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دیباچه

پس از انتشار شمارۀ قبلی، برای این شماره سعی کردیم ایرادات ساختاری و محتوایی نشریه را برطرف سازیم و تالش مان 
بر این بوده و خواهد بود که در هر شماره کیفیت بهتری داشته باشیم. ابتدا بپردازیم به بخش های علمی و صنعتی نشریه. 
در این شماره عمدۀ تمرکز مطالب بخش های علمی و صنعتی بر روی مهندسی پزشکی است که البته در زمینه ها و ابعاد 
مختلف بررسی شده است. اعضای تیم علمی نشریه که هم در کار نشریه و هم در رساندن مطالب خود، افراد سخت گیری 
هستند، نشریات معتبر علمی را دنبال کرده اند و دو مقاله را برای چاپ به این شماره رسانده اند. برای بخش ارتباط با صنعت 
هم سعی شده است که مقاالت جنبۀ کاربردی داشته باشند و نشان دادن ارتباط رشتۀ مهندسی برق با صنعت که یکی از 
نیز  برنامه های مفصل تری  نشریه،  با صنعت  ارتباط  برای بخش  است، حاصل شود. گفتنی ست  نشریه  این بخش در  اهداف 
این  از جملۀ  نشریه،  از  برای حمایت  با شرکت ها  ارتباط  ایجاد  و  پژوهش های شان  دربارۀ  اساتید  با  مصاحبه  با شرکت ها،  مصاحبه  داریم.  نظر  در 

برنامه هاست که برنامه ریزی و فعالیت در جهت آن ها را  شروع کرده ایم و نتایج آن در شماره یا شماره های بعدی مشهود خواهند بود.
به کلی  برقی بودن و غرق شدن مان در مباحث علمی و فشار درس ها   به سبب  را مطرح کند که  تیم فرهنگی هم تالش کرده است که موضوعاتی 
فراموش می کنیم. لذت خواندن یک قطعه شعر یا کتاب خوب و پرداختن به موضوعاتی اجتماعی مانند روز صلح از مواردی ست که در این شماره 

برای تان درنظر گرفته شدهاست.
امیررضا دانشور، از کاندیداهای انتخابات شورای صنفی دانشکده ای نیز اتفاقات مربوط به انتخابات صنفی و نتایج آن و انتظاراتی که وجود دارد را با 

قلم خود به تحریر درآورده است.
خالصه اینکه باز هم قصدمان، استفاده از پتانسیل های دانشجویان دانشکده در قالب های مختلف است که در این روند، هر یک از اعضای نشریه هم 

خود پیشرفت کند و هم تمام مطالب درکنار یک دیگر موجب ارتقای خوانندگان نشریه بشوند.
و در آخر نیز تشکر می کنم از تمام دوستانم که در روند تهیۀ این شماره همراه بودند.
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آلن هاجکین و اندرو هاکسلی با کار کردن در کنار یکدیگر در سال 1939 و 
سپس از سال 1946 تا 1952، موفق شدند تاثیرگذارترین یافته های تاریخ 
نوروساینس را به جهان معرفی کنند. نتیجۀ فعالیت های این دو دانشمند، 
در یک سری از پنج مقالۀ ارزشمند ارائه شده است که حتی امروزه نیز در 
تحقیقات و شبیه سازی ها از نتایج، مدل سازی ها و روش های آن ها استفاده 

می شود.
   اولین مشاهدۀ آن ها با قرار دادن الکترودی ریز در آکسون های بزرگ ماهی 
مرکب انجام شد )تصویر 1A( که نتیجۀ آن ثبت اولین اختالف ولتاژ درون 
نورونی بود که action potential یا spike نام گذاری شده است. به طور دقیق، 
مشاهدۀ آن ها یک افزایش و کاهش سریع ولتاژ نورون نسبت به ولتاژ مرجع 
بود که حدس می زدند مبنای انتقال پیام های عصبی در بدن می باشد. 

)تصویر 1(

َ

   چند هفته بعد از اولین مشاهدات آن ها، هیتلر به لهستان حمله کرد و شروع 
جنگ جهانی دوم، به معنی توقف پژوهش های آن ها بود. در نتیجه آن ها 
اولین مقالۀ خود را که شامل نظریه ها، روش های اندازه گیری ولتاژ و جریان و 
 Nature جدول های مقادیر محاسبه شده بود را در اکتبر سال 1939 در مجلۀ
منتشر کردند. فعالیت مشترک این دو حدود هفت سال متوقف شد و در 
این هفت سال، هر دوی آن ها به انجام تحقیقات نظامی و جنگی پرداختند. 
برای مثال، هاجکین مشغول طراحی سیستم های راداری شد و هاکسلی به 
طراحی سیستم های هدف گیری پرداخت. در نتیجۀ  این تحقیقات نظامی 
هر دوی آن ها تجارب ارزشمندی کسب کردند که در تحقیقات آیندۀ آن ها 
نیز بسیار موثر بود. به طور خاص احتماالً تجربه های هاکسلی در به کارگیری 
معادالت ریاضی، یکی از علت های اصلی بود که توانست یک مدل ریاضی 
برای اندازه گیری های شان بیان کند که هنوز هم از این مدل برای بررسی 

مشاهدات مختلف استفاده می شود.
   پس از پایان جنگ و شروع دوباره تحقیقات، دو دانشمند توانستند منابع 
مختلفی از جریان ها را کشف کنند که حدس می زدند این منابع، عامل ایجاد 
اختالف ولتاژ و action potential  اشاره شده در باال هستند. در ادامه، این دو 
کشف کردند که این منابع جریان که باعث وقوع action potential ها  می شوند، 
یک سری از جریان های یونی مربوط به یون های K و Na مثبت هستند. 
همچنین در مشاهدات مشخص شد که این جریان ها با ولتاژ نیز رابطه دارند. 
یعنی در طول رخ دادن action potential که نشان دهندۀ تغییرات ولتاژ نورون 
است، این جریان ها نیز در نورون تغییر می کنند. در نتیجه در ادامۀ تحقیقات، 
وابستگی هر جریان یونی به ولتاژ نورون با کمک Bernard Katz انجام گرفت.

اوج ارزش همکاری های این دو دانشمند طراحی مدلی ریاضی برای 
رفتار action potential ها بود که نه تنها اولین مدل کمی برای توصیف 
رفتارهای الکتریکی نورون ها بود، بلکه یک پیش بینی دقیق از نحوۀ کار 
بیولوژیکی و شیمیایی نورون ها بود. در واقع این دو دانشمند با مشاهدات 
و اندازه گیری هایی که کرده بودند، یک مدل ریاضی برای رفتار نورون بیان 
کردند که توصیفی دقیق و واقعی از پدیده هایی بود که با توجه به تکنولوژی 

آن زمان نمی توانستند به چشم آن را مشاهده کنند.
 m3h,n4 مدل

   برای آنالیز رفتار جریان های یونی، هاکسلی که در استفاده از معادالت 
ریاضی توانا بود، مدلی پیشنهاد کرد که به خوبی به داده های به دست آمده از 
اندازه گیری ها منطبق می شد. در این مدل، کانال هایی برای یون های پتاسیم 
و سدیم درنظر گرفته می شود که این کانال ها با باز و بسته شدن شان به 
یون های K و Na اجازۀ ورود و خروج می دهند. کانال های K،  دارای یک دریچه 
هستند که این دریچه دارای 4 بخش می باشد. هر بخش با احتمال n ممکن 
است باز باشد. در نتیجه با فرض مستقل بودن باز و بسته شدن هر بخش از 
دریچه، احتمال باز بودن کانال K برابر با n4 میباشد )تصویر 2A(. کانال های 
Na دارای دو دریچه هستند. دریچۀ اول 3 بخش دارد که احتمال باز بودن 

 h و دریچۀ دوم 1 بخش دارد که احتمال باز بودن آن برابر با m هر بخش برابر با
است. در نهایت احتمال باز بودن کانال Na برابر با m3h خواهد بود )تصویر 2(

   حاال با فهمیدن نحوۀ عملکرد این دو کانال، به طور خالصه به علت رخ دادن 
action potential می پردازیم. در ابتدا ولتاژ یک نورون به دالیل محیطی 

مختلف ممکن است کمی افزایش یابد. در ازای افزایش ولتاژ نورون، تعدادی 
از کانال های Na باز می شوند و یون های Na را به داخل نورون راه می دهند. اگر 
افزایش اولیۀ ولتاژ از یک آستانۀ مشخص عبور کرده باشد، تعداد کانال های 
Na باز شده آنقدر زیاد خواهد بود که باعث می شود باقی کانال های Na نیز 

Hodgkin-Huxley تاریخچه ای مخترص از تشکیل مدل نورونی
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تصویر 1

تصویر 2
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باز شوند و در اثر ورود تعداد زیادی یون Na به درون نورون، شاهد افزایش 
چشم گیر ولتاژ نورون در مدت زمانی کوتاه خواهیم بود. در عین حال این 
افزایش ولتاژ نورون، باعث بسته شدن دریچۀ دوم کانال های Na می شود؛ 
یعنی به گونه ای مکانیزم کنترل ولتاژ نورون فعال می شود تا از این بیشتر 
شاهد ورود یون های Na و افزایش ولتاژ نورون نباشیم. در نهایت نیز ولتاژ زیاد 
نورون باعث باز شدن کانال های K می شوند و یون های K با سرعت زیادی از 
درون نورون به بیرون آن منتقل می شوند که در نتیجۀ این اتفاق دوباره ولتاژ 

نورون کاهش می یابد و به حالت عادی باز می گردد. 

•معادالت هاجکین-هاکسلی
   همانطور که گفتیم، هاکسلی برای این داینامیک نورون، یک سری معادالت 
پیشنهاد کرده است که به خوبی به مقادیر اندازه گیری شده منطبق می شوند. 

