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دسترنج 8

 فعاالن کارگری  از منظر صنفی 
به استعفای وزیر کار واکنش نشان دادند

 نگرانی از به حاشيه رفتن
 مطالبات کارگران

شهرنوشت 6

 کودکان آغوش متکدیان 
 عموما  اجاره ای  هستند؛ 

روزانه 30 تا 50  هزار تومان!  

قربانيان کوچک فقر
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آریا طاری فرشاد گلزاری

دوران کاری الکس نوری به عنوان 
مربی را باید به دو بخش تقسیم کرد. 

قبل از درخشیدن در وردربرمن و پس 
از آن. او در این باشگاه کار بزرگی انجام 

داد اما بعد از آن نه انتخاب های خوبی 
داشت و نه نتایج خوبی گرفت

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

 اغلب نمایندگان مجلس 
برای حفاظت از خودشان سالح دارند

چرتکه 3

سياست 2

 دومینوی تغییر کابینه 
با استعفا و کارت زرد وزرای کار و صمت کلید خورد

  گسست در حلقة 
زده دولت مردان شعار

 دولت ســیزدهم حــاال در موقعیت خاص و 
ویژه گرفتار آمده اســت. شــعارهای اقتصادی 
اعضای کابینه این روزها بیش از همیشــه دست 
به دست می شود و افکار عمومی این سئوال مهم 
را می پرسند که اگر مشکل در مدیریت اقتصادی 
کشور نهفته بود چرا در یک سال گذشته قدمی 
برای بهبود برداشــته نشده اســت؟ آنها با شعار 
بی تاثیری تحریم آمدند. مدعی بودند سفره مردم را 
به مذاکرات گره نمی زنند اما حاال با توقف مذاکرات 
در وین و سخت شدن فضا بر ایران در شورای حکام، 
وضعیت اقتصادی ایران پیچیده تر از گذشته شده 
است. قیمت ارز روندی افزایشی را طی می کند، 

وعده ساخت یک میلیون مسکن روی زمین مانده 
و ایجاد حداقل 500 هزار شغل جدید به رویایی 
دوردست تبدیل شده است که کسی درمورد آن 

سخن نمی گوید. 
 حذف ارز 4200 تومانی، موجی از تورم را سربار 
فضای اقتصادی کرده است. اقتصاد ایران حاال با 
طعم گس تورم بیش از 40 درصدی به استقبال 
یک سالگی دولت می رود و همین وضعیت است که 
کار را بر تیم اقتصادی کابینه سخت تر از قبل کرده 
است.  دیروز روز مهمی برای دولتی بود که باید خود 
را مهیای ارائه گزارش عملکرد در اولین سالگرد 

انتخاب رئیس جمهوری می کرد...

در گزارش دالیل آلودگی و ابهامات برخی مراکز اتمی کشور مطرح شد؛ 

 نقش اسرائیل 
در آلودن مراکز هسته ای ایران

سياست 2

تاکتیسین جذاب و بداخالق در رادار استقالل  

از راین تا کرخه! 

تعداد مصدومان انفجار 
 کارخانه ای در فیروزآباد 

به 130 نفر رسید

تکرار تجربه سال  گذشته؛

محدودیت برق آغاز شد 
قیمت سیمان اوج گرفت

 سناریوی تخریب خانه مسلمانان
 سیاستمداران را هم دربرگرفت؛ 

 رادیکالیسم 
به سبک مودی و دوستان! 

وزیر خارجه کره جنوبی:

