وزارت خارجه:

هیچ سرباز پاکستانی در قلمرو افغانستان کشته نشده
وزارت امور خارجه ادعای اسالم آباد مبنی بر کشته شدن  ۲۳نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان را بی اساس خوانده و
آنرا رد کرده است.
این وزارت با نشر اعالمیه گفته است که هیچ نظامی پاکستان در خاک افغانستان کشته نشده است .این اعالمیه پس از آن
صادر شده است که مشاور نخست وزیر پاکستان در دیدار با وزیر خارجه افغانستان در حاشیه اجالس «سارک» خواستار
پیگیری قتل  23سرباز پاکستانی در خاک افغانستان شد.
سرتاج عزیز ،مشاور نخست وزیر پاکستان که برای شرکت در اجالس سارک به مالدیو رفته است در حاشیه این اجالس با «ضراراحمد مقبل عثمانی» وزیر امور خارجه افغانستان دیدار کرد.
وی در دیدار با عثمانی اظهار داشت 23 :سرباز پاکستانی در خاک افغانستان کشته شدهاند.
عزیز در ادامه یادآوری کرد که افغانستان و پاکستان در نشست ترکیه توافق کردند که اجازه نمیدهند از خاک کشورشان علیه کشور دیگر استفاده شود و چنانچه تروریستها دست به چنین
اقدامی زدند کشور مورد نظر علیه آنان وارد عمل شود.
وزیر امور خارجه افغانستان در مقابل گفت :نگرانی پاکستان در خصوص حادثه پیش آمده را درک میکند و این خواستهی پاکستان را با مقامات دولتی افغانستان در میان خواهد گذاشت.
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تاریخچهیمختصر
از تاریخ گرافیک

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفت :انتظار تاخت
و تاز در مقیاس بزرگ از سوی گروههای تروریستی
به قلمرو این سازمان پس از خروج نیروهای ائتالف از
افغانستان را نداریم ،اما خود را برای بدترین حالت جهت
مقابله با حمالت تروریستی و خشونتهای احتمالی
آماده کرده ایم.
نیکالی باردیوژا ،روز جمعه در تاجیکستان افزود :در
حال برداشتن گامهای محکمی برای اطمینان از حصول
امنیت کشورهای عضو این سازمان هستیم و کار آماده
سازی را با تقویت مرزهای تاجیکستان به عنوان مرزهای
جنوبی این سازمان آغاز کرده ایم.
وی گفت :ما درک میکنیم تاجیکستان که مرزهای طوالنی با
افغانستان دارد ،نیاز به کمک جدی در این مورد خواهد داشت.
باردیوژاتصریحکرد:گروهطالبانوافراطگرایانپسازخروج
نیروهای ائتالف از افغانستان احتمال دارد با شکستن مرزها برای
ورودبهتاجیکستانوناامنساختنمنطقهتالشکنند.
وی گفت :همچنین خطر ورود قاچاقچیان مواد مخدر و
گروههای افراطی از طریق مرز تاجیکستان وجود دارد از این رو
اینمواردبهطورطبیعیمرزتاجیکستانرادچارناامنیمیکند.
باردیوژاتصریحکرد:اینمواردکشورهایسازمانپیمانامنیت
جمعی را با چالشهای امنیتی مواجه خواهد کرد و این مسألهی
جدیمارامتعهدمیکندکهدراینموردباایجادزیرساختهای
الزم مرزی و کمک به تاجیکستان به آمادگی الزم برسیم.
وی گفت :امیدواریم که نظم و ثبات در افغانستان حاکم،
انتخابات این کشور به شیوهای طبیعی برگزار و دولت جدید
انتخابشودچوناینرییسجمهورجدیدخواهدبودکهثبات
رادرافغانستانتضمینخواهدکرد.

کمکبشردوستانه
«آستانه» به «کابل»
وزارت ترانسپورت قزاقستان اعالم کرد بیش از  ۲۵۰۰تن
مواد غذایی در چارچوب برنامه کمکهای بشردوستانه از
این کشور به افغانستان منتقل خواهد شد.
پایگاه خبری «نووستی – قزاقستان» از قول دفتر مطبوعاتی
وزارت ترانسپورت قزاقستان اعالم کرد که بیش از 2.5
هزار تن مواد غذایی در چارچوب برنامه کمکهای
بشردوستانهبهافغانستانمنتقلخواهدشد.

به گفتهی این منبع ،کمکهای بشردوستانه قزاقستان
به افغانستان از حساب ذخیره دولت و از طریق نهادهای
وابسته به وزارت حالتهای اضطراری تخصیص یافته و
عملیات انتقال آن در مدت  3ماه آینده اجرا میشود.
در این مطلب آمد ه است :قزاقستان در چارچوب این
برنامه بیش از هزار و  250تن آرد ،هزار تن شکر و حدود
 200کیلوگرم کره به این کشور منتقل خواهد کرد.
بر اساس این گزارش ،وزارت ترانسپورت و ارتباطات
قزاقستان موظف شده عملیات انتقال این محموله کمکی
به افغانستان را از طریق زمینی و هوایی به اجرا برساند.
این منبع تصریح کرد :مصوبه دولت در مورد انتقال
کمکهای بشردوستانه به افغانستان توسط «سریک
احمداف» نخستوزیر قزاقستان در هفته گذشته به امضا
رسید ه است.
مقاماترسمیقزاقستانمیگویند:همهسالهدرچارچوب
برنامههای بشردوستانه این کشور ،معادل  5الی  7میلیون
دالر به افغانستان کمک میشود.
قزاقستان از جمله کشورهای شریک در نشست موسوم
به «مذاکرات استانبول» بود که در سال  2012در ترکیه
برگزار شد.
این مذاکرات با هدف کمک به ثبات اوضاع افغانستان و
تقویت امنیت در منطقه با مساعدت و کوشش سازمان ملل
متحد و با حضور کشورهای همسایه و کمککننده به
افغانستان برگزار شد و در آن راهکارهایی در جهت مبارزه
با تروریسم ،قاچاق مواد مخدر ،تجارت ،سرمایهگذاری،
تقویت زیرساختهای منطقهای ،توسعه آموزش و
پرورش در این کشور ارائه شد.
بر اساس توافقات حاصله در این مذاکرات 6 ،گروه ویژه
برای ارتقای اعتماد ایجاد شد که قزاقستان و پاکستان
ریاست گروه مربوط به موقعیتهای اضطراری را داشته
مال داداهلل ،در زمان حیاتش مسوول بیشتر و اقداماتی را در جهت کاهش مشکالت اجتماعی در این
خشونتها در والیت هلمند افغانستان شناخته کشور باید به اجرا درآورند.
میشد.