معادله 1 معادلۀ اصلی ای است که از آن ولتاژ نورون قابل محاسبه می باشد.
V ولتاژ نورون میباشد. همچنین ثابت هایی  ین معادله متغیر     در ا

مانند در معادله وجود دارند که با توجه به دیتاهای اندازه گیری شده از نورون، 
 h و n، m مقداردهی مناسب شده اند. همچنین متغیرهای
یک داینامیک ساده به فرم معادله دیفرانسیل مرتبۀ یک دارند که در اینجا به 
آن ها نمی پردازیم. تنها نکته قابل توجه این است که با تغییر ولتاژ، مقادیر این 

3 متغیر نیز عوض می شود.
   اکنون که هاجکین و هاکسلی مدلی ریاضی پیشنهاد کرده اند و مقادیر ثابت 
آن را نیز محاسبه کرده اند، نوبت آزمایش این مدل می باشد. برای محاسبۀ 
عددی مدل، ابتدا باید با استفاده از معادلۀ 1 و مقادیر اولیه، ولتاژ نورون در 
یک لحظه زمانی بعد محاسبه شود. با به دست آوردن مقدار جدید V، اکنون 
باید مقادیر n، m و h  به روز رسانی  شوند. در نتیجه تعداد زیادی محاسبات 

باید انجام شوند.

    در ابتدا این دو دانشمند امیدوار بودند که بتوانند با استفاده از کامپیوتر 
دانشگاه کمبریج، این محاسبات را انجام  دهند. اما به زودی متوجه شدند که 
این کامپیوتر به مدت 6 ماه در دست تعمیرات و ارتقاء خواهد بود و نمی توان 
از آن استفاده کرد. در نتیجه هاکسلی تصمیم گرفت که با روش های عددی و 
یک ماشین حساب غول آسا با نام Brunsviga 20 )تصویر 3B(، این محاسبات 
را خودش انجام  دهد. بعد از حدود 3 هفته محاسبه، هاکسلی توانست خروجی 
مدل ریاضی را برای یک action potential به دست بیاورد )تصویر 3A نمودار 
باال( که بسیار مشابه مقادیر اندازه گیری شده )تصویر 3A نمودار پایین( بود 

و صحت مدل و مقادیر ثابت به دست  آمده توسط آن ها، به راحتی تایید شد.

• تابع پله ای در علم نوروساینس
   نتایج به دست  آمده توسط این دو دانشمند مانند یک تابع پله در علوم 
نوروساینس عمل کرد و انفجاری از تحقیقات و عالیق به این حوزه در جامعۀ 
علمی ایجاد کرد. این دو دانشمند در سال 1963 به خاطر فعالیت های شان 
برندۀ جایزۀ نوبل شدند و همچنین پایه گذار فعالیت های دیگری در این حوزه 

شدند که باز هم منجر به جایزه های نوبل در سال های آینده شد.
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در سپتامبر سال گذشته، فیس بوک طی پیامی از مردم خواست تا ویدیوهایی 
برایش ارسال کنند؛ به این صورت که به وبکم یا دوربین موبایل خود نگاه کرده 
و دربارۀ مسائل معمولی صحبت کنند. این پیام همچنین حاوی یک هشدار 
بود مبنی بر اینکه محققان فیس بوک ممکن است تصویر چهرۀ افراد را از 
ویدیو استخراج کرده و به جای چهرۀ فرد دیگری قرار دهند. در حقیقت آن ها 

بازیگر یک ویدیوی دیپ فیک )جعل عمیق( بودند.
   این ویدیوها به عنوان مجموعۀ داده برای مسابقه ای جهانی با عنوان 
»چالش کشف جعل عمیق1« استفاده شد که فیس بوک با همکاری آمازون، 
ماکروسافت و محققینی از هشت دانشگاه برگزار کرد. شرکت کنندگان این 
مسابقه برای ساخت ابزاری تالش می کردند که به صورت خودکار ویدیوهای 

جعلی را تشخیص دهد.
   کریستین کانتون فرر، مدیر یکی از تیم های تحقیقاتی هوش مصنوعی 
فیس بوک، معتقد است دیپ فیک فقط یک تهدید برای فیس بوک نیست؛ 
بلکه خطری در حال رشد برای جوامع دموکراتیک است. ویدیوهای جعل 
شده، سیاست مداران را در حال بیان سخنان توهین آمیز نشان می دهند و 
قبل از اینکه درستی آن ها بررسی شود به سرعت در فضای مجازی پخش 
مضاعف  انگیزه ای  آمریکا   2020 جمهوری  ریاست  انتخابات  می شوند. 
برای غلبه بر این مشکل است. کانتون فرر پیش بینی می کرد که در سال 
2020 ویدیوهای دست کاری شده رایج تر شوند و دیپ فیک ها باورپذیرتر 

و پیچیده تر.
   ساخت دیپ فیک با نرم افزارهای متن باز به مهارت نسبتاً خوبی نیاز دارد اما 
با ساخت اپلیکیشن هایی برای این کار، تولید ویدیوهای جعلی تقریباً برای 

همۀ افراد با هر میزان توانایی ممکن می شود.
   دیتاِست این چالش از افراد ناشناس تشکیل شده است که دربارۀ مسائل 
روزمره صحبت می کنند؛ زیرا روشی که برای کشف دیپ فیک استفاده 
می شود باید برای افراد عادی همان قدر کارآمد باشد که برای سیاست مداران 
و افراد مشهور. فیس بوک بیش از 3500 نفر را به عنوان بازیگر برای ساخت 
هزاران ویدیوی دیپ فیک استخدام کرد. برای اینکه این مسابقه به واقعیت 
نزدیک تر باشد، آن ها از رایج ترین نرم افزارهای متن باز استفاده کردند تا 
ویدیوهای ارسالی را تغییر دهند. نهایتاً در دسامبر سال گذشته، مسابقه با 

مجموعه ای از 115000 ویدیوی دیپ فیک آغاز شد.
   2114 شرکت کننده بیش از 35000 الگوریتم تشخیص را به این مسابقه 
ارسال کردند. محققان برای آموزش الگوریتم های خودشان به این داده ها 
دسترسی پیدا کردند و هنگام آزمایش روی این ویدیوها، میزان دقت 
الگوریتم ها برای تشخیص محتوای دیپ فیک در بهترین حالت 82.56 درصد 
بود. با این حال، هنگام آزمایش روی مجموعه دادۀ »جعبۀ سیاه« متشکل از 
تصاویر دیده نشده، دقت همین الگوریتم ها در بهترین حالت 65.18 درصد 
بود. بنابراین راه زیادی تا تشخیص دقیق محتوای دیپ فیک باقی  مانده است. 
فیس بوک به تالش خود در این راستا ادامه می دهد و همچنین الگوریتم های 
برنده در این رقابت به عنوان کدهای متن باز برای کمک به سایر محققان 

منتشر خواهند شد.
• تالش DARPA2 برای کشف جعل عمیق:

   DARPA در سال 2016 پروژه ای تحت عنوان Media Forensics Program را 

آغاز کرد. در این پروژه آن ها به دنبال بررسی سه ویژگی مهم اطالعات بودند: 
یکپارچگی دیجیتالی3، فیزیکی4 و معنایی5.

یکپارچگی دیجیتالی با الگوهایی که در پیکسل های تصویر وجود دارد و چشم 
انسان قادر به تشخیص آن ها نیست تعیین می شود. این الگوها از دوربین و 

نرم افزارهای پردازش ویدیو نشأت می گیرند و هر ناهماهنگی و تناقضی در 
این الگوها، هشداری است برای اینکه ویدیو تحریف شده است. یکپارچگی 
فیزیکی به هماهنگی در نور و سایه و بقیۀ ویژگی های فیزیکی تصویر مربوط 
است ولی یکپارچگی معنایی زمینه های گسترده تری را در بر می گیرد. به 
طور مثال، اگر ویدیو در فضای بیرون فیلم برداری شده است، زمان و مکان 
فیلم برداری را مشخص کرده و بررسی می کنند که آیا آب و هوای آن زمان و 
مکان خاص با ویدیو مطابقت دارد یا خیر. الگوریتمی بهترین است که بتواند 

هر سه پارامتر را بررسی کند و امتیازی برای یکپارچگی تصویر ارائه دهد.
   این تیم به عنوان یک مدل اولیه، پرتالی )که فعاًل فقط اعضای دولت اجازۀ 
دسترسی به آن را دارند(  ساخته است تا نمونه ای از آشکارسازهای توسعه داده 
شده در این پروژه را نمایش دهد. زمانی که کاربر، یکی از انواع رسانه مانند 
صوت، تصویر، ویدیو و... را آپلود می کند، بیش از 20 آشکارساز با رویکردهای 

متفاوت بررسی می کنند که آیا اطالعات دست کاری شده است یا خیر. 
   اما تشخیص محتوای جعلی به تنهایی کافی نیست. قدم بعدی، تعیین 
اهمیت تغییری است که در محتوا ایجاد شده است. برای مثال، اگر به تصویر 
یک گلدان، گلی اضافه شود تغییر مهمی رخ نداده است اما اگر تصویر یک 
معترض تغییر داده  شود و عالمت یا پرچم خاصی به عکس اضافه شود ممکن 

است معنای تصویر را کاماًل عوض کند.
   در بهترین حالت ممکن است همۀ این تالش ها منجر به یافتن راه های 
قطعی تری برای مقابله با دیپ فیک شود. به طور مثال اپلیکیشن کارآمدی 
برای تشخیص محتوای جعلی معرفی شود یا رسانه های اجتماعی مانند 
فیس بوک، توییتر، یوتیوب و... روشی اتخاذ کنند که جلوی انتشار محتوای 
جعلی را بگیرند، اما به هر حال، حقیقت انکارناپذیر این است که همۀ ما باید 
نسبت به اطالعاتی که دریافت می کنیم هوشمندانه تر برخورد کنیم و قبل از 

باور یا رد کردن آن، کمی تأمل کنیم.