 درباره استرداد 
دارایی های ایران با آمریکا 

گفت وگو  می کنیم

همين صفحه

همين صفحه

چرتکه 3

دسترنج 8

سياست 2

 هنــد را عموماً بــه عنوان دومین کشــوری 
می شناســند که بعد از چین بیشترین جمعیت 
دنیا را در خود جا داده اســت. کشوری که مقصد 
میلیون ها گردشگر از اقصی نقاط جهان است و به 
غذاهای تند و ادویه هایش معروف است. کسانی 
که به هند سفر کرده اند عموماً سه نکته اصلی را به 
چشم خود می بینند. نخست، آلودگی هوا و خدمات 
شهری بسیار ضعیف که پاکیزگی را از چهره دهلی 
و برخی دیگر از شهرای این کشــور ربوده است و 
دوم آثار باستانی و تاریخی که خواب را از چشمان 
هر بیننده ای می رباید. اما سومین مولفه ای که به 
صورت واضح آن را می تــوان مالحظه کرد، تکثر 
ادیان و قومیت ها است. شاید شما هم در ویدئوهای 
منتشر شده در فضای مجازی بارها و بارها دیده 
باشید که در هند مذاهب و ادیان گوناگون مشغول 
پرستش خدای خود هســتند و هزاران مستند و 
فیلم هم در این رابطه توســط رسانه های غربی و 
شرقی تهیه و منتشر شده است. در این مستند ها 
و سلسله ویدئوهایی که منتشــر شده به وضوح 
می بینیم که عده ای در گوشه ای از دهلی در حال 
تعظیم بر گاوها هستند و دسته ای دیگر در آنسوی 
شهر در حال تعظیم مقابل ُمرتاضی فرتوت هستند. 
کمی آنطرف تر هم جماعتی در حال نظاره کردن 
شخص یا اشخاصی هســتند که با پای برهنه بر 
گداخته های زغال سنگ قدم می گذارند و همه 
او را دارای قدرت ماورایــی می دانند. هزار و یک 
مدل دیگر از این مسائل را می توانید در جای جای 
هند مشاهده کنید که مردم و مقامات این کشور 
معتقدند تمامی این مسائل بخشــی از جامعه و 
فرهنگ هند به حساب می آید و حاال بدان »رنگ 
تقدس« زده شده است. ما در این سطور در مقام 
ثبوت و اثبات قرار نداریم که بگوییم کدام یک از 
این اقدامات خوب یا بد است، اما آنچه در این میان 
باید مورد نظر قرار بگیرد این است که مقامات هند 
و دولت فعلی این کشــور که توسط نارندا مودی، 
نخســت وزیر برخاســته از حزب بهاراتیا جاناتا 
)BJP( هدایت می شود، مدعی هستند تکثر ادیان، 
قومیت ها و مذاهب در هند به نوعی یک مدل خاص 

از دموکراسی را به دنیا معرفی می کند. انها بر این 
باورند که چیده شدن پازل این ادیان و قومیت ها 
در کنار هم یک هند قدرتمنــد و متحد را نمایان 
می کند اما واقعیت این است که از حدود یکسال 
پیش تاکنون این ادعای دهلی نه تنها زیر سوال 
رفته بلکه حاال جنبه های خطرناکی به خود گرفته 
که می تواند امنیت ملی این کشور را نشانه برود. 
شاید مخاطبان توسعه ایرانی به یاد نداشته باشند، 
اما در دی ماه سال گذشته انتشــار تصاویری در 
رسانه های هند که در آن گروهی از رهبران هندو 
خواهان قتل عام مسلمانان و استفاده از سالح گرم 
علیه آنها می شوند، در این کشور جنجال برانگیز شد 
و باید آن را به غایت یک توفان اجتماعی دانست. 
همان  هنگام پلیس هند اعالم کرد که تحقیقات 
در خصوص انتشار سخنان تحریک  آمیز و رادیکال 
علیه مسلمانان در طول برنامه ای با حضور گروهی 
از رهبران هندو در شهر هریدوار، در ایالت شمالی 
اوتاراکند، را آغاز کرده و در این مورد پرونده تشکیل 
داده است اما موضوع صرفاً یک نمایش سیاسی بود! 

موج جدید حذف و هرس مسلمانان 
اینکه تحقیقات پلیس هند به کجا کشید 
و اساســاً اوضاع به کدام ســمت و سو رفت، 
موضوعی اســت که تحلیل ابعاد آن نیازمند 
روزها سندپژوهی و واکاوی ابعاد پیدا و پنهان 
این واقعه اســت، اما »تندروی مهندسی« در 
وضعیت فعلی که برخی آن را رادیکالیســم 
دولتی معنــا می کنند، اقــدام اخیر برخی از 
طرفداران حزب منتســب به نارندا مودی در 
توهین به پیامبر اسالم )ص( بود. حدود پنج 
روز پیش مقامات پلیس هند اعالم کردند که 
طی اعتراضات خشونت آمیز در شهر رانچی به 
دلیل اظهارات دو سخنگوی تعلیق شده حزب 
حاکم  درباره پیامبر اسالم )ص(، دو نفر کشته 
و بسیاری از جمله چند پلیس به شدت مجروح 
شدند. این موضوع باعث شد تا جو روانی در هند 
به سمت ایجاد یک بحران اجتماعی سوق داده 
شود. نخست آنکه هندو ها پس از خواندن اخبار 
مجروح شدن پلیس، مسلمانان را محکوم به 
تندروی کردند و در مقابل مسلمانان هم ریشه 