رهایی فرمانده ارشد طالبان از زندان پاکستان

منصور داد اهلل یکی از فرماندهان ارشد طالبان
بود که گفته میشود در خیلی از خشونتها در
والیتهای جنوبی بخصوص هلمند نقش داشت
از زندان پاکستان آزاد شده است.
مقامات افغان از بازداشت این فرمانده طالبان در
سال  ۲۰۰۸میالدی خبر داده بود ،ولی وزارت
خارجه پاکستان درماه سپتامبر سال گذشته
بازداشت منصور داد اهلل را به صورت رسمی
تایید کرد.
بریالی رهبر ،از اعضا گروه مال دادا ...به بیبیسی
گفته است که منصور دادا ...اکنون آزاد و به
خانوادهاش تحویل داده شده است.
او افزود که با منصور دادا ...صحبت کرده و این
فرمانده طالبان اکنون آزاد است.
آقای رهبر در ادامه تاکید کرد که منصور داد اهلل
از بیماری روانی و نیز بیماری گرده رنج میبرد و
تحت مداوا قرار دارد.

قبال نیز خبرهای منتشر شده بود که منصور دادا...
از زندان رها شده ولی به او اجازه مالقات با
خانوادهاش داده نشده است.
اوایل سال  ۲۰۰۸که نیروهای امنیتی پاکستان
منصور دادا ...را بازداشت کرد ،رهبری گروه
طالبان عضویت منصور داداهلل در این گروه را به
اتهام برقراری تماس با «خارجیها» سلب کرده
بود.
اما منصور داداهلل همچنان خود را عضو گروه
طالبان مینامید.
مال داداهلل از مهمترین فرماندهان طالبان بود که
در سال  ۲۰۰۷در والیت هلمند توسط نیروهای
ناتو و افغان کشته شد.
مال منصور داداهلل ،برادرش ،پس از کشته شدن
مال دادا ،...به جای وی رهبری بخشی از مخالفان
مسلح دولت افغانستان و نیروهای خارجی را
بدوش گرفت.

تحصن یک عضو مجلس نمایندگان به دفاع از نیروهای امنیتی
بکتاشسیاووش،عضومجلسنمایندگانبهدلیلعدم
ارجگذاری به قربانیان نیروهای امنیتی و رسیدگی به
مشکالت بازماندگان این قربانیان در کابل تحصن
کرد.
به نقل از بخدی ،آقای سیاووش ،با انتقاد از حکومت
فعلی افزود ،به جای این که به قربانیان نیروهای امنیتی
کشور احترام شود ،از قاتالن آنان حمایت میشود.
سیاووش در این مورد گفت« :گمان میکردیم شاید
حکومت به قربانیان ارج بگذارد ،حاال دو ماه از عمر
حکومت حامد کرزی باقی مانده و کامال نا امید
شدیم».
او از حکومت فعلی خواست که در چند هفته بعد

در یک اقدام کمسابقه جمعی از خانوادههای کشته
شدگان نیروهای امنیتی کشور را بخواهد و مشکالت

آنان را بررسی کند.
این عضو مجلس نمایندگان هشدار داده
است که اگر تا چند روز دیگر حکومت
افغانستان برای ارج گذاری به قربانیان
نیروهای امنیتی از خانواده های آنان
حمایت نکند ،تحصن از یک خیمه به
دهها خیمه در سراسر کشور گسترش
خواهدیافت.
بکتاش سیاوش ،نماینده مردم کابل در
مجلس نمایندگان از روز پنج شنبه (اول
حوت) در جاده داراالمان در نزدیکی
ریاست  ۵شورای ملی خیمه زده است.

بکتاش سیاووش از حکومت فعلی خواست که در
یک اقدام کمسابقه به قربانیان نیروهای امنیتی کشور
ارج گذاری کند ،تا نامزدان ریاست جمهوری آینده
در این مورد انگیزه بگیرند.
به گفتهی او ،مردم افغانستان به کسانی ارزش قایل اند
که از مرز و بوم این کشور دفاع میکنند.
سياوش اما میگوید ،حکومت تعریفی درستی از
دشمن ندارد ،نیروهای امنیتی کشور واقعاً نمیدانند
در برابر کیها بجنگند ،به این دلیل که حامد کرزی
دشمنان این نیروها را برادر خطاب میکند .لذا نیروهای
امنیتی کشور به همین دلیل دچار سردرگمی و مشکل
شدهاند و به همین خاطر دست به تحصن زده است.
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سخ ن انواولل
سخ
زنگ خطر استمرار
بحران در افغانستان
درست یک روز بعد از اعالم مذاکرات شورای
عالی صلح با طالبان در دبی ،این گروه مذاکرات را
تکذیب و نمایندگان طالبان حاضر در این نشست را
فاقد مسوولیت و صالحیت دانست .وضعیت امنیتی
در کشور نیز حاکی از آن است که مخالفان مسلح
همچنان به عنوان یک گروه مخالف و تهدید
کنند هی امنیت و ثبات در کشور باقی خواهد
ماند و به این ترتیب هرگونه ادعایی در زمینهی
نتیجهبخش بودن گفتوگوهای مقدماتی شورای
عالی صلح و طالبان دور از واقعیت به نظر میرسد.
این درحالی است که فضای سیاسی ،اجتماعی و
امنیتی کشور تحت تاثیر رقابتهای انتخاباتی قرار
دارد و مباحثی مانند روند صلح ،خروج نیروهای
بینالمللی از افغانستان و موافقتنامهی امنیتی به
عنوان زیربنای اصلی مسایل و مشکالت کشور،
دیگر بهصورت موضوعاتی خارج از رقابتهای
انتخاباتی دنبال نمیشود و ظاهرا همهچیز به گردن
حکومت آینده خواهد افتاد .گویا تمام تال شها
در این خالصه شده باشد که موضوع افغانستان را
همچنان الینحل باقی بگذارند و دغدغهها همچنان
تداوم یابد.
واکنشهای بینالمللی حاکی از آن است که
بسیاری از کشورهای دخیل در موضوع افغانستان
به حل بحران افغانستان و تبدیل شدن این کشور
به مکانی امن و باثبات چندان امیدوار نیستند و به
همین جهت تدابیر آنها بیشتر به سمت اقدامات
پیشگیرانه و امنیتی سوق یافته است .خبر آغاز
تقویت مرزهای کشورهای آسیای میانه با افغانستان
توسط سازمان پیمان امنیت جمعی که احتمال نفوذ
تندروها به این منطقه را منتفی نمیداند و همچنین
حمایتها و وعد هی مساعد تهای بیشتر هند از
افغانستان که در سفر وزیر خارجهی این کشور
به کابل مطرح شد و گذشته از آن ترس هند از
قدرت یافتن نیروهای افرا طگرا که حتی هدف قرار
گرفتن دهلی نو را نیز بعید نمیداند ،نشان از این
واقعیت دارد که دنیا همچنان باز یهای سختی را در
افغانستان دنبال مینماید و این موضوع یا بهصورت
همکاری و یا بهصورت تخریب روندهای سیاسی،
امنیتی و توسعهیی نمود خواهد یافت.
به این ترتیب تداوم شرایط موجود در کشور،
موکول شدن موضوعات به حکومت آینده و نگاه
نه چندان مطمئن بینالمللی به وضعیت افغانستان،
میطلبد که از یک سو نامزدان انتخابات ریاست
جمهوری توجه بیشتری به این مساله نشان بدهند و
یا رهبران و شخصیتها ،نهادهای مدنی و اجتماعی
و بهطور کلی مردم افغانستان برمبنای واقعیتهای
موجود تصمیماتی منطقی و حساب شده بگیرند.
آ نچه مهم و ضروری به نظر میرسد این است
که اگر بخواهیم امنیت و ثبات کشور با کمترین
هزینه ،فرصت و امکانات به دست آید و یا حداقل
وضعیت کشور را به سمت بحران سوق ندهد ،باید
حکومت آینده بیشترین همخوانی و تعامل را با
شرایط موجود داخلی و بینالمللی داشته باشد و
بتواند قناعت طیف وسیعتری از عناصر دخیل در
قضایای کشور را حاصل نماید.