منابع:

https://spectrum.ieee.org/tech-talk/artificial-intelligence/
machine-learning/facebook-ai-launches-its-deepfake-
detection-challenge

https://ai.facebook.com/blog/deepfake-detection-challenge-
results-an-open-initiative-to-advance-ai/

 

دیپ فیک
  

ال
 ق

 و
یل

 ق
ی /

لم
ع

جعل عمیق تر اســت یا حقیقت؟

مریم قربان صباغ 

ورودی 97 کارشناسی

3

Deepfake Detection Challenge .1Defense Advanced Research Projects Agency .2Digital integrity .3Physical integrity .4Semantic integrity .5



شامرۀ سی اُم
مهرماه نود و نه

Semantic integrity .5

بسیار  هوشمند  مچ بند  و  ساعت  مثل  وسائلی  از  استفاده  امروزه 
پوشیدنی«  »گجت های  سایر  مانند  وسائل،  این  اما  است.  شده  فراگیر 
)wearables(، با معضل تأمین انرژی مواجه اند. گجت های پوشیدنی بسته 
به کاربردشان، به توانی بین یک تا ده ها میلی وات نیاز دارند و باتری های 
انرژی  می توانند  تنها  میلی آمپرساعت،  سیصد  توان  حداکثر  با  کوچک 
چند روز آن ها را تأمین کنند. برای افزایش طول عمر باتری های به کار 
رفته در این گجت ها، باید از باتری های بزرگ و حجیم استفاده کرد ولی 
از آنجا که انعطاف پذیری و کوچک بودن، ویژگی مهم این گجت هاست، 

باتری های بزرگ امروزی در آن ها قابل استفاده نیستند.
و  باتری ها  تولید  به دنبال  محققان  برخی  مشکل،  این  حل  برای    
دارد.  زیادی  هزینۀ  آن ها  تولید  اما  هستند  انعطاف پذیر  ابر خازن های 
 Near-Field( مخفف NFC عده ای دیگر قصد دارند با استفاده از فناوری
این  ولی  کنند؛  حل  را  باتری ها  از  استفاده  مشکل   )Communication

دور  و  دارد  نزدیک  فاصلۀ  در  انرژی  منبع  به وجود یک  نیاز  نیز  روش 
شدن از آن، عملکرد گجت ها را مختل می کند.

کالیفرنیا،  سن دیه گوی  دانشگاه  پوشیدنی  سنسور های  بخش  در  اما    
زیستی  سوخت های   طریق  از  ویژه  به  فرد،  بدن  از  انرژی  استخراج  با 
این  با  یافته اند.  انرژی  معضل  این  برای حل  متفاوتی  روش  عرق،  مثل 
ایده، می توان گجت های پوشیدنی را آنقدر کوچک ساخت که فرد حتی 
»پوشیدنی های  را  دستگاه ها  این  آن ها  نکند.  احساس  را  وجودشان 

نامیده اند.  )Unaware-ables(»نامحسوس
از  و  نیست  جدیدی  ایدۀ  محیط،  یا  بدن  از  انرژی  استخراج  ایدۀ    
انجام  بدن  گرمای  یا  و  محیط  نور  بدن،  حرکت  از  استفاده  با  قدیم 
وزنه های  وسیلۀ  به  گذشته  در  خودکار،  ساعت های  می شده است: 
القایی  سیم پیچ های  طریق  از  الکتریکی،  صورت  به  اکنون  و  مکانیکی 
تولید  برای  بدن  حرکات  از   ،)Piezoelectric(»پیزوالکتریک« مواد  یا 
و می کنند. سلول های خورشیدی کوچک، دهه ها  استفاده کرده  انرژی 
در ماشین حساب ها برای تأمین انرژی از نور به کار رفته اند. ژنراتور های 
ترموالکتریک نیز با استفاده از تفاوت دمای بدن با محیط اطراف، انرژی 
تأمین  برای  این روش ها محدودیت هایی  از  اما هر یک  تولید می کنند. 
انرژی گجت های پوشیدنی دارند. دلیل محققان دانشگاه سن دیه گو برای 
عرق  در  موجود  شیمیایی  مواد  که  است  این  بدن  تعریق  از  استفاده 
می توانند به عنوان سوخت در سلول های سوختی کوچک به کار روند 
و نسبت به سایر روش های موجود، چگالی انرژی بیشتری را در مقیاس 

عملی و در ابعاد گجت های پوشیدنی فراهم کنند.

و یک  کاتد  و  آند  الکترودهای  از  که    سلول  سوختی مجموعه ای ست 
انرژی،  تولید  فرآیند  در  شده است.  تشکیل  دو  آن  میان  در  الکترولیت 
ابتدا سوخت وارد آند می شود و در آنجا یک مادۀ کاتالیست مولکول های 
سوخت را به الکترون و پروتون تبدیل می کند. سپس پروتون ها از طریق 
یک غشاء درون سلول و الکترون ها پس از عبور از مدار به کاتد می روند. 
سال  در   William Robert Grove توسط  سوختی  سلول   نمونۀ  اولین 
1839 ساخته شد که در آن از هیدروژن به عنوان سوخت و اکسیژن 
مناسبی  سوخت  هیدروژن  اما  بود.  شده  استفاده  کاتالیست  عنوان  به 
اشتعال زا  بسیار  زیرا  نیست  پوشیدنی  گجت های  سوختی  سلول  برای 
و کمیاب است، در حالی که عرق، بی خطر بوده و هنگام فعالیت بدنی 

بسیار در دسترس است.

عرق به جز آب، دارای مقدار زیادی مواد  معدنی و موادی مثل گلوکز و 
از الکتات  استفاده  بر  ویژه  به طور  است. محققان،   )Lactate(»الکتات«
آن ها  می یابد.  افزایش  بدنی  فعالیت  با  آن،  مقدار  زیرا  دارند؛  تأکید 
استفاده  آنزیم  از  الیه ای  از  عرق،  بر  مبتنی  زیستی  سوخت  سلول  در 
می کنند تا با الکتات واکنش دهد و آن را به الکترون و پروتون تجزیه 
کند. با اینکه به دلیل تولید مداوم سوخت های زیستی در بدن، کمبود 
از مدتی، الیۀ  این است که پس  اما مشکل عمده  ندارد  سوخت وجود 
آنزیم از بین می رود و باید پَد سوختی را جدا کرده و الیۀ آنزیم را دوباره 
احیاء کرد. برای جلو گیری از این مشکل، این گروه روی تولید پَدهای 
پوشیدنی قابل تعویض که خارج از بدن قرار می گیرند تمرکز کرده است.

       

  محققان سن دیه گو، اولین سلول سوخت زیستی خود را در سال 2014 
آزمایش های  در  کردند.  پیاده سازی  نوعی دست بند  و  یک سر بند  روی 
انجام شده، هر فرد سربند و دست بند عرق گیر را می پوشید و با دوچرخۀ 
 DC مبدل  به یک  از سلول های سوختی  تمرین می کرد. هر یک  ثابت 
به DC متصل بود تا سطح ولتاژ را به ولتاژ مورد نیاز یک LED کوچک 
و یک ساعت دیجیتال تبدیل کند. در این آزمایش،  سلول های سوختی 
کردند  تولید  سانتی متر مربع  بر  میکرو وات  اندازۀ 100  به  توانی  چگالی 
که برای روشن کردن LED و ساعت کافی بود و از سایر روش های تولید 
معمولی  نور  )در  خورشیدی  سلول  و  ترموالکتریک  ژنراتور  مثل  انرژی 

اتاق( چگالی انرژی بیشتری تولید می کرد. 

انرژی تعریق
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بارقه

راحتی  به  که  بود  پوشیدنی  زیستی  سوخت  سلول  نمونۀ  اولین  این    
حفظ  را  خود  کارایی  همچنان  مکرر  خمش های  با  و  می شد  پوشیده 
می کرد؛ اما مشکلش این بود که نمی توانست به اندازۀ کافی برای یک 
زیرا  تولید کند؛  انرژی  یا یک ساعت هوشمند  پیچیده  ردیاب سالمتی 
می دهند  انجام  دیجیتال  ساعت  یک  از  بیشتر  کار هایی  گجت ها  این 
بلوتوث  فرستندۀ  و  حافظه  شتاب سنج،  مثل  قطعاتی  دارای  حداقل  و 
نیاز  توان  میلی وات  دو  یا  یک  هم حدود  کنار  در  قطعات  این  هستند. 
از  است.  زیستی  سلول سوخت  تولیدی  توان  برابر  ده  حدود  که  دارند 
آنجا که برتری این سلول در برابر سایر روش های تولید انرژی، چگالی 
افزایش  هم  باز  باید  این سلول ها  تولیدی  توان  است،  آن  بیشتر  انرژی 

می یافت.
بودن  تخت  که  شدند  متوجه  سلول ها  طراحی  بازنگری  با  محققان    
می شود.  عرق  با  سلول  تماس  سطح  شدن  محدود  موجب  آند  سطح 
آن ها با کمک تیمی از کالج سن دیه گو، توانستند ساختاری سه بعدی از 
نانو لوله های کربنی طراحی کنند که با اتصال به باالی آند و کاتد باعث 
دستگاه  کل  حجم  اینکه  بدون  شود،  آن ها  مؤثر  تماس  سطح  افزایش 
افزایش یابد. با افزایش سطح تماس مؤثر و چند ارتقاء دیگر در ترکیب 
مواد کاتالیست، آن ها توانستند انرژی تولید شده را ده برابر و تا حدود 
انرژی  چگالی  برابر  که  دهند  افزایش  سانتی متر مربع  بر  میلی وات  یک 
تولید شده توسط سلول خورشیدی در نور مستقیم خورشید است. این 
فرستندۀ  یک  از  متشکل  مجموعه ای  نیاز  مورد  انرژی  توانست  طراحی 
بلوتوث، یک میکروپروسسور، سنسور دما و مبدل ولتاژ را که روی بازوی 

