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آخرین 
سنگر 
محلـه
داستان یک توسعه در قلب یک محله

دانشگاهی که در طرشت سبز شد و نشد
روزی در خانه نشســته اید. زنگ خانه شما را می زنند. عده ای آدم 

محسن نداف

باکالس با کت و شلوار اتوکشیده و کراوات می آیند و می گویند که 
قسمتی از زمین شما مال ماست و ما برای آن برنامه داریم. نه شما 
زوری دارید که مانع آنها شوید و نه آنها به حرف تان اعتنا می کنند. 
چاره ای ندارید جز اینکه از خانه آبا و اجدادی تان دل بکنید. ناچار 
تن می دهید و به مدت 50 سال حضور آنهایی را که نه از ایل و تبار شمایند و نه از کارهای 
عجیبی که می کنند، ســر در می آورید می پذیرید. آنها مرتب شــما را تحقیر می کنند و 
نادیده تان می گیرند تا جایی که پس از سال ها خود را صاحب اصلی آن زمین می دانند.
احتماال اگر از مردم محله طرشت بخواهند ماجرای 50 سال گذشته محله شان را روایت 
کنند، این گونه ماجرایی را بگویند. محله ای با ســابقه 500 ساله از دوره سلجوقیان که 
از روســتاهای خوش آب وهوای اطراف تهران بوده و پــر از باغات توت و گردو. محله ای 
عالم پرور که نقل اســت خواجه نظام الملک برای تحصیل علوم اســالمی می کوبیده و 
می آمده به طرشت تا پای درس شیخ عبدالله طرشتی بنشیند. اما از وقتی که یک آقایی 
تصمیم گرفت یک دانشــگاه در دل این محله سبز، سبز کند )که در واقع همه سبزی ها 

را ویران کرد(، دیگر روزگار بر وفق مراد این محله نچرخید.
واقعیت امر این است که دانشگاه شریف در دل یک محله قدیمی و سنت دار تأسیس شد. 
حتما تولیت دانشگاه یعنی حضرت آریامهر طرحی پس ذهنش داشته که این نهاد مدرن 
را در دل محله ســنتی مزاحم ساخته. در طول 50 سال در این محله همان مزاحم های 
باکالس کت وشلواری خوابگاه زدند، شــرکت های فراوان تأسیس کردند، جای پارک را 
اشغال کردند و صبح به صبح آدم های غریبه با فرهنگ های غریبه از وسط محله گذشتند. 
زمین ها متقاضی پیدا کرد و سرسام آور گران شد. این همه باغ باید خراب می شد تا برج ها 
قد بکشــند و عده ای ســود کنند. تا کم کم اینجا به »طرشت ولی« تبدیل شود. عده ای 
باغ ها را سوزاندند تا به زور باغ ها را از دست صاحبان درآورند. اجاره نشین ها که دیگر توان 

اجاره بها را هم نداشتند، عطای محله را به لقایش بخشیدند و رفتند.
فکــر نمی کنید 50 ســال پیش این محله خفت گیر نداشــته و احتماال سلســله علت و 
معلول هایی اجتماعی، آسیب های اجتماعی را سبب شده است؟ تازه االن کیوسک های 
سبز پلیس دم در خانه هایشان سبز شده تا یک وقت دست از پا خطا نکنند. فکر می کنم 
ما و مســئوالن دانشگاه و شهرداری و دولت باید با چشم دیگری به صاحبان محله نگاه 
کنیم. صاحبان شهر ساکنان منطقه هستند نه آنهایی که برای مردم برنامه ریزی می کنند.
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رضا علیپور

»باقیات الصالحات«ترین
چند وقتی بود بحث بر ســر ســنوات مجــاز تحصیلی دوباره بین 
شــورای صنفی و معاونت آموزشی داغ شده بود تا در نهایت دکتر 
رشــتچیان در جلســه با بچه های صنفی اعالم کرد سنوات مجاز 
برای کارشناســی، ارشد و دکتری همان 9، 5 و 9 ترم خواهد بود. 
به همین دلیل عنوان »باقیات الصالحات«ترین را تقدیم می کنیم 
بــه تجمع و بیانیه و بست نشــینی های اعتراضی مهر 95 فعاالن 
دانشــجویی و صنفی در اعتراض به کاهش سنوات مجاز از سوی 
دانشگاه؛ اعتراض و حرکتی که آنقدر منسجم و پایدار بود که باعث 

شود دانشگاه از تصمیمش کوتاه بیاید.

»دیوارها را برداریم«ترین
شورای صنفی دانشکده مکانیک در اقدامی قابل توجه سه شنبه 
هفته گذشته برنامه استخری ترتیب داده بود برای دانشجوهای 
این دانشــکده همراه با استادان شــان، یعنی همان استادی که 
عمری ســر کالسش رفته ای و فاصله اســتاد و شاگردی را مجبور 
بوده ای با او حفظ کنی، حاال در کنار تو و با لباس استخر مشغول 
آب تنی در جکوزی است و در همین حین گپی هم با تو می زند. ما 
هم تصمیم گرفتیم عنوان »دیوارها را برداریم«ترین را به این حرکت 
بچه های دانشکده مکانیک بدهیم و از آنها بخواهیم حواس شان 
باشد زیادی این دیوارها را برندارند که اندکیش خوب است بماند.

گزارشی از نشست »فقر، بازاندیشی در باورها از ماهیت فقر«

کمی زنانه، ظریف و جزییی نگرتر: 
نگاه های جدید در اقتصاد

»از نیما تا ما« را با ارائه شاهین شیرزادی 
از ســاعت ۱۶:۳0 برگــزار می کند.

دوشنبه 
خبرخوانی فیزیک

خبرخوانــی فیزیــک از ســاعت ۱۳ تا 
۱۳:۳0 در طبقه سوم دانشکده فیزیک 

)کنار آونگ فوکو( برقرار است.
دوشنبه های شهدایی

کنگره شــهدا در برنامه دوشــنبه های 
شهدایی کنگره شهدا از ساعت ۱۲:۳0 
در فضــای روبروی اتاق کنگره شــهدا 
)جنب ساختمان شهید رضایی( با چای 
و بیسکوییت از عابران پذیرایی می کند.

شعرخوانی
سلسله جلسات شــعرخوانی با حضور 
دکتر ســعید رحیمــی از ســاعت ۱۷ 
در ســالن کنفرانس ســاختمان شهید 

رضایی برگزار می شود.

سه شنبه
تدبر در قرآن

سلسله نشست های تدبر در قرآن )ویژه 
خواهران( از ســوی انجمن اســالمی 
دانشجویان مستقل از ساعت ۱۶:۳0 

در دفتر این انجمن برقرار است.
دجال برمی خیزد

بچه های داد سلسله جلســات آشنایی 
بــا دین پژوهــی را از ســاعت ۱۷ تا ۱۸ 
در کالس الف۲۱ ســاختمان ابن سینا 

تدارک دیده اند.

چهارشنبه
مقاله های فلسفی

ابوطالــب صفــدری مقالــه »ادراک 
مستقیم در مسئله اذهان دیگر: رویکرد 
بدنمندانه برگرفته از پدیدارشناسی« را 
از ساعت ۱۳:۳0 در سالن اجتماعات 

گروه فلسفه علم ارائه می دهد.

جمعه
مناجات در دل سحر

مراسم مناجات سحر هیأت الزهرا)س(، 
یک ساعت پیش از نماز صبح در مسجد 

دانشگاه شریف برگزار می گردد.

ژاپن و فراتر از آن
مسعود طوسی، مشاور معاونت فرهنگی دانشگاه در 
توییتر خود گفــت: »"رقص محلی"، که میراث بنیاد 
"فرح پهلوی" برای فرهنگ عمومی ماســت، زیبنده 
صدا و ســیما هم نیســت چه رسد به دانشــگاه؛ زیرا 
اصالت ُکرد و شرافت عرب در تاریخ این مرز و بوم را، در 
ذهن عموم ما، با "ُلنگ و لرزشی" جایگزین می کند که مخدری کم اثر 

برای دردهای مقدس مان است. من به سهم خودم عذرخواهم«.
جناب طوسی! خواهشمندم که »عذرخواهی کردن مسئوالن از 
مردم«، این رسم نامأنوس کشــور ژاپن را وارد فرهنگ عمومی ما 

نکنیــد، خوبیت ندارد. همین چند وقت پیــش در فوتبال به آ نها 
سه هیچ باختیم، دیگر حداقل فرهنگ عمومی را نبازیم. 

البته به شخصه برایم جالب بود که مثال در ژاپن، مسئوالن به خاطر 
مسائل برنامه ریزی نشده عذرخواهی می کنند ولی اینجا مسئوالن 
پا را فراتر نهاده و به خاطر کارهای از چند روز قبل برنامه ریزی شده 

هم عذرخواهی می کنند. واقعا دست مریزاد!
من حیث المجموع جناب آقای طوســی هرچه از گذشــته به ما 
برسد که لزوما بد نیست! بین خودمان باشد مثال همین دانشگاه 
شریف خودمان که در آن تحصیل می کنیم، آنقدرها هم بد نیست.

آکادمی ســلطنتی علوم ســوئد، اکتبر ۲0۱9 نام 
 MIT ســه اقتصاددان از دانشــگاه های هاروارد و
را بــه پــاس تحقیقــات ارزشمندشــان در زمینــه 
ریشه کن سازی فقر به عنوان برندگان مشترک جایزه 
یادبود نوبل در علوم اقتصادی اعالم کرد. ابهیجیت 
بانرجی، استر دوفلو و مایکل کرمر به جای اینکه تنها با نگاه کلی 
و با یک رویکرد نظری به مسأله فقر بپردازند، مسائل خرد مرتبط 
با این معضل پیچیده و فراگیر را در کانون توجه خود قرار دادند.
جای شــکرش باقی ســت که برای ورود به دانشکده مدیریت و 
اقتصاد نیازی به نشــان دادن کارت دانشجویی نیست. سالن 
دکتر مشایخی طبقه زیر همکف است. معلوم است نشست سر 
وقت شــروع شده و قرار است به بازاندیشی باورها در مسأله فقر 
پرداخته شــود. البته اگر به خواندن گزارش ادامه دهید متوجه 

خواهید شد که بحث چندان در این بستر پیش نرفت.
دکتر وصال سخن را چنین آغاز می کند: جریان اقتصاد توسعه 
طی دهه های اخیر تغییر شــگرفی داشــته و سواالت کالن که 
نمی توان از آنها ارزیابی دقیق تجربی داشت، به سمت سواالت 
خرد، و از منظر کالن کاران کم اهمیت تر رفته اســت. در رویکرد 
نوبلیســت های امســال -رویکرد آزمایشــگاهی میدانی- یک 
چرخش پرسش اتفاق افتاد. از چرا به چگونه رسیدیم؛ شکاندن 