این تحرکات را توهین به پیامبر اسالم )ص( 
دانســتند. با این وجود دولت مودی پا را فراتر 
از این مسائل گذاشت و اقدام به تخریب خانه 
برخی مســلمانان کرد. در این رابطه روزنامه 
ایندین اکســپرس روز گذشته )سه شنبه( با 
انتشار گزارشــی اعالم کرد که مقامات ایالت 
اوتار پرادش در شمال هند خانه های برخی از 
مسلمانان را که گفته می شود با اعتراضات اخیر 
مرتبط بوده اند تخریب کرده اند. در بخشی از 
این گزارش هم اعالم شده که مقامات محلی 
سه خانه متعلق به مسلمانان را در آخر هفته 
گذشته تخریب کردند، با این ادعا که آنها به طور 
غیرقانونی ساخته شده اند. این روزنامه هندی 
اعالم کرده که دو خانه از خانه های تخریب شده 
متعلق به افرادی است که پس از نماز جمعه 
گذشته متهم به پرتاب سنگ بودند اما سومین 
خانه متعلق به سیاستمداری به نام »جاوید 
احمد« بود که متهم به برنامه ریزی تظاهرات 
شده است. از سوی دیگر جاوید احمد »آفرین 
فاطمه« یک فعال برجسته حقوق مسلمانان 
اســت که در اعتراضات علیه قانون جنجالی 
شهروندی طی سال گذشــته شرکت کرده 
بود و از قبل زیرنظر دستگاه امنیتی این کشور 
قرار داشته است. نکته ای که در این میان باید 
مورد توجه بگیرد این اســت که اساساً رئیس 
دادگستری بخش های شمالی هند اعالم کرده 
که تخریب این خانه ها کاماًل غیرقانونی بوده و 
حتی به صاحبان آن اخطاریه داده نشده است. 
آنچه در رسانه ها و در میان مسلمانان و حتی 
هندوهای مخالف دولت مودی مطرح شده این 
است که تخریب خانه یک سیاستمدار مسلمان 
در هند به منزله اعالم جنگ علیه این اقلیت به 
حساب می آید. هندوهای مخالف دولت هم پا 
را فراتر گذاشته  و احتمال داده اند که این سناریو 
در آینده علیه مخالفان غیرمســلمان دولت 
مودی نیز اجرایی شــود. بر این اساس به نظر 
می رسد که رادیکالیسم در هند با چراغ سبز 
حزب حاکم همانند یک ویروس در حال شیوع 
است و می تواند امنیت ملی و اجتماعی دهلی را 

به خطر بیندازد.

جست وجوی گزینه های جدید برای 
سرمربیگری اســتقالل، حاال به یک نام 
آشنا رسیده است. مردی که چندین بار 
در این ســال ها به فوتبال ایران نزدیک 
شده و حتی یک بار گزینه جدی هدایت 
پرسپولیس بوده اســت. الکس نوری 
جدیدترین کاندیدای مدیران باشــگاه 
استقالل برای ســپردن نیمکت باشگاه 
به جانشین فرهاد به حســاب می آید. 
گفته می شود توافق های اولیه نیز بین او و 
استقالل صورت گرفته است. این سال ها 
نام نوری را زیاد شنیده ایم اما بد نیست که 
سوابق کاری او را از نمای نزدیک تر مرور 
کنیم. آیا الکس باالخره برای مربیگری 

راهی فوتبال ایران خواهد شد؟
متولد آلمان از پدری ایرانی و مادری آلمانی. 
داستان زندگی الکساندر نوری این طور شروع 
می شود. فوتبال همیشه اشتیاق اصلی زندگی 
او را ساخته است. هرچند که الکس فوتبالیست 
بزرگی نشــد و نتوانســت در قامت بازیکن به 
رویاهای بزرگی که در سر داشت دست پیدا کند. 
مهم ترین تجربه او عضویت در باشگاه وردربرمن 
بود اما الکس بیشــتر برای تیم دوم باشگاه به 
میدان می رفت و هرگز در یک مسابقه رسمی 
لباس تیم اول این باشگاه را بر تن نکرد. او سال 
2011 در باشگاه دســته چهارمی اولدنبرگ 
به دوران فوتبالش پایان داد. با این حال چنین 
اتفاقی، فرصت رقم زدن یک شروع دوباره برای 
نوری بود. چراکه فقط دو ســال بعــد از وداع با 
فوتبال، او به عنوان سرمربی اولدنبرگ برگزیده 
شــد. عملکرد او در ماه های اول حضور در این 
تیم فراتر از حد انتظار بــود و دوران کاری او در 
این باشــگاه یک فصل دیگر هم ادامه پیدا کرد. 
رســیدن به 23 برد در 45 بازی، موجب شــد 
نوری پیشنهاد قرار گرفتن در کادر فنی باشگاه 
وردربرمن را دریافت کند. جایی که مهم ترین 
تجربه زندگی او تــا امروز رقم خورده اســت. 
الکســاندر مدتی در عضویت کادر فنی باشگاه 