معضل امنیت

وچنداشتباه بزرگ

یکی از اشتباهات بزرگ دولت درحوزه تامین امنیت
طی یکدهه گذشته نادیده گرفتن جایگاه مردم و
بی توجهی به نقش شهروندان بود؛ امریکه منجر
به توسعهی جغرافیایی نا امنیها ،رشد بیتفاوتی
میان مردم در همکاری با دولت و تضعیف روحیه
نیروهای امنیتی در برخورد با مخالفان مسلح گردید
و کشورهای بیرونی را به مداخله در امور افغانستان

خرد و بزرگ را برای برهم زدن آرامش و آسایش
افغانستان تشکیل داده اند؛ عجز و البهی افغانستان در
برابر این کشورها برای بهدست آوردن صلح ،نه تنها
منجر به تامین آرامش افغانستان نشد ،بلکه تمام توان
و نیروی دولت و حکومت افغانستان را نیز مصروف
این پدیده ساخت و خسارات و زیانهای جبران
ناپذیری بر کشور تحمیل کرد .بدبختانه با وجود

و تردید مواجه ساخته و باور همگانی نسبت به آن را
عمیقاضعیفساختهاست.
برخورد سیاسی برای تامین منافع شخصی و تقویت
اقتدار اشخاص رده اول مملکت با مسألهی صلح و
نگاه ابزاری عدهای دیگر از اراکین دولتی به این
پروسه به عنوان منبع کالن برای درآمدهای هنگفت
اقتصادی از دیگر معضالت و اشتباهات انجام شده

بیش از پیش تشویق و تشجیع کرد.
توجه به نقش مردم ،درخواست صادقانهی کمک
از آنان در مهار ناامنیها و جلب حمایت مردم در
مبارزه و مقابله با حرکاتیکه منجر به تضعیف روند
امنیت میگردید ،میتوانست طی سالهای گذشته
سپر دفاعی نفوذ ناپذیری در برابر تهدیدهای روز
افزون امنیتی ایجاد کند و به تدریج باعث محدود
شدن دامنهی فعالیتهای تخریبکاران گردد.
از سوی دیگر ،همکاریهای مردمی در تامین
امنیت میتوانست خود عاملی برای از بین رفتن
انگیزهی شورشیان در ایجاد ناامنی گشته و طرحها
و برنامههای کشورهای مداخلهجو را نیز خنثی نماید.
بزرگترین اشتباه در تامین امنیت  ،تالش دولت
برای گدایی صلح و آرامش از کشورهایی بود که
برای رسیدن به مقاصد و اهداف خود در افغانستان
دهها سال سرمایه گزاری کرده اند و گروههای

تجارب غنی ناشی از سالهای گذشته مبنی بر عدم
همکاری کشورهای مداخله جو ،هنوز هم دولت و
نهادهای مسول برای تامین صلح و امنیت ،مردم را
فراموش کرده اند و مصرانه دامن این و آن کشور
را گرفته اند.
اشتباه دیگر دولت در تامین امنیت و ایجاد ثبات،
پشت کردن به موضوع تامین عدالت و رسیدگی
به جنایات سازمان یافته و جرایم اجتماعی از قبیل
قاچاق با ابعاد مختلف آن ،انسان ربایی و ...بود؛ این
اشتباه و بی تفاوتی منجر به تعضیف روحیهی ملی
شد و حس همکاری مردم با دولت را بهشدت
مخدوش ساخت .از سوی دیگر ،دعوت مکرر از
کسانیکه عمال و علنا به کشتار دسته جمعی مردم
مبادرت کرده بودند و حتی تا هنوز به سربریدن و
مثله کردن شهروندان عادی فتوا و دستور میدهند،
صداقت و عملی بودن روند تامین امنیت را با شک

در روند تامین ثبات افغانستان طی سالهای گذشته
به نظر میرسد؛ تناقض آشکار در موضع گیریهای
سیاسی مقامات دولتی با رشادتهای نیروهای امنیتی
در برخورد با عامالن اخالل امنیت و مصارف
بیهودهی کسانیکه به ظاهر به دنبال صلح و آشتی
هستند ،بیانگر آشکار این مدعاست و همواره هم
موجب اعتراض و انتقاد آگاهان و مردم بوده است.
راهکارهای واقعی و آینده ثبات و امنیت افغانستان
همانطوریکه ده سال اخیر بهخوبی نشان داد،
آرامش افغانستان در اسالم آباد ،آنکارا ،واشنگتن
یا ریاض تامین نمیشود؛ با اینکه گره ناامنیهای
افغانستان مسلما در آنجا بسته میگردد ،اما باز
کردن آن تنها و تنها با جلب حمایتهای مردم
از حکومت و نیروهای امنیتی میسر است و این
شهروندان هستند که میتوانند با روشها و
شیوههای مختلف ،زمینهی تحرکات مخالفان را