آزمایش شونده )دوچرخه سوار( قرار گرفته بود، به خوبی تأمین کند.
  ویژگی مهم دیگر این پَدهای سوختی پوشیدنی این است که عالوه بر 
انعطاف پذیری باید کشسان نیز باشند تا به خوبی با سطح پوست هم شکل 
الکترودهای سه بعدی کربنی منعطف نیستند. برای  شوند؛ اما می دانیم 
همین آن ها برای حل این مشکل با کمک گروه همکارشان، از ساختار 
در  کردند.  استفاده  کربنی  نانولوله های  ارتباط  برای  جزیره ای«  و  »پل 
دیگر  نیمی  و  آند  آن ها  از  نیمی  که  کربنی  نانو لوله های  طراحی،  این 
پل های  فنرمانند،  نازک  و سیم های  داشته  را  نقش جزیره  بودند،  کاتد 
شکل  دلیل  به  ساختار  این  البته  بودند.  آن ها  کنندۀ  متصل  ارتباطی 
راه حل  روی  همچنان  محققان  که  است  مشکالتی  دارای  مکانیکی اش 

آن کار می کنند.

  

  تا اینجا دیدیم که الزمۀ کار این سلول های سوختی، وجود تعریق است 

و اگر عرق به میزان الزم موجود نباشد، سلول ها از کار می افتند. از آنجا 
که استفاده از این پَدها نباید مختص ورزشکاران و شرایط خاص باشد، 
سایر  یا  و  انرژی  ذخیره ساز  المان های  می توان  مشکل  این  حل  برای 

روش های تولید انرژی را به عنوان مکمل به کار برد.
باتری ها  از  می توان  است،  الزم  انرژی  دائم  تأمین  که  مواردی  در    
خازن هایی  و  باتری ها  به  این کار  برای  و  کرد  استفاده  ابرخازن ها  یا 
در  گروهی  گذشته  سال های  در  داریم.  نیاز  کشسان  و  انعطاف پذیر 
دانشگاه سن دیه گو توانستند خازن هایی انعطاف پذیر برای ذخیرۀ انرژی 
حاصل از تعریق بسازند. همچنین آن ها توانستند از نسخۀ اولیۀ باتری 
بار شارژ  منعطف اکسید روی و نقره رونمایی کنند که می تواند صدها 
میزان  لحاظ  از  غیرمنعطف خود،  مشابه های  با  هنوز  که  )هرچند  شود 
تولید  احتمال  افزایش  برای  فاصله دارد(.  تولیدی، بسیار  انرژی  چگالی 
تولید  روش های  همۀ  ادغام  از  می توان  نیز،  مختلف  شرایط  در  انرژی 
را  انرژی  این روش ها  از  یا چندتا  تا هر زمان، یک  انرژی استفاده کرد 
تأمین کنند. به این ساختار که متشکل از مجموعه ای از روش های تولید 
 )Energy Sandwich(»انرژی »ساندویچ  تغذیۀ گجت هاست،  برای  انرژی 

می گویند.
  سلول های سوخت زیستی عالوه بر تأمین انرژی، کاربرد شگفت انگیز 
به  این سلول ها  تولیدی در  انرژی  آنجا که میزان  از  دیگری هم دارند. 
نمک(  و  گلوکز  الکتات،  جمله،  )از  ترشحات  در  موجود  زیستی  مواد 
بستگی دارد، سلول های سوخت زیستی به عنوان یک سنسور بی نیاز از 
این فناوری می توان در ساخت سنسور های  از  نیز کاربرد دارند.  باتری 
تأمین  و  استفاده کرد که کار حسگری   )Self-Powered(خودشارژشونده

انرژی خود را به طور همزمان انجام می دهند.
  استفاده از سوخت های زیستی، شیوۀ جدیدی است و تنها به تعریق 
نیز محدود نمی شود. بسیاری از ترشحات بدن مثل اشک، بزاق دهان و 
اما همانطور  قرار گیرند.  استفاده  به روش مشابه مورد  غیره، می توانند 
کارایی  و  دوام  ارتقاء  با  دارد.  مختلفی  چالش های  کار  این  دیدیم،  که 
این سیستم ها و بررسی نحوۀ ادغام روش های متفاوت تولید انرژی، این 
فناوری باید بتواند در شرایط مختلف و در کاربردهای گسترده تر قابل 
استفاده باشد. با دست یابی به این ویژگی ها، می توانیم در آیندۀ نزدیک 
باشیم  داشته  قابل شستشو  و  مقاوم  پذیر،  انعطاف  گجت هایی کوچک، 

که این، همان افق پیش روی پوشیدنی های نامحسوس است. 

https://spectrum.ieee.org/semiconductors/devices/why-sweat-

will-power-your-next-wearable
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بازجویی شخصی که متهم به قتل 
همسرششده بود با دستگاه ساخته شده 



شامرۀ سی اُم
مهرماه نود و نه

از  بشر در طول تاریخ همواره در پی کشف حقیقت و تشخیص راست 
شکل های  به  فیلم ها  و  داستان ها  در  را  خود  آرزوی  این  و  بوده  دروغ 
»دروغ سنج«  نام  به  دستگاهی  ساخت  کشیده است.  تصویر  به  مختلف 
ملموس ترین ایدۀ انسان ها برای رسیدن به این آرزو بوده است و در طول 
قرن گذشته، برخی روان شناسان، کارشناسان جرم و بسیاری دیگر، در 
خطا  بدون  دروغ سنج  یک  ساختن  برای  موفق  نه چندان  جست وجویی 
برای دروغ سنجی،  اصلی ترین طرح های موجود  از  تالش کرده اند. یکی 
پلی گراف  است.   )Polygraph( »پلی گراف«  نام  به  دستگاهی  از  استفاده 
که اولین بار در اوایل قرن بیستم ساخته شده، یک وسیلۀ پزشکی برای 
ثبت عالئم حیاتی مثل ضربان قلب، فشارخون، دمای بدن و نرخ تنفس 
است. این وسیله، در اصل برای کمک به تشخیص ناهنجاری های قلبی 
و نظارت بر بیماران در حین جراحی طراحی شده بود، اما اتفاقاتی باعث 

تغییر کاربری آن به دستگاهی برای بازجویی و کشف حقیقت شد.

  سال ها قبل از اختراع پلی گراف، 
دانشمندان در تالش بودند تا 
رابطه ای را بین عالئم حیاتی و 
احساسات پیدا کنند. در اوایل 
یست  ژ لو یو فیز  1858 ل  سا
ری،  ما ل  و تین ژ ا نسوی،  ا فر
ی  برا یی  بتدا ا یی  یش ها ما ز آ
ثبت تغییرات بدنی ایجاد شده 
در پاسخ به عوامل ناخوشایند 
و تنش زایی مثل حالت تهوع 
یا شنیدن صداهای آزاردهنده 
انجام داد. گام بعدی در کشف 
ئم  عال و  ت  سا حسا ا بطۀ  ا ر
حیاتی بدن، در دهۀ 1890 
لیایی  یتا توسط جرم شناسی ا
به نام سزار لومبروسو برداشته 
شد. او وسیله ای مخصوص برای 
اندازه گیری فشارخون طراحی 
کرد و از آن در حین بازجویی    
استفاده کرد. البته او عقیده 
داشت که مجرمان، گونه ای 
متفاوت و پست از انسان ها بودند و سعی داشت این موضوع را به کمک 

دستگاهی که ساخته بود اثبات کند.
  جنگ جهانی اول زمان خوبی برای گسترش تحقیق در مورد شیوه های 
جنگ،  به  منتهی  ابتدایی  سال های  در  بود.  دروغ گویی  و  دادن  فریب 
ابزارهای مختلفی،  از  نام هوگو مونستربرگ،  به  از هاروارد  روان شناسی 
ارتباط  و  احساسات  ثبت  برای  پلی گراف،  اولیۀ  نمونه های  جمله  از 
مشاهدات  از  استفاده  با  او  کرد.  استفاده  حیاتی  عالئم  به  دادن شان 
علمی بی طرف سعی داشت تا کاربرد این وسیله را در مسائل کیفری و 

شناسایی مجرمین اثبات کند.
   ویلیام مارستون که به عنوان دانشجوی کارشناسی در آزمایشگاه 
مونستربرگ کار می کرد نیز مجذوب کار او شد و تصمیم گرفت راهش 
را ادامه دهد. مارستون توانست دستگاهی بسازد که فشار سیستولیک 