یک سوال کالن به سوال های کوچک؛ از جزء به کل رسیدن! 
وصال برای فهم بهتر مطلب اینگونه ادامه می دهد: اقتصاددان ها 
در مواجهــه با یک مشــکل، چارچوبی مفهومــی از روابط بین 
متغیرها ترســیم و تالش می کنند دالیل ایجاد و تداوم مشــکل 
را پیــدا کننــد و در یک زنجیره علت و معلولی بنویســند. از این 
چارچوب، سیاســت های بالقوه حاصل می شود که باید اثرات 
آنها مشخص شود و این نیازمند ارزیابی تجربی ست که با طراحی 
مداخله آزمایشی و ارزیابی نتایج حاصل از آن انجام می گیرد. در 
این مرحله است که امکان توصیه به سیاست گذار فراهم می شود 
اما چرخه در اینجا به اتمام نمی رسد و نیازمند یک سیستم پایش 
و ارزیابی مستمر است تا از آن بازخورد دریافت شود و چارچوب 
مفهومــی را تصحیح کند. علت ســختی ارزیابی در این مرحله 
آن است که الزم است یک پادواقع -چیزی که در واقعیت اتفاق 
نیفتاده- با واقعیت مقایسه شود. این نیاز به تجسم همزمان دو 
دنیــای موازی، ما را به روش های آماری نیازمند می کند. با این 

سیستم می توانیم اثرات به دست آمده را به مکانیزم های تئوری 
نسبت دهیم و برای دستیابی به نتایج مورد نظر در مقیاس بزرگ 

یا جوامع دیگر فقط آن مکانیزم را فعال کنیم.
اثــرات تعادل عمومی )تأثیــر انجام آزمایش در تعــداد انبوه در 
مقایســه با خرد(، اثر ســرریز )تأثیرپذیری اطرافیــان فرد مورد 
آزمایش از آزمایش(، وابستگی محیطی مطالعات، ناهمگنی در 
سطح افراد و اوریب ناشی از انتخاب منطقه از مشکالت مطالعات 
تصادفی ســت که برای برون رفــت از برخی از این مشــکالت، 
مداخله در ســطح منطقه عالوه بر سطح فردی و تکرار آزمایش 

در محیط های مختلف الزم است.
دکتر فیضی ادامه بحث را در دست می گیرد و پس از اضافه کردن 
 more than چند نکته به صحبت های پیشــین با معرفی کتاب
good intention، بحــث کوتاهــی را در مورد فقر آغاز می کند: 
مشــکل فقرا این اســت که در تصمیم ها، تخصیص غیر بهینه 
و به شــدت معطوف به زمان حال انجــام می دهند و به تعبیری 
اکنون گرا هســتند. نرخ پایین بیمه شــدن، عــدم صرف هزینه 
برای پیشــگیری از بیماری و در مقابــل تن دادن به درمان های 
گران و داشــتن نســبت پس انداز به درآمد پایین نشانگر همین 
مطلب اســت. مشــکل فقرا در پول درآوردن نیست بلکه در پول 
نگه داشتن است. باید دسترسی شان را به مکانیزم های پس انداز 
تســهیل کنیم، پهنای باند ذهنی شــان را وسعت و مشغله های 
روزمره زندگی شــان را کاهش دهیم. در نهایت بحث با بیان این 
نکته که مشکل روش غیرمیدانی، عدم فهم دقیق مسأله است 
و تأکید بر نیاز به درک جنس مشکل از نزدیک، به پایان می رسد.

شریف 
نیوز

ترین ها

بهار غالمی

گزارش

شنبه
جشن میالد

گروه فرهنگی مذهبی آیین روشــن 
جشــن میــالد پیامبراکــرم)ص( و امام 
صــادق)ع( را ســاعت ۱5 در آمفی تئاتر 
مرکزی دانشــگاه برگــزار می کند. این 
جشن از مهم ترین برنامه های آیین روشن 
در طول سال است؛ آن را از دست ندهید.

فمنیسم اسالمی
برنامه »فمنیســم اســالمی، تناقض یا 
همخوانی؟!« از سوی انجمن اسالمی 
از ســاعت ۱۶:۳0 در ســالن خواجــه 
نصیرالدیــن طوســی واقــع در طبقه 

چهارم سلف برگزار می شود.

یکشنبه
بانو

انجمن اسالمی دانشجویان مستقل، 
مســتند »بانو« را که زندگی و زمانه یک 
بانوی کارآفرین به روایت ثریا قاســمی 
اســت، ســاعت ۱۳:۳0 در آمفی تئاتر 

مرکزی اکران می کند.
در رأس امور؟!

سلسله جلسات بررسی جایگاه، اهمیت 
و اقدامات مجلس با حضور دکتر احمد 
توکلی از ساعت ۱5 تا ۱۶:۳0 در دفتر 

بسیج دانشجویی برگزار می گردد.
جشن تأسیس انجمن نانو

همایش آشنایی با فناوری نانو و جشن 
تأســیس انجمــن نانو با حضــور دکتر 
آدرینه ملــک خاچاطوریان و دکتر رضا 
باقری از ساعت ۱۶:۳0 در آمفی تئاتر 

مرکزی دانشگاه برقرار است.
مسخره باز ببینید

فیلم مســخره باز از ســاعت ۱۶ تا ۱۸ 
از ســوی کانون ســینما در سالن جابر 

اکران می شود.
سانحه؛ چرا و چگونه؟

سلسله جلسات تحلیل سانحه از سوی 
انجمن علمی هوافضا از ساعت ۱۶ در 
سالن ســمعی بصری ۳ این دانشکده 
برگزار می شود؛ این هفته با ارائه کیوان 

انتظاری و علیرضا قادری.
از نیما تا ما

دفتر مطالعات فرهنگی سلسله جلسات 

شریف 
نیوز

سخن 
مسئولین

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  833
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۲

بخش خبری



یک هفته زندگی با اقوام رنگارنگ ایرانی در جشنواره فرهنگ و هنر اقوام ایرانی

اختتامیه زودهنگام اما پرانرژی
اگر هفته گذشته در دانشگاه 
چرخــی زده باشــید، قطعــا 
رنگ وبوی متفــاوت محوطه 
جلوی ســالن جباری را حس 
کرده ایــد. دومین جشــنواره 
ملی فرهنــگ و هنر اقوام ایرانــی، عنوان 
مجموعه برنامه های متنوعی بود که از ۱۸ 
تا ۲۲ آبان فضای دانشگاه را تغییر داده بود؛ 
برنامــه ای که چندبار دیگر هم در دهه های 
هشتاد و نود برگزار شده بود اما روند پیوسته 
برگزاری اش از ســال قبل شــروع شــد و به 
گفته مســئوالنش بناست هر ســال برقرار 
باشــد تا فرهنگ ها، سنت ها، هنر و آداب و 
رسوم قومیت های مختلف را به دانشجوها 
بشناساند. هدف برگزاری جشنواره امسال 
هم مثل ســال قبل، به نمایش گذاشــتن 
فرهنــگ غنــی قومیت هــای ایــران بود و 
محوریت اصلی آن، غذاهای محلی، لباس 
محلی، صنایع دستی، سوغات و موسیقی 

محلی عنوان شد.

دانشجوها پختند، دکتر حسینی 
چشید

یکی از برنامه هایی که امسال برای اولین بار 
اجرا شــد، مســابقه پخت غذاهای محلی 
به دســت خــود دانشــجوها بــود. در این 
مســابقه که روز دوشنبه برگزار شد، ۷ گروه 
از دانشــجوها از اســتان ها و قومیت های 
مختلــف، غذاهــای محلی خــود را آماده 
کردنــد و پنــج داور که عمدتا از مســئوالن 
فرهنگی دانشگاه بودند، همزمان که دلی 
از عــزا درمی آوردند، به غذاها امتیاز دادند 
و در نهایــت خــورش آلو اســفناج از تهران 
به عنوان خوشمزه ترین غذا انتخاب شد که 
احتماال میزبانی تهران در این نتیجه بی تأثیر 

بوده است!

ظهرهای زیبای جباری
از دیگر برنامه های این هفته که ســال قبل 
به عنوان بخشــی از جشــن اقــوام به طور 
مفصل تــر در ســالن جابر برگزار می شــد، 
اجرای موسیقی محلی اســتان سیستان 
و بلوچســتان و رقــص محلی کــردی بود 
کــه در کنــار غرفه ها و حوالی ظهــر برگزار 
 می شد و اســتقبال خوبی هم از آن صورت 

می گرفــت. درباره غرفه ها جز مکان شــان 
که سال قبل در سالن جباری بود و امسال 
به فضــای بــاز منتقل شــده بــود، تقریبا 
تغییر دیگری وجود نداشــت. در غرفه ها، 
صنایع دســتی، ســوغات و خوراکی های 
مخصوص هر اســتان عرضه می شد. البته 
جز غرفه استان کرمانشــاه که اداره اش با 
دانشجوها بود، سایر غرفه ها از سوی افراد 
خارج از دانشــگاه برپا و اداره می شدند که 

انتقادهایی را به دنبال داشت.

سیاه چادر باصفا
شــاید بزرگ تریــن نشــانه ای کــه جشــن 
اقــوام را برای دانشــجوها تداعی می کرد، 
سیاه چادری بود که بین ساختمان ابن سینا 
و تاالرها برپا شــده و غذاهای محلی کردی 
و سیســتانی آنجا آماده و ســرو می شد و با 
تزئینات خاصش، فضایی دلنشین و باصفا 
را برای خوردن یک غذای دســته جمعی و 
رفع خستگی کالس ها و امتحان ها فراهم 

می کرد.
فعالیت جدید دیگری که اجرا شد، برگزاری 
کارگاه های رایگان آموزش هنرهای محلی 
و ساخت صنایع دستی مربوط به استان ها 
با ارائه افراد متخصص و با هدف آشناکردن 

دانشجوها با هنرها و صنایع دستی مناطق 
مختلف کشور بود.

سیستان و بلوچستان؛ نقش اول 
جشنواره

روز سه شــنبه، یــک روز قبــل از پایان کار 
غرفه ها و اتمام جشنواره هم جشن اختتامیه 
در سالن جابر برگزار شد. جشنی که پر بود 
از موسیقی و شادی و جّوی که برای فضای 
دانشــگاه های صنعتی مثل شریف الزم به 
نظر می رســد. استقبال دانشجویان از این 
برنامه بر خالف ســال پیش چشمگیر نبود 
که از دالیلــش می توان بــه تداخل زمانی 
ایــن برنامه بــا دوره امتحانــات میان ترم و 

اطالع رسانی محدودتر اشاره کرد.
آغاز برنامه با ســخنرانی خانم سلطان پناه، 
دبیــر کل جشــنواره دربــاره جشــنواره و 
اهدافش و لزوم برگزاری آن بود. ســپس از 
گروه موسیقی استان آذربایجان دعوت شد 
با اجرای موسیقی ترکی حال وهوای سالن را 
کمی عوض کنند. بعد نوبت به هیئتی رسید 
که از استان سیستان و بلوچستان مهمان 
دانشگاه شــده بودند. اســتان سیستان و 
بلوچستان امسال حضور بسیار پررنگی در 
تمام برنامه های جشنواره داشت و می توان 

گفت به چهره شــاخص جشــنواره تبدیل 
شــده بود؛ از چادر فروش غذاهای محلی 
گرفته تا اجرای چندباره موسیقی و حضور 
هیئتی متشــکل از اســتاندار این استان، 
مسئوالن منطقه گردشگری چابهار و چند 
مسئول بلندپایه دیگر استان در دانشگاه. 
در سخنرانی یکی از اعضای این هیئت، از 
پتانســیل های استان سخن گفته و به لزوم 
پرداختن هرچه بیشــتر به فرهنگ و هنر و 
ســنت های غنی آن استان اشــاره شد. در 
نهایت هم در مورد سمیناری ملی پیرامون 
گردشگری در سیستان و بلوچستان حرف 
به میــان آمد؛ برنامــه ای که قرار اســت با 
حمایــت ارگان های مختلــف دولتی و غیر 
دولتی رونق بیشتری به صنعت گردشگری 

در آن استان ببخشد.