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار داشت
که در دیدار با امام علی رحمان ،رییس جمهوری
تاجیکستان در ارتباط با موضوع چالشهای امنیتی
پس از خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان
چند تصمیم سازمانی بررسی و اتخاذ شد.
کارشناسان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت

جمعی پیش بینی میکنند که با خروج نیروهای
آیساف در افغانستان ،وضعیت منطقه بدتر شود.
سازمان پیمان امنیت جمعی در نشست ماه میزان
امسال خود در شهر سوچی روسیه تقبل کرد
که هزینه سه ماه خدمات نظامی و فنی مرزهای
جمهوری تاجیکستان را پرداخت کند.

هم اکنون بیش از  16هزار نیروی نظامی
تاجیکستان در  11پوسته مرزی کار حفاظت از
حدود یکهزار و  400کیلومتر مرز این کشور
را با افغانستان به عهده دارند.
دولت روسیه از زمان فروپاشی شوروی تالش
کرده است تا با ایجاد ساختارهایی از جمله

چه كسي حاكم شان باشد ،چرا امريكا در امور
داخلي عراق دخالت كرد ،هزاران هواپيما و
بمب افكن و صدها هزار سرباز به اين كشور
اعزام كرد و بيش از  10سال عراق را به اشغال
خود در آورد؟ چرا امريكا در امور داخلي ليبيا
دخالت كرد و نظام حاكم بر آن را سرنگون و
آن را تبديل به كشوري بدون قانون و پر از هرج
و مرج و آشوب كرد؟ امريكا به تغيير دادن نظام
عراق بسنده نكرد ،بلكه حدود يك ميليون
عراقي را به قتل رساند و بذر فتنه و جدايي را
درميان مردم اين كشور پاشيد و كار به جايي
رسيده كه عراق اكنون در فهرست پنج كشور
نخست فاسد(فساد سياسي) در جهان قرار دارد.
اختيارات مردم هر كشوري است كه ریيس
جمهور خود را از طريق برگزاري انتخابات
آزاد و سالم و تحت نظارت بينالمللي و با

مشاركت همه گروههاي سياسي تعيين كنند.
خشم مقامهاي امريكايي از سخنان پوتين در
مورد مصر به خاطر اين نيست كه آنها واقعا
دلسوز مصر و مردم آن هستند ،بلكه آنها بيم آن
دارند كه مصر از كنترل امريكا و اسراييل خارج
شود و به دست روسها بيفتد ،زيرا امريكا از
زمان امضاي پيمان «كمپ ديويد» ،براي تضمين
اجرا شدن اين پيمان ،بيش از  50ميليارد دالر
به نهادهاي نظامي اين كشور كمك مالي و
تسليحاتي كرده است و هدف از اين هزينهها
نيز اين بوده كه مصر ملزم به حمايت از اسراييل
و حمايت از سياستهاي تجاوزگرانهی آن و
همچنين اشغال سرزمينهاي عربي باشد.
هدف قصد مقايسه قرارداد خريد اسلحه مصر در
زمان جمال عبدالناصر كه در آن زمان مصر را
از اردوگاه بلوك غرب خارج كرد ،با قرارداد

آمادگیسازمانپیمان...

سیاست یک بام و ...

براي ذوب كردن يخ روابط دو فردي كه براي
نخستين بار با هم ديدار ميكنند ،بسيار عادي
است ،اما در اين ميان خشم بيحد و اندازه
امريكاييها عادي نيست.
سخنگوي وزارت خارجه امريكا گفت:
انتخاب ریيس جمهوري مصر تنها در حوزه
اختيارات مردم مصر است و به هيچ فرد
ديگري در خارج از مصر ربطي ندارد .سخنان
وي بسيار متين ،درست و شيرين است ،اما
بايد به او و دولت واشنگتن يادآوري كرد كه
امريكا آخرين كشوري است كه عمال به اين
سخنان عمل ميكند ،جدا از اين ،چه كسي
گفته است كه ریيس جمهوري روسيه ،ریيس
جمهوري مصر را تعيين ميكند كه وي چنين
سخناني بر زبان آورد.
اگر اين مردم هستند كه بايد انتخاب كنند كه

سخ

ن جديد
ضیا دانش

محدود و محدودتر میسازند و مجال فعالیتهای
خارجی را از بین میبرند.
از سوی دیگر ،الزم است که دولتمردان در
پروسه صلح و امنیت به افکار عمومی و نظریات
اکثریت مردم توجه جدی کرده و عملی کردن
خواستههای مردم در این مورد را خط مشی و
هدف عملی خویش قرار بدهند .آنچه که مسلم

به نظر میرسد ،این است که ریشههای ناامنی
و بیثباتی در افغانستان عمیقتر از آنچه هست
که در ظاهر دیده میشود و طراحان و دست
اندرکاران آن ،ممکن است گزینههای متعدد و
متفاوت برای برهم زدن ثبات در افغانستان برای
سالهای طوالنی داشته باشند ،ولی در این میان،
تصور نمیشود که استراتیژی افغانستان برای تامین
امنیت کارآمد و در برابر این گونه توطئهها موثر
باشد .به همین دلیل ،تکیه بر ظرفیتهای درونی و
راهکارهای متکی بر حمایتهای مردمی از روند
تامین امنیت ،مفیدترین و موثرترین راهبرد به نظر
میرسد؛ راهبردیکه البته بدون جدیت دولت
در برخورد با مخالفان صلح و آرامش ،صداقت
و تعهد در تامین عدالت و تحقق حکومت داری
خوب برای جلب همکاری و همیاری مردم،
هرگز محقق نخواهد شد.
ادامه از ص 1

سازمان نظامی پیمان امنیت جمعی ()CSTO
بازیگر اصلی منطقه باشد.
این سازمان با هدف تامین امنیت کشورهای
منطقه درسال  1992میالدی تشکیل شد و
روسیه ارمنستان ،بالروس ،قزاقستان ،قرقیزستان
و تاجیکستان اعضای آن هستند.
ادامه از ص 4

