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نسخههایی که فقط اوضاع اقتصادی جهان را بدتر میکند

سارق تلفن همراه وزیر ورزش
توگو با «جامجم» :
در گف 

ناقوسمرگ در داووس
بــرگــزاری ســاالنــه اجــاس داووس در کشور سوئیس ،فرصتی
برای کشورها و تئوریسینهای اقتصادی مطرح جهان است تا
ایدههای خود را در قبال عبور از بحرانهای مشترک بینالمللی
و تقویت شاخصه رشد اقتصادی کشورها ارا ئــه دهند .با این
حال ،میان این هدف اعالمی و واقعیات جاری در این نشست،
تناقضات معناداری وجود دارد .اجالس داووس طی سالهای
گذشته به کانونی برای ارائه استدال لهای یکطرفه و غیرعملیاتی
کشورهای غربی در مواجهه با نظم تجاری و اقتصادی جاری
در جهان تبدیل شده است.معترضان ضد نظام سرمایهداری
همانند سالهای گذشته در اعتراض به برگزاری اجالس ساالنه
مجمع جهانی اقتصادی موسوم به داووس ،در آستانه برگزاری
این اجالس در تفرجگاه آلپاین داووس در سوئیس تظاهرات
بــر پــا کــرد نــد کــه مــا نـنــد ســا لهــای گــذ شـتــه از س ــوی پلیس به

گوشی آقای وزیر
 3میلیون تومان هم
نمیارزید!

خشونت کشیده شد .از دید پلیس سوئیس ،اعترا ضها علیه
نظام سرمایهداری و اجالس اقتصادی در داووس یک رویداد
مرسوم غیرقانونی است که باعنوان «در هم شکستن مجمع
اقتصادی جهان» هرساله قبل از گردهمایی نخبگان سیاسی و
اقتصادی جهان در فاصله  120کیلومتری با قطب مالی سوئیس
بــر گــزار مـیشــود .طبق گــزارش رسانهها ،نیروهای پلیس شهر
زوریخ با استفاده از اسپری فلفل و گلولههای پالستیکی تالش
کــرد نــد جمعیت معترضان را متفرق کنند .یکی از گــرو ههــای
معترض با دعوت از مردم برای شرکت در اعتراض علیه نظام
سرمایهداری در وبسایت خود نوشت« :مجمع اقتصادی جهان
و سوئیس میکوشند به قدرتمندان این جهان ،سرزمینی آرام
ارائه دهند تا بتوانند تبادل نظر کنند و بدون مزاحمت خود را
به عرضه نمایش بگذارند.

19

گزارش میدانی «جامجم»
از مرکز نگهداری معتادان متجاهر

دنیای طردشدگان
16

رونوشت به وزیر ورزش؛
چهار مهاجرت  و پناهندگی در یک ماه

اردیبهشت جهنمی
ورزش ایران

18

خبر ویژه

نگاهی مقایسهای به رفتار خودروسازان خارجی و ایرانی  

در قبال نقص کیسههای هوا

17

ایربگ هایی برای بازنشدن

چرا یکی از بیحاشیهترین
ستارههای تاریخ فوتبال
ایران سوژه شد؟

3

معتادانصفر و یکی!

نخستین هواپیمای ترابری نظامی ایران چه ویژ گیهایی دارد؟   

«سیمرغ»دانشبنیان

اعتیاد به فضای مجازی ،باعث تغییر سبک زندگی و آسیب به کانون خانواده میشود
12

2
یادداشت

همگرایی منطقهای

روایت زندگی «مادر جبههها»

آقا کریم
در محاصره
زمانی کریم باقری چهرهای
بیحاشـــــــیه در فوتبـــــــال
معرفی میشـــــــد اما شرایط
امروز فرق کرده است.