حسن ختام با آذری ها، کردها و 
سیستانی ها

پس از ســخنرانی، یــک بار دیگــر از گروه 
موســیقی آذربایجــان دعــوت شــد روی 
صحنه بیایند و این بار یکی از دانشجوهای 
آذربایجانی دو شــعر زیبای فارسی و ترکی 
را همراه موســیقی دکلمه کــرد و پس از آن 
دوبــاره نواختن آهنگ هــای محلی ترکی 
آغاز شد و به این ترتیب آذربایجان توانست 
حضور کم رنگ ترش در جشنواره امسال را 

در اختتامیه کامال جبران کند.
بعد از این برنامه هم مراسم رقص کردی در 
نظر گرفته شده بود که هنرمندان گروه چیا 
با مهارت و نشاط تمام به اجرای آن پرداختند 
و سالن را پر از انرژی کردند. در پایان رقص 
کردی سرپرســت گروه چیــا در واکنش به 
بحث های پیش آمده در مورد رقص محلی 
و اشــکاالت وارد به آن، به بررســی فلســفه 
رقص های محلی و ویژگی های آنها و تفاوت 
انواع رقص ها پرداخت و سعی کرد با ارجاع 
به منابع مختلف برخی ابهامات را رفع کند.
آخریــن برنامــه اختتامیــه اجــرای رقص 
شمشیر گروه سیســتانی بود. هنرمندان 
سیســتانی بــا ادوات موســیقی محلــی، 
چوب های مخصوص و شمشیر، لباس های 
زیبا و رقص پرهیجان شان جشن را به بهترین 
شیوه ممکن تمام کردند و پرونده جشنواره 

اقوام 9۸ را بستند.

بگذارید هوایی بخورم!
تهــران آخــر هفته بســیار آلوده ای 
داشت، در حدی که مدارس ابتدایی 
چهارشــنبه تعطیل شــد. مشــکل 
آلودگــی شــدید هوا از مشــکالت 
مزمن کشور در ده سال گذشته بوده. در 
زمان احمدی نژاد گفتند او برای مقابله 
با تحریم ها بنزین آلــوده تولید کرده و 
هــوا را به چنین روزی انداخته اســت. 
تحریم هــا رفتند و آمدند امــا تهران باز 
هم در روزهای بی باران زمستانی جای 

نفس کشیدن نبوده و نیست.
شــهرداری تهــران طــرح زوج و فرد را 
گسترش داده و ورود به آن را محدودتر 
کرده است. با کارشناسان که گفت وگو 
می کنیم می گویند بســیاری از شهرها 
مثل لندن دو حلقــه ترافیک دارند و از 
مردم برای ورود به آن عوارض می گیرند. 
انگار چه چیزمان شبیه لندن است که 
این سیاست گذاری باشــد؟ در جایی 
که نــرخ ارزش پول ثابت اســت و تورم 
ســال های متمادی نزدیــک به صفر، 
گرفتــن مالیات بر ســوخت و محدوده 
ترافیــک برای شــهروندان پذیرفتنی و 
قابل اجراســت و دولــت هم حق وضع 
آنها را دارد اما در ایران که دولت ظرف 
ده ســال ارزش پول ملــی را یک دهم 
کــرده و نفــع آن را بــرده، با چــه رویی 
می تــوان ســخن از مالیات هــای تازه 
بــر امکانات عمومی گفــت؟ جالب آن 
اســت که هوای این روزهای تهران این 
معنــی را دارد که طرح ترافیک و زوج و 
فرد جدید هم که اتفاقا محدوده کنترل 
 آلودگی هوا نام گرفته، با شکست مواجه 

شده است.
در بسیاری از شهرهای صنعتی جهان 
با روش هــای مختلف به جنگ آلودگی 
هوا رفته اند و این یعنی این مشکل هم 
مثل تورم و ســقوط ارزش پول و فســاد 
سیســتمی راه حل غیرسیاسی دارد. 
اما چرا راه حل های علمی و روشن حل 
مشــکالت مزمن این چنینی در ایران 
اجرا نمی شوند یا به نتیجه نمی رسند؟ 
شاید نبود یک برنامه منسجم فکری در 
گروه های سیاسی مختلف شرایط این 
مشــکالت را پیچیده تر می کند. شاید 
نبــود احزابی قدرتمند و پاســخگو که 
بتوانند برنامه الزم برای حل مشکالت 
را به مردم ارائه دهند، به نحوی که حل 
آنها قابل آزمون باشــد مشکالت مزمن 
کشور را مدام تکرار می کند. به هرحال 
اگرچه راه حل ها غیرسیاسی است اما 
اجرای آنها قطعا از مســیرهای اصالح 
ســاختار سیاســی کشــور می گذرد؛ 
اصالحاتی مثل شــفافیت و آزادسازی 
رقابــت گروه هــای سیاســی تــا حل 
مشــکالت کالن کشــور مثــل محیط 
زیســت آلوده و اقتصاد پرآشوب از آنها 

قابل پیگردتر شود.

پوریا 
علیمردانی

سیاحت 
در 

سیاست

آزادی، شعبه جباری
ســکوهای جبــاری تقریبــا جای خالــی ندارد و شــور و 
حرارت شان در حد انفجار است. بازی هم جذاب و نزدیک 
پیش می رود و هر امتیازی که رد و بدل می شود، حساسیت 
بازی را بیشتر می کند. همه چیز می تواند به همین خوبی 
و خوشــی و گلی و بلبلی باشــد ولی کارهایی می کنیم که 
به تنهایی برای خراب کردن همه چیز کافی است. شعارهای 
زشت و منشــوری که دقیقه به دقیقه و روی هر امتیاز از دو 
طرف شنیده می شود، الفاظ رکیکی که به گوش می رسد 
و رفتارهای زننده ای که توی ذوق می زند، همه اینها برای 
خراب کردن جو ورزشگاه کوچک مان کافی که هیچ، بیش 
از حد نیاز اســت. مســابقات ورزشی دانشــکده ای چند 
هفته ای مهمان دانشگاه شــده اند و این توانایی بالقوه را 
دارند که حال همه را حسابی خوب و جو پرشور و نشاطی 
را به دانشگاه تزریق کنند. برنامه ریزی و برگزاری مسابقات 
منظم اســت و تیم ها هم بازی های قابل قبولی به نمایش 

گذاشــته اند و استقبال از مسابقات هم فراتر از حد انتظار 
است. با تدبیر مسئوالن تربیت بدنی امکان حضور دختران 
هم برای تماشای بازی ها فراهم شده است. در این بین ولی 
برخی شــعارهای لیدرها و تماشاگران دانشکده ها دور از 
شأن و پایین تر از سطح این دانشگاه که هیچ، حتی فرهنگ 
عمومی جامعه اســت. بدون هیچ گونه شرم و خجالتی هر 
واژه ای جــای خودش را بــا صدای بلند در شــعارها پیدا 
می کند و ســی چهــل نفر به راحتــی آن را فریاد می زنند و 

تیم و بازیکنان حریف را مورد عنایت خود قرار می دهند.
نکته جالب ماجرا آنجاست که همه این اتفاقات همزمان و 
در کنار جشنواره فرهنگ و هنر اقوام ایرانی رخ می دهد، 
یعنی دقیقا همان جایی که قرار اســت بگوییم تاریخی پر 
از فرهنگ و ســنت و آداب و رســوم زیبا و انســانی داریم، 
رفتارهایــی از خودمان بروز می دهیم که هیچ نشــانی از 
فرهنگ هــای حداقلــی هم ندارنــد. بالیــدن و افتخار به 

گذشــته خوب اســت ولی هرچه باشــد، آینده را االن ما 
می سازد و تک تک رفتارهای ما میراثی است که از خودمان 
به جا می گذاریم. بهتر است کاری نکنیم که روزی همین 
جباری خودمان هم شعبه دیگری از آزادی شود و خیلی ها 
عطای تماشای فوتبال از نزدیک را به لقای شنیدن هرچه 

از دهان یک عده خارج می شود، ببخشند.

ذره بین

 شکیبا 
احمدی

گزارش
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بخش خبری



از ماست که بر ماست
در یکی دو ســال اخیر، موضوع امنیت در محله طرشت 
برای شــریفی ها دغدغه ای شــده که آنان را به نشســت 
و برخاســت با کالنتری محله و رئیــس پلیس تهران هم 
سوق داده است. کنش هایی که نشان می دهد در ذهن 
تصمیم گیران برای مقابله با خفت گیرهای طرشت الزم 
است تا پلیس در محله استقرار یابد. در همین چارچوب 
هم وقتی کیوســک پلیس خالی است، معلوم است که 
سرقت و ناامنی در محله بیشتر می شود. این منطقی است 
که در قبال ناامنی محله در ذهن ما شکل گرفته: منطقه 
ناامن است و باید با پلیس آن را پاک سازی کرد. این نحوه 
اندیشیدن به مشکل اما به این سوال پاسخ نمی دهد که 
چرا طرشت ناامن است؟ دغدغه ناامنی طرشت در حالی 
در ذهن ما جا افتاده که اگر با مردم محلی صحبت کنیم، 
آنقدر که امنیت برای دانشجویان نگران کننده است، برای 

آنها نگرانی عمده محسوب نمی شود. 
در حالــی که گفتمان حاکم بر فضای دانشــگاه بیانگر 
نقش و مسئولیتی ملی برای دستیابی به رشد اقتصادی 
برای کشور از خالل اقتصاد دانش بنیان است، ناتوانی 
در حل مســأله ای محلی در طرشــت نشان می دهد که 
دانشــگاه ایرانی نتوانسته برای محله های اطراف خود 

نیز کاری کند.

اندر احوال طرشت
عمــر طرشــت، محله ای که امــروز به منطقــه محصور 
میان خیابان آزادی، بزرگراه های جناح، یادگار و شــیخ 
فضل الله محدود می شود، به عصر سلجوقی می رسد. 
امامزاده طرشــت یا آنگونه که درســت تر است، آرامگاه 
شــیخ عبدالله بن جعفر، ابومحمد دوریستی متعلق به 
قرن هشتم هجری است. محله ای که در اسناد قدیمی تر 
از میدان حســن آباد )هفت گنبد( شــروع می شده و تا 
ده ونــک و کن و یافت آباد امتداد پیدا می کرده اســت. 
منطقه ای که با باغ های توتش شناخته می شده اما هر 
روز کمرنگ تر شده و خرمالوها و انارهای طرشت، بیشتر 
در صحبت های نوستالژیک ساکنان درباره محله شان 
یافت می شود تا در میان بار ماشین های میوه فروش در 

خیابان های طرشت.
محله ای کــه هنــوز نیز بــرای ســاکنانش فرصت های 
لذت بردن از زندگی دارد و نوســتالژی آن زنده تر اســت. 