زه گیری کند  ندا ا ا خون ر
)فشارخون باالی ناشی از 
انقباض قلب و پمپاژ خون به 
اندام ها، فشار سیستولیک نام 
دارد(. او از این دستگاه برای 
رتباط بین عالئم  بررسی ا
حیاتی و احساسات استفاده 
زمایشاتی  ز آ کرد و پس ا
نجام  که روی دوستانش ا
، موفقیت دستگاهش  د ا د
را در تشخیص دروغ،  96 
درصداعالم کرد. همچنین، 
ز  ا که  یی  یی ها زجو با ر  د
20 زندانی انجام داده  بود، 
دعا کرد که در تشخیص  ا
دروغ 100 درصد موفقیت 
دارد. این ادعا توجه بسیاری 
ه  یژ و به  ن  سا شنا ر کا ز  ا
برت  روان شناسی به نام را
یرکز را جلب کرد. او که در زمینۀ تست های جاسوسی در ارتش آمریکا کار 
می کرد، به بررسی آزمایش های مارستون پرداخت. بسیاری از منتقدان، از 
جمله یرکز، صحت این بازجویی ها را قبول نداشتند و تفسیر نتایج دستگاه 
دروغ سنج را نه یک روش علمی، بلکه یک هنر می دانستند. آنها معتقد بودند 
نمی توان فقط براساس سیگنال های دستگاه هایی مشابه پلی گراف، افراد را 
قضاوت کرد؛ چون ممکن است شخصی که دروغ گو معرفی شده فقط درگیر 
استرس هنگام بازجویی شده  باشد و فردی که راست گو معرفی شده، با کنترل 

احساساتش دستگاه را فریب داده باشد.
از  پس  روان شناسی،  دکترای  با  تازه کار  پلیس  یک  الرسون،  جان    
مارستون  فریب«  آزمایش  فیزیولوژیکی  »احتماالت  مقالۀ  خواندن 
cardio-« دستگاه  الرسون  دهد.  ارتقاء  را  او  دستگاه  گرفت  تصمیم 

pneumo-psychogram« را اختراع کرد و اجازه گرفت تا آن را روی چند 

صد پرونده آزمایش کند. او لیستی از سواالت بله یا خیر به عنوان نمونۀ 
پایه طراحی کرد که به صورت یکسان و با لحنی ثابت توسط بازجو از 
روی  را  سواالتش  الرسون  می شد.  پرسیده  پرونده  یک  مظنونین  همۀ 
861 مظنون از 313 پرونده مختلف آزمایش کرد و با مقایسۀ این نتایج 
با رأی های صادره در دادگاه، دستگاه الرسون توانسته بود 80 درصد در 

تشخیص موفق عمل کند.

بازجویی شخصی که متهم به قتل همسرش شده بود با دستگاه ساخته شده توسط الرسون
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به دنبال حقیقت
گذری بر تالش های برش در کشف  رابطۀ احساسات و عالیم بدنی
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        دستگاه Polygraph ساخته شده در سال 1960 
برای استفاده های پزشکی

دستگاهی که لومبروسو برای اندازه گیری 
فشارخون اختراع کرده بود.



نرشیۀ دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی رشیف

بارقه

دادگاه ها  از دستگاه الرسون،  پلیس  ادارات  و    علی رغم حمایت مردم 
باور  زیرا  نمی کردند  استفاده  عنوان مدرک  به  این دستگاه  داده های  از 
داشتند که این روش مورد قبول بخش عمده ای از جامعۀ علمی نبوده 
و همچنان بحث برانگیز است. به همین دلیل روان شناسان و دانشمندان 
بیشتری به دنبال ساخت دستگاه دروغ سنج نرفتند و روند این اختراعات 
که بر پایۀ پلی گراف ساخته شده بودند تقریباً متوقف شد. اما در دهه های 
رویکرد جدیدی  و شناختی، محققین  علوم زیستی  پیشرفت  با  و  اخیر 

نسبت به تحلیل رفتار و عالئم زیستی انسان در پیش گرفته اند. 
  در دهۀ 1980، جی. پیتر روزنفلد روان شناس، دستگاهی برپایۀ امواج 
استفاده   P300 نام  به  مغز  فعالیت های  از  یکی  از  که  ساخت  مغزی 
دادن  نشان  از  پس  که  بود  این گونه  دستگاه  این  سازوکار  می کرد. 
مغزش  واکنش  مظنون،  به  جرم  صحنۀ  به  مربوط  مختلف  عکس های 
را بررسی می کرد. با دیدن عکس های صحنۀ جرم، مغز فرد مجرم بعد 
از تقریباً 300 میلی ثانیه واکنش نشان می داد و سطح فعالیتش تغییر 
بود  ندیده  را  صحنه ها  آن  که  بی گناهی  فرد  که  صورتی  در  می کرد، 
در  که  بود  این  روش  این  اصلی  نمی داد. مشکل  نشان  واکنشی  چنین 
اموال  یا  از صحنه جرم  مناسبی  نمی توان عکس های  موارد  از  بسیاری 
نتیجه  در  کند  تحریک  را  فقط ذهن مجرم  پیدا کرد که  دزدیده شده 

مجرمین به خوبی شناسایی نمی شدند. 
  در سال 2002 استاد روان پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا، دانیل لنگلبن، 
 functional magnetic resonance مخفف fMRI با استفاده از دستگاه های
هنگام  مغز  مختلف  قسمت های  فعالیت  معموالً  که  داد  نشان   imaging

دروغ گفتن بیشتر می شود. او باور داشت یکی از دالیل این پدیده این 
است که گفتن حقیقت حالت پیش فرض مغز انسان هاست و در هنگام 
دروغ گفتن مغز نیاز به فعالیت بیشتری دارد تا خالف عادت رفتار کند و 
در این هنگام می توان آن را شناسایی کرد. لنگلبن پس از آزمایش های 
بسیاری که انجام داد گزارش کرد که می تواند با دقت 78 درصد دروغ ها 

را تشخیص دهد.

تصویر fMRI مغز در هنگام دروغ گفتن )سمت راست( و در حالت عادی )سمت 
چپ(

  اخیراً قدرت هوش مصنوعی نیز وارد داستان تشخیص دروغ شده است. 
محققان دانشگاه آریزونا سیستمی ساخته اند که با نام AVATAR مخفف
Automated Virtual Agent for Truth Assessments in Real-Time

چشم،  حرکت  در  تغییرات  ارزیابی  با  سیستم  این  می شود.  شناخته 
را تشخیص دهد و  احتمالی  صدا و وضعیت بدن می تواند موارد فریب 
وزارت  کند.  محاسبه  را  مظنون  بودن  دروغ گو  احتمال  آن ها  اساس  بر 
دارد  قصد  و  است  سیستم  این  بررسی  حال  در  آمریکا  داخلی  امنیت 
آن را بهبود بدهد، در حال حاضر میزان دقت این دستگاه بین  60 تا 
75 درصد تخمین زده شده است و این در حالی است که کارآگاهان و 
تشخیص  در  درصد   50 حدود  حالت  بهترین  در  حرفه ای  بازپرس های 

دروغ گو دقت دارند.
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  در حالت کلی با اینکه سیستم هایی  مشابه fMRI و AVATAR درصدهای 
قابل توجهی را برای تشخیص دروغ ارائه داده اند، اما کاماًل قابل استناد 
داده ای که  با دسته های  را  فردی  داده های  آن ها  زیرا هردوی  نیستند؛ 
از جمعی از افراد به دست  آمده مقایسه می کنند. چنین روش هایی مثل 
با  و  بوده  پیش فرض  بدون  باید  ماشین،  یادگیری  الگوریتم های  سایر 
داده های جامع و کامل از جامعۀ هدف تغذیه شوند؛ در غیر این صورت، 
ناعادالنۀ پیشین خواهند  ناکارآمد و  از سیستم های  صرفاً نمونۀ مدرنی 

بود. 
نمایش های  و  جنایت ها  گزارش های  اخیر  دهه های  در  اینکه  با    
فناوری  یک  دروغ سنج ها  که  کنند  تصور  مردم  شده  باعث  هالیوودی 
تبدیل   برای  راه بسیار طوالنی ای  واقع  اما آن ها در  اثبات شده هستند 
به دست  نتایج  نیز  امروزه  دارند.  پیش  در  دادگاه ها  در  به مدرک  شدن 
قابل  دادگاه ها  بیشتر  در  پلی گراف ها  و  دروغ سنج  دستگاه های  از  آمده 
قبول نیست و فقط در بعضی از دادگاه ها با شرایط خاص نتایج آزمایش 
نتایج  نمی توانند  مظنونین  و  متهمان  مثاًل  می پذیرند؛  را  دروغ سنجی 
دستگاه ها را برای دفاع از خود استفاده کنند و این دستگاه برای اثبات 
متهمان  که  چرا  نمی گیرد  قرار  استفاده  مورد  متهمی  هیچ  بی گناهی 
می توانند با روش های خاص دستگاه را فریب بدهند و ادعای راست گویی 

کنند.
پرونده های  و  دادگاه ها  در  دروغ سنج  دستگاه  از  استفاده  عدم  البته    
جنایی به معنای بی استفاده بودن این دستگاه ها نیست؛ برای مثال در 
حال حاضر در آمریکا، در بخش های مختلفی مانند ارتش، دولت فدرال 
و آژانس های امنیتی از این دستگاه ها برای سنجش صالحیت اشخاص 
در گرفتن شغل های مهم و مجوزهای امنیتی بسیاری استفاده می کنند. 
حیاتی  و  رفتاری  واکنش های  شناخت  و  ثبت  برای  جستجو  عالوه،  به 

انسان در شرایط مختلف همچنان ادامه دارد.

منبع:
https://spectrum.ieee.org/tech-history/heroic-failures/a-brief-

history-of-the-lie-detector
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شامرۀ سی اُم
مهرماه نود و نه

بیست ویکم سپتامبر در سال 1981 میالدی به عنوان روز جهانی صلح 
به  که  روزی  در چنین  رسید.  ثبت  به  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در 
تاریخ شمسی ما سی ویکم شهریور است، سازمان ملل همۀ کشورها را 
به گرامی داشت آرمان جهانی صلح دعوت می کند و از آن ها می خواهد 

به جنگ و خصومت ها ، حتی برای یک 24 ساعت! ، پایان دهند.
با  جنگ  کرده است  درگیر  را  ملت ها  همۀ  که  جنگی  امروز  گرچه    
درگیر  می کنیم  زندگی  آن  در  که  منطقه ای  دیرباز  از  اما  کروناست، 
به  می توان  امر  این  علت های  از  است.  بوده  بسیاری  واقعی  جنگ های 
مناقشه هایی در  دنبال آن  به  و  این منطقه  از  الهی  ادیان  بیشتر  ظهور 
مورد مالکیت اراضی مقدس سرزمین خاورمیانه، پدید آمدن کشور های 
مستقل و نوپا بعد از فروپاشی شوروی در دوران پسااستعمار اشاره کرد.