خريد اسلحه جنرال السيسي به ارزش سه ميليارد
دالر و با كمك مالي امارات و عربستان نیست،
زيرا هنوز ترديدهايي در مورد جديت السيسي
براي اين معامله وجود دارد ،چرا كه برخي
تحليلگران آن را يك مانور تاكتيكي ميدانند و
برخي ديگر آن را يك تغيير و تحول راهبردي
در مورد مصر به شمار ميآورند.
قدرت و منافع امريكا در منطقه به نفع روسيه
در حال فروكش كردن است ،زيرا تنها چيزي
كه در منطقه براي امريكا اهميت دارد ،امنيت
اسراييل است« ،البيهاي صهيونيستي» ،امريكا
را تحت فرمان خود دارند و به همين دليل است
كه ميگوييم امريكا به تدريج و بدون پيدا
كردن متحدان جديد ،متحدان قديمي خود را
در منطقه از دست ميدهد.
منبع :روزنامه «رأي اليوم»
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خوشنویسیاسالمی
خطاطی و خوشنویسی ،همچون طاووسی بال گشوده،
در میان سایر هنرها ،دیدگان را به سوی خویش کشیده
و با قدرت و قوتی تمام ،به جلب نظرها پرداخته است،
چه آن که این هنر ،ریشه در عالم الهوت و معنا دارد.
در هیچ دینی مانند اسالم به هنر زیبایی خط توجه نشده
و هیچ هنری در اسالم هم چون خوشنویسی مورد
تأکید و تأیید و تشویق و ترغیب قرار نگرفته است.
اگر خداوند متعال ،در کتاب آسمانی قرآن ،به قلم ابزار
نوشتن و خوش نوشتن سوگند یاد کرده است ،اگر در
نخستین آیات نازل شده بر پیامبر بزرگوار اسالم(ص)
از خواندن و نوشتن و قلم ،سخن به میان آمده ،اگر
گفته اند« :هر علمی که بر اوراق کاغذ و بر صحیفه ها
نقش نبندد ،پایدار نمی ماند و تباه میشود» یا« :بر شما
باد به نیکویی خط که آن از کلیدهای روزی است» یا
اگر فرمودهاند« :کسی که قلمی بتراشد و با آن در باب
علم و دانش چیزی بنویسد ،خداوند درختی در بهشت
به او عطا میفرماید که از دنیا و آن چه در آن است
بهتر باشد ».یا« :خط ،نیمی از دانایی است» یا« :هیچ
گریانی را زیباتر از لبخند قلم ندیدم ».یا« :خوشنویسان
و لباس دوزان را اکرام کنید ،زیرا درآمد معاش آنان
از صرف دقیق چشم و بینایی شان فراهم میشود ».و
یا« :سیاهی قلم عالمان بر سرخی خون شهیدان برتری
دارد ».و ...آیا همه و همه ناظر بر اهمیت و معنویت
خط و خطاطی نیست؟
خوشنویسی همواره برای مسلمانان اهمیتی خاص
داشتهاست .زیرا در اصل آن را هنر تجسم کالم وحی
میدانستهاند .آنان خط زیبا را نه فقط در استنساخ قرآن
بلکه در اغلب هنرها بهکار میبردند.
خوشنویسی یا خطاطی در کلیه کشورهای اسالمی
همواره به عنوان واالترین هنر مورد توجه بودهاست.
مردمان این سرزمینها در اوج قدرت و نهایت ظرافت
در این هنر تجلی یافت و خوشنویسی به مانند
محوری در میان سایر هنرهای بصری ایفای نقش
کردهاست .خوشنویسی از قرون اولیه اسالمی تا
کنون در کلیه کشورهای اسالمی و مناطق تحت نفوذ
مسلمانان با حساسیت و قدرت تمام در اوج جریانات
هنری بودهاست.

قدیمیترین نسخه قرآن به خط کوفی است و به علی
بن ابیطالب(ع) منسوب است .پس از قرن پنجم
هجری ،خط کوفی تقریباً جای خود را به ّ
خط نسخ
داد که حروف آن بر خالف حروف زاویهدار ّ
خط
کوفی منحنی و قوسدار است.
در اوایل قرن چهارم سال ۳۱۰هجری قمری ابن
مقله بیضاوی شیرازی خطوطی را بوجود آورد
که به خطوط ششگانه یا اقالم سته معروف شدند
که عبارتند از  :محقق ،ریحان ،ثلث ،نسخ ،رقاع و
توقیع .که وجه تمایز آنها اختالف در شکل حروف
و کلمات و نسبت سطح و دور در هر کدام میباشد.
همچنین او برای این خطوط قواعدی وضع کرد که
یه اصول دواردهگانه خوشنویسی معروفند و عبارتند
از :ترکیب ،کرسی ،نسبت ،ضعف ،قوت ،سطح،
دور ،صعود مجازی ،نزول مجازی ،اصول ،صفا و
شأن یک قرن بعد از ابن مقله ،ابن بواب برای خط
نسخ قواعدی تازه ایجاد کرد و این خط را کامل
نمود در قرن هفتم جمال الدین یاقوت مستعصمی به
این خط جان تازهای بخشید و قرآن کریم را برای
چندین بار کتابت نمود.
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گرافیک