4

خبر

ترورمدافع حرم

راهکاراصلی مقابله با اسرائیل

درخیابان مجاهدین اسالم

همکار یهای منطقهای جزو موضوعاتی است که از
ابتدای پیروزی انقالب در دستور کار سیاست خارجی
ما و تا کیدات مقامات عالیه کشورمان قرار دارد .اوال
برای توسعه روابط ،همسایگان در اولویت قرار دارند
و این بسط تعامالت باعث بهبود وضعیت امنیتی،
ث ـبــات و مــو ق ـع ـیــت ا ق ـت ـصــادی ک ـشــور هــای منطقه
رامین
مهمانپرست
خواهدشد .دوم اینکه چون عمده همسایگان ما جزو
کارشناس ارشد
کشورهای مسلمان به شمار میآیند ،ما وجوه مشترک
روابط بینالملل
فــراوا نــی را بــه لـحــاظ ا ع ـت ـقــادی و فرهنگی و شــرا یــط
جغرافیایی دار ی ــم .سیاست و حــدت جهان ا ســام و توجه بــه مشکالتی که
کشورهای اسالمی دارند و حل آن از طریق همکاری میتواند به رفع بسیاری از
بحرانهای منطقهای بینجامد .با این وصف اما آن چیزی که ما را از تحقق این
هدف دور نگه میداشته ،دخالتهای کشورهای فرامنطقهای بودهاست .این
قدرتها منافع خود را در تنش و درگیریهای منطقهای میدانند و همچنان
تالش میکنند این وحدت اتفاق نیفتد .طبیعی است کشورهایی که در منطقه
حساس خلیجفارس و غرب آسیا قرار دارند ،با انواع توطئههایی که از بیرون
طراحی میشود ،ممکن است با مشکالت امنیتی و مسائل پیچیده سیاسی و
اقتصادی روبهرو باشند .ا گر ما برای حل این مشکالت تالش نکنیم ،دامنه این
تنشها ممکن است به مرزهای کشورمان برسد .از این رو جمهوری اسالمی با
توجه به حضور موثر منطقهای این هدف را دنبال میکند که حتما ناامنی را در
منطقه برطرف کند .اتفاقا بحث امنیت جمعی منطقه جزو پیشنهادهای ایران
به کشورهای همسایه و همجوار بودهاست .از سوی دیگر ،معتقدم بهترین کار
برای رشد و ثبات کشورهای منطقه همکاریهای اقتصادی است و بنابراین
تعامالت تجاری و بازرگانی با کشورهای منطقه همواره مورد تا کید جمهوری
اسالمی ایران بودهاست .در کنار این مساله ،باید به این نکته هم توجه داشت
که ما با روندهایی در منطقه روبهرو هستیم که یکی از آنها موضوع عادیسازی
روابط برخی کشورهای حاشیهای خلیجفارس با رژیم اشغالگر قدس است .در
چنین شرایطی ایران میتواند با افزایش رفت و آمدهای سیاسی و دیپلماتیک
خود نسبت به جلوگیری از نفوذ رژیم اسرائیل تالش کند .طبعا رسیدن به این
هدف ،نیازمند همگرایی میان کشورهای منطقه هست .اولویت رفتار ما در
سیاست خــار جــی بــا توجه بــه شرایطی کــه مــا در دا خــل و منطقه و وضعیت
بینالمللی داریم ،مبنی بر دو اصل است؛ اصل اول تقویت دیپلماسی است.
یعنی توسعه روابط با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان و اصل دوم بسط
تعامالت اقتصادی است .ا گر دیپلماسی اقتصادی به صورت جدی ،واقعی و
ریشهای در دستور کار سیاست خارجی ما قرار گیرد ،کشورهای منطقه هم
بهلحاظ روابط دوجانبه احساس ثبات و پایداری بیشتری میکنند و هم منافع
خود را در توسعه این روابط میدانند.
هر قدر کشورهای منطقه در ایجاد امنیت و رشد اقتصادی کشورهای حاضر
در ا یــن حــوزه جغرافیایی فعا لتر باشند و نیازشان را از طریق همکاری با
یکدیگر برطرف کنند ،حضور دولتهای جعلی مثل رژیمصهیونیستی خود به
خود بیارزش خواهدشد و جایی برای تحرک پیدا نمیکنند .به عبارت دیگر
تشدید همکاریهای منطقهای جلوی عرض اندام رژیم نامشروع اسرائیل و
دولتهای فرامنطقهای را خواهدگرفت.