و  فرهنگی  اجتماعی،  زمینه های  در  فراوانی  مخرب  آثار  جنگ  تداوم 
آموزشی می گذارد. بی ثباتی و درگیری ها یکی از موانع شرکت کودکان 
در آموزش ابتدایی است. درگیری ها نه تنها فرصت آموزش را از کودکان 
می گیرند. بلکه امید و آرزو های یک نسل را مورد هدف قرار می دهند.    
  شدت آسیب به میانگین سواد جمعی و نسبت جمعیت باسواد بستگی 
کودکی  سنین  در  که  جوامع  افراد  اکثر  می دهد  نشان  بررسی ها  دارد. 
به  نسبت  کمتری  تحصیالت  از  است  بوده  جنگ  درگیر  کشورشان 
از  پس  معموالً  که  است  آن  ناراحت کننده تر  برخوردارند.  نسل ها  سایر 
این  از سر می گیرند.  را  نیز تعداد کمی تحصیالت خود  پایان منازعات 
سال های ازدست رفتۀ تحصیل برای یک نسل، که معموالً جبران آن نیز 
سخت و حتی نشدنی است، میراثی است که جنگ و درگیری در حوزۀ 

آموزش به جای می گذارد. 
  مسئلۀ مهاجرت از دیگر تبعات جنگ های منطقه ای است. در حوالی 
سال های 2015 تا 2016 درگیری از اصلی ترین دالیل مهاجرت مردم 
به کشور های اروپایی به شمار می رفته است. شاید با خودتان فکر کنید 
مهاجرت در چنین موقعیتی امکانات بیشتری در اختیار آوارگان جنگ ها 
حاکی  ارقام  و  آمار  است.  درست  خوبی  حد  تا  البته  که  می دهد  قرار 
جنگ زده  مناطق  از  خودشان  والدین  همراه  که  کودکانی  که  آن اند  از 
از نظر وضعیت آموزشی در سطح بهتری قرار دارند.  مهاجرت کرده اند 
با  اینگونه  نمی توان  اجتماعی  مراقبت های  و  بهداشت  دید سطح  از  اما 
اطمینان صحبت کرد. وجود بیماری های واگیر در کمپ های پناهندگان 
و وضعیت بد رسیدگی به این افراد از گذشته مورد انتقاد سازمان های 

حقوق بشری بوده است.
  اما تأثیر جنگ فقط بر کودکان نیست. )هر چند در این میان بیشترین 
آسیب را کودکان می بینند(. نمی توان از آثار اقتصادی جنگ که معموالً 
به سرپرستان خانواده ها وارد می شود غافل بود. شاید شدت آسیب های 
مخرب  آثار  جنگ  اما  بیاید.  به چشم  بیشتر  میدان  معرکۀ  در  جنگ 
گذاشت!  خواهد  برجا  برسد  اتمام  به  که  زمانی  تازه  را  خود  بنیادین 
این آسیب ها در مدت زمان مشخصی از بین نخواهند رفت و در جامعه 

ریشه می دوانند.
منطقۀ  به جغرافیای  تأثیر جنگ محدود  که  است  آن    شگفت انگیزتر 
که  اردن  کشور  پول،  بین المللی  گزارش صندوق  به  نیست !  هم  درگیر 
کاهش  شاهد   2013 سال  در  دارد  قرار  سوریه  و  عراق  همسایگی  در 
این  از علت های  بوده است.  تورم  افزایش  و  اقتصادی  چنددرصدی رشد 
در  میزبان  کشور های  ناتوانی  و  پناهجویان  مسئله ی  به  می توان  مورد 

تأمین نیازهای این قشر اشاره کرد.

  در آخر برای اینکه مصداقی برای ادعاهای مان آورده باشیم، به جنگ 
اآلن  تا همین  از سال 2001  این جنگ که  اشاره می کنیم.  افغانستان 
که این متن نوشته می شود ادامه دارد، یکی از جنگ های بزرگ و شاید 
بتوان گفت بزرگ ترین جنگ خاورمیانه در ایام معاصر بوده است. شروع 
سال  در  باالخره  و  بود   2001 سپتامبر   11 ماجرای  خاطر  به  جنگ 
واگذار  افغانستان  دولت  به  را  امنیتی  مسئولیت های  رسما  ناتو   2014
کرد. از آن دوره تا کنون جنگ افغانستان وارد دورۀ جدیدی شد. جنگ 
فعلی بین دولت وقت و طالبان هنوز ادامه دارد. بمب های کنار جاده ای 
این  غیرنظامی  مجروحان  و  کشته شدگان  آمار  شده اند  باعث  مین ها  و 
جنگ به شدت زیاد باشد. بنابر گزارش های سازمان ملل حداقل 2400 
نفر آن هم فقط در یک سال )2009( در اثر این جنگ کشته و زخمی 
است  مشخص  آنچه  اما  نیست  دست  در  تلفات  دقیق  تعداد  شده اند. 

قربانی شدن کودکان و مردم بی گناه در این میانه است.
  آیا می توان روزی را امید داشت که این صلح بیشتر از یک 24 ساعت 
نباشیم؟  جنگی  شاهد  که  رسید  خواهد  روزی  آیا  بیانجامد؟  طول  به 
و  عدالت  از  سرشار  آیندۀ  یک  بشر  آیندۀ  که  است  این  اکثرمان  باور 
دادخواهی است. اما  واقعیت جامعۀ امروزی طور دیگری پیش می رود. 
شدن  آگاه  و  دیگران  کردن  آگاه  دهیم،  انجام  بتوانیم  که  کاری  شاید 
خودمان در مورد آسیب های جنگ است. به امید روزی که شاهد صلح 

باشیم. همگانی 
  اگر دوست دارید بیشتر در مورد آسیب های جنگ مطالعه کنید، سری 
به بخش معرفی کتاب مان بزنید! یک کتاب در این مورد معرفی کرده ایم 
که خواندنش هم جذاب است و هم دید وسیع تری از این آسیب ها ارائه 

خواهد داد.
  خالصه اینکه، آسیبی که جنگ به فرهنگ و روح یک جامعه می زند 

اگر بیشتر از آسیب های عمرانی نباشد، کمتر نیست! 

صلح کردیم که ما را سِر پیکار تو نیست
یادداشت نرشیه به مناسبت روز جهانی صلح

کودکان، قشری هستند که بیشترین صدمات را از جنگ می بینند.

سید علیرضا حسینی 

ورودی 97 کارشناسی
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نرشیۀ دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی رشیف

بارقه

زندگی نامهزندگی نامه
  سیمین خلیلی معروف به »سیمین بهبهانی« در 28 ام تیر ماه سال 

1306 در تهران چشم به جهان گشود. 
  مادر او، فخر عظمی ارغون، از روزنامه نگاران و شاعران صاحب نام زمان 
خود بود و از زنان پیش رو در »جنبش زنان ایران« به شمار می آمد. از 
سال 1311 سردبیر روزنامۀ »آیندۀ ایران« بود و در سال 1314 مجلۀ 
از  و  بانوان«  »کانون  فعال  عضو  همچنین  او  کرد.  منتشر  را  »بانوان« 
اعضای حزب دموکرات ایران بود. فخر عظمی ارغون در تأسیس مدارس 
دخترانه، نقش چشم گیری داشت و خود مدرس زبان فرانسه و آموزگار 

رسمی آموزش و پرورش بود. 
  پدر سیمین، عباس خلیلی، دیپلمات، شاعر، نویسنده و مدیر روزنامۀ 
» اقدام« بود. عباس خلیلی نویسندۀ ده ها جلد رمان و کتب تحقیقی و 
تاریخی ست. همچنین وی از نخستین نویسندگان فارسی زبان بود که 
نوشتن را به شیوۀ رمان آغاز کرد و آثار ارزشمندی چون »روزگار سیاه« 

، »انتقام« و »اسرار شب« از او برجای مانده است.
  سیمین خلیلی در سال 1325 با حسن بهبهانی ازدواج کرد و از آن 
پسر  دو  ازدواج  این  حاصل  شد.  شناخته  بهبهانی  سیمین  نام  با  پس  
با نام های علی و حسین، و یک دختر به نام امید بود. زندگی مشترک 

سیمین و حسن بهبهانی بعد از 24 سال به جدایی انجامید.
منوچهر  خود،  دانشجویی  دوران  دوست  با  سیمین   1349 سال  در 
کوشیار، ازدواج کرد. منوچهر کوشیار در تیرماه سال 63 بر اثر عارضۀ 

قلبی درگذشت.
  زندگی سیمین هیچ گاه از شوِر شعر و ادب خالی نبود؛ و همین شور 
و شوق بود که سبب ساز روی  آوردِن او به شعر و شاعری در سال های 

نوجوانی شد.
دوران  و  بود  نمونه  دانش آموزی  و  می سرود  شعر  سالگی   12 از  او    
متوسطه را ظرف 4 سال به پایان رساند. او بعد از ازدواج تحصیل را رها 
کرد اما در سال 1337 تحصیل را ازسرگرفت و وارد دانشگاه حقوق شد. 
تا سال   1330 از سال  و  نپذیرفت  زمینه حقوق،  در  هیچ گاه شغلی  او 

1360 به تدریس مشغول بود.
بود.  زندگی اش  اما، سرودن جزء جدایی ناپذیِر  این سال ها  تمامی    در 
سیمین از شاعران پیش گام زمان خود و از بزرگ ترین غزل سرایان معاصر 
بود. شهرت وی بیشتر به واسطۀ غزل های بی تکلف، نو و دل نشین او بود.