تاریخچهیمختصر
گرافیک (نوین) یا مدرن عالوه بر کتاب
آرایی در قسمت تبلیغات تجارتی ،اعالنات
دیواری و مطبوعاتی و نشانها (لوگوها)
وغیره میباشد و حتی در سینما و تلویزیون هم
کاربرد دارد .مثل عنوان بندی فيلم و تصاویر
متحرک طراحی شده.
هنر گرافیک نوین با مسایل ارتباط
محیطی نیز تداخل دارد ،پس این
هنر عالوه بر خط ورنگ ،به عناصر
بصری دیگری چون حجم و نور
کمک میگیرد.
هنر گرافیک یکباره ساخته نشده.
این هنر دنباله رو بقیه هنرها مثل خط،
نقاشی و به اینجا رسیده است ،پس برای
ارزیابی کردن آن مجبوریم از ابتدای
تاریخ مرحله به مرحله جلو بیاییم تا به
اصل برسیم .هنر ابتدایی ،هنری است که
توسط انسانهایی ایجاد شده که هنوز با
تمدنآشنا نشدهاند.
هنر ماقبل تاریخ:
قدیمیترین تصویرسازی کشف شده
در غارهای جنوب فرانسه و شمال اسپانیا
میباشد ( ۳۰هزار سال پیش) که شامل
گاو ،گوزن ،اسب و ...است.
هنر بدوی
شامل هنر سرخپوستان ،اسکیموها
وبرخی سیاهپوستان میباشد .پیکر انسان
در هنر آفریقایی تجریدی (آبستره)
میباشد ،آثار آنان در زئیر و بوربا (ق ۱۰
تا ۱۲م) بهدست آمده است و حکاکی
روی سنگ برای سرخپوستان اهمیت
زیادی داشته است ،ولی با ورود اروپاییان
به امریکا این هنر تحت تاثیر قرار گرفت
و حاال هنر آنان را به دو دوره پیش از
تاریخ و تاریخی تقسیم میکنند.
از آثار دوره قبل از تاریخ میتوان به نقاشی شنی
و از دوره تاریخی میتوان صورتکها را نام برد با
بهوجود آمدن تمدن در هفت هزار سال قبل از میالد
درخاورمیانه(بینالنهرین)هنرتغییرکرد،تمدنهای
بین النهرین سومر ،اکد ،بابل و آشوریها بودند.
از سومریها مجسمههای (تل اسمر) و (وارکا)
باقی مانده که دارای چشمهای بزرگ هستند و
هنرمند همه حالتها را که ممکن است باعث مبهم
شدن پیکرها شود از کار خود دور میکند .اکدیان
هم هنری مثل سومریها داشتند ،ولی در زمان
حکومت بابلیها پادشاهی به نام حمورابی با نوشتن
قوانینی بر لوحیکه در نقش برجسته پشت آن از
خدای خورشید الهام گرفته یکی از مشهورترین
پادشاهانبینالنهرینشد.
اما سومریها معتقد به کار بودند ،اعتقاد داشتند که
کار با انسان متولد میشود ولی بعد از مرگ جسم
به زندگی ادامه میدهد و در کارهایشان دو گیاه
بومی «پاپیروس و لوتوس» زیاد دیده میشود ،که
نشانهی مصر علیا و مصر سفلی است.
هنر هند که حوالی شمال رود سند در هزاره سوم
قبل از میالد تشکیل شد در موهنجودارو تعدادی
مهر سنگی به دست آمده که با هنر بینالنهرین
پیوند دارد .شیوا یکی از خدایان قدیم هند بوده
که در این آثار دیده میشود (همیشه هنر در طی
دورههایی تحت تاثیر مذهب بوده است) و بعد در
هند دو آیین بودایی و برهمن بوجود آمد که اولین
نشانه سلطه بودا سر ستونی به شکل چهار شیر و
چرخ است.
بعد از این به هنر یونان باستان میرسیم چهارچوب
هنری آنان طبیعت پردازی بوده است و تحت تاثیر
هنر مصر و بین النهرین بودند.
برای اولین بار در ظروف آنها بود که پیکر انسان
مورد مطالعه قرار گرفت و چیزیکه در کارشان
مشهود است ،این است که آنها معتقد بودند که
قدرت ذهن انسان ،او را از حیوانات برتر میکند.
آغاز هنر سرزمین روم مردم ایتالیا ضمن آنکه

از تاریخ

در نخستین دوران حیات خویش از انوار تابان
خورشید یونان روشنایی میگرفتند ،خود نیز
خصوصیات محکم و ریشه داری داشتند .
هنر اتروسک (اتروپایی) و هنر رومی را مانند
هر هنر دیگر باید همچون آمیزهای از تاثیرات
بر خاسته از منابع بیرونی و عناصری از خود این
سرزمین در نظر گرفت هنر رومی وارث بالفصل
تمام فرهنگهای پیشین حوضه مدیترانه ،از جهات
بسیار ترکیبی از هنرهای روزگار باستان بود و اساساً
با کل هنر یونان تفاوت داشت.
به همین دلیل در دوره بعد هنر روم نمادی از هنر
روزگاران باستان به شمار میرفت از لحاظ تکامل
سیاسی با تاریخ یونان در سده پنجم پیش از میالد
که با آغاز عصر پریکلس انجامید در ایتالیا قرینهای
پیدا نکرد .زیرا در اینجا کشاکشهای پایان پذیر
و تلخ میان قبایل ایتالیک از یک طرف و قبایل
ایتالیک و اتروسکها از طرف دیگر ،فرهنگ این
سرزمین را از رشد باز داشت.
باالخره روم بعد از سده چهارم انقالبی پدید
آورد که تا ابد در یادها خواهد ماند و امروزه
نیز ملتهای جهان آن را احساس میکنند .از
دجله و فرات گرفته تا مرزهای اسکاتلند قلمرو
دولت واحدی بود که زیر حاکمیت مقتدر و کار
آمدش مردمانی متعلق به نژادهای گوناگون و با
اعتقاد است و سنتهای مختلف به سر میبرد که
برتونها،گلها،اسپانیاییها،آلمانیها،افریقاییها،
مصریها ،یونانیها ،سوریاییها و عربها فقط
چند تایی از آنها بودند.
نبوغ یونانی با تابش هر چه بیشتر در
عرصههای هنر قلم فلسفه تاریخ و عقل و
تخیل میدرخشد یادمانهای رومیان در
عرصهی هنر در سراسر دنیا تحت حکومیت
رومیان پراکنده شدهاند.
هنر رومی با آنکه در آغاز تحت تاثیر هنر
اتروسکها و هنر یونانی بوده ،ویژگیها و
صفات متمایز کننده خود را بهدست آورد.
منبع :هنر بیرجند

سخ

ن جديد

خو شبختي
من از اینگونه که گشته سپری خوشبختم

من به این زندگی دربدری خوشبختم
من نسیمم نفس آرای جهان دگران

به خوشی های جهان دگری خوشبختم

روز با وعده بیهوده شب خوشحامل

شب به امید نسیم سحری خوشبختم

ماهتابا !تو دارایی و عیشت خوش باش

من و ناداری و بی بال و پری… خوشبختم
ماهتابا تو مهین قدر که در بی کاری
از سر کوچه ما می گذری خوشبختم
تن تو نقره بازار جواهر سازی است