محرم های طرشــت یکــی از این ویژگی هاســت که هم 
در حســینیه طرشــت نمایان اســت و هم در نذری های 
معروفش. نذری که غذای اهالی طرشت در دو ماه محرم و 
صفر را تأمین می کرده و منبع آن نیز از موقوفات کشاورزی 
حاج محمدرضا طرشتی است. موقوفه ای ۱50 ساله در 
جنت آباد شــمالی و حصارک مشــتمل بر ۲50 رقبه که 
ارزش آن بر اســاس گزارش اوقاف در ســال ۱۳9۲ یک 
میلیــارد تومان بوده. البته خوردنی معروف طرشــت به 
غذاهای نذری محرم و فســنجان روز عاشورای حسینیه 
محــدود نمی شــود بلکه دیــزی ناصرخــان در نزدیکی 
حسینیه نیز با نام طرشت گره خورده است. رستورانی که 
 به خاطر منش صاحبش در میان دیزی فروشی های تهران 

معروف است.

دانشگاهی در طرشت سر بر می آورد
طرشــت از دهه چهل خورشیدی با نام دانشگاه نیز گره 
خورده. دانشگاه صنعتی در زمین های کشاورزی محله 
ایجاد شد. آنگونه که احمدآقا، پیرمرد ۶5 ساله طرشتی 
می گوید این زمین ها تا نزدیکی کارخانه پپســِی آن روز 
)و زمزِم امروز( ادامه داشــت و به مسجدی می رسید که 
در مقابل کارخانه پپســی با مالکی بهایی ســاخته شده 
بود. البته در کنار دانشــگاه و حدفاصل دانشــگاه تا سه 
راِه پپسی، کوچه پس کوچه هایی قرار داشت که به کامپ 
معروف است. امروز نیز این محله حاشیه ای که انگار کسی 
دوست ندارد از آن نام ببرد، وجود دارد. وقتی از ایستگاه 
متروی حبیب الله خارج شــوید، اگر به ســمت شــمال 
کوچه )دست راســت( حرکت کنید، با ساختمان هایی 
مواجه می شوید که عموما بر خالف ساختمان های شهر، 
یک طبقه است و کیفیت پایینی دارد. این کوچه های تنگ 
که در بعضی قسمت ها فقط یک نفر می تواند از آن عبور 
کند، نهایتا به پارک جاوید رو  بروی خوابگاه روشن می رسد. 
یکی از بنگاه های معامالت امالک طرشت در مورد کامپ 
می گوید مردم در اینجا بعد از جنگ جهانی ساکن شدند و 
بیشتر هم مهاجرانی بوده اند که آواره شده اند. او می گوید 
نام کامپ از کمپ آمده و پیشتر حلبی آباد بوده است. یکی 
از فارغ التحصیالن قدیمی دانشگاه تعریف می کند که 
اینجا در ابتدای دهه هشتاد همچون خاک سفید در غرب 
تهران بود، به گونه ای که بسیاری از رستوران های اطراف 

جرأت نداشتند پیک غذا به اینجا بفرستند.

خیال راحت مردم از امنیت طرشت
گرچــه عمر طرشــت، همپای تهران اســت و از محالت 
قدیمی تهران محســوب می شود اما طبق پیمایشی که 
شــهرداری تهران با عنوان رصد کیفیت زندگی در شهر 
تهران انجام داده، میانگین ســالیان زندگی ساکنان در 
طرشــت )مجموع دو محله طرشت و دانشگاه شریف در 
حوزه بندی محالت شــهرداری تهران( کمتر از میانگین 
شــهر تهران اســت. این مدت کمتر سکونت در طرشت 
نه تنها سبب نشده که عالقه به محله کمتر از میانگین شهر 
باشــد بلکه مشاهده می شود که عالقه به محله بیشتر از 
میانگین ساکنان شهر تهران نیز هست و حتی جمعیت 
کمتری بیان کرده اند که ممکن اســت در آینده نزدیک 
این محله را ترک کنند. به نظر می رســد دلیل این امر در 
وجود معتمدین محلی و همچنین یکدستی فرهنگی و 
اقتصادی محله از نظر ســاکنان باشــد. نکته جالب این 
نظرســنجی آن اســت که اعتماد ســاکنان طرشت، به 
همسایه های نزدیک و هم محله ای ها از سطح شهر تهران 
باالتر است ولی به ارائه دهندگان خدمات )خصوصی یا 
دولتی( کمتر است. حتی در این نظرسنجی هم تفاوتی 
بین نظر مردم در مورد شاخص های امنیت محله با دیگر 

نقاط شهر مشاهده نمی شود.
نکته ای که در مورد ناامنی های طرشت به نظر می رسد، 
تفــاوت معنادار نگاه مردم محلی با ادراک دانشــجویان 
اســت؛ تفاوتی که جای تأمل دارد و می تواند ریشه های 
مختلفی داشــته باشــد. یکی آنکه مردم به این سطح از 
ناامنــی عادت کرده انــد. اما به نظر نمی رســد این ادعا 
صحیح باشد، چون از نظر آمارهای اجتماعی و امنیتی که 
در مورد محالت بر اساس شکایت های رسیده به ناجا نیز 
منتشر شده، محالت مرکزی شهر مناطق خطرناک تری 
هستند و طرشت، جزء محالت خیلی خطرناک نیست. 
البتــه این نفی نباید برای ما این شــبهه را ایجاد کند که 
مــا در درک مان از امنیت دچار خطا شــده ایم و آســوده 
بخوابیم که شــهر و محله در امن و امان اســت بلکه باید 
بیشــتر به این موضوع بیاندیشیم که چه ویژگی هایی در 
مناطق مرکزی شــهر )محدوده بازار(، اطراف دانشگاه و 
مناطقی نظیر آن وجود دارد که اکنون با مشــکل امنیت 
در این مناطق مواجهیم. از این روست که شاید به جای 
فکر درباره معضل امنیت طرشــت باید به فکر معضلی با 

نام امنیت شریف باشیم.
نفیسه آزاد، جامعه شناس شهری و معاون طرح و برنامه 

ستاد هماهنگی محالت شهرداری در این مورد به روزنامه 
می گوید که در محالت بازار، فردوسی و اطراف دانشگاه با 
مشکل مشابهی مواجهیم. در مناطق تجاری، پالک های 
َبِر خیابان بــه مغازه و محل تجــاری و پالک های داخل 
نیز به انبار تبدیل می شــوند و خب طبیعی اســت که از 
غروب به بعد شــما در این محل ها با مردم مواجه نشوید. 
در اطراف دانشــگاه هــم با پایان ســاعت اداری و اتمام 
فعالیت شــرکت های اطراف دانشــگاه ها، همین وضع 
تکرار می شــود و محله می میرد. در اینجاست که امنیت 

از دست می رود.

حمله شریف به محله
گرچه در آغاز، طرشت محلی موقت برای دانشگاه در نظر 
گرفته شده بود تا در میانه دهه پنجاه به اصفهان نقل مکان 
کند، اما با پیروزی انقالب دانشگاه در طرشت ماندگار شد 
و آرام آرام برنامه های توسعه ای دانشگاه شروع شد. اولین 
گام، خوابگاه طرشت ســه بود که در دهه شصت کلنگ 
زده شد. زمین خوابگاه، پیشتر محل ورزش مردم محله 
بود و به همین خاطر در زمانی که دانشــگاه به تأســیس 
خوابگاه اقدام کرد، اعتراض و درگیری در محل شــروع 
شــد. اعتراضی که زود فروکش کــرد و آنگونه که یکی از 
مغازه داران نزدیــک خوابگاه می گویــد، در کالنتری با 
وقف نامه ای از ده بیســت سال قبل مواجه شدند که این 
زمین را برای اسکان دانشجویان وقف کرده بود. حضور 
دانشــگاه در محله پذیرفته شد و دانشگاه در دهه هفتاد 
و هشتاد به خریدن ملک های اطراف دانشگاه روی آورد 
تا برای توســعه خود در این اطراف، زمین کافی داشــته 
باشد. محدوده ای که از شمال دانشگاه تا خیابان صالحی 
را در بــر می گرفت و قرار بود از غرب نیز محدوده خیابان 
صادقی را شامل شود و در شرق به حبیب زادگان منتهی 
گردد. این طرح توســعه، ســاکنان اطراف دانشــگاه را 
مجبور می کرد زمین هایشان را تنها به دانشگاه بفروشند 
و همیــن امر در میان مردم نارضایتی به همراه داشــت. 
یکی از بنگاه هــای اطراف دانشــگاه می گوید در اواخر 
دهه هشــتاد، زمانی که دانشگاه قسمت های شمالی را 
تصاحب کرده بود، توانســت زمینی در آن سوی میدان 
تیمــوری خریداری کند و با همراهی شــهرداری امکان 
تغییــر کاربــری آن را کســب کنــد و از آن روز اعالم کرد 
 که برای توســعه خــود در مناطق شــرقی و غربی دیگر 

برنامه ای ندارد.
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چند ماه پیش گوگل تعهد کرد که در سان فرانسیســکو تأمین 15 هزار خانه را متقبل شــود. چرا؟ چون با هجوم شرکت های تکنولوژی مثل گوگل، 
اوبر، اپل و... قیمت خانه به شدت در این شهر باال رفته و مردمی که سال ها در این شهر سکنی داشتند، مجبور به حاشیه نشینی شده اند. تأسیس 
دفتر جدید آمازون در ســیاتل نیز نگرانی های اجتماعی زیادی را با خود به همراه داشــت. شریف هم از مدتی پیش به فکر ایجاد یک منطقه نوآوری 
در محله ســنتی طرشــت افتاده؛ اتفاقی که تبعات جامعه شناسی و اجتماعی خاص خود را در پی دارد و باید قبل از بحرانی شدن شرایط به آن فکر 

کرد و برایش راه چاره ای اندیشید.

داستان یک توسعه در قلب یک محله

 محمد 
مالنوری

پرونده

داستان همیشگی تعجیل
تخریب خانه های ده ونک برای توســعه دانشــگاه الزهرا در یک سال گذشته، نقل محافل عدالت خواهی بود. ساکنان محلی از شکسته شــدن توافقی چندساله بین دانشگاه و صاحبان خانه می گفتند و 
دانشگاه نیز با دالیلی حقوقی سعی می کرد خواسته خود را پیش ببرد. پریسا صالحی، خبرنگار اجتماعی و دانشجوی دانشگاه الزهرا در این یادداشت، نگاهی به اتفاقات پیرامون این مسأله داشته است.