حوالی س ـ ـ ــاعت  ۱۶دیروز در
خیابان مجاهدین اس ـ ـ ــام
تهران دو موتورسوار با شلیک
پنج گلوله یک ـ ـ ــی از مدافعان
حرم به نام صی ـ ـ ــاد خدایی
را هنگامی ک ـ ـ ــه قصد ورود به
منزل داش ـ ـ ــت ترور کرده و به
شهادت رساندند.
ب ه گزارش جامجم ،در همین زمینه روابط عمومی کل س ـ ـ ــپاه در اطالعیهای
با اعالم خبر اقدام جنایتکارانه تروریس ـ ـ ــتی ضدانقالب و عوامل وابس ـ ـ ــته به
استکبار جهانی در شهادت یکی از مدافعان س ـ ـ ــرافراز حرم تا کید کرد :اقدام
الزم برای شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربین پیشبینی و در حال انجام
اس ـ ـ ــت .بنا بر اعالم منابع آ گاه ،ضاربین تحت تعقی ـ ـ ــب نیروهای اطالعاتی و
امنیتی قرار دارند.
    روایت شاهدان عینی

یکی از شاهدان عینی حادثه ترور گفت :دقایقی قبل از ترور که از خیابان قائن
قصد ورود به کوچه غالمیان را داش ـ ـ ــتم با یک دستگاه خودروی پراید مواجه
شدم که عرض کوچه را بسته بود و در حالی که در صندوق عقب خودرو را باز
نگه داشته بود اجازه ورود به خودروها نمیداد.
وی ادامه میدهد :ماشینها مجبور شدند مس ـ ـ ــیر را دور زده و از طرف دیگر
کوچه از خیابان مجاهدین اسالم وارد کوچه غالمیان شوند.
شاهد دیگر ماجرا که از همس ـ ـ ــایگان ش ـ ـ ــهید صیاد و اولین کسی است که با
اورژانس تماس میگیرد نی ـ ـ ــز میگوید همزمان با ص ـ ـ ــدای ممتد تیراندازی
صدای گاز شدید یک دستگاه موتورسیکلت را در کوچه شنیده است.
او میگوید :وقتی خودم را به کوچه رس ـ ـ ــاندم با پیکر نیمهجان شهید صیاد
مواجه شدم و بالفاصله با اورژانس تماس گرفتم.
یکی دیگر از همس ـ ـ ــایهها که در لحظه عملی ـ ـ ــات ترور در پشـ ـ ـ ـتبام یکی از
ساختمانهای مشرف به محل حادثه حضور داشته میگوید :وقتی صدای
شلیکها را شنیدم به سمت صدا متمایل شدم که متوجه دویدن فردی که
شلیک میکرد ش ـ ـ ــدم .فرد دیگری هم که راننده موتورسیکلت بود در ورودی
کوچه آذری منتظر بود که بالفاصله بعد از س ـ ـ ــوار ش ـ ـ ــدن فرد اول با سرعت از
محل متواری شد.
او صحبت خود را با این جمله به پایان میرساند که در قسمت انتهای موتور
جعبهای مشکی رنگ نصب بود.

اولین مدرسه

مدرســهی تربیــت منتقــد ،بــه عنوان اولین و جامعتریــن مرکز تربیت تحلیلگران و
منتقدین سینما ،با شناختهشدهترین مدرسین سینما ،قصد دارد ،کارشناسان،
منتقــدان و روزنامهنگارانــی را پــرورش دهــد تــا بتواننــد درســت فیلــم ببیننــد و
عمیــق و دقیــق ،آن را تحلیــل کنند.
بــرای ثبــت نــام ،فایلــی شــامل مشــخصات ،مهارتهــا ،ســوابق و نمونــه کار هــا
(درصــورت وجــود) را بــه نشــانی QRکــد زیــر ارســال فرماییــد.
ً
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و ثبت نام ،لطفــا بــا شــمارهی  ۰۲۱۲۳۰۰۴۱۰۷تماس
حاصل نمایید.