من به دیدار تو در نقرهگری خوشبختم

من مهین قدر که در حلقه انگشرت شاه

دل درویش مرا هم بربی خوشبختم

من نسیمم چه کسی دیده نسیمی اهلی

من به این زندگی دربدری خوشبختم

سال ها رفت از این سان به جهان رد شده ام
باز از این سان که بگردد سپری خوشبختم
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کشتند بشر را که سیاست این است
کردند جهان تبه که حکمت این است
در کسوت خیرخواهی نوع بشر
زادند چه فتنهها ،مهارت این است
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سیاست یک بام ودوهوای کاخ سفید در منطقه
واشنگتن هر جا كه به نفع اين كشور باشد ،از دموكراسي
حمايت ميكند ،اما جاييكه به نفعش نباشد ،ساكت مينشيند.
ديدار «عبدالفتاح السيسي» وزير دفاع و معاون نخست وزيرمصر
در رأس هياتي متشكل از وزير خارجه مصر و شمار ديگري از
مقامهاي اين كشور از مسكو باعث حسادت شديد واشنگتن شد،
اين ديدار موجب شد ،بار ديگر «جنگ سرد» ميان اين دو قدرت
بزرگ جهان زنده شود« .جمال عبدالناصر» در زمانيكه هنوز
اتحاد جماهير شوروي دچار فروپاشي نشده بود ،يكي از مهمترين
بازيگران اين جنگ بود.
«والديمير پوتين» ریيس جمهور روسيه وقتي كه به جنرال السيسي
گفت« :ميدانم كه شما تصميم به نامزدي براي انتخابات رياست
جمهوري مصر گرفته ايد ،اين تصميم ناشي از احساس وظيفه و
مسووليت شما در مورد مردم مصر است و از طرف خود و مردم
روسيه براي شما آرزوي موفقيت دارم».
پوتين با اين سخنان بر نقطهی بسيار حساسي براي واشنگتن
دست گذاشت .اين سخنان در چارچوب تعارفات ديپلماتيك و

بحران در روابط عربستان و قطر
عربستان در پیامی به شیخ تمیم امیر قطر،
دوحه را تهدید کرده است که مرزهای هوایی
و زمینی خود را با این کشور خواهد بست.
به نقل از روزنامه «روزنامه العرب» چاپ
لندن ،عربستان سعودی در پیامی به شیخ
تمیم امیر قطر ،تهدید کرده است که
روابط خود را با این کشور به حالت تعلیق
درخواهد آورد.
عربستان به قطر اعالم کرده است که صبر
مقامات سعودی از سیاستهای این کشور

تحویل و در آن به دوحه هشدار داده است
که روابط خود را با قطر تعلیق خواهد کرد.
عربستان معتقد است که شیخ تمیم به تعهد
مکتوب خود مبنی عدم استفاده از خاک
قطر برای اقدامات ضد عربستانی پایبند
نیست .این توافقنامه دو ماه پیش با حضور
امیر کویت در ریاض به امضای شیخ تمیم
رسیده بود.
همچنین عربستان ،قطر را متهم کرده است
که از حوثیهای یمن حمایت مالی و

به اتمام رسیده است؛ سیاستهایی که
شامل حمایت از جنبش اخوان المسلمین
و انحراف از سیاستهای کالن و مواضع
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
میشود.
روزنامه العرب که بسیار به تصمیم سازان
اصلی عربستان سعودی و اماراتی نزدیک
است فاش کرده است که یکی از مسووالن
عربستانی نامهای را به شیخ تمیم امیر قطر

تسلیحاتی و از اخوان المسلمین در داخل
عربستان حمایت میکند.
عربستان تهدید کرده است که مرزهای
زمینی خود را با قطر خواهد بست که این
اقدام به منزلهی خفه کردن قطر خواهد بود؛
چرا که خاک عربستان تنها راه زمینی است
که قطر را به دنیا وصل میکند و همچنین
عربستان به قطر اجازه استفاده از حریم
هوایی خود را نخواهد داد.

روایتهای امیدبخش از روند مذاکرات هستهای وین
مرحله دیگری از مذاکرات هستهای به عنوان اولین
گام در مسیر گفت وگوهای جامع برای دستیابی به
توافق نهایی به مدت سه روز از سه شنبه تا پنجشنبه
( 29دلو الی اول
حوت) در وین
پایتخت اتریش
برگزار شد.
مذاکراه
طرفین
کننده طی این گفت
وگوها که در مقر
سازمان ملل متحد
برگزار شد ،در مورد
زمانبندی مذاکرات
آتی و چارچوب آن
به توافق رسیدند.
محمدجواد ظریف
که در صدر هیات
کننده
مذاکره
هستهای از ایران در وین حضور داشت ،با شرکت در
نشست خبری پایان این مذاکرات به اتفاق کاترین اشتون،
مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا ،بر مفید و سازنده بودن
این مذاکرات تاکید و از برگزاری دور بعدی این گفت
وگوها در روزهای  26تا  29حوت (17تا  20ماه مارچ)
در وین خبر داد.
به گزارش بی بی سی ،جواد ظریف ،وزیر امور خارجه
ایران و کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعالم کردند که به
توافق رسیده اند تا در چهار ماه آینده مذاکرات را برای
رسیدن به یک راه حل نهایی ادامه دهند.
بی بی سی طی گفت وگوی اختصاصی با «وندی شرمن»
معاون وزیر خارجه امریکا ،نقطه نظرات وی نسبت به

روند مذاکرات و لغو تحریمهای ایران به هنگام حصول
اطمینان از صلح آمیز بودن فعالیت های هستهای این
کشور خبر داد.

وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور
سیاسی و مذاکره کننده ارشد در گفت وگوهای اتمی
گروه  ۱+۵با ایران در مصاحبه اختصاصی به صدای
امریکا اظهار داشت که من و هیات همراهم با آمادگی
کامل آمدیم تا درباره همه مسایلی که قرار است در توافق
نهایی مطرح شود ،گفت وگو کنیم .
اکثر رسانههای خارجی لبخند بر لب محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه ایران را نشانهای از رضایت وی از روند
مذاکرات تفسیر میکنند.
صدای امریکا با نقل قولی از سرگئی الوروف ،وزیر امور
خارجه روسیه مبنی بر این که «تصور مسکو این است
که تمام طرفها عالقه مند هستند جدی و عملگرا باشند»
گزارش را پایان می دهد.