ســال پیش بود که به عنوان خبرنگار وارد ماجرای خانه های ده ونک شدم. 
اختالف بر ســر خانه های اطراف دانشگاه الزهرا بود. من آن زمان به تازگی 
کارم را در دنیای خبر شــروع کرده بودم و دانشجوی دانشگاه الزهرا بودم. 
این موضوع به من کمک می کرد تقریبا در جریان هر اتفاقی که در ده ونک 
می افتد باشــم. ماجرا این بود که ســال ها پیش زمانــی که در محل کنونی 
دانشــگاه شــرکت تجهیزات ایمنی راه ها قرار داشت، این خانه ها به عنوان 
خانه های سازمانی به کارگران و کارمندان این کارخانه داده شده بود. اهالی 
می گفتند چند باری به طور شــفاهی به آنها گفته شده که این خانه ها مال 
آنها اســت اما این بخشش از وعده های شفاهی پیشتر نرفته و هیچ مدرکی 

دال بر مالکیت خانه ها به آنها داده نشده است.
پیرزنــی می گفت زمانــی که این خانه هــا به آنها داده شــد، وضعیت هیچ 
شــباهتی به االن نداشت؛ ده ونک کامال از شهر دور بود و اوضاع رفاهی آن 
چیزی حدود افتضاح بوده، یک شــیر آب و چنــد خانواده که باید از همان 
اســتفاده می کردند و آن هم فقــط ســاعاتی از روز کار می کرده. می گفت 
هرچه آن زاغه ها را شــبیه به خانه کرده، تالش خودشــان بوده و بس، حاال 
که این زمین ها در منطقه ونک تعریف می شود و جلویش پاساژ می سازند و  
قیمتی پیدا کرده، یادشان افتاده که این خانه ها مالکیت دولتی دارد و باید 

به دانشگاه الحاق شود.

از طــرف دیگر دانشــگاه می گوید این خانه ها هیچ وقت مال ســاکنان آنها 
نبوده و کارخانه هم نمی توانسته این خانه ها را به کسی بدهد، چون زمینی 
که مالکیت دولتی دارد، نمی تواند به مالکیت خصوصی دربیاید. این افراد 
ســال ها در این خانه ها زندگی کرده اند و هیچ پولی برای آن نپرداخته اند و 
حاال وقت آن اســت کــه این خانه ها را تحویل بدهند و دانشــگاه هم کمک 

می کند تا یک خانه در منطقه پردیس کرایه کنند.
کشمکش حقوقی بین دانشــگاه الزهرا و اهالی ده ونک ادامه داشت و هر 
طرف ادله مخصوص به خود را ارائه می داد. یکی از ادله جالب توجه اهالی 
دســتور محمدرضا پهلوی برای زدن سند این خانه ها به نام کارگران بود که 
نشــان می داد قبل از انقالب این خانه ها تا مرز تحت تملک ســاکنان بودن 
پیش رفته اما چنین اتفاقی هرگز نیفتاده است. بعد از انقالب هم دستورات 

مشابهی صادر شده اما هیچ وقت به مرحله عمل نرسیده است.
بــرای بار اول که به میان اهالی رفتم، یکــی از آنها با حالت گله مندی گفت 
صدایشان به جایی نمی رسد و هیچ یک از رسانه ها به موضوع ده ونک توجه 
نشان نمی دهد. ورق اما بعد از باز شدن پای دانشجویان به ماجرا برگشت، 
دانشــجویان عدالت خواه یکی از اولین گروه های دانشــجو بودند که وارد 
موضوع ده ونک شدند. دانشجوهای الزهرا هم کم کم آمدند وسط میدان، 
مجمع اســالمی دانشگاه بیانیه داد، نشســت برگزار کرد و اعضای انجمن 

علمی حقوق سعی در برگزاری مناظره داشتند که البته لغو شد.
۲۱ آبان 9۷ بود که چند بولــدوزر برای تخریب خانه هایی که حکم تخریب 
آنها را گرفته بودند، در حیاط دانشــگاه پارک شــد. پیــش از اینها و قبل از 
اینکه ماجرا خبری شــود، چند خانه دیگر تخریب شــده بودند. ســاکنان 
خانه ها هم احساس خطر کردند و صبح زود با دانشجویان و خبرنگارانی که 
با آنها در ارتباط بودند، تماس گرفتند. تعدادی از اهالی ده ونک و تعدادی 
از دانشــجویان در مقابل دانشــگاه تجمع کردند، عده ای کفن پوشیدند و 
عده ای پالکارد برداشــتند. تخریب این چند خانه به تعویق افتاد و داستان 
خانه های ده ونک هم به بن بســت رســید و هنوز هم مشــخص نیست این 

ماجرا به کجا می رسد.
به نظر می رسد ده ونک با همه فرازونشیب ها و نکات گنگ حقوقی آن آوردگاه 
نوعی عدالت خواهی عجول، بدون فکر و فانتزی بود، هیچ کس مطالبه نکرد 
موضوع به تعویق بیفتد تا مسائل از نظر حقوقی بهتر بررسی شود، دانشگاه 
عجول بود که هرچه ســریع تر زمین های به زعم خود دولتی را از ســاکنان 
پس بگیرد و دانشجویان و اهالی هم می خواستند هرچه زودتر ماجرا کامال 
مختومه شــود. قانون قربانی بازی ده ونک بود، چراکه معدود نشست های 
حقوقــی که در مورد موضوعی با این پیچیدگی های قانونی برگزار شــد، به 

هیچ جا نرسید و تنها دستاورد آن این بود که »موضوع پیچیده است«.

یادداشت

درد مشترکی به اسم محله خواری
طرح های توسعه دانشــگاه و تملک زمین های اطراف 
دانشــگاه تنها متعلق به دانشگاه شریف نیست. طرح 
توسعه دانشگاه تهران در سال های اخیر با وام هام چند 
صد میلیون دالری تأمین مالی شــده امــا با نارضایتی 
گسترده مردم همراه بوده است. دانشگاه تهران در این 
سال ها با انحصار خرید ملک در اطراف دانشگاه مردم 
را تحت فشــار قرار داده و حتی به کارهایی دســت زده 
که از لحاظ اخالقی نیز زشــت بوده اســت. یک نمونه 
آن، خریــد یک واحــد از یک آپارتمان بــوده که آن را به 
خوابگاه دانشجویی تبدیل کرده و نارضایتی همسایگان 
را باعث شــده است. مورد ده ونک و دانشگاه الزهرا نیز 
در این ســال ها مورد توجه قرار گرفته است. دو موردی 
که در ســالیان اخیر با اعتراض های مردمی همراه بود 
و به رســانه ها نیز رســید. در عموم طرح های توسعه ای 
دانشگاه ها اتفاقاتی که رخ می دهد، خرید ساختمان ها 
بــه مرور زمان و تبدیل محله ای با حضور مردم به گذری 
خالی از خانواده و زیســت محلی است. در این فرایند، 
شاهد ایجاد محالتی هستیم که فقط شرکت ها و اداره ها 
در آن فعالند و بعد از ساعتی خاص، در آن کسی حضور 
نــدارد. اتفاقی که می تــوان به آن نــام محله خواری یا 

محله زدایی داد.

قدرت علیه مردم
آزاد می گوید منطق نهادهای دولتی این اســت که چون 
اینجا را تملــک کرده ایم، حق داریم هرگونه می خواهیم 
از آن بهره برداری کنیم. نکته  جالب این تملک ها نیز آن 
اســت که این پروژه ها عموما از بودجه عمومی دولت که 
جیب همه  مردم اســت، تأمین مالی می شــود اما نهایتا 
به عنوان ابزار زوری علیه مردم مورد استفاده قرار می گیرد.
دانشــگاه ها و دیگر نهادهــای عمومی نیز بــا توجه به 
ارتباطات و قدرتی که دارند، برخی از مشــکالت پیش 

روی خود در محله را با هماهنگی و همکاری شهرداری 
رفع و رجوع می کنند. مثال در شــریف، پیاده راه شدن 
خیابان قاسمی، مجوزهای مربوط به پارکینگ طبقاتی 
و بــه طور کلــی تحقــق مفهومی تحت عنــوان منطقه 
نوآوری شریف )منش( بدون مشارکت شهرداری امکان 
نــدارد. در این ســاختار قدرت که با پیوند شــهرداری، 
دولت و دانشگاه و گاه بخِش خصوصِی وابسته به وقوع 
می پیوندد، پدیده های اجتماعی اطراف دانشگاه محل 
توجــه نخواهد بــود و در مورد پدیــده محله زدایی که با 
کاهــش امنیت در محله ها همراه بوده، نگاهی امنیتی 
شکل می گیرد که با پلیس بیشتر ناشی از درآمدهای این 

پروژه ها، امنیت نیز به محله تزریق می کنیم.

منش و مشی جدید محله زدایی
برج بلند مشرف به ســه راه طرشت جایی که قرار است 
یکی از گره گشاترین پروژه های مرتبط به ناحیه نوآوری 
و فناوری شــریف باشد، شامل ۱5000 متر مربع مفید 
جهت استقرار ۱۲0 واحد فناور می شود. برج را یک فعال 
ساختمانی بخش خصوصی می سازد و با شرط واگذاری 
۳0درصد از واحدها به شرکت های مربوطه این برج را به 
برنامه دانشــگاه اختصاص می دهد. از آن سو دانشگاه 
نیز شــهرداری را همــراه خواهد کرد تــا همکاری های 
الزم برای احداث این پروژه را با ســازندگان انجام دهد. 
حضور پرتعداد این حجم از شرکت در محله ای که برای 
مردمش هنوز سنتی و صمیمی است، نارضایتی هایی 
به همــراه خواهد داشــت. موضوعی که همبســتگی 
اجتماعی محله را با گسست مواجه می کند و دید مردم 
محلی نسبت به دانشــگاه را بدتر می کند. دانشگاهی 
که از نظر ســاکنان محله جز مشــکل برایشــان چیزی 
به همراه نداشــته است. مشکالتی که در سطح روزمره 
شــامل نگرانی در مورد جای پارک برای ســاکن محلی 
و دانشجو می شود تا مشــکالتی عمیق تر که امروزه در 

دغدغه امنیت اطراف دانشــگاه شــریف نمایان شــده 
است. شــاید تصمیم گیری برای مشارکت و همزیستی 
با مردم محله و مسئولیت پذیری در قبال تصمیماتی که 

اخذ شــده و می شود، کمک کند مسیر لرزان توسعه در 
منطقه نوآوری شریف پیش از گیر افتادن در یک گلوگاه 

تنگ حل و فصل شود.

 پریسا 
صالحی

برج فناوری طرشت
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معرفی و بررسی رژیم غذایی کیتو

راهی پرمشکل برای الغری افراد تنبل!

