را از سعودی ها کرده اند تا بتوانند 
قیمت بنزین در داخل را کنترل کنند، یکباره 
محتوای در خواست دموکرا ت ها را علنی کرده 
تا بتواند بر آینده سیاسی بایدن و دموکرات ها 
در انتخابات آتی کنگره تاثیر منفی بگذارد. در 
این راستا جمهوریخواهان در کنگره معتقدند 
که اگر چنین اطالعاتی درســت باشــد، این 
مســئله ممکن اســت به عنوان درخواست 
غیرقانونی کاخ سفید به نفع تالش های کمپین 
دموکرات ها در انتخابات میــان دوره ای ماه 
نوامبر تلقی شود؛ چراکه با افزایش بنزین بدون 
شک مردم آمریکا به ســمت محافظه کاران 
خواهند رفت و این همان نتیجه ای اســت که 
روسیه و عربســتان خواهان آن هستند. حال 
باید دید که آیــا دموکرات ها می توانند بر این 

سناریوی ریاض و مسکو فائق آیند یا خیر؟! 

جهانهمایش 

رئیسی در همایش ملی نخبگان:

رهبری توصیه می کنند و ما باید چشم بگوییم و اجرا کنیم
دامنه نزاع نفتی ریاض و واشنگتن به انتخابات میان دوره ای آمریکا کشید؛ 

طرح یک سناریو برای حذف دموکرات ها

رد پهپادهای ایران 
در جام جهانی قطر!

یک کارگر سمنانی 
دست به خودسوزی زد

مصرف بنزین در نقطة  جوش قرار گرفت؛ 

 سیاست سوختی دولت
در اتاق تاریک

جدیدترین آمار وزارت صمت حاکی است؛ 

افغانستان، بزرگترین 
سرمایه گذار خارجی در ایران

دامنه نزاع نفتی ریاض و واشنگتن 
به انتخابات میان دوره ای آمریکا کشید؛ 

طرح یک سناریو 
برای حذف دموکرات ها
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