الفباي شهروندي

زندگی در شهر اخالق
سخن راندن از مفاهیم ارزشی همچون
اخالق و بسط دادن آن به شیوهی
زندگی در شهر ،بیشک نیازمند
برخورداری از دانش فلسفی و آمیخته
با بارقههای از دانش مدیریت شهری
است .ادعای نویسنده مبنی دارا بودن
دانش فلسفی نیست اما ضرورتا می
بایست مبانی مفهوم اخالقی سبک
زندگی واکاویده شده و ارتباط آن
با شیوههای درست زندگی در شهر
تبیین گردد تا بتوان به آنچه که هدف
از سیاستگذاری در دانش مدیریت
شهری است ،رسید.

از گذشتههای دور فالسفه چه در
یونان باستان همچون افالطون و چه در
میان متفکران اسالمی همچون فارابی
اندیشههای عمیقی پیرامون اتوپیا یا شهر
اخالق داشته اند و این اندیشه تا به امروز
که سازمان بهداشت جهانی نظریه شهر
سالم را مطرح کرده است ادامه داشته
و همواره سعی گردیده است که حیات
انسانی در شهر برخوردار از اصول و
اسلوبهایی گردد که متضمن رفاه،
رشد ،سالمت و شور و نشاط باشد.
امروزه با مطرح شدن دغدغههای
متخصصان در حوزههای مرتبط با حیات

اجتماعی شهروندان  ،ضرورت دارد که
پیگیر آرمانها و خواستههایی باشیم که
برآمده از القائات مفهوم شهر اخالق در
حکمرانی خوب شهری است .عمدتا
نگاهی که در سیاستگذاری شهری
پیرامون مفاهیم اخالقی در حوزه شهر
وجود دارد به نسبت تفاوتهایی با
خواستههای آرمانی اندیشمندانی خواهد
داشت که پیرامون این مباحث نظریاتی
را مطرح کرده اند .لذا با پرهیز از کلی
گوییها و در نظر گرفتن معیارهای
کمی و کیفی قابل تحقق به دنبال تلفیق
نگاه فلسفی و مدیریتی در شهر اخالق

هستیم .این ترکیب و پیوند مفهوم سبک
زندگی است .چون عموما این مردم
هستند که عالوه بر این که سنگ بنای
تعالی شهر محسوب میشوند ،بهعنوان
حلقهای رابط میان مفاهیم فلسفه ،اخالق
و مدیریت شهری نقش تاثیر پذیر و تاثیر
گذار را ایفا میکنند.
فلسفهی اسالمی ما ،شهر اخالق را شهری
برآمده از سرزندگی ،حیات طیبه ،نشاط،
رشد و تعالی انسان در سایه عقالنیت
مادی و معنوی میداند .لذا حوزهی
سبک زندگی بهعنوان حلقهی رابط این
امر ،نیازمند دقت و توجه است.

www.facebook.com/sokhanejadid

ساخت ريه انسان
در محيط آزمايشگاه
دانشمندان شاخه طبي دانشگاه تگزاس براي
نخستين بار موفق شدند كه ريههاي انسان را در
محيطآزمايشگاهبسازند.
به نقل از
يو نا يتد پر س ،
د ر صو ر تيكه
نتايج آزمايشها
نشان دهد كه
اين ريهها خوب
فعاليت ميكنند
در آن صورت
ميتوان از آنها براي كمك به بيش از هزار و600
نفر كه در انتظار پيوند ريه به سر ميبرند ،استفاده
كرد.
جاننيكوالسيكيازمحققانشاخهطبيدانشگاه
تگزاس گفت :ساخت اين ريهها همانند يك
داستان علمي تخيلي است و ما در حال تبديل
كردن داستانهاي علمي تخيلي به يك واقعيت
علميهستيم.
ويگفت:دراينمطالعهازريههايدوكودككه
بر اثر يك سانحه جان خود را از دست داده بودند،
استفاده شد .در اين آزمايش تمامي بافتهاي
آسيب ديده ريه را جدا كرديم و چارچوبي از
كالژن و آالستين را به دست آورديم.
كالژن و االستين از پروتئينهاي ساختاري هستند
كهبهطورطبيعيدرزيرپوستتوليدميشوند.اين
پروتئينها براي حفظ نرمي و خاصيت ارتجاعي
پوستوديگراندامهاضروريهستند.
بدن به طور طبيعي اين پروتئينها را توليد ميكند
و افراد جوان معموال ميزان بااليي از اين پروتئينها
را در بدن خود دارند ،اما توليد آن درون بدن به
واسطهعوامليمثلافزايشسن،راديكالهايآزاد
ياعواملمحيطيوهمچنينفقرويتامينهاوامالح
موردنيازبرايتوليدكالژنكمميشود.
نيكوالس خاطر نشان كرد :سپس سلولهاي
ريه كودك ديگر را جدا كرديم و آنها را روي
داربست قرار داديم و داربست را در يك مايع پر
ازموادمغذيكهبرايحمايتازرشدسلوليالزم
است،غوطهوركرديم.
وي گفت :در اين آزمايش موفق به رشد ريههايي
شديمكهدقيقاشبيهريههايطبيعيانسانهستنداما
آنها صورتيتر ،نرمتر و همچنين داراي تراكمي
كمترهستند.

ساختروباتبرفروب

محققان شرکت سوپر دروید ()SuperDroid
در کارولینای جنوبی امریکا موفق به ساخت روباتی
شدند که با استفاده از کنترل از راه دور ،میتواند
برف روبی کند.

این روبات  178کیلوگرم وزن و  132سانتی متر
طول دارد و یک دستگاه برف روب در جلوی آن
نصب شده است.
به گفتهی طراحان  ،مزیت اصلی این روبات این
است که میتوان آن را از راه دور و از داخل خانه
کنترلکرد.
همچنین این روبات دارای  6چرخ است که از دو
باتری  12ولتی برای دادن انرژی به  6چرخ یخ شکن
و یک موتور با قدرت  127دور در دقیقه استفاده
میکند .همچنین به دلیل مجهز بودن این روبات
به یک چراغ  80واتی در شب هم میتوان از این
دستگاه استفاده کرد.
طراحان این دستگاه درحال حاضر در حال نصب
دوربین ،باتری اضافی روی این روبات و کنترل آن
از طریق اینترنت هستند.
این روبات در امریکا به قیمت  8هزار دالر به فروش
میرسد.