دانشگاه را رنگ ورزش بزنیم
اواســط پاییز که می شــود، دانشــگاه مان کمی بیشتر 
رنگ وبــوی ورزش و مســابقه بــه خــودش می گیــرد. 
دانشــجویان ظهــر کــه می شــود، بــرای تشــویق تیم 
دانشکده شــان به ســالن جبــاری می روند و بســتری 
فراهم می شود تا دانشجوهای ورودی هم در رشته مورد 
عالقه شان بتوانند خودی نشان دهند. امسال هم همانند 
پارسال مسابقات ورزشی دانشــکده ای با رشته ورزشی 
والیبال خودش را در دل برنامه های دانشــگاه وارد کرد؛ 
مسابقاتی که با 9 تیم شروع شد که همگی دانشکده ای 
بودند. بر خالف رشــته بسکتبال که هویت دانشکده ای 
بین تیم ها وجود ندارد و اکثر تیم ها از چندین دانشکده 

بازیکــن دارند، تیم های رشــته والیبال ســعی کردند از 
دانشکده خودشان بازیکن بگیرند. این اقدام آنان باعث 
شد بازیکنان جدید در تیم هایشان امکان بازی و درخشش 
داشــته باشند. همچنین حمایت بیشــتر تماشاگران از 
تیم ها را به دنبال داشت، طوری که در دور دوم برای همه 
بازی ها سالن جباری تقریبا پر شده بود. مسابقات در ۳ 
گروه ۳ تیمی شروع شد. از هر گروه ۲ تیم صعود کردند که 
در دور دوم، ۲ گروه ۳ تیمی به رقابت پرداختند. در نهایت 
تیم های مهندسی شیمی و نفت، مواد، مکانیک و صنایع 
به نیمه نهایی رسیدند. در نیمه نهایی هم که چهارشنبه 
گذشته در ســالن جباری برگزار شد، مهندسی شیمی 

و نفت با برتری ســه بر یک مقابل تیم مــواد در بازی اول 
نیمه نهایی مثل بیشتر سال های گذشته به فینال رسید. 
در بازی دوم نیمه نهایی نیز تیم مکانیک با برتری ســه بر 
یک مقابل صنایع مطابق انتظار حریف مهندسی شیمی 
و نفت در فینال شد. دیدارهای رده بندی و فینال نیز قرار 
اســت امروز از ساعت ۱۲ در ســالن جباری برگزار شود. 
مسابقات فوتسال دانشکده ای بعد از مسابقات والیبال 
شروع می شوند و در نهایت، مسابقات بسکتبال نیز از 4 
آذر پا به سالن جباری می گذارند. البته ماجرا به اینجا ختم 
نمی شود. در خوابگاه های پسران نیز با شروع مسابقات 
فوتسال شور و هیجانی به وجود آمده و مسابقات هر شب 

به صورت منظم پیگیری می شــود. همچنین در بخش 
بانوان نیز مسابقات شنا و سنگ نوردی در آستانه برگزاری 

است و عالقه مندان تا یکشنبه مهلت ثبت نام دارند.

ورزش در شریف

 Thingsاگر در گوگل عبارت
you can eat  را جســت وجو 
کنید، اولین پیشنهاد گوگل 
 )Keto( برای شما رژیم کیتو
اســت؛ رژیمــی عجیــب که 
به شــدت در حــال معروف شــدن و جذب 

افراد به خود است.

شهر رویاهای چاق ها
رژیــم کیتــو یــا کیتوژنیــک، رژیمــی بــا 
کربوهیدرات ناچیز و چربی زیاد اســت که 
این روزها شهرت زیادی کسب کرده. دلیل 
این شهرت این است که این رژیم فوایدی 
چــون کاهش وزن را در پــی دارد و یکی از 
بی زحمت تریــن راه ها بــرای کاهش وزن 
معرفی می شــود. بله، درست شنیده اید؛ 
رژیمی بر پایه چربی زیاد و خاصیت کاهش 
وزن. به عنوان مثــال رژیمی را تصور کنید 
که در وعده صبحانه به شما امکان خوردن 
مقدار دلخواهی خامه در کنار دو تخم مرغ 
نیمرو شــده در کره حیوانــی بدهد. برای 
ناهار اجازه خوردن گوشــت برگر همراه با 
قارچ و پنیر فراوان را داشــته باشید و برای 
شــام هم ماهی سرخ شــده. حتــی تصور 
اینکه با خوردن این چیزها الغر شــویم هم 

دشوار است.
وقتی رژیم کیتو را دنبال می کنید، مصرف 
کربوهیدرات شــما به 5 تا ۱0 درصد مقدار 
کالری روزانه شما کاهش می یابد که باعث 
می شود بدن شما وارد فاز کیتوسیس شود؛ 
حالتی که در آن بدن به جای کربوهیدرات، 
از چربی به عنوان سوخت استفاده می کند 
و »کیتون« در کبد تولید می شود. مصرف 
کربوهیدرات کمتر با مصرف چربی بیشتر 
به میزان ۷0 تا 90 درصــد کالری روزانه یا 
۱55 تــا ۲00 گرم بــه ازای ۲000 کالری 
جبران می شــود. مصرف پروتئین در این 
رژیم متوسط است و فرقی با رژیم معمولی 
ندارد. حدود ۲0درصد کالری روزانه یا ۱00 
گرم بــرای رژیم غذایی ۲000 کالری برای 

افراد معمولی.
دلیل دیگر کاهش وزن با رژیم کیتو کاهش 
وزن مرطوب اســت کــه در نتیجه کاهش 
کربوهیــدرات مصرفــی اتفــاق می افتد. 
دلیلش هم این اســت که کربوهیدرات ها 
آب  بــدن  در  ذخیره شــده  حالــت  در 
جذب می کننــد. پس بــا کاهش مصرف 
کربوهیــدرات آب اضافی هــم از بدن دفع 

شده و الغر می شوید.

واقعا می ارزد؟
بــا بیان مهم ترین مشــکالت ایــن رژیم به 

بررسی تأثیراتش بر سالمتی می پردازیم.
1- حس کردن حالــت مریضی: افرادی 
کــه رژیم کیتــو را شــروع می کنند ممکن 
است عالئمی مانند آنفوالنزا را حس کنند. 
ســردرد، حالــت تهــوع، خواب آلودگی و 
ســرگیجه و ســختی در تمرکــز. به صورت 
نرمــال، انــرژی بــدن از کربوهیــدرات به 
دســت می آید ولی در رژیــم کیتو مصرف 
کربوهیدرات انسان به شدت کاهش یافته 
و در کنار آن مصرف چربی زیاد شده است. 
بدن مجبور می شــود سوخت مصرفی را از 
کربوهیــدرات به چربی تغییــر دهد و این 
فرآیند می تواند تأثیرات منفی روی ســطح 

انرژی بدن بگذارد.
2- تاثیر منفی بر توانایی های ورزشــی: 
اگر حین این رژیم نتوانســتید ورزش های 
هوازی را مثل حالت عــادی انجام دهید، 
تعجب نکنید. بدن در حالت ورزش به طور 
عــادی از ذخایــر کربوهیدرات اســتفاده 
می کنــد. اکثر افراد با تغییــر رژیم به کیتو 
نمی تواننــد بــه ورزش عــادی بپردازنــد. 
طبق تحقیقی که در دانشگاه سنت لوییز 
انجام شــده، رژیمی کــه کربوهیدرات کم 
دارد می توانــد باعــث کاهش اســتقامت 
در ورزش شــود. طبــق تحقیقــات دیگــر 
کمبود کربوهیدرات می تواند باعث آسیب 
عضالنی و خســتگی ســریع تر در ورزش 

شود.

3- مشــکالت گوارشــی: بــا اینکه رژیم 
کیتو می تواند باعث کاهش وزن شود ولی 
بعضــی دیگر از فرآیندهــای داخل بدن را 
کند می کند؛ به صورت خاص فرآیند هضم. 
دلیل این اتفاق این است که در رژیم کیتو 
مقدار کمی فیبر وارد بدن می شــود، چون 
کربوهیدرات ها منبع اصلی فیبر هســتند 
و این رژیم مقدار مصــرف کربوهیدرات را 
محدود می کند. مثال یــک موز حدود ۲۲ 
گرم کربوهیدرات دارد در حالی که در رژیم 
کیتو فقط حدود ۲0 تا 50 گرم کربوهیدرات 
در روز باید مصرف شود. همچنین مصرف 
زیاد چربی می تواند امکان یبوست را حتی 

بیشتر هم کند.
4- بوی بد و دائمی دهان: اگر شما رژیم 
کیتو را تازه شروع کرده باشید، ممکن است 
متوجه بوی بد دهان تان بشوید. وقتی بدن 
وارد کیتوسیس می شود، به این معنی است 
که کبد مولکول های چربی را می سوزاند و 
به ترکیب های آلی کیتونی تبدیل می کند. 
این شــامل استواستیک اســید، استون و 
هیدروکسی بوتیل اسید می شود. با اینکه 
همه این فعل وانفعاالت در ســطح سلولی 
انجــام می شــود، این محصــوالت جانبی 
ممکن اســت وارد نفس شــما هم بشوند. 
بــدن این کیتون ها را از طریق ادرار و بازدم 
دفــع می کند. بــرای همیــن در دو هفته 
اول این رژیم ممکن اســت دهان تان بوی 
بدی بدهد. برای پیشگیری از این بوی بد 

می توانید آب بیشتری بخورید.

5-احســاس تشــنگی: این رژیم باعث 
احساس تشــنگی زیاد می شــود. در این 
رژیــم، ســطح بــاالی کیتون هــا تعــادل 
الکترولیتی بدن شما را به هم می زند. این 
باعث می شود کلیه ها نمک و آب آزاد کنند 
که باعث تکرر ادرار و از دســت دادن مقدار 
زیــادی آب می شــود. بــرای همین حین 
این رژیم خیلی سریع تر دهان تان خشک 

می شود.
6- سختی در اعمال طوالنی مدت این 
رژیم: دنبال کردن این رژیم مصرف تقریبا 
تمام انواع میوه ها و سبزیجات نشاسته دار را 
منع می کند و این باعث کاهش شدید تنوع 
غذایی می شــود. ادامه دادن این رژیم در 
طوالنی مدت باعث می شود مقدار زیادی 
از ویتامین ها و مواد مغذی مورد نیاز به بدن 
نرسد و می تواند اثرات مضری در درازمدت 

به جا بگذارد.
وزن  7-بازگشــت وزن کاهش یافتــه: 
از دســت رفته ممکن اســت بعــد از رژیم 
برگردد. وقتــی دوبــاره کربوهیدرات ها را 
بــدون محدودیــت مصرف کنیــد، بدن از 
حالت کیتوســیس خارج می شــود و وزن 
ازدســت رفته دوبــاره می توانــد برگــردد. 
همچنین وزن مرطوب ازدســت رفته نیز به 

سرعت جایگزین خواهد شد.
8- نوســان کلســترول خــون: بعضــی 
محققــان معتقدند کیتوســیس باعث به 
هم خوردن مقدار کلســترول در بدن شده 
و ســالمتی کلی بدن را به خطر می اندازد. 
تحقیقات نشان می دهد رژیمی که چربی 
زیادی دارد و سرشــار از چربی های اشباع 
اســت، روی درصد کلســترول خون تأثیر 
منفی می گذارد. عالوه بر این احتمال ابتال 
به سنگ کلیه هم باال می رود، به این علت 
که مصرف زیادتر پروتئین باعث آزاد شدن 
مقدار بســیار بیشتری اســید می شود که 

کلیه ها را تحت تأثیر قرار می دهد.

میوه های ممنوعه در کیتو
در ایــن رژیم هر چیزی غیــر از موارد زیر را 

می توانید بخورید:
z	 نان و محصوالت کربوهیدراتی دیگر
z	شیرینی جات و غذاهای شیرین
z	نوشیدنی های شیرین
z	ماکارونی و پاستا
z	غالت و حبوبات
z	سبزیجات نشاسته دار
z	میوه

 سمن 
قزوینی

گزارش

شماره پنج دانشگاه! 
جان! جان!