سیمین در کارنامۀ هنرِی پربارش بیش از 600 غزل به همراه دارد که 
شعر  تاریخ  در  که  شده اند  سروده  جدیدی  اوزان  در  آن ها  از  بسیاری 
جوان،  شاعران  میان  غزل،  در  سیمین  نوآوری  بودند.  بی سابقه  پارسی 
پیرواِن بسیار به دست آورد که زمینه ساز بقای قالب کهنۀ غزل در شعر 

معاصر شد.
  سیمین در سال 1348 به عضویت »شورای شعر و موسیقی« درآمد. 
یداهلل  نادرپور،  نادر  ابتهاج،  هوشنگ  بهبهانی،  سیمین  زمان  آن  در 
می کردند.   اداره  را  شورا  این  مشیری  فریدون  و  جاللی  بیژن  رویایی، 

وی در سال 1357 عضویت در »کانون نویسندگان ایران« را پذیرفت.
انسانیت، نوع دوستی و برابری جنسیتی در اشعار سیمین موج می زند؛ 
و به پاس تالش های بسیار وی در این راستا، در سال 1378 »سازمان 
به  را  یتسکی«  اوسی  فون  »کارل  مدال  برلین  در  بشر«  جهانی حقوق 
سیمین بهبهانی اهدا کرد. در همین سال جایزۀ »لیلیان هیلمن / داشیل 

هامت« نیز توسط »سازمان نظارت بر حقوق بشر« به وی اعطا گردید.
تهران  پارس  بیمارستان  در  قلبی  و  تنفسی  مشکالت  علت  به  سیمین 
بستری بود. او از پانزدهم مرداد 1393 در کما به سر می برد؛ و سرانجام 
 87 سن  در   ،1393 ماه  مرداد   28 شنبه،  سه  روز  بامداد  یک  ساعت 
سالگی دار فانی را وداع گفت. پیکر او با حضور انبوهی از مردم، ادیبان 
و هنرمندان از مقابل »تاالر وحدت« تشییع و در بهشت زهرا در مقبرۀ 

خانوادگی، در جوار پدر،  به خاک سپرده شد.
آثارآثار

تار  »سه  نام  با   1329 سال  اسفند  در  سیمین  شعر  مجموعۀ  اولین    
سال  در  پا«  »جای  شعِر  دفتر های  آن  از  پس  شد.  منتشر  شکسته« 
1335 و »چلچراغ« در سال 1336 از سیمین به انتشار رسید. این 3 
احساسات  و  زنانه  عریان  عواطف  عاشقانه،  از مضامین  مجموعه سرشار 

بودند. انسان دوستانه 
  در اواخر دهۀ 30، تحت تأثیر شاعران شعر نو، زبان و تخیل رمانتیک 
چهارمین  در  تحول  این  آثار  که  بخشید.  تازه  رنگی  سیمین  اشعار  به 
دفتری که از سیمین -در سال 1342- به چاپ رسید ،با نام »مرمر«، 

قابل مشاهده است.
  مجموعه شعر رستاخیز که در سال 52 به انتشار رسید، تجلی جدیدی 
مجموعه های  این  از  بعد  بود.  پارسی  غزل  در  اجتماعی  مضامین  از 
 ،62 سال  در  ارژن«  »دشت   ،60 سال  در  آتش«  و  سرعت  ز  »خطی 
»گزیده اشعار« در سال 67، »درباره هنر و ادبیات« در سال 68، »آن 
مرد، مرد همراهم« در سال 69، »کاغذین جامه« در سال 71، »کولی و 
نامه و عشق« و »عاشق تر از همیشه بخوان« در سال 73، »یک دریچه 
آزادی« در سال 74 ، »با قلب خود چه خریدم« در سال 75، »مجموعه 
اشعار« در سال 82 و »یکی مثاًل اینکه« در سال 1384 منتشر شدند.

پیر  اثر  فرانسه«  امروز  »شاعران  کتاب  فارسی  ترجمه  همچنین  او   
دوبوادفر را در سال 1373 در کارنامۀ خود دارد.

  سیمین بهبهانی در سال 1390 زندگی نامۀ خود را در کتابی با عنوان 
»با مادرم همراه« منتشر کرد.

نمونه اشعارنمونه اشعار

• دلم گرفته ای دوست...

 دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من
گر از قفس گریزم، کجا روم، کجا من؟

 کجا روم؟ که راهی به گلشنی ندارم
که دیده بر گشودم به کنج تنگنا من

 نه بسته ام به کس دل، نه بسته دل به من کس
چو تخته پاره بر موج، رها... رها... رها... من

 ز من هرآن که او دور، چو دل به سینه نزدیک
به من هر آن که نزدیک، از او جدا جدا من

 نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی

بانوی غزل
نگاهی به زندگی و اشعار سیمین بهبهانی
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شامرۀ سی اُم

مهرماه نود و نه

که تر کنم گلویی، به یاد آشنا من
 ز بودنم چه افزون؟ نبودنم چه کاهد؟

که گویدم به پاسخ که زنده ام چرا من؟
 ستاره ها نهفتم، در آسمان ابری

دلم گرفته ای دوست ، هوای گریه با من

• دوباره می سازمت، وطن !

 دوباره می سازمت وطن! اگر چه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خویش

 دوباره می بویم از تو گل، به میل نسل جوان تو
دوباره می شویم از تو خون، به سیل اشک روان خویش

 دوباره یک روِز روشنا، سیاهی از خانه می رود
به شعر خود رنگ می زنم، ز آبِی آسمان خویش

 کسی که » عظم رمیم« را، دوباره انشا کند به لطف
چو کوه می بخشدم شکوه، به عرصۀ امتحان خویش

 اگر چه پیرم ولی هنوز، مجال تعلیم اگر بَُود،
جوانی آغاز می کنم، کنار نوباوگان خویش

 حدیث حب الوطن ز شوق، بدان روش ساز می کنم
که جان شود هر کالم دل، چو برگشایم دهان خویش

 هنوز در سینه آتشی، بجاست کز تاب شعله اش
گمان ندارم به کاهشی، ز گرمِی دودمان خویش

 دوباره می بخشی ام توان، اگر چه شعرم به خون نشست
دوباره می سازمت به جان، اگر چه بیش از توان خویش  

• پایان انتظار

مرا هزار اُمید است و هر هزار تویی
شروع شادی و پایان انتظار تویی

بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت
چه بود غیر خزان ها اگر بهار تویی؟

دلم ز هرچه به غیر از تو  بود خالی ماند
در این سرا تو بمان، ای که ماندگار تویی

شهاِب زودگذر، لحظه های بوالهوسی است؛
ستاره ای که بخندد به شام تار تویی

جهانیان همه گر تشنگان خون من اند
چه باک زان  همه دشمن؟ که دوستدار تویی

دلم صراحِی لبریِز آرزومندی  است
مرا هزار امید است و هر هزار تویی
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نرشیۀ دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی رشیف

بارقه

اما هنوز   . ترم شروع شده                                        ا                                                                               ست  را می خوانید  متن  این  اآلن که  احتماالً 
هم آنقدر Load ! ترم شروع نشده که فرصت مطالعۀ یک کتاب را نداشته 
وقت  کاغذ  روی  و  کرده  خانه نشین  را  همه  فعاًل  که  هم  کرونا  باشید. 
از آن ها  یکی  اتفاقاً  زیر 2 کتاب معرفی کرده ایم که  دارید. در  بیشتری 

مناسب فضای قرنطینه هم هست!

طاعون/ آلبرکامو
شنیده باشید.  خیلی  هم  را  اسمش  احتماالً  که  است  معروفی  کتاب    
آلبرکامو در این رمان به ماجرای همه گیری طاعون در یکی از شهر های 
الجزایر به نام »اوران« می پردازد. راوی داستان پزشکی به نام دکتر ریو 
است که اتفاقاً سرایدار خانه اش نیز اولین کسی است که بر اثر این بیماری 
جان می سپارد. آلبرکامو در این کتاب به ترسیم وضعیت مسئوالن شهر 
بعد از همه گیری طاعون و شروع قرنطینه می پردازد. شروع قرنطینه باعث 
جدایی خانواده های زیادی شد. در این بین گروه های مذهبی هم برداشت 

خودشان را از بیماری به جامعه تزریق می کنند.
  طاعون توصیفی از یک جامعۀ بی هدف است که در تنگنای همه گیری 
به خوبی  کامو  آلبر  می آید.  پدید  آن  در  تازه ای  ارزش های  بیماری  این 
احساسات  کرده است.  توصیف  بحران  این  در  را  جامعه  روانی  وضعیت 
متعارض جامعه شامل ترس، هم دلی، نوع دوستی، عصبانیت به خوبی در 

این اثر به تصویر کشیده شده است.
  جالب است که فروش این رمان در ایتالیا و فرانسه نیز با شیوع ویروس 
سال  در  رمان  چاپ  اولین  هرچند  داشته است.  چشم گیری  رشد  کرونا 

1947 انجام گرفت.
  در زیر گوشه ای از این کتاب را می خوانیم:

آدم آدم  سراغ  هم  مرگ  فکر  نیست،  بیماری  سراغ وقتی  هم  مرگ  فکر  نیست،  بیماری  وقتی 
نمی آید و این احساس یک نواختی باعث می نمی آید و این احساس یک نواختی باعث می شود شود 
که زیبایی لحظه هایی مثل سپیدۀ صبح و شب که زیبایی لحظه هایی مثل سپیدۀ صبح و شب 
و خیلی از دیدنی های دیگر در تنبلی و مالل و خیلی از دیدنی های دیگر در تنبلی و مالل از از 

دست بروددست برود.