بود و سپس سرمربی تیم رزروهای وردربرمن 
شد. سفید و سبزها در آن فصل با بحران عجیبی 
روبه رو شــدند و چند تغییر روی نیمکت ایجاد 
کردند. یکی از این تغییرها در هفته های پایانی 
فصل، قرار دادن الکس نوری به عنوان سرمربی 
موقت به جای سرمربی برکنارشده روی نیمکت 
برمن بود. یک ریسک بزرگ از سوی باشگاه که 
در نگاه اول هوادارها را متعجب کرد. با این وجود 
این ریسک به شکل خیره کننده ای جواب داد. 
نوری به سرعت استعدادش را در معرض نمایش 
دیگران قرار داد و تیم را از یک بحران نگران کننده 
دور کرد. باورنکردنی به نظر می رسید اما برمن با 
هدایت این مربی جوان و باانگیزه از خطر سقوط 
گریخت. همین جا بود که هواداران فوتبال در 
ایران که بوندس لیــگا را هم تعقیب می کردند، 
الکس نوری را شــناختند. پیش از این همیشه 
ســتاره های دورگه در تیم ملی ایــران دیده 
می شدند و حاال نوبت یک مربی دورگه بود که 
خودش را به اهالی فوتبال در ایران بشناســاند. 
نوری در برمن دست به کار بزرگی زد. هنوز هم 
هواداران باشگاه بابت آن چند ماه طالیی، این 

مربی را مورد ستایش قرار می دهند. 
عمر موفقیت الکس در فوتبــال آلمان اما 

چندان طوالنی نبود و آفتاب این موفقیت، خیلی 
زود غروب کرد. او که به عنوان سرمربی موقت 
روی نیمکت وردربرمن نشسته بود، با قرارداد 
دائمی سرمربی فصل بعدی باشگاه شد اما نتایج 
بسیار ضعیفی گرفت و این موقعیت را از دست 
داد. باشگاه هم زمان زیادی صبر نکرد و تصمیم به 
برکناری نوری گرفت. الکساندر حدود یک سال 
را بدون تیم گذراند و سپس هدایت اینگلواشتات 
را پذیرفت. این تجربه تلخ و کابوس وار اما فقط 
دو ماه به طول انجامید. او در هشت مسابقه روی 
نیمکت باشگاه، حتی یک برد هم به دست نیاورد 
و با پنج شکست از این تیم برکنار شد. یک سال و 
چند ماه بعد، یورگن کلینزمن سرمربی هرتابرلین 
شد و نوری را نیز به عنوان یکی از اعضای کادر فنی 
خود انتخاب کرد. این دوران هم چندان طوالنی 
نبود. چراکه کلینزی اساسا با مدیران باشگاه به 
بن بست رسید. بعد از جدایی مرد آلمانی، نوری 
در چهار مسابقه سرمربی موقت باشگاه شد اما قرار 
نبود این تجربه هدایت موقت تیم هم مثل تجربه 
قبلی جواب بدهد. این بار او فقط در چهار مسابقه 
روی نیمکت تیم دوام آورد و خیلی زود بازیکنان 
تیم خواهان برکناری اش شدند. تجربه بعدی 
نوری هم در تیم کاواال در لیگ یونان رقم خورد. 
این بار هم او فقط در 15 مسابقه روی نیمکت این 
باشگاه نشست و فقط سه برد به دست آورد تا در 

مسیر برکناری قرار بگیرد.
دوران کاری الکس نــوری به عنوان مربی را 
باید به دو بخش تقسیم کرد. قبل از درخشیدن 
در وردربرمن و پس از آن. او در این باشــگاه کار 
بزرگی انجام داد اما بعــد از آن نه انتخاب های 
خوبی داشــت و نه نتایج خوبی گرفت. نوری به 
لحاظ فنی، قابلیت های زیادی دارد اما برخالف 
چیزی که تصور می شود، در تمرین ها مثل جلوی 
دوربین خوش خنده نیست و معموال با بازیکن ها 
بسیار خشک و جدی برخورد می کند. ماجرایی 
که در هرتا به مشــکالت عمیق او با بازیکن ها 
دامن زد. به هر حال جدایی از اروپا و آمدن به تیم 
قهرمان فصل گذشته فوتبال ایران، تجربه جذابی 
برای این مربی خواهد بود. شاید این تغییر مسیر 

در نهایت او را به ریل موفقیت برگرداند. 

ورزشیجهان 

سناریوی تخریب خانه مسلمانان، سیاستمداران را هم دربرگرفت؛ 

رادیکالیسم به سبک مودی و دوستان! 
تاکتیسین جذاب و بداخالق در رادار استقالل 

از راین تا کرخه! 