از در شــمال دانشــگاه وارد شــدم. 
صدای تماشاگران در سالن جباری از 
خیابان رو برویش به گوش می رسید. 

کنجکاوانــه وارد ســالن شــدم و دیــدم 
گوش تاگوش ســالن پر از تماشاگرانی 
اســت که تیم های دانشــکده خــود را 
تشویق می کردند. البته برخی بازیکنان 
محبوب تیم مقابل نیز از تشویق هواداران 
بی نصیــب نمی ماندنــد و تماشــاگران 
بــا ذکر شــماره آنها بــه »ابــراز عالقه« 
می پرداختنــد. ایــن باعث شــد کمی 
دقیق تر رفتــار این بازیکنان جنجالی را 
نظاره گر شوم. از حق نگذریم، خودشان 
هم در به وجــود آمدن این »ابراز عالقه« 
بی تأثیــر نبودند و کامــال روی اعصاب 
تماشــاگران می رفتنــد. البتــه که این 
اتفاقــات جزیی از ورزش و ورزشــگاه و 
کامال طبیعی اســت. اما در همه جای 
دنیا ســازمان و آیین نامــه ای به منظور 
تنظیم رفتار ورزشکاران به وجود آمده و 
اجرا می شود و جای خالی این سیستم 
بازدارنده درمسابقات ورزشی دانشگاه 
ما حس می شــود. به لطف خدا که فعال 
مشکل خاصی حداقل در والیبال امسال 
پیش نیامده و همه موضوعات به صورت 
خودجوش و مرامی حل شده، هرچند 
خاطره نیمه نهایی بســکتبال پارســال 
همــواره در ذهن بچه هــا خواهد ماند؛ 
به جنجال کشیده شدن بازی به وسیله 
بازیکنان در اعتراض به داوری و استفاده 
از الفــاظ رکیکــی که در شــأن ورزش و 
دانشــگاه مان نبــود. طبیعتا تشــکیل 
سازمان اخالق غیر ممکن است ولی الزم 
است مسئوالن مســابقات و ورزشکاران 
دور هــم جمع شــده و راهــکاری برای 
جلوگیــری از بروز ایــن اتفاقات بیابند. 
حداقــل کاری که می تــوان انجام داد، 
توضیــح موارد اخالقی در مســابقات و 
همچنیــن از بیــن بردن شــک تیم ها و 

بی اعتمادی به تیم داوری است.

 سپهر 
حجازی

یادداشت
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ورزش و سالمت



سالم بی طمع!
حسن روحانی هفته گذشته به دو استان یزد 
و کرمان سفر کرد. او در همین چند روز کوتاه 
در ســخنرانی هایش آنقدر حاشــیه درســت 
کرد که به اندازه کافی توییتر فارسی را به هم 
بریزد! یکــی از صحبت های حاشیه ســاز در 
سخنرانی یزد سالم او به سید محمد خاتمی 
بود. در ســخنرانی دیگری هــم گفته بود که 
شغل فراوان است! همچنین صحبت هایش 
درباره مذاکره هم حســابی جنجالی شد. در 
آخر هم هنگام برگشــت کادر پروازی حسن 

روحانی برایش تولد 71 سالگی گرفتند.

 Yousef Soltanian

یعنی استراتژی ها در حد بچه ها دبستانی.
من برا شــخصیت خاتمی احترام قائلــم ولی دیگه خود 
اصالح طلبا و خاتمی هم فهمیدن که اوضاع یجور دیگس.
اونوقت هنوز این دولتیا و روحانی نفهمیدن این قبری 
که یهویی تصمیم میگیرن سرش گریه کنن دیگه خیلی 

وقته توش مرده ای نیست.

 Nima

این کارگرهایی که سر چهارراه ها می ایستن و حاضرن با 
هر مقدار پول، هر کاری رو انجام بدن هم توهم مردم عه.

حسین 

بالفاصله پس از کوچکترین نقض عهد در صلح حدیبیه 
توســط اهل قریش،پیامبر تمام عهدنامــه را لغو کرد و 
باوجود عذرخواهی ابوســفیان، با لشــکری انبوه برای 

فتح مکه راه افتاد.
خیلی عجیب نیست!

کسی که از عاشورا درس مذاکره میگیرد از فتح مکه هم 
مذاکره مجدد را میاموزد...
#یزد #روحانی #تحریف

 Folaan

-روحانی روحانی اقتصاد اقتصاد
+اختــالف و فاصله، خواســت آمریکا اســت؛ نگذاریم 

خواست آمریکا از حنجره عده ای معدود بلند شود
]دولت دیگر را به فساد و قوه قضایه را به مماشات متهم 

میکند[

به کجا چنین شتابان؟
مدتی پیش خبر رسید که بخش های مهمی از 
کتاب های ادبیات دبیرستان حذف شده اند 
که بخش مهمی از آثار و افراد حذف شــده به 
عقیده بســیاری جزء بخش هــای باکیفیت 
کتاب بوده اند. این سانســور گسترده کتاب 

ادبیات نارضایتی زیادی در پی داشت.

 Amirho3ein Sadeghi

شــعرهای »در این سرای بی کسی« ســایه، »جوانی« 
رهی معیری، »باغ بی برگی« اخوان، »موسی و شبان«، 
»مادر« ایرج میرزا، »به کجا چنین شــتابان« شــفیعی 
کدکنــی، »مهتــاب« و »داروگ« نیمــا، داســتان های 
بزرگ علوی، غالمحســین ســاعدی و داستان حالج از 

کتاب های ادبیات حذف شد.

سور اصرافیل 

قطعا یکی از دالیل مهم برای مهاجرت آدمایی که میتونن 
برن میتونه این باشه که اگر خانواده ای تشکیل دادن و 
بچه دار شدن فرزند عزیزشون رو نفرستن مدرسه ای که 

از دوره ی ضعیف خودشون تو تربیت، ضعیف تر باشه

��هو ساقی 

داستان حالج رو از کتاب ادبیات حذف کردن.
چقــدر روایت حســین حالج پویا و زنده بــود و در ذهن 

بچه ها سواالت و مباحث بزرگی رو پدید می آورد!!!
واقعا نمیفهمم تو آموزش و پرورش چه خبره

کاش اقدامی کنیم!!!

علی بهرامی ثانی 

االن بچه های ما دولت آبادی و کلیدرشــو نمیشناسن، 
شاملو و فروغم فقط عکساشونو دیدن و تو فیلما و از دهن 
مردم اسمشونو میشنون ولی آیا اینا ارزش کارشون کمتر 
از نزار قبانی است که فقط چون مدح لبنان و مبارزه کرده 
اسمشو آوردن؟ ذهن تاریخ خیلی قویه. خودتونو بدنام تر 
#ادبیات_فارسی نکنید... 

 Griv, the Grey.

اعتقاد به تغییرات تدریجی فقط اونجاش که بعد چندسال، 
در آینده، مطالبه گری های بچه ها به حذف نکردن شعرای 

اصیل از کتاب ادبیات تقلیل پیدا می کنه.

کژطبع یا مدافع فرهنگی
هفته گذشته در باالی دانشگاه و کنار سالن 
جباری غرفه های جشــنواره اقــوام برپا بود. 
غرفه هایی که بدی ها و خوبی هایی داشــت! 
از جملــه بدی هایش این بود که دانشــجویی 
نبود. چیزی که حاشیه ســاز شد و به فضای 
مجازی هم رسید یک برنامه موسیقی و رقص 
محلی بود که با اعتراض عده ای مواجه شد. 
مسعود طوسی، مشاور معاونت فرهنگی در 
توییتر خود نوشــت که رقــص محلی میراث 
بنیاد فرح پهلوی اســت و به ســهم خودش 
از برگزاری این برنامــه عذرخواهی کرد! این 
توییت آغاز بحث هایی در موافقت و مخالفت 

با این نظر شد.

 AliBT

ببخشید آقای توسی اجداد بختیاری من قبل از حکومت 
پهلوی هم رقص محلی داشتند

بهـ نام نورمحمدی 

اعتقاد دارم شعر، عشق، مبارزه، موسیقی، و هر چیزی 
که باعث میشــه یادمون نره »ما متعلق به این دنیا -این 

زندان- نیستیم!« مقدسه.
[فیلم »رســتگاری در شاوشنگ« رو دیدی؟ اینو خیلی 

قشنگ تر گفته]
اصــاًل درک نمی کنم چــرا بعضیا هرجایــی که صدای 

#موسیقی می شنون چهره درهم می کشن...
#جشنواره_اقوام

حاجاقا رضا 

اعتقاد دارم شعر و موسیقی شمشیر دو لبه ست. ابزاری 
بــرای انتقال با کیفیت مفاهیم واال و یا وســیله ای برای 

تخدیر و فراغت از مشکالت.

حسام الدین میرجلیلی 

جمله ی نخست این توئیت شگفت آور است:
الف. اگر رقص محلی اســت پس باور دارید که فرهنگ 
مردمان آن محل آن را پذیرفته؛ مردمان روستاهایی دور 
از مرکزیت سیاســی و اقتصادی ایــران در چهل واندی 
سال پیش، برهه ای بدون دسترسی به امکانات رسانه ای 

فراگیر امروزی!

از هر دری سخنی!

 Bahar

معنی رفاقتو وقتی فهمیدم که یه بار تو اول 
دبستان از این دمپایی پالستیکیای سوراخ 
سوراخ قرمز اشتباهًا پام کردمو رفتم مدرسه 
و دوستام کل زنگ تفریحا دورم حلقه میزدن 

تاکسی نبینه.:((

 Pooya Mosaddegh

نامجو همیشــه در نظرم در جســت وجوی 
حقیقتی بوده. مهم نیست که در لحظه نظر 
و عقیده ش چیه. مهم این در جســت وجو 

بودنه.
و منوتو به معنای واقعی مبتذل ترین بالیی 
بوده که در این ســال ها بر سر جامعه ایرانی 
آوار شــده. بالیی که هیچ گریزی ازش پیدا 
نکردیم و هیچ تقابلی نتونستیم باش داشته 

باشیم.