جنگ و صلح / لئو تولستوی
شخصیت پردازی های  به  می توان  صلح،  و  جنگ  خوب  ویژگی های  از    
دقیق آن اشاره کرد. این کتاب سرگذشت چند خانوادۀ اشرافی را در اثنای 
جنگ روسیه و فرانسه در سال های 1805 تا 1814 به نمایش می کشد. 
و  درگرفت  تزاری  روسیه ی  و  بناپارت  ناپلئون  فرماندهی  به  جنگ  این 
تولستوی به خوبی سیر زندگی تمام اقشار روسیه در این دوران را به تصویر 
کشیده است. خانواده های اشرافی، روستاییان، موژیک ها )گروهی از مردم 

روسیه( هیچ کدام از قلم تولستوی نیفتاده اند.
در  همگی  روسیه  اشراف  که  می شود  شروع  میهمانی  یک  از  داستان    
اما  ناپلئون مطرح می شود  از کشورگشایی  دارند. زمزمه هایی  آن حضور 
هیچ کس فکر نمی کند که به زودی ناپلئون به روسیه حمله کند. داستان 
قرار  موقعیت سختی  در  را  روس ها  و  فضای جنگ می شود  وارد  کم کم 
می دهد. آن ها باید با فرانسوی هایی بجنگند که خیلی از آن ها را دوست 
داشته اند. روس هایی که عاشق سفر به پاریس هستند و فرزندان شان را 

برای تحصیل به پاریس می فرستند و حتی زبان دوم شان معموالً فرانسوی 
است حاال باید با این کشور وارد جنگ شوند...

  اما کتاب فقط به داستان سرایی نمی پردازد. روایت تاریخی هم در بطن 
کتاب جریان دارد. تاجایی که حتی گاهی کاماًل از جنبۀ داستانی خارج 

می شویم و مشغول مطالعۀ تاریخ این نبرد می شویم. 

متمایز می سازد  را  و صلح  کتاب جنگ  آنچه 
پیامی است که در هر فصل می خواهد منتقل 
کند. اینکه حتی در جامعه ی مملوء از جنگ 
و بی رحمی هم می توان گاهی شاد بود، عشق 
ورزید و خوشبخت بود و از زندگی لذت برد. 

حتی برای لحظه های کوتاه!

کتاب هایی که جزو چارمتان نیستند!
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شامرۀ سی اُم
مهرماه نود و نه

توانا  است  داده  رخ  که  بزرگی  اتفاق  وصف  در  کالمی  هیچ  بدون شک 
نیست اما ترجیح می دهم به ذکر وقایع انتخابات از دید خودم که خاطره ی 

شیرینی است، بپردازم.
  در روزهای قبل از انتخابات تالش های زیادی کردم تا برای ائتالفی که 
در آن حضور داشتم رأی جمع آوری کنم. از انواع و اقسام طرح هایی که 
ارائه کردم تا دانشجویان را همراه خودمان کنم تا پیام هایی که به صورت 
خصوصی به دوستانم دادم اما هر دفعه و در هر مرتبه، بازخوردهای منفی 
از طرف دانشجویان دریافت می کردم و از هر طرف خیل ناامیدی بر من 
چیره می شد. مثاًل در جلسه ی پرسش و پاسخی که در کالس مجازی 
رسانا برگزار شد، دیده شد که در کل، 35 نفر و در لحظات آخر 20 نفر 
)که نصفشان کاندید انتخابات بودند( حضور داشتند. در آن لحظات بود 
که با خودم می گفتم من هر کاری که بشود کردم تا به این ساختار به 
اصطالح دموکراتیک کمک کنم اما این دانشجویان درس خوان تک بعدی 
اگر در کنارشان زلزلۀ 8 ریشتری هم رخ دهد به درس شان ادامه می دهند، 
چه برسد به این که بخواهند در صنفی دخالت کنند. در آن لحظه بود که 
تیر آخر را )به همراه دوستانم( در متن آخر که با مقدمه )ان اهلل ال یغیر 
بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم( تنظیم کرده بودم، رها کردم و هنوز هم به 
این آیه اعتقادی راسخ دارم. آن شب چندان بازخورد خاصی نگرفتم و در 
روز بعدش هم تبلیغاتی نکردم )چون غیر قانونی بود(. در روز انتخابات 
تخمین هایی از درصد مشارکت داشتیم و می دیدیم که مشارکت بچه ها 
ساعت به ساعت باال می رود و این خوشحالی در ضمیر ناخودآگاه من به 
مورد  در  به هدف خورده است.  تیرمان  اینکه  مثل  نه،  که  می آمد  وجود 
ولی  ندارم  ادعایی  هیچ  بود  نتیجۀ تالش چه کسی  باال  مشارکت  اینکه 
می دانم هر که عامل این اتفاق بوده گام بلندی برداشته است. بعد از اعالم 
نتایج من بازندۀ انتخابات بودم اما اصاًل ناراحت نبودم و به اکثر دوستانی 
که در انتخابات، موفق به کسب رأی شدند تبریک گفتم. البته که با توجه 
به مسئلۀ انتخابات دور دوم تا این لحظه نمی دانیم چه سرنوشتی در پیش 
باشد اما اتفاقی که مشهود است این است که ما به انسجام و دغدغه مندی 
خوبی در سطح دانشجویان رسیدیم که در این جا چند نکته را هم در 

این باره مطرح می کنم:

  1- آمار دقیق تر مشارکت: بیایید یک لحظه فرض کنید دانشجوی ارشد 
یا دکتری هستید؛ حاضرید به دانشجوی 10 سال از خودتان کوچک تر 
مقالۀ  به خاطر چنین چیزی  دارید که  را  این  اصاًل حال  یا  بدهید  رأی 
خودتان را رها کنید و بررسی کنید که به چه کسی رأی بدهید؟ احتماال 
با این استدالل شما هم حدس میزنید که دانشجویان ارشد و دکتری و 
و  نداشته اند  باالیی  مشارکت  و  استقبال  کارشناسی  قدیمی  ورودی های 
می شود تخمین زد که جامعه ای که درگیر انتخابات بودند و مشارکت 35 
درصدی را رقم زده اند، شاید نصف دانشجویان دانشکده باشند که این به 
معنای مشارکت 70 درصدی در سطح افرادی است که رأی می دهند. با 
ریاست جمهوری  انتخابات های  مشارکت های  درصد  و  آمار  این  مقایسۀ 
هم  تبلیغات  که  جایی  برای  مشارکت  از  سطح  این  بگوییم  می توانیم 
مجازی بود، مشارکت باالیی است و قابلیت چانه زنی باالیی به نمایندگان 
باید مطرح کنم که  را هم  این خواسته  دانشجویان می دهد. در ضمن 
دوستان حاضر در شورا فکری به حال قانون انتخابات بکنند تا دانشجویان 

ارشد و دکتری نیز نمایندگانی داشته باشند.
  2- تغییرات در سطح دانشجویان: سال پیش برای بسیاری از دروس 

با وجود حضوری بودن و امکان صحبت مستقیم این اعتمادبه نفس در ما 
نبود که به اساتید ایمیل بزنیم و از آن ها درخواست کالس کنیم؛ آن هم 
با وجود  امروز  اما  دو کالس هم می رسید  به  تعدادمان  که  در شرایطی 
این شرایط این جرئت در ما پیدا شده است که با تعداد نصف یک کالس 
خواسته های  باشیم.  داشته  را  دیگر  یک کالس  کردن  اضافه  درخواست 
کل  در  بماند.  می کنیم،  جمع  امضاء  برای شان  راحتی  به  که  دیگرمان 
بیشتر  تعامالت مان  رفته، سطح  باالتر  ما  اعتمادبه نفس  احساس می کنم 
شده و حاال خواسته های بهتر و جدی تری داریم که از دید من تحولی در 

سطح دانشجویان است که برای همۀ ما مثبت است.
: تا اینجا ما به بعضی چیزها اهمیت دادیم و    3- آینده چه می شود؟ 
حتی در انتخابات شرکت کردیم. کافی ست؟ جواب قطعاً منفی ست. حال 
وقت تالش بیشتر به ویژه از سمت نمایندگان دانشجویان است؛ حاال که 
درخواست های  میتوانیم  ایمیل های مان  کردن  از طریق جمع  راحتی  به 
خودمان را اعالم کنیم چرا کوتاه بیاییم؟ از شورای جدید حمایت می کنیم 
تا در اهدافش موفق باشد و از آن ها به صورتی جدی درخواست می کنیم 
انتخابات  در  رأی  تعداد  بیشترین  ما  نکنید  فراموش  باشند.  پاسخ گو  که 
شورای صنفی نسبت به دانشکده های دیگر را داشتیم و بیشترین نیاز را 
هم داشته و داریم. در نتیجه مثاًل اگر ساختمانی در ابعاد دانشکدۀ هوافضا 
درخواست کنیم که تا 3 سال بعد به ما داده شود درخواست غیرمعقولی 
نیست. من همین جا از اعضای شورا می خواهم تا گزارش عملکردشان را 
به صورت مستمر در نشریه اعالم کنند و اهدافی که ما باید در راستای 
آن از ایشان حمایت کنیم را مشخص کنند. باشد که موفقیتی بزرگ و 

تاریخی حاصل شود.

با تشکر فراوان و آرزوی توفیقات فراوان

انتخابات صنفی هفدهم
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ما را در فضای مجازی دنبال کنید
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 @baragheadmin :جهت ارتباط بیشتر با ما و انتقال نظرات و پیشنهادات به این آیدی پیام بدهید