 Fatemeh Amini

دقت کردین چند وقتــه برنج هندی قاطی 
غذای سلف شده؟

ی زمانی یکی از مسئولین بودن که همیشه 
توی جلسات افتخارشون این بود که ما تنها 
دانشــگاهی هســتیم که برنج ۱00 درصد 
ایرانی می دیم، االن دقیقا چی مونده بهش 

افتخار کنین؟

برو ولی دیگه اینجوری نیا! 
زندگــی پرفراز و نشــیبی داشــتم، مثل همه 
ایرانیا در خانواده ای مذهبی چشم به جهان 
گشودم. از بچگی شیطون و آتیش پاره بودم. 
داستان دوران مدرسه م خودش یه کتاب سه جلدیه. زندگی 
پرماجرایــی داشــتم امــا از اونجا کــه آدم خوش خنده ای 
هستم، به همه مشکالتم خندیدم. زندگی رو اصال به خودم 
سخت نمی گیرم. از بچگی عاشق فوتبال بودم اما دیگه از 
یه جایی به بعد گفتم درس بخونم تا بابامم ازم راضی باشه.
اول دبیرستان بودم که معلم یه امتحان فیزیک گرفت. نفر 
یکی مونده به آخر ۲0درصد زده بود. من نفر آخر شــدم با 
منفــی ۲0درصد! بعد اون دیگه افتادم رو غلتک و رکوردها 
رو جابه جا کردم. ســال کنکور به خاطر شــهریه سرسام آور 
نمی خواســتم دیگه برم اون مدرســه، خدایی ام مدرســه 
خوبی بود. رفتــم امتحان دادم و جایزه نفر اول که لپ تاپ 
بــود رو بردم و یــه تخفیف خفنم از مدرســه گرفتم. کالس 
گسســته مون صبح زود بود و من نمی رفتم. معلم گفته بود 
دیگه بگید سر کالس نیاد. یه آزمونی بود من گسسته رو 90 
زده بودم و نفر دوم 50. بعد اون آزمون معلم دوباره گفته بود 

بگید بیاد سر کالس ببینم چیکار کرده این؟!
روز اول دانشگاهو خیلی قوی شروع کردم. همین که پامو 
گذاشتم دانشگاه نگهبان در بهم گیر داد. پامو عمل کرده 
بودم. آتل روش بود، شــلوارم تنم نمی شــد و مجبور شده 

بودم شلوار اسلش بپوشــم. موهام رو هم یه مدل حرفه ای 
)دایناسوری!( زده بودم. نگهبان گفت: »کجا آقا؟ اینجوری 
نمی تونی بری تو!« گفتم واســه ثبت نام اومدم. گفت باشه 

برو ولی دیگه اصال اینجوری نیا.
تو دانشــگاهم زیاد شیطونی کردم. آدمای مختلفی دیدم. 
تا ســه چهار ترم اول همه چی عجیب بــود، خیلی عجیب 
بود برام. مثال نمی دونستیم به کی سالم بدیم به کی سالم 
ندیم. موجود داشتیم از ۲00 متری چشم تو چشم بود، به 
یه متری که می رسید، سرشو برمی گردوند. یکی از مسائل 

سخت اون دوران همین سالم علیک ها بود.
تو دانشگاه باید بلد باشی چه جوری با استادا حرف بزنی. 
من خودم تونســتم نمره چهارو به ۱0 تبدیل کنم. اســتاد 
داشــتیم موقــع درس دادن از دور میــدون آزادی درس 
مــی داد، امتحانش از فلکــه دوم تهرانپارس بود. میانگین 
میان ترم از ۶0، چهار و پنج شــده بود و همه افتاده بودن. 
باید در این شرایط بری نمره بگیری. اما خدایی دم یه سری 
از اســتادا گرم که با همه این اذیتا، ســر چونه زدنای برای 
نمره و شیطونی های سر  امتحان بازم باهامون راه اومدن.

پاس کردن درس تو شــریف خیلی راحته. اگه درس تی ای 
داشــته باشــه، کارتــون راحته. اگه پروژه داشــته باشــه، 
 راحت تــر. نمره اضافه هــا رو بگیریــن و درس رو به راحتی 

پاس کنین.

مریم 
اشتهاردی

مردمان شریف
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هزار قلم



هم سان ایده آل شما 
کیست؟

هفته گذشته به دعوت دانشجویان 
یزدی دانشــگاه در سالن کنفرانس 

امیرچخمــاق حــوزه ریاســت دربــاره 
شــریف  و  یــزد  متقابــل  خدمــات 
صحبــت می کــردم کــه عــده کمی از 
دانشــجونماهای سازمان دهی شــده 
شــعار دادند »اقتصــاد، اقتصاد« ولی 
چون صدای آنها صدای همه دانشجوها 
نبــود، خیلــی ســریع در شــعارهای 
»ازدواج، ازدواج« بقیه دانشجویان محو 
شــد. بله، مســأله اصلی دانشجوها نه 
عدالت آموزشــی است، نه کیفیت غذا 
و نه هیچ چیز دیگر؛ مشکل اصلی آنها 
ازدواج است. من هم این مسأله را قبول 
دارم ولی متأســفانه مسئوالن دانشگاه 
صدای آنهــا را هنوز نشــنیده اند و من 

می ترسم از آن روز که دیگر دیر شود.
شــاید دانشــگاه صــدای دانشــجوها 
امــا همســایگان  را نشــنیده باشــد 
فرصت طلــب دانشــگاه توانســتند از 
این غفلت اســتفاده کــرده و همایش 
»هم سان گزینی« و »ازدواج 50-50« را 
روز پنجشنبه به اسم شریف برگزار کنند. 
هم سان گزینی که مسأله خاصی نیست 
و ما خودمان این مسأله را بسته به رشته 
دانشــجویان حل کردیم. در دانشکده 
کامپیوتــر با هوش مصنوعــی، در برق 
با منفی یک و عرشــه، در ریاضی با حل 
مشترک مسائل باز و طوالنی، در فیزیک 
با رصد، فقط دو رشــته مکانیک و نفت 
به دلیل عدم تناســب نسبت جنسیتی 
به بن بســت خورده اند. برای موارد بین 
رشته ای هم در مراســم دلگشامزگان، 
فعالیت های فرهنگی، شرق ابن سینا، 
پشــت کتابخانه مرکزی و اینســتا این 
مســأله را حل کرده ایم اما از آنجایی که 
حدس زدم هفتــه آینده همه مراجعات 
به مطب درباره ازدواج 50-50 باشــد، 
دستورالعمل هایی پیشــگیرانه را برای 

مخاطبان محترم آماده کردم.
سؤال مهم این است که »چرا 50-50؟« 
طبــق تحقیقات بنده معنی این اســم 
این اســت که باید جمــع دو نفر ۱00 
بشــود. لذا در نگاه اول به نظر می رسد 
این برنامه برای کســانی مفید باشد که 
کوچک تر یا مســاوی 50 باشــند. اگر 
یک ۸0 هســتید، نهایتــش یک ۲0 به 
شما می رســد. اما نکته ظریفی در این 
زمینه وجود دارد. چون ازدواج 50-50 
است، باید بدانید که هرکس بر اساس 
آورده خودش در این ازدواج ســهام دار 
می شــود. پس لزوما اگر شــما یک ۱0 
هســتید و با یک 90 جور شدید، برنده 
نیســتید و از شــروط ضمــن عقد هم 
فقــط ۱0درصــد خواهید داشــت که 
احتمــاال باید در آن قید کنید که اجازه 
اســتفاده از دستشــویی از شما سلب 
نشــود. پیشــنهاد ما این است که 5۱ 
باشید و با یک 49 کم ادعا ازدواج کنید 
 کــه در مواقــع ضروری، حــرف آخر را 

خودتان بزنید.

از خیره کشی ت سنگ بر من بگریست /  ای خیره کِش سنگ دل آخر بس کن بیداد بر این تنگدل آخر بس کن /  ای ظالِم ده رنگ دل! آخر بس کن 
)خاقانی، قرن ششم، رباعیات(

دکتر انوچ
این شماره از روزنامه تقدیم می شود به غذاهای نذری تاسوعا و عاشورای حسینیه طرشت، 
به آذین بندی های چشــم نواز و باشــکوه نیمه شــعبان خیابان های این محله قدیمی، به 
باغ های توت و گردو که گله به گله محله ســبز شده اند و درخت های کهن سالی که از این 
همه شهوت توسعه جان سالم به در برده اند. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به مردمی 

که ما مهمانان ناخوانده  شــان شده ایم و قصد رفتن هم نداریم و حتی ادعای مالکیت هم 
می کنیم، به همه وعده و وعیدهایی که دِر باغ سبزشان کردیم و به مردم محله قول شان را 
دادیم ولی آخرش فقط ترافیک و شلوغی و خفت گیری و قیمت باالی سرپناه و یک مشت 

غریبه با فرهنگ های عجیب و غریب از این منطقه نوآوری ما نصیب شان شد.

637****0930: منــم نگفتم یه شــبه! و بهمین راحتی! 
گفتم انشالله از اینجا شروع شه! در برابر چنین حرفی هم 
احتماال امید دادن برا تالش و بقول شما ریاضت کشیدن 

بهتره احتماال!
  ببیــن تــو اگــه واقعــا یــه مایــه ای از خودت 
داشــته باشــی، از همیــن بخــش پیامــک بــه معــراج 
فرصت ســوزی  کــه  اینــه  توصیــه م  لــذا   می رســی. 

نکن.

957****0905: سالم باالخره تاکی به بچه های پردیس 
ظلم بشــه؟ دو روز غذای ســلف رو به راه شــد تازه داشتم 
احساس میکردم شریف درس میخونم که از این مورد هم 

شانس مایه.
  ســالم. حــس می کنم بــا این تعلــق خاطرت 
نســبت به ســلف و غذاش، االن که برنج هندی می دن 

احساس می کنی تو هند درس می خونی!
911****0913: رفتیم یه بازی توی سالن جباری ببینیم

اینقدر شــعارهای منشــوری دادن تماشــاگرا که از کرده 
خود پشیمون شدیم.

بعد میگن چرا خانما رو استادیوم راه نمی دن؟
خب برادر من رعایت کن.

  ببین اگه بازیکن درست بازی کنه که تماشاگر 
فحــش نمی ده! به نظــرم بیایــم بازیکن هــا رو راه ندیم، 
مشــکل فحش دادن - فارغ از جنســیت- برای همیشه 

حل می شه. 

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

مطب 
دکتر انوچ

	z دانشجوی شــریف ما تنها یک جلسه سر کالس درس حاضر نشده و دست بر قضا
اســتاد فقط همان یک جلســه حضور و غیاب کرده. بنابراین مشــارکت کالسی این 
دوست مان با هم اتاقی اش که همه جلسات کالس را غایب بوده، یکسان است و نمره 

یکسانی از حضور و غیاب گیرشان می آید.

	z اســتاد شــریف ما که تازه 5 دقیقــه قبل از امتحــان میان ترم به فکــر پرینت کردن
ســواالت و پیداکردن محل مناســب بــرای امتحان افتــاده بــود، در نهایت کالس 
کوچکــی گیــرش آمــد و همــه ســر امتحــان فشــرده نشســتند! همیــن اســتاد 
بعــد از امتحــان نمــره چنــد نفــر را به جــرم »تقلب کــردن« و »مــورد تقلــب واقع 
 شــدن« صفــر داد تا نشــان دهد همیشــه می توانید بی مســئولیتی خــود را گردن 

دیگران بیندازید!

	z دانشــجوی شــریف مــا وقتــی در آزمایشــگاه شــیمی مشــغول کار بــود و لولــه
آزمایــش میــز بغلی شــروع کرد بــه آتش گرفتــن با خونســردی از جای خــود بلند 
 شــد و با فوت شــعله را خاموش کرد! مســئول آزمایشــگاه هم به همیــن دلیل به او 

مثبت داد.

	z استاد شریف ما در طول یک ساعت ونیم کالس درس نگاهش به زمین است و حتی
به صورت تصادفی هم نگاهش به دانشجوها نمی خورد و کوچک ترین تعاملی با محیط 

اطراف ندارد و برای خودش درسش را می دهد.

استاد 
شریف 
ما ...
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وقتی پرده ها  کنار می رود!
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